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Desenvolvimento sustentável:
contextualização.

▶

Conceito e Fundamentos de
juridicidade das licitações
sustentáveis:

▶

▶

Direito internacional

▶

Constituição Federal

▶

Legislação Federal e Decretos
7746/12 e 9.178/2017

▶

Instrução Normativa n. 01/10 –
SLTI MP

Fases e aspectos práticos das
licitações sustentáveis:
▶

Observância dos princípios
licitatórios e da Administração
Pública.

▶

Como não restringir a competição.

▶

Licitação sustentável no pregão.

▶

Fases da licitação sustentável: do
planejamento aos resíduos

▶
▶
▶

▶
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- Fases e aspectos prá cos das
licitações sustentáveis –

Teresa Villac
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LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS
Inserção de critérios socioambientais e de
acessibilidade nas contratações públicas
PRODUÇÃO
CONSUMO
DESCARTE

fonte: h-p://www.epeabrasil.com/?page_id=23

h-p://www.epeabrasil.com/wp-content/uploads/2012/07/C2C-Cycle-green-blue-copy.png
Teresa Villac

LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS
Fases da licitação sustentável
1. Planejamento
2. Elaboração do edital, termo de referência e
contrato
3. Execução
4. Gestão dos resíduos e rejeitos

Teresa Villac

1ª fase: PLANEJAMENTO

ATO DE GESTÃO PÚBLICA
GESTÃO PÚBLICA

PLANEJAMENTO

Princípio fundamental da
Administração Pública
(art. 6º, I, Decreto-Lei 200/67)
Não pode mais ser considerado sem a vertente da
sustentabilidade.
Teresa Villac

Lei n. 8.666/93
ART. 3º - LICITAÇÃO:
Isonomia
Proposta mais vantajosa
Promoção do desenvolvimento nacional sustentável
Legalidade
Impessoalidade,
Moralidade
Igualdade
Publicidade
Probidade administrativa
Vinculação ao instrumento convocatório
Julgamento objetivo

Teresa Villac

É constitucional…
É legal…
Agora…
como implementar,
respeitando os princípios
licitatórios e da
Administração Pública?
Teresa Villac

LEGALIDADE DA
LICITAÇÃO SUSTENTÁVEL
Passos a serem observados:
1. Não restrinja a competição
Art. 3o, § 1o, I, Lei 8.666/93
§ 1o É vedado aos agentes públicos:
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação,
cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou
frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de
sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou
distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio
dos licitantes ou de qualquer outra circunstância
impertinente ou irrelevante para o específico objeto do
contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo
e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991.

Teresa Villac

2. Há mercado para o produto/bem?
Em caso positivo:
3. Examine o preço estimado da contratação.
Princípio da Razoabilidade.
Art. 3º, caput
(proposta mais vantajosa), c.c.
45, I : menor preço de acordo com as especificações .

Teresa Villac

O que dispõe a
Lei 8.666/93 sobre o “menor preço”
Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a
Comissão de licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo
em conformidade com os tipos de licitação, os critérios
previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo
com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a
possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de
controle.
§ 1o Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licitação,
exceto na modalidade concurso:
de acordo com as especificações do edital I - a de menor
preço - quando o critério de seleção da proposta mais
vantajosa para a Administração determinar que será vencedor
o licitante que apresentar a proposta ou convite e ofertar o
menor preço;

Teresa Villac

Licitação sustentável
no pregão: Lei 12.520/2002
Art. 4º.
X - para julgamento e classificação das propostas,
será adotado o critério de menor preço, observados
os prazos máximos para fornecimento, as
especificações técnicas e parâmetros mínimos de
desempenho e qualidade definidos no edital;
Art. 9º Aplicam-se subsidiariamente, para a
modalidade de pregão, as normas da Lei n. 8.666,
de 21 de junho de 1993.

Teresa Villac

4. Atente para a especificação do objeto.
Aquisição: art. 15, par. 7º, Lei 8.666/93 (LLCA)
§ 7o Nas compras deverão ser observadas, ainda:
I - a especificação completa do bem a ser adquirido sem
indicação de marca
Serviços comuns: art. 7o, § 5º, LLCA
§ 5o É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens
e serviços sem similaridade ou de marcas, características
e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for
tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento
de tais materiais e serviços for feito sob o regime de
administração contratada, previsto e discriminado no ato
convocatório
Teresa Villac

5. Justifique a opção

6. Insira uma motivação socioambiental com
lastro na situação fática, CF, no art. 3º,
caput, LLCA, no Decreto 7746

Teresa Villac

E A RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE?
Art.
37,
XXI,
CF:
Igualdade de
condições

Vedada a inclusão de cláusulas ou condições
que comprometam, restrinjam ou frustrem o
seu caráter competitivo e estabeleçam
preferência ou distinções em razão... de
qualquer outra circunstância impertinente ou
irrelevante para o específico objeto do contrato
(3º, par. 1º, II, LLCA)
* Especificação do objeto
IMPORTÂNCIA: * Justificativa

Teresa Villac

2ª. Fase: MINUTAS E NORMAS

5. Inserção de normatização
ambiental, social ou de
acessibilidade
GUIA NACIONAL DE LICITAÇÕES
SUSTENTÁVEIS CGU / AGU
WWW.AGU.GOV.BR
Teres
a
Villac

Teresa Villac

Teresa Villac

3ª fase: Execução contratual

Aspectos ambientais e
sociais da sustentabilidade
Obrigações da contratada
Fiscalização contratual
– mão-de-obra
– Bens fornecidos

Uso racional e sem
desperdício
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Como fazer?
Repensar o consumo estatal
Papel
substituição por tramitação eletrônica
impressão frente e verso

Copo descartável
substituição por caneca de uso pessoal ou
material mais sustentável

Embalagens
Política Nacional de Resíduos Sólidos

Teresa Villac

4ª. fase: Destinação dos resíduos e
rejeitos

Atentar para a destinação
final
• PENSAR PREVIAMENTE:
– Gerar menos resíduos
– Conferir a destinação
ambiental adequada
• RESÍDUOS RECICLÁVEIS/ NÃO
RECICLÁVEIS

PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA
– art. 37, caput, CF
Teresa Villac

Hierarquia na gestão de resíduos
no Brasil:
Não geração
Redução
Reu lização
Tratamento
Disposição

Teresa Villac

Polí ca Nacional de Resíduos
Sólidos - LEI 12.305/10
• Poder de polícia / comando e
controle
• Novas diretrizes na gestão de
resíduos sólidos
• Gestão integrada
• Instrumentos econômicos
• Inclusão social
Teresa Villac

O QUE MUDOU?
coleta e res!tuição dos resíduos ao
setor empresarial
Acordos setoriais, regulamentos, termos de
compromisso.
Independente do serviço públicos de limpeza urbana
Consumidores. Fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes
LOGÍSTICA REVERSA:

o agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros
produtos cuja embalagem, após o uso, cons!tua resíduo perigoso,
pilhas e baterias; pneus;
o óleos lubriﬁcantes, seus resíduos e embalagens;
o lâmpadas ﬂuorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz
mista;
o produtos eletroeletrônicos

Teresa Villac

• RESPONSABILIDADE
COMPARTILHADA
PELO CICLO DE VIDA DO PRODUTO:
• Conceito:
conjunto
de
atribuições
individualizadas e encadeada
• Obje vo: reduzir o volume de resíduos e rejeitos
gerados
• Bens jurídicos tutelados: saúde, meio ambiente
• A quem se aplica: consumidores, comerciantes,
distribuidores,
fabricantes,
importadores,
tulares dos serviços públicos de limpeza
urbana.
Teresa Villac

LÂMPADAS FLUORESCENTES
LOGÍSTICA REVERSA – ART. 33 Lei 12.305/10:
II -

pilhas e baterias;
III - pneus;
IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e
embalagens;
V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e
mercúrio e de luz mista;
VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes
Mecanismo implantado por acordos setoriais
(artigo 15 do Decreto 7.404/10)

PASSIVO AMBIENTAL:
ASSUNÇÃO PELO ESTADO DA SUA
RESPONSABILIDADE COMO POLUIDOR

Teresa Villac

RESÍDUOS NÃO RECICLÁVEIS:
coleta da Municipalidade
RESÍDUOS DE SAÚDE
Resolução CONAMA
GRANDES GERADORES DE RESÍDUOS:
Contratação necessária em face de legislação
municipal específica.

Teresa Villac

MITOS
•

Teresa Villac

ACÓRDÃO No 1752/2011 - TCU – Plenário
9.1. recomendar ao Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão que apresente, em 90 (noventa) dias, um plano de
ação visando a orientar e a incentivar todos os órgãos e
entidades da Administração Pública Federal a adotarem
medidas para o aumento da sustentabilidade e eficiência no
uso de recursos naturais, em especial energia elétrica, água
e papel, considerando a adesão do País aos acordos
internacionais: Agenda 21, Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre Mudança do Clima e Processo Marrakech,
bem como o disposto na Lei no 12.187, de 29 de dezembro
de 2009, na Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, na Lei no
10.295, de 17 de outubro de 2001, no Decreto no 5.940, de
25 de outubro de 2006, e na Instrução Normativa SLTI/MP
Teresa Villac
no 1, de 19 de janeiro de 2010;

ACÓRDÃO Nº 4529/2012 – TCU – 1ª Câmara
Recomendar ao Núcleo Estadual do Ministério da
Saúde no Estado do Maranhão que:
ins tua e mantenha ro nas que permitam a inserção
nos editais licitatórios de critérios de sustentabilidade
da IN SLTI nº 1/2010 e Portaria nº 2/2010 da
SLTI/MPOG;
capacite membros da equipe de licitação da UJ de
forma a permi r a aderência dos editais de licitação à
IN SLTI nº 1/2010 e Portaria nº 2/2010 da
SLTI/MPOG;
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ACÓRDÃO Nº 8058/2012 - TCU - 2ª Câmara
8.4. insira quesitos de sustentabilidade
ambiental em aquisições de bens e
serviços, em especial na parte referente
aos projetos deﬁnidos nos arts. 6º. e 12
da Lei nº. 8.666/1993, bem como agregue
valores ambientais aos programas
internos de capacitação, mobilização e
mo vação de servidores;
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ACÓRDÃO 691/2013 – TCU SEGUNDA CÂMARA
9.4. determinar à Secretaria Federal de Controle Interno que
informe, nas próximas contas, o atendimento das recomendações
constantes do Relatório de Auditoria de Gestão 201108802;
15. RECOMENDAÇÃO DO CONTROLE INTERNO "Recomendação 1:
Adote procedimentos administra vos com vistas a criar grupo de
trabalho, com a par cipação da assessoria jurídica da Unidade,
para estudar e propor formas de inserção dos critérios de
sustentabilidade ambiental nas futuras aquisições de bens e
serviços; Recomendação 2: Inclua, nos futuros editais, cláusula
que estabeleça critérios de sustentabilidade ambiental, em
atendimento aos ar gos 1º e 5º, incisos I a IV da IN-SLTI n.
1/2010".
Teresa Villac

SUSTENTABILIDADE. DOU de 03.02.2015, S. 1, p. 57.
Ementa: o TCU deu ciência à EMBRAPA sobre
impropriedade caracterizada pela falta de aplicação de
critérios e práticas de sustentabilidade, que contribuem
para a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável, em suas contratações, o que afronta o art.
3º da Lei nº 8.666/1993

(ITEM 1.10.2, TC-034.526/2011-0, ACÓRDÃO Nº
32/2015-2ª CÂMARA).
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SUSTENTABILIDADE. DOU de 30.05.2016, S. 1, p. 122. Ementa:
recomendação ao TRE/RN para que:
a) inclua, em observância ao disposto na Lei nº 12.187/2009
(ins tui a Polí ca Nacional sobre Mudança do Clima) e na
Instrução Norma va/SLTI-MP nº 1, de 19.01.2010, em suas
licitações critérios de sustentabilidade ambiental, a exemplo da
veriﬁcação da existência de cer ﬁcação ambiental por parte das
empresas par cipantes e produtoras; da preferência pela
aquisição de bens/produtos mais duráveis, de melhor qualidade
e que propiciam menor consumo de água e/ou energia; de bens/
produtos reciclados ou passíveis de reu lização, reciclagem ou
reabastecimento; de veículos automotores mais eﬁcientes e
menos poluentes; da inclusão, nos projetos básicos ou
execu vos, de exigências que levem à redução do consumo de
energia e de água e à u lização de tecnologias e materiais que
diminuam o impacto ambiental;
Teresa Villac

b) adote a separação dos resíduos recicláveis descartados,
procedendo-se à sua correta destinação, como disciplinado no
Decreto nº 5.940/2006;
c) institua política para estimular o uso racional de papel, energia
elétrica e água, examinando a ocorrência de adesão a programas
ligados à temática sustentabilidade ambiental, de promoção de
campanhas de conscientização dos servidores com vistas a
reduzir o consumo de papel, água e energia elétrica;
d) monitore a evolução do volume e dos gastos com papel, energia
elétrica e água ao longo dos anos, considerando-se as
informações do exercício de referência das contas e dos dois
exercícios imediatamente anteriores, de modo a avaliar a
efetividade das medidas implementadas pelo gestor (itens 1.8.11
a 1.8.14, TC-031.386/2015-6, Acórdão nº 6.188/2016-2ª Câmara).

Teresa Villac

9.1.26. na contratação com vistas a subs tuir o contrato 2014.0080.00, inclua
como obrigação da contratada a adoção de prá cas de sustentabilidade na
execução dos serviços de limpeza e conservação, à semelhança do con do na IN
SLTI/MP 01/2010, art. 6º, e IN SLTI MP 2/2008, art. 42, inciso III;
9.1.27. estabeleça modelos de listas de veriﬁcação para atuação da consultoria
jurídica na emissão dos pareceres de que trata a Lei 8.666/1993, art. 38, parágrafo
único, podendo adotar os modelos estabelecidos pela Advocacia-Geral da União
ACÓRDÃO Nº 1414/2016 – TCU – Plenário

TC-022.924/2014-0
Relator: Ministro Augusto Sherman Cavalcan .
Data da Sessão: 1/6/2016

Teresa Villac

LIMPEZA e SUSTENTABILIDADE. DOU de 22.06.2016, S. 1, p. 129.
Ementa: determinação à UFC, em atenção à Lei nº 8.666/1993, art. 3º,
“caput”, antes da eventual prorrogação do contrato de limpeza e
conservação, ou da licitação com vistas a substituí-lo, avalie a
possibilidade de incluir como obrigação da contratada a adoção de
práticas de sustentabilidade na execução dos serviços de limpeza e
conservação, à semelhança do contido na IN SLTI/MPOG 1/2010, art. 6º
e IN SLTI 2/2008, art. 42, inc. III
(item 9.1.8, TC-023.246/2014-6, Acórdão nº 1.545/2016-Plenário).

Teresa Villac

Desaﬁos da
Sustentabilidade
Teresa
Villac

Questões jurídicas
Licitações sustentáveis
Coleta sele va
PLS
A3P
Cer ﬁcações ambientais
Menor preço
Compe ção
TCU
Teresa Villac

Contratação pública

Desenvolvimento Sustentável

• LEI LICITAÇÕES
• LEI PREGÃO E DECRETOS
• INSTRUÇÕES NORMATIVAS

•

Teresa Villac

PRESERVAR MEIO AMBIENTE
• IMPACTAR SOCIALMENTE DE FORMA
POSITIVA
• SER ECONOMICAMENTE SUSTENTÁVEL
para quem???

FASES DA LICITAÇÃO SUSTENTÁVEL:
1) PLANEJAMENTO
1)
2)
3)
4)

A sustentabilidade é faculta va?
Menor preço de acordo com as especiﬁcações
Mo vação administra va
Tem mercado fornecedor? Tem, mas.....

2) ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL, CONTRATO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1) Obrigações da contratada
2) Especiﬁcação do objeto
3) Projeto básico

3) EXECUÇÃO CONTRATUAL
1) Fiscalização contratual
2) Servidores
3) Público

4) DESTINAÇÃO AMBIENTAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS DA CONTRATAÇÃO
1) Polí ca Nacional de Resíduos Sólidos
2) Coleta sele va
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... mas... e as certiﬁcações?
... e o TCU?
• SUSTENTABILIDADE. DOU de 03.02.2015, S. 1, p. 57.
Ementa: o TCU deu ciência à XXX.. sobre impropriedade
caracterizada pela falta de aplicação de critérios e
prá cas de sustentabilidade, que contribuem para a
promoção do desenvolvimento nacional sustentável, em
suas contratações, o que afronta o art. 3º da Lei nº
8.666/1993
(ITEM 1.10.2, TC-034.526/2011-0,
ACÓRDÃO Nº 32/2015-2ª CÂMARA).

Teresa Villac

Tabela

SIM
NÃO
Isso não é
comigo
Isso não é
problema
meu

Teresa Villac

LEGISLAÇÃO

AGU

TCU

ÓRGÃOS
PÚBLICOS

X

X

X

X

MERCADO
FORNECEDOR

MEIO
AMBIENTE

X

WICKED PROBLEMS
(fonte: Profa Priscila Ramalho Lepre –
UFAL
Palestra Lens Conference – Curi ba
03/04/19)

“problemas incompletos, contraditórios e com requisitos
mutáveis, as soluções para eles são freqüentemente diXceis
de se reconhecer por conta de sua interdependência.”
Wikipédia
Teresa Villac

Teresa Villac

Pessoas
Valores
Gestão pública
Paradigma da colaboração
Cidadania e responsabilidade
socioambiental

Teresa Villac

Grata,

Teresa Villac

Teresa Villac

Material de suporte
• CSJT: GUIA
h\p://www.csjt.jus.br/c/document_library/get_ﬁle?uuid=750deba9-30cc-4ead-a04c-6fcf316c
9e8e&groupId=955023
•

STJ: GUIA

h\p://www.stj.jus.br/publicacaoins tucional/index.php/GuiaLicitacoes/issue/archive
•

TRF3 REGIÃO: GUIA

h\p://www.trf3.jus.br/trf3r/ﬁleadmin/docs/gestao_ambiental/Diversos/Manual_de_Licitacoe
s_Sustentaveis-diagramado.pdf
•

MMA: A3P – GUIAS, MANUAIS, INFORMAÇÕES

h\p://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/a3p
•

MMA – LOGÍSTICA REVERSA – ACORDOS SETORIAIS:

h\p://sinir.gov.br/web/guest/acordos-setoriais

h\p://www2.camara.leg.br/a-camara/programas-ins tucionais/inclusao-social-e-equidade
/ecocamara
• ECOCÂMARA: MANUAIS, INFORMAÇÕES:
h\ps://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/res
ponsabilidade-social-e-ambiental/ecocamara
• NÚCLEO SOCIOAMBIENTAL DO SENADO - MANUAIS, INFORMAÇÕES:
h\ps://www12.senado.leg.br/ins tucional/programas/senado-verde
• SENADO: CARTILHA EDIFICIOS PÚBLICOS SUSTENTÁVEIS:
h\ps://www12.senado.leg.br/ins tucional/programas/senado-verde/pdf/Car lhaediﬁcios_
publicos_sustentaveis_Visualizar.pdf
• TCU: ACÓRDÃOS
• www.tcu.gov.br
• FGV: CENTRO DE ESTUDOS EM SUSTENTABILIDADE – EBOOKS GRATUITOS:
h\p://eventos.gvces.com.br/index.php?r=site/CapaSecao&id=8
USP: SUSTENTABILIDADE E CONTRATAÇOES PÚBLICAS NO BRASIL: DIREITO,
ÉTICA AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO – TESE - TERESA VILLAC::

•h\p://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/106/106132/tde-08112017-141101/pt-b
r.php

• GUIA NACIONAL LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS
www.agu.gov.br. Link: lado esquerdo da página – licitações sustentáveis
• MINUTAS DE EDITAIS:
www.agu.gov.br
• MANUAL IMPLEMENTANDO LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS
h\p://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/327966 KIT
CONSULTIVO AGU

• MANUAL COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA
h\p://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/149658
• EDITAL – COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA
h\p://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/149658
• MANUAL DE OBRAS DE ENGENHARIA
h\p://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/327966 KIT
CONSULTIVO AGU

• ACESSIBILIDADE E SUSTENTABILIDADE: E BOOK GRATUITO PROF JORGE AMARO – EDIÇÃO
PELA OAB DF
h\p://www.jorgeamaro.com.br/Livro-Jorge%20Amaro.pdf
• PÁGINA NO FACEBOOK COM INFORMAÇÕES SOBRE O TEMA
h\ps://www.facebook.com/SustentabilidadeNaAdministracaoPublica/
•

VÍDEOS NO YOU TUBE:
CAPACITAÇÃO EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS:
h\ps://www.youtube.com/watch?v=sM_74UB_n4E
• ADVOCACIA PÚBLICA E LICITAÇOES SUSTENTÁVEIS:
h\ps://www.youtube.com/watch?v=rUGYdsm0vTE
• 4 VIDEO AULAS GRATUITAS DE LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS – (
h\ps://www.youtube.com/watch?v=7l9Y1WD5t6c
• PALESTRA ACESSIBILIDADE, SUSTENTABILIDADE E INCLUSÁO NA ADM. PÚBLICA - INSTITUTO DO
LEGISLATIVO PAULISTA:
h\ps://youtu.be/6GJe5WFrcyU
• ACESSIBILIDADE SUSTENTÁVEL:
h\ps://www.youtube.com/channel/UCw36Kkz4zmwV-ogxGuQ5vVw/featured
• GPS:
h\ps://www.youtube.com/channel/UCXS41myHv5TsJT992vm12Sw
•

•

TSE – GESTÃO SOCIOAMBIENTAL

• h\p://www.tse.jus.br/o-tse/sobre-o-tse/gestao-estrategica/gestao-socioambiental
• MANUAL PLS RELACIONANDO COM ODS - ELABORADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA TRIBUNAIS DE CONTAS:
• h\ps://www.irbcontas.org.br/site/index.php/2014-11-07-12-36-15/publicacoes

SUSTENTABILIDADE EM
OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA
Teresa Villac

OBRAS PÚBLICAS
• PROJETO BÁSICO
“conjunto de elementos necessários e suﬁcientes, com nível de
precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou
complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado
com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares,
que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento
do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliação do custo da obra e a deﬁnição dos métodos e do
prazo de execução”
(art. 6°, inciso IX, da Lei n° 8.666/93)

• PROJETO EXECUTIVO
Conjunto dos elementos necessários e suﬁcientes à
execução completa da obra, de acordo com as
normas per nentes da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT;
(art. 6°, inciso X, da Lei n° 8.666/93).

Serviços/Obras de engenharia
• As especiﬁcações e demais exigências do projeto
básico ou execu vo devem ser elaboradas, nos
termos do art. 12 da Lei nº 8.666, de 1993
• de modo a:
proporcionar a economia da manutenção e
operacionalização da ediﬁcação e
• a redução do consumo de energia e água, por meio de
tecnologias, prá"cas e materiais que reduzam o
impacto ambiental.
•

• emprego prioritário de mão-de-obra, materiais,
tecnologias e matérias – primas de origem local
nos termos do art. 12, inc. IV, da Lei nº 8.666/93, e § 1º do
art.4º da IN nº 01/10, da SLTI e Decreto 7746/2012.
• Os materiais que serão u lizados pela empresa deverão
ser, prioritariamente, recicláveis, reu lizáveis e
biodegradáveis, com redução da necessidade de sua
manutenção
nos termos do inc. VIII do art. 4º da IN nº 01/10, da SLTI e
5º. do Decreto 7746/2012.

A empresa deverá cumprir o Projeto de
Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil
(PGRCC)
CONAMA – RESOLUÇÃO 307/ 2002
Classiﬁcação resíduos

Os resíduos da construção civil deverão ser classiﬁcados, para efeito desta
Resolução, da seguinte forma:
I - Classe A - são os resíduos reu lizáveis ou recicláveis como agregados, tais
como:
a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de
outras obras de infra-estrutura, inclusive solos provenientes de
terraplanagem;
b) de construção, demolição, reformas e reparos de ediﬁcações:
componentes cerâmicos ( jolos, blocos, telhas, placas de reves mento
etc.), argamassa e concreto;
c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em
concreto (blocos, tubos, meios-ﬁos etc.) produzidas nos canteiros de obras;

II - Classe B - são os resíduos recicláveis para outras
des nações, tais como: plás cos, papel/papelão,
metais, vidros, madeiras e outros;
III - Classe C - são os resíduos para os quais não foram
desenvolvidas
tecnologias
ou
aplicações
economicamente viáveis que permitam a sua
reciclagem/recuperação, tais como os produtos
oriundos do gesso;

IV - Classe D - são os resíduos perigosos oriundos do
processo de construção, tais como: ntas, solventes,
óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de
demolições, reformas e reparos de clínicas
radiológicas, instalações industriais

• Os resíduos da construção civil deverão ser des nados das seguintes
formas:
I - Classe A: deverão ser reu lizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a áreas de aterro de resíduos da
construção civil, sendo dispostos de modo a permi r a sua u lização
ou reciclagem futura;
II - Classe B: deverão ser reu lizados, reciclados ou encaminhados a
áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a
permi r a sua u lização ou reciclagem futura;
III - Classe C: deverão ser armazenados, transportados e des nados em
conformidade com as normas técnicas especiﬁcas
IV - Classe D: deverão ser armazenados, transportados, reu lizados e
des nados em conformidade com as normas técnicas especiﬁcas.

Como ﬁscalizar?
• Os contratos de obras e serviços de engenharia deverão exigir
o ﬁel cumprimento do PGRCC, sob pena de multa,
estabelecendo, para efeitos de ﬁscalização, que todos os
resíduos removidos deverão estar acompanhados de Controle
de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas
da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR
nºs 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004,
disponibilizando campo especíﬁco na planilha de composição
dos custos.

PONTOS A DESTACAR NAS OBRAS SUSTENTÁVEIS:
• Sustentabilidade implica também em redução de
custos – evita o desperdício
• Projeto básico deverá observar os requisitos do ar go
12 da Lei 8.666/93 e Art. 4º da IN/01/2009 e do
Decreto 7745/2012 que tem caráter exempliﬁca vo.

Exemplos de práDcas sustentáveis:
• Clima zação mecânica apenas em ambientes em que for
indispensável;
• Automação da iluminação do prédio, interruptores, sensores
de presença;
• Energia solar ou outra energia limpa para aquecimento de
água;
• Medição individualizada de consumo de água e energia
• Sistema de reuso de água
• Aproveitamento de água da chuva

• U lização de materiais reciclados, reu lizados e
biodegradáveis;
• Comprovação da origem da madeira a ser u lizada
na execução de obra ou serviço – Decreto
5.975/2006, Código Florestal, art. 26, “h” e IN IBAMA
nº 112/2006.
• Mão de obra e materiais de origem local nas obras
públicas (art. 12, V, da lei 8.666/93)

• Portaria MPOG – n. 23, fevereiro 2015 –
BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO E USO DE ENERGIA
ELÉTRICA E DE ÁGUA
Min. Minas e Energia
Senado Federal

FICHA TÉCNICA – PAPEL SULFITE A4
Papel sulfite A4
(Branco e Reciclado)
Critérios de sustentabilidade recomendados
Requisitos mínimos a serem observados para assegurar o desempenho socioambiental do produto/serviço
Requisitos de sustentabilidade Forma de exigência no edital
Meios para verificação
Observação dos requisitos para
obtenção de certificação de cadeia de
custódia que comprove o manejo
sustentável da exploração florestal.
*No caso do papel reciclado, o critério
acima deve referir-se às aparas préconsumo.

Termo de referência – Especificação técnica
do
produto:
“O
papel
deve
ser
obrigatoriamente produzido com observância
dos requisitos para obtenção de certificação
de cadeia de custódia que comprove o
manejo sustentável da exploração florestal”.
Documentos relativos à Proposta: “O
proponente deverá apresentar comprovação
do atendimento, pelo fabricante, aos
requisitos para obtenção de certificação de
cadeia de custódia que ateste o manejo
sustentável da exploração florestal (FSC ou
CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT)”.

Método de branqueamento Livre de
Cloro Elementar (ECF) ou Totalmente
Livre de Cloro (TCF).

Termo de referência – Especificação técnica
do produto: “O método de branqueamento
do papel deve ser livre de cloro elementar ou
totalmente livre de cloro”.
Documentos relativos à Proposta: “O
proponente deverá informar qual o fabricante
da marca do papel a ser fornecido e

Fase de avaliação das propostas: identificação do
fabricante da marca do produto; comprovação do
atendimento aos requisitos relacionados à cadeia de
custódia que comprove o manejo sustentável da
exploração florestal, a partir de mecanismos de
certificação e/ou rotulagem ambiental (FSC ou
CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT),
acompanhada se necessário, da realização de
diligência no sítio eletrônico do fabricante e/ou dos
organismos certificadores para verificação da
autenticidade e validade das informações.
No recebimento do produto: verificação na
embalagem do produto de informação relacionada a
pelo menos uma das certificações e/ou sistemas de
rotulagem ambiental (FSC ou CERFLOR ou Rótulo
Ecológico ABNT), acompanhada da verificação da
autenticidade e validade das certificações nos sítios
eletrônicos dos organismos certificadores.
Fase de avaliação da Proposta: identificação do
fabricante da marca do papel a ser fornecido e
apresentação de ficha técnica do produto, com a
discriminação das características técnicas do mesmo,
comprovando que o método de branqueamento do
papel é livre de cloro elementar ou totalmente livre
de cloro, ou declaração de que tal informação

Embasamento legal/técnico
NBR 14789:2012;
NBR 14790:2014;
NBR 16789:2014;
NBR 17790:2014;
Forest Stewardchip Council (FSC)
(https://br.fsc.org/pt-br);
CERFLOR:
Portaria
Inmetro
512/2012 – Cadeia de Custódia;
Portaria Inmetro 547/2012 –
Manejo Florestal;
Rótulo Ecológico da ABNT - PE151.01 – Rótulo Ecológico para
papel de cópia e para usos gráficos.

ABNT NBR ISO 14021:2017;
Rótulo Ecológico da ABNT - PE151.01 – Rótulo Ecológico para
papel de cópia e para usos gráficos.

apresentar ficha técnica discriminando as
características técnicas do produto, incluindo
o método de branqueamento utilizado, bem
como indicar o endereço do sítio eletrônico
do fabricante onde possam ser verificadas as
informações relativas ao produto”.

Emissões de compostos orgânicos
halogenados / organoclorados (AOX)
provenientes da produção da pasta de
papel utilizada não podem exceder
0,25 kg/TSA (tonelada de celulose seca
ao ar).

Termo de referência – Especificação técnica
do produto: “O papel deverá ser produzido
atendendo ao limite relativo às emissões de
compostos
orgânicos
halogenados
/
organoclorados (AOX) de 0,25 kg/TSA”.
Documentos relativos à proposta: “O
fornecedor deverá apresentar documento
comprobatório (declaração do fabricante, ou
certificação ou laudo emitido por organismo
acreditado pelo INMETRO, ou Rótulo
Ecológico da ABNT ou indicação de meio para
verificação da informação no sítio eletrônico
do fabricante) de que o processo produtivo
atende ao limite estabelecido para emissões
de AOX ou que o processo produtivo não
utiliza referidos compostos”.

encontra-se disponível na embalagem do produto.
*Possibilidade de realização de diligência no sítio
eletrônico do fabricante para confirmação da
veracidade da informação.
No recebimento do produto: identificação de
logomarca relativa a rotulagem Tipo II (conforme ISO
14021) na embalagem do produto: EFC (Livre de
Cloro Elementar) ou TCF (Totalmente Livre de Cloro)
ou, no caso de a informação ter sido prestada por
meio de ficha técnica do produto ou declaração,
verificação se o produto entregue corresponde ao
ofertado na Proposta.
Fase de avaliação das propostas: identificação do
fabricante da marca do produto a ser fornecido e
apresentação de documento comprobatório
(declaração do fabricante, ou certificação ou laudo
emitido por organismo acreditado pelo INMETRO, ou
Rótulo Ecológico da ABNT ou indicação de meio para
verificação da informação no sítio eletrônico do
fabricante) relativo à observação do limite para
emissões de AOX no processo produtivo,
acompanhado, se necessário, da realização de
diligência no sítio eletrônico do fabricante para
comprovação da veracidade das informações.
No recebimento do produto: Verificação se o
produto fornecido corresponde ao ofertado na
Proposta.

ISO 9562;
Rótulo Ecológico da ABNT - PE151.01 – Rótulo Ecológico para
papel de cópia e para usos gráficos.

Critérios de sustentabilidade desejáveis
Requisitos a serem observados de acordo com a capacidade de resposta do mercado, de forma gradual
Requisitos de sustentabilidade Forma de exigência no edital
Meios para verificação

Embasamento legal/técnico

Observação
relacionados

ISO 9562;
ISO 8754;

dos
ao uso

requisitos
seguro e

Termo de referência – Especificação técnica
do produto: “O papel deve ser produzido com

Fase de avaliação das propostas: identificação do
fabricante da marca do produto a ser fornecido e

controlado de produtos químicos no
processo de produção do papel.
Apresentação de lista elaborada pelo
fabricante dos produtos químicos
utilizados na produção de polpa e de
papel em conjunto com fichas de
dados de segurança, incluindo a
quantidade, função e os fornecedores
dos seguintes produtos: cloro;
etoxilatos de alquilfenol; monômeros
residuais; tensoativos utilizados em
formulações
de
descoloração;
biocidas; corantes azoicos.

Gestão de energia: fabricante deve
possuir política, procedimentos ou
programa visando à gestão eficiente
de energia no processo produtivo
(incluindo uso de eletricidade e de
combustível).

observância de requisitos relacionados ao uso
seguro e controlado de produtos químicos no
processo de produção. O fabricante deve
disponibilizar lista dos produtos químicos
utilizados na produção de polpa e de papel
em conjunto com fichas de dados de
segurança, incluindo a quantidade, função e
os fornecedores dos seguintes produtos:
cloro; etoxilatos de alquilfenol; monômeros
residuais;
tensoativos
utilizados
em
formulações de descoloração; biocidas;
corantes azoicos”.
Documentos relativos à proposta: “O
fornecedor
deverá
apresentar
a
documentação
comprobatória
do
atendimento aos requisitos relativos ao uso
seguro e controlado de produtos químicos no
processo de produção do papel (declaração
do fabricante, ou certificação ou laudo
emitido por organismo acreditado pelo
INMETRO, ou Rótulo Ecológico da ABNT ou
indicação de meio para verificação da
informação
no
sítio
eletrônico
do
fabricante)”.
Termo de referência – Especificação técnica
do produto: “O papel deve ser produzido com
observância de um sistema eficaz de gestão
de energia, incluindo o uso de eletricidade e o
uso de combustível, que comprove a sua
eficiência energética”.
Documentos relativos à proposta: “O
fornecedor
deverá
apresentar
a
documentação
comprobatória
do
atendimento aos requisitos relativos ao

apresentação de documento comprobatório relativo
à observação dos requisitos relacionados ao uso
seguro e controlado de produtos químicos no
processo de produção do papel (declaração do
fabricante, ou certificação ou laudo emitido por
organismo acreditado pelo INMETRO, ou Rótulo
Ecológico da ABNT ou indicação de meio para
verificação da informação no sítio eletrônico do
fabricante), acompanhado, se necessário, da
realização de diligência no sítio eletrônico do
fabricante para comprovação da veracidade das
informações.
No recebimento do produto: Verificação se o
produto fornecido corresponde ao ofertado na
Proposta.

OCDE 301;
Diretiva 67/548/CEE/1967;
Diretiva 1999/45/CEE/1999;
Rótulo Ecológico da ABNT - PE151.01 – Rótulo Ecológico para
papel de cópia e para usos gráficos.

Fase de avaliação das propostas: identificação do
fabricante da marca do produto a ser fornecido e
apresentação de documento comprobatório relativo
à observação dos requisitos relacionados ao sistema
de gestão eficiente de energia no processo de
produção do papel (certificação ou laudo emitido
por organismo acreditado pelo INMETRO, ou Rótulo
Ecológico da ABNT, ou certificação conforme ABNT
NBR 50001 ou indicação de meio para verificação da
informação no sítio eletrônico do fabricante),

ISO 8754/2003;
ISO/IEC CD 13273;
ABNT NBR 50001;
Rótulo Ecológico da ABNT – PE151.01 – Rótulo Ecológico para
papel de cópia e para usos gráficos.

sistema de gestão de energia no processo de
produção do papel (certificação ou laudo
emitido por organismo acreditado pelo
INMETRO, ou Rótulo Ecológico da ABNT, ou
certificação conforme ABNT NBR 50001 ou
indicação de meio para verificação da
informação
no
sítio
eletrônico
do
fabricante)”.

acompanhado, se necessário, da realização de
diligência no sítio eletrônico do fabricante para
comprovação da veracidade das informações.
No recebimento do produto: Verificação se o
produto fornecido corresponde ao ofertado na
Proposta.

Requisitos obrigatórios
Critérios a serem obrigatoriamente solicitados, com base na legislação nacional vigente
Critérios/Requisitos
Forma de exigência no edital
Meios para verificação
Fabricante deve possuir
válido no CTF-IBAMA.

cadastro

Fabricante deve possuir estação de
tratamento de água e de efluentes.

Termo de referência – Especificação técnica
do produto: “O fabricante do produto deve
possuir cadastro válido junto ao Cadastro
Técnico Federal (CTF) do IBAMA”.
Documentos relativos à Proposta: “O
proponente deverá apresentar documento
comprobatório do cadastro válido do
fabricante do produto junto ao Cadastro
Técnico Federal (CTF) do IBAMA”.
Termo de referência – Especificação técnica
do produto: “O papel deve ser produzido por
fabricante que disponha de estação de
tratamento de água e de efluentes, nos
termos da legislação vigente”.
Documentos relativos à proposta: “O
fornecedor
deverá
apresentar
a
documentação
comprobatória
do
atendimento ao requisito relativo ao sistema
de tratamento de água e de efluentes no
processo de produção do papel (declaração
do fabricante, ou licença de operação, ou
indicação de meio para verificação da

Embasamento legal/técnico

Fase de avaliação das propostas: Comprovante de
cadastro válido do fabricante junto ao CTF-IBAMA.
*Possibilidade de realização de diligência para
confirmação da validade do cadastro no sítio
eletrônico do IBAMA.
No recebimento do produto: Verificação se o
produto fornecido corresponde ao ofertado na
Proposta.

Instrução
Normativa
IBAMA
6/2013: Regulamenta o Cadastro
Técnico Federal de Atividades
Potencialmente
Poluidoras
e
Utilizadoras
de
Recursos
Ambientais

Fase de avaliação das propostas: identificação do
fabricante da marca do produto a ser fornecido e
apresentação de documento comprobatório relativo
ao sistema de tratamento de água e de efluentes do
fabricante (declaração do fabricante, ou licença de
operação, ou indicação de meio para verificação da
informação no sítio eletrônico do fabricante),
acompanhado, se necessário, da realização de
diligência para comprovação da veracidade das
informações.
No recebimento do produto: Verificação se o
produto fornecido corresponde ao ofertado na
Proposta.

Lei Complementar 140/2011.

Gestão de resíduos: fabricante deve
dispor de um sistema de gestão de
resíduos e dos produtos residuais
resultantes do processo produtivo.

Obrigatoriedade do fabricante e do
fornecedor de garantir a segurança e a
saúde do trabalhador, observando-se
as convenções da OIT e OMS
ratificadas pelo Brasil.

informação
no
sítio
eletrônico
do
fabricante)”.
Termo de referência – Especificação técnica
do produto: “O fabricante do papel deve
dispor de um sistema de gestão de resíduos e
dos produtos residuais resultantes da
produção e/ou de Plano de Gerenciamento
de Resíduos, nos temos da Lei nº
12.305/2010 e seu regulamento”.
Documentos relativos à proposta: “O
fornecedor
deverá
apresentar
a
documentação
comprobatória
do
atendimento ao requisito relativo ao sistema
de gestão de resíduos no processo de
produção (declaração do fabricante, ou Plano
de Gerenciamento de Resíduos, ou Rótulo
Ecológico da ABNT ou indicação de meio para
verificação da informação no sítio eletrônico
do fabricante)”.
Termo de referência – Especificação técnica
do produto: “O fabricante e o fornecedor do
papel devem obrigatoriamente atender ao
disposto na Convenção nº 155 da
Organização Internacional do Trabalho (OIT)”.
Documentos relativos à proposta: “O
fornecedor deverá apresentar declaração,
firmada pelo responsável legal da empresa,
bem como declaração do fabricante do papel
(ou indicação de meio para verificação da
informação no sítio eletrônico do fabricante)
de que ambos atendem ao disposto na
Convenção nº 155 da OIT”.

Fase de avaliação das propostas: identificação do
fabricante da marca do produto a ser fornecido e
apresentação de documento comprobatório relativo
ao sistema de gestão de resíduos do fabricante
(declaração do fabricante, ou Plano de
Gerenciamento de Resíduos, ou Rótulo Ecológico da
ABNT ou indicação de meio para verificação da
informação no sítio eletrônico do fabricante),
acompanhado, se necessário, da realização de
diligência no sítio eletrônico do mesmo para
comprovação da veracidade das informações.
No recebimento do produto: Verificação se o
produto fornecido corresponde ao ofertado na
Proposta.

Lei Complementar 140/2011;
Lei Federal nº 12.305/2010 (PNRS);
Decreto Federal nº 7.404/2010
(Regulamento PNRS);
Rótulo Ecológico da ABNT - PE151.01 – Rótulo Ecológico para
papel de cópia e para usos gráficos.

Fase de avaliação das propostas: apresentação das
declarações do fornecedor e do fabricante de que
ambos atendem ao disposto na Convenção nº 155
da OIT, relativa à segurança e saúde dos
trabalhadores, acompanhado, se necessário, da
realização de diligências para confirmação da
veracidade das informações.

Convenção nº 155 da Organização
Internacional do Trabalho (OIT);
Decreto Legislativo nº 02/1992;
Decreto nº 1.254/1994.

RECOMENDAÇÕES
Uso do Produto
Orientação institucional para incentivar o consumo racional do papel, considerando o uso do
Serviço Eletrônico Informatizado (SEI) e do Processo Judicial Eletrônico (PJe);
Recomendação institucional aos usuários para impressão no modo frente/verso;
Orientação para o descarte adequado via coleta seletiva, quando necessário;
Orientação quanto às condições necessárias no momento do descarte para viabilizar a
reciclagem.

Destinação Final
Segregação na fonte pelo órgão gerador, tanto do papel como das embalagens, para
encaminhamento posterior à coleta seletiva, se houver;
Reutilização como rascunho dos papeis descartados que possam ser reaproveitados;
Caso o município não possua coleta seletiva instituída, o órgão deverá fomentar programas
internos de separação dos papeis, encaminhando-os para reciclagem.

Gerais
Considerar a possibilidade de incluir o fornecimento de papel nos contratos de serviços
terceirizados de impressão corporativa (outsourcing);
Realizar pesquisa junto a fabricantes de papel que possuam outras composições e/ou que
utilizem tecnologias inovadoras do ponto de vista socioambiental, a fim de aumentar a
competitividade entre os fornecedores.

1. VERIFICAR E ALINHAR A CONCEPÇÃO DE SUSTENTABILIDADE NO ÓRGÃO
a. Como?
b. Atores/Setores
c. Haverá um produto?
2. MAPEAMENTO/DIAGNÓSTICO:
a. Água e esgoto (Exemplos: reu1lização da água; redução do consumo de água; não
descartar resíduos químicos/biológicos na rede de esgoto.)
b. Energia (Exemplos: comprar equipamentos com menor consumo de energia; apagar
as luzes ao sair dos ambientes; desligar os computadores após o uso.)
c. Material de consumo e licitações sustentáveis (Exemplos: impressão frente e verso;
incen1vo ao uso de canecas pessoais em subs1tuição aos copos descartáveis;
preferência pela aquisição de materiais e equipamentos mais sustentáveis.)
d. Gerenciamento de resíduos (Exemplos: u1lização de folhas de rascunho; separação
do lixo para reciclagem; redução da geração de resíduos.)
e. Espaços (qualidade de vida dos espaços de trabalho/ensino/pesquisa) (Exemplos:
comprome1mento com a saúde e bem-estar no ambiente de trabalho; ergonomia;
criação de espaços de convivência adequados; uso de EPIs e medidas de segurança no
ambiente de trabalho.)
f. Mobilidade e deslocamento de pessoal (Exemplos: promoção do transporte
cole1vo; carona solidária; u1lização de bicicleta.)
g. Implementação e divulgação (Exemplos: conscien1zação e capacitação para a
atuação sustentável; atuação transparente; envolvimento do entorno nas ações de sua
área; promoção de troca de experiências com demais áreas.)
h. Acessibilidade (mobiliário, a1tudes, arquitetura, inclusão)
3. DEFINIR/DELIMITAR OBJETIVOS DE AÇÃO

LOGÍSTICA REVERSA
Teresa Villac

POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
LEI 12305 – 2010
Sistemas Implantados
•Embalagens e Agrotóxicos
•Óleo Lubrificante Usado ou Contaminado
Embalagens Plásticas de Óleos Lubrificantes
•Pilhas e Baterias
•Pneus
•Lâmpadas Fluorescentes de Vapor de Sódio e Me
rcúrio e de Luz Mista
•Acordo Setorial para Implementação de Sistema
de Logística Reversa de Embalagens em Geral

Embalagens e Agrotóxicos
• EM QUALQUER CASO:
• Inserir no EDITAL - item de habilitação jurídica da empresa:
• x) Para o exercício de a vidade que envolva produção, comercialização ou
aplicação de agrotóxicos e aﬁns: ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente do Estado, do Distrito
Federal ou do Município, nos termos do ar go 4° da Lei n° 7.802, de 1989, e
ar gos 1°, inciso XLI, e 37 a 42, do Decreto n° 4.074, de 2002, e legislação e
norma zação correlata.
• x.1) Caso o licitante seja dispensado de tal registro, por força de disposi vo
legal, deverá apresentar o documento comprobatório ou declaração
correspondente, sob as penas da lei e de inabilitação no certame.”

• Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA - item de obrigações da contratada:
• “A Contratada é obrigada a efetuar o recolhimento das embalagens
vazias e respec vas tampas dos agrotóxicos e aﬁns, mediante
comprovante de recebimento, para ﬁns de des nação ﬁnal
ambientalmente adequada, a cargo das empresas tulares do registro,
produtoras e comercializadoras, ou de posto de recebimento ou centro
de recolhimento licenciado e credenciado, observadas as instruções
constantes dos rótulos e das bulas, conforme ar go 33, inciso I, da Lei
n° 12.305, de 2010, ar go 53 do Decreto n° 4.074, de 2002, legislação
correlata e norma zação correlatas

• NA AQUISIÇÃO:
• 1) Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA - item de descrição ou
especiﬁcação técnica do produto
• Só será admi da a oferta de agrotóxicos, seus componentes e aﬁns
que estejam previamente registrados no órgão federal competente,
de acordo com as diretrizes e exigências dos órgãos federais
responsáveis pelos setores da saúde, do meio ambiente e da
agricultura, conforme ar go 3º da Lei n° 7.802, de 1989, e ar gos 1°,
inciso XLII, e 8° a 30, do Decreto n° 4.074, de 2002, legislação e
norma zação correlatas.”

• Inserir no EDITAL - item de julgamento da proposta, na fase de avaliação de sua
aceitabilidade e do cumprimento das especiﬁcações do objeto:
• “x) O Pregoeiro solicitará ao licitante provisoriamente classiﬁcado em primeiro lugar
que apresente ou envie imediatamente, sob pena de não-aceitação da proposta, o
documento comprobatório do registro do agrotóxico, seus componentes e aﬁns no
órgão federal competente, de acordo com as diretrizes e exigências dos órgãos
federais responsáveis pelos setores da saúde, do meio ambiente e da agricultura,
conforme ar go 3º da Lei n° 7.802, de 1989, e ar gos 1°, inciso XLII, e 8° a 30, do
Decreto n° 4.074, de 2002, legislação e norma zação correlatas.
• x.1) Caso o licitante seja dispensado de tal registro, por força de disposi vo legal,
deverá apresentar o documento comprobatório ou declaração correspondente, sob
as penas da lei e de inabilitação no certame.”

• NOS SERVIÇOS:
• 1) Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA - item de obrigações da
contratada
• “Os agrotóxicos, seus componentes e aﬁns a serem u lizados na
execução dos serviços deverão estar previamente registrados no
órgão federal competente, de acordo com as diretrizes e exigências
dos órgãos federais responsáveis pelos setores da saúde, do meio
ambiente e da agricultura, conforme ar go 3º da Lei n° 7.802, de
1989, e ar gos 1°, inciso XLII, e 8° a 30, do Decreto n° 4.074, de 2002,
legislação e norma zação correlatas.”

• Inserir no EDITAL - item de julgamento da proposta, na fase de avaliação de sua aceitabilidade e
do cumprimento das especiﬁcações do objeto:
• “x) Como condição para a aceitação da proposta, a licitante vencedora deverá apresentar uma
relação dos produtos que pretende usar na execução dos serviços, bem como as comprovações
em relação a tais produtos.
• x1) O Pregoeiro solicitará ao licitante provisoriamente classiﬁcado em primeiro lugar que
apresente ou envie imediatamente, sob pena de não-aceitação da proposta, o documento
comprobatório do registro do agrotóxico, seus componentes e aﬁns no órgão federal competente,
de acordo com as diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis pelos setores da saúde,
do meio ambiente e da agricultura, conforme ar go 3º da Lei n° 7.802, de 1989, e ar gos 1°,
inciso XLII, e 8° a 30, do Decreto n° 4.074, de 2002, legislação e norma zação correlatas.
• x.2) Caso o licitante seja dispensado de tal registro, por força de disposi vo legal, deverá
apresentar o documento comprobatório ou declaração correspondente, sob as penas da lei e de
inabilitação no certame.”

Óleo Lubrificante Usado ou Contaminado
Embalagens Plásticas de Óleos Lubrificantes

• EM QUALQUER CASO:
• 1) Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA - item de obrigações da contratada:
• “Nos termos do ar go 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 – Polí ca Nacional
de Resíduos Sólidos e Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a
contratada deverá efetuar o recolhimento e o descarte adequado do óleo
lubriﬁcante usado ou contaminado originário da contratação, bem como de
seus resíduos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:
• a) recolher o óleo lubriﬁcante usado ou contaminado, armazenando-o em
recipientes adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas
necessárias para evitar que venha a ser misturado com produtos químicos,
combusIveis, solventes, água e outras substâncias que inviabilizem sua

• reciclagem, conforme ar go 18, incisos I e II, da Resolução CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislação correlata;
• b) providenciar a coleta do óleo lubriﬁcante usado ou contaminado recolhido, através
de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos órgãos competentes,
ou entregá-lo diretamente a um revendedor de óleo lubriﬁcante acabado no atacado
ou no varejo, que tem obrigação de recebê-lo e recolhê-lo de forma segura, para ﬁns
de sua des nação ﬁnal ambientalmente adequada, conforme ar go 18, inciso III e §
2°, da Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislação correlata;
• c) exclusivamente quando se tratar de óleo lubriﬁcante usado ou contaminado não
reciclável, dar-lhe a des nação ﬁnal ambientalmente adequada, devidamente
autorizada pelo órgão ambiental competente, conforme ar go 18, inciso VII, da
Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislação correlata

• Lei n° 12.305/2010 – Polí ca Nacional de Resíduos Sólidos
• Resolução CONAMA nº 362, de 23/06/2005

Pilhas e Baterias
• item de obrigações da contratada:
• “Não são permi das, à contratada, formas inadequadas de des nação
ﬁnal das pilhas e baterias usadas originárias da contratação, nos termos
do ar go 22 da Resolução CONAMA n° 401, de 04/11/2008
• “A contratada deverá providenciar o adequado recolhimento das pilhas e
baterias originárias da contratação, para ﬁns de repasse ao respec vo
fabricante ou importador, responsável pela des nação ambientalmente
adequada, nos termos da Instrução Norma va IBAMA n° 08, de
03/09/2012, conforme ar go 33, inciso II, da Lei n° 12.305, de 2010 –
Polí ca Nacional de Resíduos Sólidos, ar gos 4° e 6° da Resolução
CONAMA n° 401, de 04/11/2008, e legislação correlata.”

• item de descrição ou especiﬁcação técnica do produto:
• “Só será admi da a oferta de pilhas e baterias cuja composição
respeite os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio admi dos
na Resolução CONAMA n° 401, de 04/11/2008, para cada po de
produto, conforme laudo Osico-químico de composição elaborado por
laboratório acreditado pelo INMETRO, nos termos da Instrução
Norma va IBAMA n° 08, de 03/09/2012

Pneus
• “A contratada deverá providenciar o recolhimento e o adequado
descarte dos pneus usados ou inservíveis originários da contratação,
recolhendo-os aos pontos de coleta ou centrais de armazenamento
man dos pelo respec vo fabricante ou importador, ou entregando-os
ao estabelecimento que houver realizado a troca do pneu usado por
um novo, para ﬁns de sua des nação ﬁnal ambientalmente adequada,
nos termos da Instrução Norma va IBAMA n° 01, de 18/03/2010,
conforme ar go 33, inciso III, da Lei n° 12.305, de 2010 – Polí ca
Nacional de Resíduos Sólidos, ar gos 1° e 9° da Resolução CONAMA
n° 416, de 30/09/2009, e legislação correlata.”

• O INMETRO estabeleceu os Requisitos para o Programa de
Avaliação da Conformidade para pneus novos, des nados a
motocicletas, motonetas, ciclomotores, automóveis de passageiros,
inclusive os de uso misto e rebocados, veículos comerciais,
comerciais leves e rebocados, com foco na segurança e
desempenho, por meio do mecanismo de cer ﬁcação, visando a
prevenção de acidentes e aumento da eﬁciência energé ca.
Estabeleceu portanto, espécie de e quetagem compulsória para
pneus novos que aborda critérios de desempenho na água, consumo
de combusIvel e ruído.

• Lei n° 12.305/2010 – Polí ca Nacional de Resíduos Sólidos
• Resolução CONAMA nº 416, de 30/09/2009 (Dispõe sobre prevenção
à degradação ambiental causadapor pneus inservíveis e sua
des nação ambientalmente adequada)
• Instrução Norma va IBAMA n° 01, de 18/03/2010 (Ins tui, no âmbito
do IBAMA, os procedimentos necessários ao cumprimento da
Resolução CONAMA nº 416 de 2009, pelos fabricantes e importadores
de pneus novos, sobre coleta e des nação ﬁnal de pneus inservíveis)

• Lembramos que os fabricantes, os importadores e os reformadores de pneus e
os des nadores de pneus inservíveis também devem estar registrados no
Cadastro Técnico Federal de A vidades Potencialmente Poluidoras ou U lizadoras de
Recursos Ambientais
• Os fabricantes e importadores de pneus novos devem coletar e dar des nação
adequada aos pneus inservíveis existentes no território nacional, nos termos da
Instrução Norma va IBAMA n° 01, de 18/03/2010, recebendo e armazenando os
produtos entregues pelos usuários através pontos de coleta e centrais de
armazenamento.
• Ao realizar a troca de um pneu usado por um novo ou reformado, o
estabelecimento de comercialização de pneus também é obrigado a receber e
armazenar o produto usado entregue pelo consumidor, sem ônus

Lâmpadas Fluorescentes de Vapor de Sódio e Mercúrio
e de Luz Mista

• Decreto nº 7.746/2012
• Instrução Norma va nº 2, de 2014 da SLTI/MPOG (Dispõe sobre
regras para a aquisição ou locação de máquinas e aparelhos
consumidores de energia pela Administração Pública Federal)
• Lei n° 10.295/2001 (Dispõe sobre a Polí ca Nacional de Conservação
e Uso Racional de Energia e dá outras providências.)
• Decreto n° 4.059/2001 (Regulamenta a Lei nº 10.295, de 2001)
• Decreto n° 4.508/2002 – art. 2°

• Lâmpadas a Vapor de Sódio a Alta Pressão:
• Portaria INMETRO nº 483, de 07/12/2010 alterada pela Portaria INMETRO/MDIC
n.º 124, de 15/03/2011
• Lâmpadas de uso domés co – linha Incandescente:
• Portaria INMETRO n° 283, de 11/08/2008
• Lâmpadas ﬂuorescentes compactas com reator integrado:
• Portaria INMETRO nº 289, de 16/11/2006
• Portaria INMETRO nº 489, de 08/12/10
• Lâmpadas LED com disposi vo integrado à base:
• Portaria INMETRO nº 144, de 13/03/2015

• O Decreto nº 7.746/2012, que estabelece a adoção de critérios e
prá cas de sustentabilidade nas contratações realizadas pela
administração pública federal, es pula como diretrizes de
sustentabilidade: menor impacto sobre recursos naturais como ﬂora,
fauna, ar, solo e água, maior eﬁciência na u lização de recursos
naturais como água e energia e maior vida ú l e menor custo de
manutenção do bem e da obra (art. 4º, I, III e V).

• Atualmente, há um
acordo setorial para implantação do Sistema de Logística Reve
rsa de Lâmpadas Fluorescentes de Vapor de Sódio e Mercúrio
e de Luz Mista, assinado no dia 27/11/2014
, cujo extrato foi publicado no DOU de 12/03/2015. Seu objetivo
é garantir que a destinação final dos resíduos dessas lâmpadas
seja feita de forma ambientalmente adequada e em
conformidade com a Lei nº 12.305/2010, que instituiu a Política
Nacional de Resíduos Sólidos.

• Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA - item de obrigações da
contratada:
• “A contratada deverá providenciar o recolhimento e o adequado
descarte das lâmpadas ﬂuorescentes originárias da contratação,
recolhendo-as ao sistema de coleta montado pelo respec vo
fabricante, distribuidor, importador, comerciante ou revendedor, para
ﬁns de sua des nação ﬁnal ambientalmente adequada.”
• OU

• “A contratada deverá providenciar o adequado recolhimento das
Lâmpadas Fluorescentes de Vapor de Sódio e Mercúrio e de Luz Mista
originárias da contratação, para ﬁns de repasse ao respec vo
fabricante ou importador, responsável pela des nação
ambientalmente adequada, conforme ar go 33, inciso V, da Lei n°
12.305, de 2010 – Polí ca Nacional de Resíduos Sólidos e legislação
correlata.”

• O órgão deverá veriﬁcar se existe legislação estadual ou local
especíﬁca disciplinando o tema.
• -Lembramos que determinados pos de lâmpadas também se
sujeitam às disposições da Lei n° 10.295/2001 e Decreto n°
4.059/2001, que ﬁxam índices mínimos de eﬁciência energé ca ou
níveis máximos de consumo de energia elétrica

Acordo Setorial para Implementação de Sistema de Logística Re
versa de Embalagens em Geral

• RESIDUOS RECICLÁVEIS
• COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA
• DECRETO 5940, 2006
• WWW.AGU.GOV.BR – MODELO DE EDITAL

Pra cando

Teresa Villac

SELO RUÍDO

ABNT CARTUCHOS

Almofada para carimbo, material caixa plástico reciclado, material almofada esponja
absorvente revestida de tecido, cor azul, tipo entintada, 120 de comprimento x 90
de largura.
Bloco
para
rascunho,
material
papel
reciclado,
sem
pauta,
280
de
comprimento
Caixa para embalagem, material papelão reciclado, tipo triplex, 600 de comprimento
x 500 de largura x 400 de altura, cor parda, aplicação acondicionamento de mercadorias, espessura 4,5, formato retangular, parede dupla, características adicionais:
sem impressão, gramatura 780, fechamento lateral cola.

Copo descartável, material papel, capacidade 200 ml, aplicação água, características
adicionais: não parafinado, gramatura 146 g/ m2, cor natural, caixa contendo 2.500
copos.

Etiqueta adesiva, material papel reciclado, 25,40 de largura x 101,60 de comprimento, formato retangular.
Régua comum, material plástico reciclado, 20 de comprimento, graduação milimétrica.

1a Compra
compar lhada federal –
Jardim Botânico do Rio
de Janeiro
Fonte:
Revista do Serviço Público Brasília 63 (2): 157-175 abr/ jun 2012

Análise dos resultados alcançados
A compra compartilhada contou com
a participação do JBRJ e de mais oito
órgãos: Fiocruz (duas unidades), Inpi,
Ministério da Fazenda/ Receita Federal,
Inspetoria da Receita Federal de Macaé,
Ministério da Educação/ UFPE, Ministério
da Agricultura, Ministério do Meio
Ambiente e o próprio JBRJ. Com a adesão
dos participantes, materializou-se a compra
compartilhada sustentável, o que permitiu
aumentar o número de unidades do pedido.
Conforme a tabela a seguir, observa-se que
o ganho de escala permitiu a economia de
R$ 723.263,78, correspondente a 49,89%
do valor estimado (ver quadro abaixo).
Foram 48 itens de material de expediente
sustentáveis.

LIMPEZA:

14.4 A Contratada deverá comprovar antes da efetivação da contratação e manter
durante toda vigência do contrato, as seguintes condições:
14.4.1 NÃO POSSUIR INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE EMPREGADORES
FLAGRADOS EXPLORANDO TRABALHADORES EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS ÀS
DE ESCRAVO, INSTITUÍDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, POR
MEIO DA PORTARIA Nº 540/2004.
14.4.2 NÃO TER SIDO CONDENADA POR INFRINGIR AS LEIS DE COMBATE À
DISCRIMINAÇÃO DE RAÇA OU DE GÊNERO, AO TRABALHO INFANTIL E AO
TRABALHO ESCRAVO, EM AFRONTA A PREVISÃO DOS ARTS. 1º E 170 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988; DO ARTIGO 149 DO CÓDIGO PENAL
BRASILEIRO; DO DECRETO Nº 5.017/2004 (PROMULGADA O PROTOCOLO DE
PALERMO) E DAS CONVENÇÕES DA OIT NOS ARTS. Nº 29 E 105.

15.2.2 O percentual de reserva de vagas será feito obedecendo à seguinte
proporção:
a) para empresas cujo número total de empregados varie de 100 a 200, será
observado o percentual de 2%;
b) para empresas cujo número total de empregados varie de 201 a 500, será
observado o percentual de 3%;
c) para empresas cujo número total de empregados varie de 501 a 1000, será
observado o percentual de 4%;
d) para empresas cujo número total de empregados supere a 1000, será observado
o percentual de 5%.

15.3 A Contratada deverá capacitar todos os trabalhadores em saúde e segurança
no trabalho, dentro da jornada de trabalho, observada a carga horária mínima de
duas horas mensais, com ênfase na prevenção de acidentes, nos termos da
Resolução nº 98 de 20 de abril de 2012 do Conselho Superior da Justiça do
Trabalho.

15.8 Obedecer às normas técnicas de saúde, higiene e segurança do trabalho, de
acordo com as normas do MTE e fornecer aos empregados os equipamentos de
segurança que se fizerem necessários para a execução dos serviços e fiscalizar o
uso, em especial pelo que consta na Norma Regulamentadora nº 6 do MTE.
15.9 Elaborar e implementar Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
(PCMSO), como objetivo de promoção e preservação da saúde dos trabalhadores,
de acordo com as Normas Regulamentadoras do MTE.

TREINAMENTO – ÁGUA ENERGIA

RESÍDUOS RECICLÁVEIS, PRODUTOS
BIODEGRADÁVEIS, SANEANTES

Reﬂexão 11.11.3

Registro na ANVISA, SELO RUÍDO

REGRAS DE “OURO"
• jus ﬁcar bem para preservar a compe ção
• Sustentabilidade como:
– especiﬁcação técnica do objeto
– obrigação da contratada.

• Requisito de habilitação só se previsto em lei.

ANEXO I – PROJETO BÁSICO

1. OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada para execução de serviços
de adaptação predial do imóvel que abrigará a XXXXX, situado à
XXXXX, com execução mediante o regime de empreitada por preço
global, para atender às necessidades daquela unidade, conforme
especificações contidas nesse projeto executivo.
2. JUSTIFICATIVA
2.1. A execução dos serviços em tela possibilitará a utilização do
imóvel recentemente alugado pela XXXXX através do contrato nº
XXXXX;
2.2. Suprirá a necessidade de adequação do imóvel aos padrões
mínimos estipulados pelo XXXXX;
2.3. Executará a adaptação da rede de telefonia existente,
transformando-a em rede de lógica estruturada, com vistas a
possibilitar a ligação tanto de aparelhos telefônicos quanto de
internet, nos padrões impostos pela XXXXX;
2.4. Possibilitará a desocupação do imóvel atualmente utilizado pela
XXXXX, que apresenta precariedade das condições físicas,
principalmente:
a) Instalações elétricas antigas e subdimensionadas em virtude da

época de construção do imóvel, consoante com a falta de
adequação à demanda dos equipamentos de informática;
b) Rede lógica inapropriada, com ligações improvisadas ao longo

da estrutura do imóvel;

c) Iluminação artificial inadequada para a finalidade de uso das

dependências;
d) Instalações

sanitárias insuficientes para o número de

servidores;
e) Condições insatisfatórias para o arquivamento de material

impresso, o que acarreta prejuízo ao acesso e conservação de
documentos e processos;
2.5. Almejará melhoria das condições de trabalho, propiciando o
correto dimensionamento dos ambientes e instalações, adequando,
desde já, sua estrutura para um provável crescimento futuro de
demanda.
3. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1. Os serviços serão executados mediante o regime de empreitada
por preço global.
3.2. A Contratada deverá executar o serviço utilizando-se dos
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à
perfeita execução contratual, conforme disposto nesse Projeto
Básico. com o objetivo da atingir maior economia da
manutenção e operacionalização da edificação, redução de
consumo de energia e água, bem como a utilização de
tecnologias e matérias que reduzam o impacto ambiental.
3.3. Quando a contratação envolver a utilização de bens, a
empresa comprovará que adota práticas de desfazimento
sustentável ou reciclagem dos bens que forem inservíveis para
o processo de reutilização.
4. DEMANDA DO ÓRGÃO
4.1. A demanda do órgão tem como base as seguintes características:

a) Instalação de rede lógica estruturada, inclusive infra-estrutura

de lançamento dos cabos, para atender aproximadamente 15
(quinze) usuários em cada um dos andares, totalizando 60
pessoas e respectivas tomadas.
b) O quantitativo e o posicionamento das tomadas da rede lógica

deverão seguir o anteprojeto de layout, parte integrante desse
Projeto Básico.
c) Instalação de divisórias do tipo naval, com fechamento até o

forro, delimitando os ambientes conforme anteprojeto de layout,
parte integrante desse Projeto Básico.
d) O imóvel onde serão executados os serviços está desocupado,

não existindo restrições de horário para a prestação dos serviços,
ou de acesso aos ambientes.
5. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1. Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros a
seguir estabelecidos:
a) Todos os serviços deverão ser executados em conformidade

com as prescrições das normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT aplicáveis a cada serviço ou aplicação
de material.
b) Os materiais e equipamentos utilizados deverão ser aplicados

ou instalados seguindo a orientação dos fabricantes.
c) Deverá ser utilizada mão-de-obra em quantidade adequada, de

forma a permitir a conclusão dos trabalhos no prazo previsto no
cronograma de execução.

d) A mão-de-obra deverá ser qualificada para realizar os serviços

para que forem designados, e deverão ser supervisionados pelo
responsável técnico da obra.
e) Os materiais utilizados deverão apresentar as especificações

mínimas definidas nesse Projeto Básico e na planilha de preços
unitários.
f) A

empresa deverá fornecer todos os equipamentos e
ferramental adequado, necessário para a perfeita execução dos
serviços com qualidade e segurança.
g) A empresa deverá fornecer aos funcionários todos os

equipamentos de proteção individual necessários, considerando
os serviços, de acordo com a legislação.
h) Durante toda a execução dos serviços os ambientes deverão

permanecer limpos e desimpedidos de entulho; os materiais e
ferramentas, até a sua utilização, deverão permanecer em
almoxarifado devidamente organizado.
i) Todos os funcionários deverão permanecer identificados por

meio de crachá com a identificação da empresa.
j) Deverá haver emprego prioritário de mão-de-obra,

materiais, tecnologias e matérias – primas de origem local,
nos termos do art. 12, inc. IV, da Lei nº 8.666/93, e § 1º do
art.4º da IN nº 01/10, da SLTI.
k) Os materiais que serão utilizados pela empresa deverão

ser, prioritariamente, recicláveis, reutilizáveis e
biodegradáveis, com redução da necessidade de sua
manutenção, nos termos do inc. VIII do art. 4º da IN nº
01/10, da SLTI.

l) A empresa deverá utilizar obrigatoriamente agregados

reciclados nas obras públicas e/ou serviços de engenharia
sempre que existir a oferta de agregados reciclados1,
capacidade de suprimento e custo inferior aos agregados
naturais2, nos termos do § 3º do art. 4º da IN nº 01/10 da
SLTI. (* Isto deverá ser colocado no edital e no contrato).

m)A empresa deverá cumprir o Projeto de Gerenciamento

de Resíduos de Construção Civil (PGRCC), nos termos da
Resolução nº 307, de 05/7/02, do Conselho Nacional do
Meio Ambiente (CONAMA), e § 3º do art. 4º da IN nº
01/10 da SLTI, sob pena de multa.

6. VISTORIA
6.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o
licitante deverá realizar vistoria nas instalações do local de execução
dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda à sexta-feira, das 09:00 horas às 17:00 horas, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo telefone XXXXX.
6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da
publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data
prevista para abertura da sessão pública.
6.3. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar
devidamente identificado.
7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

1

Resultantes do re-processamento de materiais de escombreiras de minas ou pedreiras, assim como
resíduos de construções, renovações ou demolições (HTTP://cegeo.ist.utl.pt - acesso em 20/8/10).
2
Par!culas de rochas industriais, extraídas de jazidas naturais como pedreiras, saibreiras (produzem
saibro e cascalho) e areeiros (HTTP://cegeo.ist.utl.pt - acesso em 20/8/10).

7.1. A contratada deverá, por ocasião da qualificação técnica,
cumprir os seguintes requisitos:
a) Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e

Agronomia – CREA da região a que estiverem vinculados, da
empresa licitante e de seu responsável técnico;
b) Comprovação

de aptidão para execução do objeto e
capacidade técnica profissional por meio de Certidão de Acervo
Técnico – CAT, expedida pelo CREA da região pertinente, do
responsável técnico da equipe, que se responsabilizará pelos
trabalhos, conforme Resolução n° 1.010/2005 do Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA,
legalmente habilitado, com base no Registro de Acervo Técnico
– RAT, nos termos do que disciplina o artigo 5° da Resolução n°
317/86 do CONFEA, de:
i. Engenheiro Civil, que será o responsável técnico
coordenador do contrato em licitação, mediante atestado/
certidão de serviços de EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA E REDE DE DADOS/LÓGICA
ESTRUTURADA, ou equivalente;
a.
Os responsáveis técnicos deverão pertencer
ao quadro permanente da licitante, na data
prevista para entrega dos documentos;
b.
Entendendo-se
como
do
quadro
permanente, para fins desta contratação, o sócio
que comprove seu vínculo por intermédio de
contrato social, o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdência Social; o prestador de
serviços com contrato escrito.
c.
O vínculo empregatício será comprovado,
obrigatoriamente, mediante a anexação de cópias
autenticadas da Ficha de Registro de Empregados
– FRE e cópia da Carteira Profissional de

Trabalho devidamente atualizados, para o caso de
empregados. No caso de diretor eleito ou
contratado, esta comprovação se dará por
intermédio de documento que comprove a sua
investidura no cargo.
d.
A participação societária será comprovada à
luz dos documentos apresentados para a
qualificação jurídica.
e.
Caso o licitante seja cooperativa, a
comprovação de que trata esse subitem deve
referir-se exclusivamente a cooperados, e dar-se-á
pela apresentação das respectivas atas de
inscrição, da comprovação da integralização das
respectivas quotas-partes e de três registros de
presença desses cooperados em assembléias gerais
ou nas reuniões seccionais, bem como da
comprovação de que estão domiciliados em
localidade abrangida na definição do artigo 4°,
inciso XI, da Lei n° 5.764, de 1971;
f.
No decorrer da execução do serviço, o
profissional de que trata este subitem poderá ser
substituído, nos termos do artigo 30, §10, da Lei
n° 8.666, de 1993, por profissional de experiência
equivalente ou superior, desde que a substituição
seja aprovada pela Administração;
c) A empresa deverá comprovar ter executado, a qualquer época,

mediante atestado/certidão, serviços de EXECUÇÃO DE
INFRA-ESTRUTURA E REDE DE DADOS/LÓGICA
ESTRUTURADA, ou equivalente;
d) Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável,

conforme o item anterior.
8. DESCRIÇÃO DAS TAREFAS BÁSICAS E ESCOPO DOS SERVIÇOS

8.1. O serviço compreende a execução das seguintes tarefas básicas:
a) Instalação de divisórias:

Instalar, conforme layout, 158,00m² de divisórias do tipo naval com
35mm de espessura, painel cego com fechamento até o forro, miolo
de vermiculita, revestida com chapa laminada, com montantes em
alumínio anodizado pintado na cor preta; e
Instalar, conforme layout, 12 portas de divisória naval, com as
mesmas especificações anteriores, com medidas de 0,80m x 2,10m,
incluindo dobradiças, maçanetas e fechaduras; sendo que uma das
portas localizada no piso térreo é de abertura dupla, com 1,60m de
largura.
b) Abertura de shaft:

Executar furo nos locais indicados no layout, com as dimensões
necessárias, nas lajes de piso dos pavimentos térreo, 1º andar e 2º
andar, de forma a criar um shaft para passagem do cabeamento de
telefonia e lógica;
O shaft deverá ser executado com canaleta metálica em toda a sua
extensão, usando como referência o sistema Rodaflex, da marca
Mopa, ou similar, com pelo menos duas divisões internas para
separação dos cabos, fixa cabos e tampa removível, com pintura
eletrostática; e
Os pisos, paredes e forros deverão ter seus acabamentos
reconstituídos, de forma a não permitir que a abertura das lajes fique
visível.
c) Preparação do Quadro de Telefonia Principal (DG),

localizado no subsolo:
Realizar limpeza e remoção de qualquer cabo ou sujeira existente no
interior e na tampa do DG telefônico, interna e externamente;

Instalação de 10 blocos de engate rápido para cabo telefônico, que
suportarão a entrada do cabeamento proveniente da concessionária
local;
Instalação de 10 blocos de engate rápido para cabo telefônico, que
farão a saída do cabo CI com 100 pares metálicos do DG até a sala
de informática;
Executar o jumpeamento entre os dois conjuntos de blocos de engate
rápido do DG, identificando cada par em ambas as extremidades; e
Realizar a crimpagem dos 100 pares de cabo telefônico no bloco de
engate rápido de saída do DG com destinação à sala de informática
no 1º andar.
d) Lançamento do cabeamento de telefonia do DG até a sala

de informática:
Lançar o cabo telefônico CI de 100 pares metálicos, saindo do bloco
de engate rápido do DG, localizado no subsolo, percorrendo
eletrocalha metálica horizontal existente, até a posição de subida
através do shaft executado;
Realizar subida do cabo telefônico pela canaleta metálica do shaft até
o 1º andar, onde será direcionado até a sala de informática;
Na sala de informática, crimpar o cabo telefônico ao PABX, que será
fornecido pela Advocacia Geral da União; e
Crimpar o cabo telefônico de saída do PABX às portas dos voice
painels localizados no rack. Todas as portas deverão ser
identificadas.
e) Instalação de canaletas metálicas e canaletes de PVC para

distribuição horizontal do cabeamento de rede lógica nos
andares:

Utilizar canaletas metálicas, referência sistema Rodaflex, da marca
Mopa, ou similar, com pelo menos duas divisões internas para
separação dos cabos, fixa cabos e tampa removível com pintura
eletrostática; e canaletes de PVC, referência sistema X, da marca Pial
Legrand, ou similar, com divisórias e tampas removíveis, na cor
branca.
Nos diversos andares, instalar canaletas metálicas, conforme
especificações acima, ligando a sala de informática ou o shaft,
conforme o caso, percorrendo as paredes dos corredores, rente ao
forro, de acordo com as plantas em anexo e com o exemplo abaixo:
No interior das salas, instalar canaletas de PVC, conforme
especificações acima, ligando a canaleta metálica aos pontos de rede
que serão instalados, sendo fixadas nas paredes na altura das
tomadas, de acordo com as plantas em anexo e com o exemplo
abaixo:
f) Instalação de tomadas RJ45 e lançamento do cabeamento
de rede lógica estruturada:
Instalar 65 tomadas, ref. Sistema X ou similar, cada uma com 2
pontos de lógica do tipo RJ45 nos locais indicados nas plantas em
anexo;
Instalar 23 tomadas, ref. Sistema X ou similar, cada uma com 1
ponto de lógica do tipo RJ45 nos locais indicados nas plantas em
anexo;
Lançar através das canaletas metálicas e canaletes de PVC, os cabos
de rede tipo UTP de 4 pares trançados, categoria 6, desde o rack
instalado na sala de informática até o respectivo ponto de tomada
RJ45;
Crimpar, testar e identificar cada cabo nas duas extremidades;
Os cabeamentos da rede lógica estruturada deverá seguir o diagrama
unifilar abaixo:

g) Montagem do rack

Fornecer e instar os ativos de rede, ou seja, 4 path painel e 2 voice
painel, ambos de categoria 6, de 48 portas (ref. Furukawa, 3com,
Cysco ou similar);
Serão fornecidos pela xxxx :4 switchs categoria 6 de 24 portas, 1
servidor de rede e 1 console; serão fornecidos pela concessionária
contratada: 1 modem e 1 roteador.
Fornecer e instalar 12 guias organizadores de cabos para o rack; 100
path cords de 2,5m, categoria 6 para ligação das estações de trabalho;
e 200 path cords de 1,5m categoria 6 para a ligação dos
equipamentos do rack;
h) Adequação da rede elétrica para a ampliação da
eficiência energética, com especial observância às
disposições da Instrução Normativa n º 1, de 19 de
janeiro de 2010:
i.

automação da iluminação do prédio;

ii.

projeto de iluminação;

iii.

interruptores individualizados;

iv.

iluminação ambiental;

v.

iluminação tarefa;

vi.

uso de sensores de presença;

vii.

uso exclusivo de lâmpadas fluorescentes compactas
ou tubulares de alto rendimento; e

viii.

uso exclusivo de luminárias eficientes.

i) Adequação da rede hidráulica às disposições da
Instrução Normativa n º 1, de 19 de janeiro de 2010
com:
i.

Instalação de sistema de coleta e armazenamento
para aproveitamento de água da chuva, agregando
ao sistema hidráulico elementos que possibilitem a
captação, transporte, armazenamento e seu

aproveitamento;
ii.

Criação de sistema de reuso de água e de
tratamento de efluentes gerados;

iii.

Substituição por torneiras dotadas de temporizador;
e

iv.

Substituição das válvulas de descarga para sistema
de duplo acionamento.

j) Uso de equipamentos de climatização mecânica, ou de

novas tecnologias de resfriamento do ar, que utilizem
energia elétrica apenas nos ambientes for indispensável,
nos termos do inc. I do art. 4º da IN nº 01/10 da SLTI.
k) Utilização de energia solar ou outra energia limpa para
aquecimento de água, nos termos do inc. IV do art. 4º da IN
nº 0110, da SLTI, nos termos do inc. IV d art. 4º da IN nº
01/10 da SLTI.
l) Implantação de sistema de medição individualizada de

consumo de água e energia elétrica; de sistema de reuso de
água e de tratamento de efluentes gerados; e
aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema
hidráulico, se possível, elementos que possibilitem a
captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento
nos termos do inc. V, VI e VII do art. 4º da IN nº 01/10 da
SLTI.
m)Se

for utilizada madeira na reforma/serviço de
engenharia, comprovação de sua origem legal, nos termos
do inc. IX d art. 4º da IN nº 01/10 da SLTI.
n) Limpeza final:

Limpar todos os ambientes do imóvel, de todos os pavimentos,
eliminando todos os restos da obra, poeiras e embalagens.
Para a execução da limpeza, só será admitida a oferta de
detergente em pó, fabricado no país ou importado, cuja
composição respeite os limites de concentração máxima de
fósforo admitidos na Resolução CONAMA n° 359, de

29/04/2005, e legislação correlata.

Os acabamentos de piso, pintura de paredes, forros, esquadrias,
louças e outros acessórios do imóvel que porventura forem
danificados durante a execução dos serviços deverão ser recompostos
ao seu estado original antes da limpeza final e do recebimento final
das obras.
9. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
9.1. O prazo de execução dos serviços é de até 60 (sessenta) dias
corridos, contados da data da expedição da Ordem de Início dos
Serviços.
10. MATERIAIS PERTINENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO
10.1. Para a perfeita execução dos serviços, a contratada deverá
utilizar os materiais e equipamentos nas quantidades estimadas e
qualidade estabelecida na planilha de preços unitários, parte
integrante desse Projeto Básico.
10.2. A contratada também deverá disponibilizar todos os
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à adequada
execução dos serviços; bem como os equipamentos de proteção
individual exigidos pela legislação.
11. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS
11.1. O serviço a ser contratado enquadra-se na classificação de
serviços comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto
n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.
12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1. A Contratada obriga-se a:
a) Executar os serviços conforme especificações do Projeto
Básico e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito
cumprimento das cláusulas contratuais;
b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas

expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 5 (cinco)
dias, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, a critério da Administração;
c) Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas,
equipamentos de proteção individual e utensílios necessários, na
qualidade e quantidade especificadas nesse Projeto Básico e na
planilha de preços unitários, nos termos de sua proposta;
d) Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer
danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus
empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa
ou culposamente, à União ou a terceiros;
e) Ceder os direitos patrimoniais relativos ao serviço técnico

especializado, para que a Administração possa utilizá-lo de
acordo com o previsto no Projeto Básico, nos termo do artigo
111 da Lei n° 8.666, de 1993;
f) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos
dos serviços a serem executados, de conformidade com as
normas e determinações em vigor;
g) Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal
dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do
serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio
de crachá;
h) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas,
sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na
legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Administração;
i) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as
orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento
das Normas Internas, quando for o caso;
j) Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade
verificada no decorrer da prestação dos serviços;

k) Não permitir a utilização do trabalho do menor;
l) Manter durante toda a vigência do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
m) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo

parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar
qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas
condições autorizadas no Projeto Básico ou na minuta de
contrato;
n) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive
quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao
objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
1.2. A contratada deverá realizar, no prazo de (....) dias,
pesquisa de vazamento no prédio (em todas as unidades),
providenciando imediatamente a substituição e conserto de
tubulações, torneiras e demais equipamentos defeituosos;
ou até o fechamento dos registros, na ausência de recursos
para o conserto.
1.3. Verificar a possibilidade de utilização de água de
reuso, ou seja, produzida dentro das Estações de
Tratamento de Esgoto, que poderá ser utilizada para
limpeza de pisos, pátios ou galerias de águas pluviais;
assentamentos de poeira em obras de execução de aterros e
terraplanagem; preparação e cura de concreto em canteiros
de obra e para estabelecer umidade em compactação e
solos; desobstrução de rede de esgotos e águas pluviais;
combate a incêndios; e geração de energia e refrigeração
de equipamentos em diversos processos industriais, que
será
feita
por
caminhões-tanques
devidamente
identificados da empresa, uma vez que a Companhia de
Saneamento Básico de São Paulo (SABESP) não tem
veículos específicos para esse fim3.
3

HTTP://site.sabesp.com.br (acesso em 31/8/10).

1.4. A Contratada deverá observar as diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção
civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, e
Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:
a) O gerenciamento dos resíduos originários da
contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e
procedimentos
do
Programa
Municipal
de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção
Civil apresentado ao órgão competente, conforme o
caso;
b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução
CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada deverá
providenciar a destinação ambientalmente adequada
dos resíduos da construção civil originários da
contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
i. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis
como agregados): deverão ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados4, ou
encaminhados a áreas de aterro de resíduos da
construção civil, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilização ou reciclagem futura;
ii. resíduos Classe B (recicláveis para outras
destinações):
deverão
ser
reutilizados,
reciclados ou encaminhados a áreas de
armazenamento temporário, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilização ou reciclagem
futura;
iii. resíduos Classe C (para os
desenvolvidas tecnologias
economicamente viáveis que
reciclagem/recuperação):
4

quais não foram
ou aplicações
permitam a sua
deverão
ser

Fernando Valverde deﬁne como agregados para construção civil os materiais minerais, sólidos inertes que, de acordo com
granulometrias adequadas, são u1lizados para fabricação de produtos ar1ﬁciais resistentes mediante mistura com materiais
aglomerantes de a1vação hidráulica ou com ligantes betuminosos. Também se enquadrariam como tais os materiais granulares
rochosos para pavimentos, com ou sem adição de elementos a1vos, e lastro de ferrovias para proteção à erosão hidráulica.Seriam
exemplos de agregados: areia, saibro, cascalho, rocha britada e reciclados, cf. h p://www.senado.gov.br, (acesso em 25/8/10).

armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas
específicas;
iv. resíduos Classe D (perigosos, contaminados
ou prejudiciais à saúde): deverão ser
armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas
técnicas específicas.
c) Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os
resíduos originários da contratação aterros de resíduos
domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d
´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem
como em áreas não licenciadas.
d) Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do
Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a
contratada comprovará, sob pena de multa, que todos
os resíduos removidos estão acompanhados de
Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade
com as normas da Agência Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR nºs 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

* Se houver emissão de poluentes atmosféricos por fontes fixas
em obra ou serviço de engenharia deverá ainda ser inserida a
seguinte obrigação à contratada:
“Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local
fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão
pontual ou fugitiva, utilizado pela contratada na execução
contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de
poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o
tipo de fonte.”

** Se houver emissão de ruídos que acarretem poluição sonora
deverá ser acrescentada a obrigação abaixo:
“Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos
não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela
Norma NBR-10.151 – Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR10.152 – Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, nos termos da
Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata.”

*** Se o serviço ou obra de engenharia utilizar lâmpadas
fluorescentes, incluir a seguinte obrigação:
“A contratada deverá providenciar o recolhimento e o adequado
descarte das lâmpadas fluorescentes originárias da contratação,
recolhendo-as ao sistema de coleta montado pelo respectivo
fabricante, distribuidor, importador, comerciante ou revendedor,
para fins de sua destinação final ambientalmente adequada,
conforme artigos 1° e 2° da Lei estadual n° 10.888, de 2001, do
Estado de São Paulo, e legislação correlata.”

**** Havendo utilização de produtos ou subprodutos florestais
(madeiras em toras, estacas, toretes, palanques roliços, lenha,
palmito, xaxim, óleos essenciais...) em obra ou serviço de
engenharia acrescentar ainda:
“A contratada deverá utilizar somente matéria-prima florestal
procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:
a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo
Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente –
SISNAMA;

b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo
órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente –
SISNAMA;
c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas
específicas do órgão ambiental competente.”
“A contratada deverá comprovar a procedência legal dos
produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execução contratual, por ocasião da respectiva medição, mediante
a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:
a) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos
produtos ou subprodutos florestais;
b) Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do
transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF,
mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e
Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislação
correlata;
c) Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela
Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente,
e Instrução Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006, válido por
todo o tempo e percurso do transporte e armazenamento, quando
se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa
cujo transporte e armazenamento exija a emissão de tal licença
obrigatória.
c.1) Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na
execução contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle próprio, a Contratada deverá apresentá-lo,
em complementação ao DOF, para fins de demonstrar a
regularidade do transporte e armazenamento nos limites do
território estadual.”

******Se houver emprego de preservativos ou preservadores de
madeira5, em obra ou serviço de engenharia, inserir no
EDITAL, no item de habilitação jurídica da empresa:
“(...) Para o exercício de atividade que envolva produção
industrial, importação, comercialização ou utilização de produtos
preservativos de madeira: ato de registro ou cadastramento
expedido pelo IBAMA, nos termos dos artigos 1° e 14 da
Portaria Interministerial n° 292, de 28/04/89, dos Ministros da
Fazenda, da Saúde e do Interior, e da Instrução Normativa
IBAMA n° 05, de 20/10/92, e legislação correlata.”
(...) Caso o licitante seja dispensado de tal registro, por força de
dispositivo legal, deverá apresentar o documento comprobatório
ou declaração correspondente, sob as penas da lei.”

Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA e na MINUTA DE
CONTRATO, no item de obrigações da contratada:
“As embalagens e os resíduos de produtos preservativos de
madeira não podem ser reutilizados ou reaproveitados, devendo
ser recolhidos pela contratada e descartados de acordo com as
recomendações técnicas apresentadas na bula, para destinação
final ambientalmente adequada, conforme item VI da Instrução
Normativa IBAMA n° 05, de 20/10/92, e legislação correlata.”
Inserir no EDITAL, no item de julgamento da proposta, na
fase de avaliação de sua aceitabilidade e do cumprimento das
especificações do objeto:
“(..) O Pregoeiro solicitará ao licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar que apresente ou envie
imediatamente, sob pena de não-aceitação da proposta, o
documento comprobatório do registro do produto preservativo de
madeira no IBAMA, conforme artigo 3º da Portaria
Interministerial n° 292, de 28/04/89, dos Ministros da Fazenda,
da Saúde e do Interior, e da Instrução Normativa IBAMA n° 05,
5

Produtos químicos tóxicos aos fungos e insetos xilófagos, cf. Jankowsky, Ivaldo P. - “Fundamentos de
Preservação de Madeiras”, Universidade de São Paulo – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”
– Departamento de Ciências Florestais (HTTP://www.ipef.br/publicaçoes/docﬂorestais - acesso em
20/8/10).

de 20/10/92, e legislação correlata.
(...) Caso o licitante seja dispensado de tal registro, por força de
dispositivo legal, deverá apresentar o documento comprobatório
ou declaração correspondente, sob as penas da lei.”
NOS SERVIÇOS:
(...) Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA e na MINUTA
DE CONTRATO, no item de obrigações da contratada:
“Os produtos preservativos de madeira a serem utilizados na
execução dos serviços deverão estar previamente registrados no
IBAMA, conforme artigo 3º da Portaria Interministerial n° 292,
de 28/04/89, dos Ministros da Fazenda, da Saúde e do Interior, e
Instrução Normativa IBAMA n° 05, de 20/10/92, e legislação
correlata.”
******* Alerta-se que veda-se, à contratada, a utilização, na
contratação, de produtos preservativos de madeira que
contenham
os
ingredientes
ativos
Lindano
(gamahexaclorociclohexano) e Pentaclorofenol (PCF) e seus sais.

1.1. A Contratada deverá também, observar as diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da
construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de
05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente –
CONAMA, e Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:
a) O gerenciamento dos resíduos originários da
contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e
procedimentos
do
Programa
Municipal
de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção
Civil apresentado ao órgão competente, conforme o
caso;
b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução
CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada deverá
providenciar a destinação ambientalmente adequada
dos resíduos da construção civil originários da

contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
i. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis
como agregados): deverão ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a áreas de aterro de resíduos da
construção civil, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilização ou reciclagem futura;
ii. resíduos Classe B (recicláveis para outras
destinações):
deverão
ser
reutilizados,
reciclados ou encaminhados a áreas de
armazenamento temporário, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilização ou reciclagem
futura;
iii. resíduos Classe C (para os quais não foram
desenvolvidas tecnologias ou aplicações
economicamente viáveis que permitam a sua
reciclagem/recuperação):
deverão
ser
armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas
específicas;
iv. resíduos Classe D (perigosos, contaminados
ou prejudiciais à saúde): deverão ser
armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas
técnicas específicas.
c) Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor
os resíduos originários da contratação aterros de
resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas,
corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei,
bem como em áreas não licenciadas.
d) Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do
Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a
contratada comprovará, sob pena de multa, que todos
os resíduos removidos estão acompanhados de
Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade
com as normas da Agência Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR nºs 15.112, 15.113,

15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
1.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão
de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados
aceitáveis pela Norma NBR-10.151 – Avaliação do Ruído
em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 – Níveis de Ruído
para conforto acústico, da Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT, nos termos da Resolução
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata.
1.3. No caso de utilização de madeira, a contratada deverá
utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos
termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:
a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de
Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente
aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente – SISNAMA;
b) supressão da vegetação natural, devidamente
autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente – SISNAMA;
c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas específicas do órgão ambiental competente.
1.4. A contratada deverá comprovar a procedência legal
dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execução contratual, por ocasião da respectiva
medição, mediante a apresentação dos seguintes
documentos, conforme o caso:
a) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição
dos produtos ou subprodutos florestais;
b) Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor
e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras
de Recursos Ambientais – CTF, mantido pelo IBAMA,

quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade válidos,
conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981,
e Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e
legislação correlata;
c) Documento de Origem Florestal – DOF, instituído
pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do
Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n°
112, de 21/08/2006, válido por todo o tempo e percurso
do transporte e armazenamento, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa
cujo transporte e armazenamento exija a emissão de tal
licença obrigatória.
i. Caso os produtos ou subprodutos florestais
utilizados na execução contratual tenham
origem em Estado que possua documento de
controle próprio, a Contratada deverá
apresentá-lo, em complementação ao DOF,
para fins de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do
território estadual.
1.5. As embalagens e os resíduos de produtos preservativos
de madeira não podem ser reutilizados ou reaproveitados,
devendo ser recolhidos pela contratada e descartados de
acordo com as recomendações técnicas apresentadas na
bula, para destinação final ambientalmente adequada,
conforme item VI da Instrução Normativa IBAMA n° 05,
de 20/10/92, e legislação correlata.
a) É vedada à contratada a utilização, na contratação,
de produtos preservativos de madeira que contenham
os
ingredientes
ativos
Lindano
(gamahexaclorociclohexano) e Pentaclorofenol (PCF) e seus
sais.
1.6. O detergente em pó a ser utilizado na execução dos
serviços deverá possuir composição que respeite os limites
de concentração máxima de fósforo admitidos na
Resolução CONAMA n° 359, de 29/04/2005, e legislação
correlata.

1.7. A contratada deverá providenciar o recolhimento e o
adequado descarte dos frascos de aerossol originários da
contratação, recolhendo-os ao sistema de coleta montado
pelo respectivo fabricante, distribuidor, importador,
comerciante ou revendedor, para fins de sua destinação
final ambientalmente adequada, conforme artigos 1° e 2°
da Lei estadual n° 10.888, de 2001, do Estado de São
Paulo, e legislação correlata.

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
13.1. A Contratante obriga-se a:
a) Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa

desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do
Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Projeto
Básico;
b) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela
Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos
de sua proposta;
c) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por
servidor especialmente designado, anotando em registro próprio
as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;
d) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais
imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo
para a sua correção;
e) Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço,
na forma do contrato;
f) Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam
mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela
Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
14. AVALIAÇÃO DO CUSTO

14.1. O custo estimado total da presente contratação é de
14.2. O custo estimado da contratação foi apurado mediante
preenchimento de planilha de preços unitários, utilizando como
referência a planilha SINAPI/Caixa Econômica Federal, e planilha
de lucro e despesas indiretas, bem como pesquisas de preços
praticados no mercado em contratações similares.
15. MEDIDAS ACAUTELADORAS
15.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a
Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do
interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como
forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível
reparação.
16. CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
16.1. O órgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da
prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um
representante especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da
Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.
a) O representante da Contratante deverá ter a experiência
necessária para o acompanhamento e controle da execução dos
serviços e do contrato.
b) A fiscalização contratual dos serviços deverá seguir o disposto
no Anexo IV (Guia de Fiscalização dos Contratos de
Terceirização) da Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de
2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no que couber,
sem prejuízo de outras medidas que o órgão julgar necessárias,
de acordo com a especificidade do objeto e do local.

c) A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser
realizada com base nos critérios previstos no Projeto Básico, e
em especial aqueles relativos à qualidade, quantidade e
especificações contidas na planilha de preços unitários.
16.2. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve
subdimensionamento do serviço pactuado ou material empregado,
deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a
adequação contratual, respeitando-se os limites de alteração dos
valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de
1993.
16.3. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos
serviços deverá ser verificada juntamente com a planilha de preços
unitários, de acordo com o estabelecido no Projeto Básico e na
proposta, informando as respectivas quantidades e especificações
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
16.4. O representante da Administração anotará em registro próprio
todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao
fiel cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a
autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto nos
§§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
16.5. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Contratante
ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da
Lei nº 8.666, de 1993.
17. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis
no curso da licitação e da contratação é aquela prevista no Edital.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
18.1. O recebimento do objeto será efetuado da seguinte forma:
a) Quando os serviços forem concluídos caberá à Contratada

apresentar comunicação escrita informando o término dos
serviços contratados, cabendo à Fiscalização, no prazo de até 15
(quinze) dias, a sua verificação, após o qual será lavrado Termo
de Recebimento Provisório, que caracterizará a aceitação
provisória de todos os trabalhos executados.
i. O Termo de Recebimento Provisório deverá ser lavrado
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas
pela Fiscalização, após terem sido realizadas todas as
verificações, medições e apropriações referentes a
acréscimos, supressões e modificações.
ii. A inspeção minuciosa de todos os serviços deverá ser
efetuada conjuntamente pelos profissionais responsáveis
técnicos da Contratada e pelo Contratante, para constatar
e relacionar todas as correções finais que se fizerem
necessárias.
iii. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover
ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, no
prazo máximo de 5 (cinco) dias, o objeto em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou materiais empregados, cabendo à
Fiscalização não atestar a última e/ou única medição de
serviços até que sejam sanadas todas as eventuais
pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de
Recebimento Provisório.
iv. A entrega do objeto licitado não exime a Contratada, em
qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por força das
disposições legais em vigor. (Lei 10.406 de 10/01/2002).

b) O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços será lavrado

em até 90 (noventa) dias após a lavratura do Termo de
Recebimento Provisório, referido no subitem anterior, por
comissão designada pela autoridade competente e se tiverem sido
atendidas todas as exigências da Fiscalização, referente às
correções que venham a ser verificadas em qualquer elemento
dos projetos elaborado.

ALGUMAS FONTES PÚBLICAS DE PESQUISA
DISPONÍVEIS NA IMPLANTAÇÃO DE UMA
CONTRATAÇÃO SUSTENTÁVEL DE
SERVIÇOS DE LIMPEZA

Teresa Villac
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No compartilhamento de informações,
atentar se o órgão público consultado é federal,
estadual , municipal ou, ainda, do Judiciário
porque - muitas vezes - há normatizações
ambientais específicas e diversas que podem
não se aplicar ao seu órgão público .
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acautelar-se quanto ao cumprimento das
exigências ambientais:
a)previamente à contratação do serviço de
limpeza,
a)na fiscalização contratual (EPI, EPC,
adequação dos produtos de limpeza) e
a)na fase de gerenciamento e destinação
final adequada dos resíduos.

A exigência de comprovação da certificação florestal válida
(referência: FSC, Cerflor) em nome do fabricante do material
acabado, como critério de aceitabilidade da proposta, apesar de estar
em consonância com o art. 2º do Decreto 7.746/2012, não deve, no
caso concreto, comprometer o caráter competitivo da licitação.

Representação formulada ao TCU apontou possíveis irregularidades
no Pregão Eletrônico 7/2019, promovido pelo Tribunal Regional do
Trabalho da 2ª Região, cujo objeto era o “fornecimento, pelo período
de 12 meses, de papel toalha interfolhado”.

Entre as irregularidades suscitadas, mereceu destaque a exigência
constante do subitem 7.2.1 do edital, supostamente prejudicial à
competitividade do certame, no sentido de que a licitante classificada
provisoriamente em primeiro lugar deveria encaminhar a proposta de
preço adequada ao último lance acompanhada de “comprovação da
certificação florestal válida (referência: FSC, Cerflor), em nome do
fabricante do material acabado”. Em sua instrução, a unidade técnica
pontuou ser licito à Administração exigir que o produto licitado
atenda não apenas a requisitos técnicos, mas também a questões
relativas à sustentabilidade ambiental, desde que isso não implique
restrição ao caráter competitivo da licitação. Para ela, a exigência de
comprovação da certificação florestal válida (referência: FSC,
Cerflor), como critério de aceitabilidade da proposta, estava em
consonância com o art. 2º do Decreto 7.746/2012, entretanto, “o que

se constatou no caso concreto foi a maciça desclassificação de
licitantes em decorrência do não atendimento dos requisitos
constantes do subitem 7.2.1 do edital, o que indica que o mercado
pode ainda não estar preparado para atender às novas regras”,
mormente quando se observa que “o item 2, destinado à participação
exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, foi
cancelado em decorrência da inexistência de licitantes aptas a
atenderem as exigências contidas no subitem 7.2.1 do edital”

Como agravante, ressaltou que o item 1 fora adjudicado para a
empresa vencedora pelo valor de R$ 877.767,84, o dobro do valor do
lance ofertado pela primeira colocada da disputa, desclassificada
justamente por não haver enviado os documentos exigidos no
subitem 7.2.1 do edital.

Em seu voto, o relator assinalou que, na situação em tela, “não foi
possível selecionar a proposta de preço mais baixo e, garantida a
qualidade do produto, a mais vantajosa para a Administração, não
por irregularidades no edital de licitação ou na sua condução, mas
por condições de mercado”, restando caracterizada “potencial
restrição à competitividade do certame”.

Ademais, “mesmo na hipótese de haver dificuldade na adaptação do
mercado às exigências ambientais e de não terem sido identificadas
outras irregularidades no instrumento convocatório, não é razoável

levar adiante um contrato, até o final de sua vigência de 12 meses,
com preço excessivo sem justificativa para tal”.

Assim sendo, nos termos da proposta do relator, o Plenário decidiu
autorizar o fornecimento de papel toalha ao Tribunal Regional do
Trabalho da 2ª Região somente até a conclusão de novo processo
licitatório, diante da acentuada diferença de preços entre a proposta
contratada e a proposta desclassificada por não ter enviado a
comprovação da certificação florestal exigida no edital do pregão
examinado. Outrossim, decidiu o Pleno recomendar ao órgão que
“avalie a conveniência e a oportunidade de rever as exigências
contidas no item 7.2.1 do edital do Pregão 7/2019, quando da
ocorrência de outras licitações promovidas pelo órgão para aquisição
de objeto similar, tendo em vista o número excessivo de
desclassificações ocorridas no certame, de forma a adotar requisitos
técnicos e exigências que o mercado está preparado para atender,
sem prejuízo de fomentar a sustentabilidade ambiental e buscar
garantir a qualidade dos produtos licitados”.

Acórdão 1666/2019 Plenário, Representação, Relator Ministro
Raimundo Carreiro.

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Constitui o presente instrumento o Termo de Referência para o registro de Preços
para a Contratação de empresa especializada em serviços continuados de Limpeza,
Asseio e Conservação do bem imóvel com fornecimento de toda a mão de obra,
saneantes domissanitários, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à
execução dos serviços nos bens imóveis dos Órgãos abaixo relacionados, bem como no
fornecimento de material de higiene, conforme especificações deste Termo de
Referência e adendos B e C.

SIGLA

ÓRGÃO

UASG

1.2. Endereços das Unidades conforme Adendo B
1.3. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto nº
2271 de 1997, caracterizando-se como atividades materiais acessórias, instrumentais
ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às
categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.
1.4. A prestação do serviço não gera vínculo empregatício entre os empregados da
contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinação direta.
1.5. LEMBRAMOS QUE OS VALORES DE REFERÊNCIA DESTA LICITAÇÃO, INCLUSIVE OS
VALORES LIMITES MÁXIMOS, TÊM POR PARÂMETRO A CCT DE 2012/2013, RAZÃO PELA
QUAL OS LICITANTES DEVEM UTILIZAR ESTE PARÂMETRO PARA COTAR OS SEUS PREÇOS,
MESMO QUE A CCT 2014 JÁ ESTEJA EM VIGOR, PARA GARANTIR A ISONOMIA NA
LICITAÇÃO.

1.5.1. PROCURAREMOS APOSTILAR OS NOVOS VALORES (SE JÁ EXISTENTES) NA
MESMA OPORTUNIDADE DA CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A contratação dos serviços de limpeza objetiva atender as Unidades do Órgão
Gerenciador e participantes.
2.2. Os serviços continuados de limpeza e conservação são essenciais para que os
servidores possam desempenhar suas atividades regimentais a contento e para
proporcionar condições para recebimento do público em geral, mantendo as condições
mínimas de saneamento e salubridade ambientais, bem como para a preservação do
patrimônio público. Ressalte-se que a interrupção de serviços desta natureza implica
em sérios transtornos e compromete o funcionamento regular da unidade.
2.2.1. A contratação para execução dos serviços, objeto deste Termo de
Referência, tem amparo nas normas e procedimentos contidos na Instrução
Normativa / MPOG nº 03, de 15 de outubro de 2009 e na Portaria-SLTI/MP nº 02,
de 08 de abril de 2009, que atualiza os valores limites para contratação de
serviços de limpeza e conservação, executados de forma contínua, aplicando
ainda, o Decreto nº 2.031, de 11 de outubro de 1996, e subsidiariamente, as
normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
2.3. Com fundamento no artigo 3º, “caput”, da Lei 8.666, 1993, foram inseridas
previsões ambientais com o objetivo de proteção à saúde, ao meio ambiente natural e
do trabalho e a redução de resíduos poluentes no meio ambiente decorrentes desta
contratação. Todos os critérios ambientais e de segurança do trabalho adotados são
objetivos, respeitaram os princípios da legalidade e da isonomia entre os licitantes e não
restringem a competição porque decorrem de normas gerais obrigatórias.
2.4. O motivo foi tentar modificar a maneira de contratação do Serviço de limpeza que é
praticada pela grande maioria dos Órgãos da Administração Pública, pois, normalmente,
existe apenas um item de serviço e nele é acrescido que o material representa uma
porcentagem do valor global. Com estas características, os materiais não sofrem

concorrência de mercado, pois não está sendo descrito qual o valor unitário de cada
material. Ou seja, a empresa apresenta o valor para o conjunto que caracteriza o
serviço, não deixando a contratação clara e detalhada.
2.5. Outro fator é que os serviços não possuem sempre a mesma proporção de emprego
de material e mão de obra. Quando é imposto pelo Termo de Referência e
posteriormente pelo Edital, que a contratação será de X reais e que 40% representará o
valor de fornecimento de material, não deixa outra opção e a empresa terá que
enquadrar o serviço nestas proporções, mesmo se o material fornecido estiver em
menor percentual.
2.6. Tentando reparar este fato citado, chegaram ao consenso de que a única maneira
dar transparência ao preço praticado no fornecimento de materiais seria licitar todos os
itens de fornecimento.
2.7. Após esta decisão, esbarramos em outras complicações. Ora, se vão licitar todos os
materiais então há justificativa para fazer a contratação com uma única empresa? Haverá
possibilidade de contratar duas empresas, uma para fornecer material e outra pra a mão
de obra? Isso não daria certo, dada experiências de contratos anteriores e várias
decisões a favor de que o Serviço de limpeza tem que ser executado por uma única
empresa para evitar problemas relacionados à logística, garantia de serviço e dificuldade
de identificar qual empresa responsável quando se estabelecer um fato passivo de
apuração do serviço.

“Não caracteriza cerceamento de competitividade a realização de uma só
licitação com objetos múltiplos, se comprovado que o parcelamento implicaria
perda

de

eficiência

e

prejuízo

técnico

à

Administração.

Acórdão 3041/2008 Plenário”.
“Depreende-se, portanto, que a divisão do objeto deverá ser implementada
sempre que houver viabilidade técnica e econômica para a sua adoção. Nesse
ponto, calha trazer à baila o escólio de Marçal Justen Filho: “O fracionamento em
lotes deve respeitar a integridade qualitativa do objeto a ser executado. Não é
possível desnaturar um certo objeto, fragmentando-o em contratações diversas
e que importam o risco de impossibilidade de execução satisfatória.”
(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 10. ed. São Paulo:
Dialética, 2004. p.209).Acórdão 1914/2009 Plenário.”

2.8. Portando é imprescindível que ocorra a contratação de uma única empresa para
executar o objeto no todo.
2.9. Assim, foi definida a forma de contratação, que será de uma única empresa para
executar o Serviço CONTINUADO de limpeza com o fornecimento de material e que
serão licitados todos os itens para dar transparência e definir o preço de cada material.
2.10. O serviço continuado existe e seu contrato pode ser prorrogado por até 60 meses,
conforme determina a IN 02/2008 MPOG e at. 57, inciso II, da Lei 8.666/93. Mas os
materiais não podem ser prorrogados.
2.11. Isso não justifica pois os materiais não são apenas fornecidos para os Órgãos, eles
existem para que a empresa realize a manutenção necessária e logicamente deverão ser
pagos pela Administração. Portanto, o material está DIRETAMENTE relacionado com o
serviço que será prestado, sendo adquirido como parte de serviço e não incidindo
tributação de fornecimento de material e sim de prestação de serviço, conforme
determina o art. 1º, §2º da Lei Complementar 116/2003:

Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços nela mencionados
não ficam sujeitos ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias

e

Prestações

de

Serviços

de

Transporte

Interestadual

e

Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, ainda que sua prestação envolva
fornecimento de mercadorias. E detalha no anexo citado no item 7:
7 – Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção
civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres.
Conclui-se então, que os materiais existem única e exclusivamente para permitir
a execução dos serviços. Sendo assim, serão cadastrados para a presente
licitação como serviço.
Sendo assim, a contratação será do serviço de forma continuada e todos os itens
estarão detalhados na planilha e na Ata de Registro de Preço para cada Órgão
participante, com suas quantidades já estabelecidas e possibilitando o emprego

correto da quantidade de horas contratadas, quantidade e tipo de materiais para
cada serviço diferente de manutenção.

2.12. Benefícios diretos
2.12.1. Ambiente mais agradável e saudável;
2.12.2. Manutenção institucional das condições mínimas de higiene, saneamento
e salubridade ambientais;
2.12.3. Organização e conservação das instalações da CONTRATANTE;
2.12.4. Contribuir para o bem estar dos servidores e civis.
2.13. Benefícios indiretos
2.13.1. Preservação do patrimônio da CONTRATANTE.
2.13.2. Eliminação dos custos fixos de estocagem de materiais de consumo, de
uso duradouro (ferramentas) e permanentes (máquinas e equipamentos);
2.13.3. Menor disponibilidade de efetivo, uma vez que serão utilizados apenas
agentes fiscalizadores em detrimento dos elementos de execução;
2.13.4. Menores riscos de ocorrências de acidentes do trabalho envolvendo os
efetivos das Unidades dos Órgãos;
2.13.5. Maiores expectativas de substituição de custos fixos elevados pelos
custos variáveis baixos;
2.13.6. Não há dispêndio de tempo com realização de inventários físicos;
2.13.7. Menores investimentos em capacitação técnica dos servidores envolvidos
com as atividades de manutenção e conservação da limpeza;
2.13.8. Eliminação de desperdícios com a aquisição excessiva ou mal planejada
de materiais;
2.14. Conexão entre a contratação e o planejamento existente
2.14.1. A contratação está prevista no plano de trabalho plurianual da
CONTRATANTE.
2.15. Critérios ambientais

2.15.1. As exigências ambientais constantes do TR fundamentam-se nas
respectivas normas citadas nas obrigações da Contratada.
2.16. O dimensionamento da área física a ser limpa e conservada foi obtido através de
informações prestadas pelos setores dos Órgãos, assim como solicitações expressas das
unidades solicitantes.
2.17. A produtividade adotada foi a mesma da IN 02/2008, a qual não poderá ser
alterada pelas empresas.
2.18. NÃO SERÁ PERMITIDA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COM COTAÇÃO PARCIAL DA
METRAGEM E NEM DO MATERIAL, OU SEJA NÃO SERÁ PERMITIDO ITEM COTADO EM
FORMA DE LOTES.

3. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

3.1. Os Órgãos pretendem alcançar maiores dinâmicas na execução e na fiscalização de
serviços relacionados à manutenção e conservação da limpeza de seus bens imóveis,
com utilização dos escassos recursos humanos de que dispõe este Órgão Público e,
principalmente, com menores dispêndios de recursos financeiros. O que se busca é o
exercício de uma gestão pública moderna, focada no princípio da eficiência, cujos
resultados serão positivos para o serviço público com satisfatório atendimento das
necessidades da comunidade e de seus membros.

4. NATUREZA DO SERVIÇO

4.1. O serviço será prestado de forma continuada nos locais e horários especificados
nos Anexos.

5. O LOCAL, DESCRIÇÕES E DIMENSÕES DAS ÁREAS A SEREM LIMPAS E CONSERVADAS

5.1. ÁREAS A SEREM LIMPAS E CONSERVADAS CONFORME ADENDO A/A1
5.2. São definições das áreas:

5.2.1. Considera-se área interna a área edificada do imóvel;
5.2.2. Considera-se área externa aquela não edificada, mas integrante do imóvel
(calçadas e áreas de estacionamento);
5.2.3. Considera-se esquadria (faces externa e interna) aquela cuja limpeza não
demanda a utilização de equipamentos especiais;
5.3. Os serviços deverão ser executados por funcionários devidamente habilitados e
com vínculo empregatício com a empresa Contratada.
5.4. A carga horária será de 44 horas semanais por funcionário.
5.5. A carga horária deverá ser ajustada entre a Contratante e a Contratada de acordo
com as necessidades da CONTRATANTE.

6. ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE

6.1. A IN°. 03, estabelece os índices mínimos de produtividade por servente em jornada
diárias conforme expediente dos Órgãos, as quais serão adotadas para esta contratação,
sendo que a periodicidade dos serviços são:

ÁREAS
Área Interna (piso acarpetado e frios)

Produtividade IN
02/2008

Periodicidade

600m² por servente

Diária

800m² por servente

Diária

Área interna (almoxarifados e galpões)

1350m² por servente

Diária

Área externa (pisos pavimentados e pátios)

1200m² por servente

Diária

Área Interna (áreas livres-saguão, hall,
salão)

Área externa (coleta de detritos em área
verde com frequência diária)

100.000m² por
servente

Diária

Área interna laboratórios

330m² por servente

Diária

Área interna Hospitalar

330m² por servente

Diária

6.000m² por servente

Diária

Face externa - com risco

110m² por servente

Quinzenal

Face externa - sem risco

220m² por servente

Quinzenal

Face interna

220m² por servente

Quinzenal

Fachada envidraçada

110m² por servente

Semestral

Área externa - varrição de passeios e
arruamentos

6.2. A contratada deverá cumprir rigorosamente as produtividades mencionadas na
tabela acima.

6.3. No cálculo do número de serventes (m² total/ produtividade m²) deve ser adotada o
determinado no Art 8º, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º da Portaria nº 19 de 10/05/2011. Os
serviços serão contratados com base na área física a ser limpa, estabelecendo-se o
custo por metro quadrado, observadas a peculiaridade, a produtividade, a periodicidade
e a frequência de cada tipo de serviço;
6.4. LIMITES MAXIMOS PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA.
6.4.1. Conforme as PORTARIAS Nº 009 de 23 de abril de 2013 para São Paulo,
014 de 10 de junho de 2013 para Mato Grosso e Rio de Janeiro e 006 de 03 de
abril de 2013 para Mato Grosso do Sul que atualiza os valores limite para
contratação de serviços de limpeza e conservação em substituição aos valores
limite publicados anteriormente, para as Unidades Federativas que menciona os
limites máximos para a contratação de serviços de limpeza e conservação,
executados de forma contínua em edifícios públicos e celebrados por
órgãos/entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG. Os valores
máximos por metro quadrado são:

ESQUADRIA

FACHADA ENVIDRAÇADA E

ÁREA DE PISOS
EXTERNA
UF

FACE
INTERNA

EXTERNA

INTERNA/EXTERNA

FACE EXTERNA COM EXPOSIÇÃO
A SITUAÇÃO DE RISCO

SEM RISCO
SP

4,23

2,11

0,96

0,26

RJ

4,27

2,14

0,97

0,25

MT

4,05

2,03

0,92

0,25

MS

3,67

1,83

0,84

0,21

6.4.2. Os valores acima citados se referem aos limites máximos para contratação
de mão-de-obra, não estando contemplados as excepcionalidades desta
contratação. Assim descontando-se o adicional (MATERIAL DE HIGIENE), o valor

proposto deve estar dentro do valor limite estabelecido, sob pena de
desclassificação.
6.4.3. Os valores que serviram para a composição do Termo de Referência e não
precificadas na portaria e no caderno técnico do MPOG, foram extraídos do
CADTERC/SP (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO
PREDIAL, Volume 3, Versão Jan/13 - Ver. 18 - Mar/13).

7. DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E FREQUÊNCIA /
TERMO DE REFERÊNCIA

7.1. Os serviços abaixo relacionados deverão ser realizados no imóvel dos Órgãos
constantes nos Anexos, observada as suas peculiaridades.
7.2. Baseado nesta descrição e frequências de serviços, a CONTRATADA, deverá
mensalmente e semestralmente elaborar um cronograma de trabalho.
7.2.1. Em até 30 (trinta) dias da emissão da Ordem de Serviço,

deverão ser

entregues 02 (dois) cronogramas, 01 (um) contendo todas as atividades de cada
semestre e o outro com as atividades mensais.
7.2.2. Os cronogramas deverão ser atualizados até o 2° dia útil de cada mês
para o cronograma mensal e até o 2° dia útil do primeiro mês de cada semestre
no caso do cronograma semestral.
a)

Nota:

comunicada

Qualquer

alteração

imediatamente

à

no

cronograma

CONTRATANTE,

não

deverá
sendo

ser

aceitas

reclamações posteriores quanto à fiscalização dos serviços.
b)

O CRONOGRAMA DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO AS ATIVIDADES

E FREQUÊNCIAS CONSTANTES DOS ITENS ABAIXO.
7.3. ÁREAS INTERNAS
7.3.1. DIARIAMENTE
a)

Remover completamente o pó das mesas, armários, arquivos,

prateleiras, balcões, guichês, carteiras escolares, bem como dos demais
móveis existentes, e aplicar saneante domissanitário adequado;

b)

Retirar com flanela o pó dos aparelhos eletroeletrônicos

(televisão, DVD, computador, data show, impressora, fax) etc;
c)

Retirar o pó das cadeiras, sofás, bancos, poltronas e pufes;

d)

Varrer e passar pano úmido com produtos adequados, os pisos

paviflex, cerâmicos, granilite, pedra, mármore, etc.;
e)

Varrer e passar pano úmido nas escadas;

f)Remover capachos e tapetes, varrê-los e aspirar o pó;
g)

Remover manchas, porventura existentes, dos vidros das

portas, divisórias, parede, lambris;
h)

Varrer os pisos de cimento e em placas de aço revestidas em

fórmica;
i) Aspirar o pó dos carpetes dos tablados das salas de aula;
j) Limpar os corrimãos;
k)

Retirar o pó das portas, onde estão localizados os hidrantes;

l) Limpar e aplicar vaselina líquida nos “pés” das mesas e cadeiras,
observando as características de cada mobiliário;
m)

Abastecer ininterruptamente os sanitários com papel toalha,

higiênico, sabonete líquido e pedras sanitárias e retirar os lixos;
n)

Limpar os elevadores bem como os respectivos capachos com

produtos adequados;
o)

Lavagem, desinfecção e desodorização dos sanitários: pisos,

metais,

bacias/cubas/pias

(bancadas),

divisórias

assentos,

vasos

sanitários, mictórios, paredes e portas;
p)
q)

Limpar os espelhos com produtos adequados;
Retirar o lixo uma vez ao dia, e/ou quando solicitado, o

acondicionando em sacos plásticos de cem litros, removendo-os para
local indicado pela CONTRATANTE;
r) Acondicionar em sacos plásticos distintos os resíduos sólidos
recicláveis,

constantes

dos

recipientes

para

coleta

seletiva

disponibilizados pela Contratante, encaminhando-os para local de
armazenagem por esta indicado.

i.É vedado o acondicionamento conjunto de resíduos recicláveis
com não recicláveis, orgânicos ou com rejeitos.
ii.Os resíduos recicláveis não deverão ser encaminhados para a
coleta seletiva da Municipalidade, nos termos do Decreto
5.940, de 2006.
s) Executar demais serviços considerados necessários à freqüência diária
e/ou quando solicitado pela CONTRATANTE.

7.3.2. SEMANALMENTE
a)

Aplicar produtos adequados (não alergênicos) para a limpeza

dos telefones e aparelhos eletroeletrônicos (televisão, DVD, computador,
data show impressora, fax etc);
b)

Retirar o pó e resíduos, com produtos adequados, dos quadros

decorativos, de avisos, das placas de sinalização;
c)

Limpar, com saneantes domissanitários, as portas, barras,

batentes, divisórias, painel divisor etc;
d)

Lustrar todo o mobiliário envernizado com produto adequado e

passar flanela nos móveis encerados;
e)

Limpar os tablados das salas de aula com limpa carpetes;

f)Limpar os extintores de incêndio e respectivos suportes;
g)

Limpar, com produto apropriado, os assentos e encostos das

cadeiras, poltronas, sofás;
h)

Lavar, com produtos adequados, os pisos paviflex, cerâmicos,

granilite, pedra, encerar e lustrar;
i) Lavar as áreas de piso de cimento;
j) Lavar as escadas, grades e corrimões;
k) Lavar os tapetes e capachos;
l) Espanar aparelhos de ar condicionado e ventiladores;
m) Limpar a cobertura dos prédios;
n) Bloquear o funcionamento dos elevadores (um por vez) e aspirar o pó
dos trilhos das portas;

o) Limpar, com produtos adequados (brilha inox, limpador multiuso), os
cestos de lixo;
p) Varrer, casa de força, de máquinas de ar condicionado e de geradores
e lavar quando solicitado e autorizado pela CONTRATANTE;
q) Executar demais serviços considerados necessários à freqüência
semanal. e/ou quando solicitado pela CONTRATANTE.

7.3.3. MENSALMENTE
a)

Remover manchas de paredes, forros, rodapés, tetos;

b)

Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos;

c)

Limpar persianas, cortinas, com equipamentos e acessórios

recomendados pelo fabricante;
d)

Proceder à limpeza completa, com produtos adequados, dos

peitoris, caixilhos e janelas;
e)

Limpar as obras de arte de acordo com as recomendações da

CONTRATANTE;
f)Limpar por fora as tubulações aparentes (hidráulica, sanitária, elétrica,
etc);
g)

Aspirar o pó;

h)

limpar calhas (estas deverão ser limpas quinzenalmente nas

estações chuvosas);
i) Executar demais serviços considerados necessários à frequência
mensal e/ou quando solicitado pela CONTRATANTE.

7.3.4. TRIMESTRALMENTE
a)

Limpar as luminárias e difusores por dentro e por fora;

b)

Limpar e polir os metais, tais como: válvulas, registros, sifões,

fechaduras etc.

7.3.5. SEMESTRALMENTE

a)

Lavar as caixas d' água dos prédios, remover a lama depositada

e desinfetá-las.
7.4. ESQUADRIAS EXTERNAS
7.5. Os serviços serão executados pela CONTRATADA na seguinte freqüência:
7.5.1. QUINZENALMENTE
7.5.2. Limpar todos os vidros, esquadrias, divisórias (face interna/externa),
aplicando-lhes produtos anti-embaçantes;
7.6. ÁREAS EXTERNAS
7.6.1. DIARIAMENTE
a)

Remover capachos e tapetes, varrê–los e aspirar o pó;

b)

Varrer as áreas de calçada, pisos de cimento, pedra etc.;

c)

Retirar lixo, folhagem dos jardins;

d)

Lavar os cinzeiros das áreas comuns;

e)

Remover manchas, porventura existentes, dos vidros das

portas, divisórias, parede, lambris;
f)Limpar os corrimãos;
g)

Varrer e passar pano úmido com produtos adequados, os pisos

paviflex, cerâmicos, granilite, pedra, etc.;
h)

Abastecer ininterruptamente os sanitários com papel toalha,

higiênico, sabonete líquido e pedras sanitárias e retirar os lixos;
i) Lavar as mesas e bancos de cimento;
j) Lavagem,

desinfecção

e

desodorização,

dos

pisos,

metais,

bacias/cubas/pias (bancadas), divisórias, assentos, vasos sanitários,
mictórios, paredes e portas em todos os banheiros e eliminação de
manchas dos espelhos, duas vezes ao dia;
k)

Retirar o lixo duas vezes ao dia, e/ou quando solicitado,

acondicionando-o em sacos plásticos de cem litros, removendo-os para
local indicado pela CONTRATANTE;

l) Executar demais serviços considerados necessários à freqüência diária
e/ou quando solicitado pela CONTRATANTE.
7.6.2. SEMANALMENTE
a)

Lavar com produtos adequados, os pisos paviflex, cerâmicos,

granilite, pedra, encerar e lustrar;
b)

Lavar as áreas de piso de cimento;

c)

Retirar o pó e resíduos, com produtos adequados, dos quadros

decorativos, de avisos, das placas de sinalização;
d)

Limpar, com saneantes domissanitários, as portas, barras,

batentes, divisórias, painel divisor etc.;
e)

Lavar as escadas, grades e corrimões;

f)Retirar papéis, detritos e folhagens das áreas verdes;
g)

Retirar o pó e resíduos, com produtos adequados, dos quadros

decorativos e de avisos em geral;
h)

Limpar, com produto apropriado os assentos e encostos das

cadeiras, poltronas, bancos de cimento;
i) Lavar os toldos;
j) Limpar os extintores de incêndio e respectivos suportes;
k) Limpar, com produto apropriado, os assentos e encostos das
cadeiras, poltronas, sofás;
l) Lavar, com produtos adequados, os pisos paviflex, cerâmicos,
granilite, pedra, encerar e lustrar;
m) Limpar, com produtos adequados (brilha inox, limpador multiuso), os
cestos de lixo;
n) Lavar as áreas cobertas destinadas à garagem/estacionamento;
o) Executar demais serviços considerados necessários à freqüência
semanal e/ou quando solicitado pela CONTRATANTE.

7.6.3. MENSALMENTE

a)

Limpar e polir todos os metais (torneiras, válvulas, registros,

sifões, fechaduras, etc.);
b)

Limpar por fora as tubulações aparentes (hidráulica, sanitária,

elétrica, etc.);
c)

Realizar os serviços de capina e roçada, retirar de toda área

externa, plantas desnecessárias, cortar grama e podar árvores que
estejam impedindo a passagem de pessoas;
d)

Os serviços de paisagismo como jardinagem, adubação,

aplicação de defensivos agrícolas não integram a composição de preços
contemplados pela IN n°. 02/2008, devendo receber tratamento
diferenciado.
7.7. DEVERES E DISCIPLINA EXIGIDOS
7.7.1. É obrigatório o cumprimento da peridiocidade dos serviços em uma
freqüência que mantenha o ambiente limpo, organizado e higienizado;
7.7.2. É expressamente necessário observar na Limpeza e Conservação dos
pisos, móveis, equipamentos eletroeletrônicos, caixilhos, etc. as características
de cada item com o objetivo de preservar a qualidade dos bens da
CONTRATANTE;
7.7.3. É vedada a utilização de ácido ou soda cáustica em qualquer tipo de
revestimento de pisos, tetos e paredes, inclusive das fachadas;
7.7.4. A utilização de cera também é vedada para o piso de escadas, hall de
circulação e saídas de emergência;
7.7.5. Pisos elevados (placas de aço revestidas em fórmica): Não molhar, mesmo
que o revestimento seja lavável e utilizar apenas pano umedecido com água e
sabão neutro;
7.7.6. Para pisos paviflex: utilizar na limpeza diária pano úmido com detergente
neutro;
7.7.7. A maioria dos produtos de uso diário (café, leite, tinta de caneta etc.) não
mancha o paviflex desde que a limpeza seja feita imediatamente com um pano
umedecido com álcool ou detergente neutro. Não empregar água sanitária;

7.7.8. Não utilizar para a remoção de manchas: solvente, gasolina, querosene;
7.7.9. Na limpeza do piso de granilite não deverão ser aplicados: cloro, água
sanitária, produtos abrasivos;
7.7.10. Limpar as luminárias e difusores com espanador;
7.7.11. Antes de ligar os equipamentos de limpeza, deverão ser verificadas as
voltagens das tomadas;
7.7.12. Todos os cestos de lixo devem ser mantidos permanentemente com
sacos plásticos;
7.7.13. No horário do expediente ao efetuar a limpeza dos pisos e sanitários
deverão ser isoladas as áreas com placas de sinalização;
7.7.14. Portas e janelas: se de alumínio, utilizar vaselina líquida aplicada com
pano seco e remover o excesso com outro pano seco limpo (não usar produtos
que contenham ácido, palha de aço ou qualquer outro produto abrasivo); se
pintadas ou envernizadas, usar pano limpo umedecido em água e sabão neutro
(não usar álcool, palha de aço ou detergentes);
7.7.15. Para a realização dos serviços de varrição a CONTRATADA deverá
observar a utilização do equipamento adequado, ou seja, vassoura etc.;
7.7.16. Na limpeza dos acessórios do Computador, a CONTRATADA deverá
observar:
a)

Antes de limpar o computador, desconectá-lo da tomada

elétrica. Limpar o computador com um pano macio umedecido em água.
Não utilizar produtos de limpeza líquidos ou em aerossol que possam
conter substâncias inflamáveis;
b)

Para limpar a tela do monitor, umedecer levemente com água

um pano limpo e macio. Poderá ser utilizado um tecido especial para
limpeza de telas de computador ou uma solução adequada para
revestimento anti-estático;
c)

Limpar o teclado, o computador e a parte plástica do monitor

com um pano macio umedecido em uma solução de três partes de água
e uma parte de detergente para louças;

d)

Não ensopar o pano, nem deixar cair água na parte interna do

computador ou do teclado;
e)

Limpar a parte externa do mouse com pano umedecido em

uma solução leve de limpeza.

8. VISTORIA

8.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante deverá
realizar obrigatoriamente vistoria nos imóveis númerosXXXX – Adendo C. A não
realização da vistoria obrigatória nesse local ensejará na inabilitação da empresa.
a)

Nos demais imóveis, a vistoria nas instalações dos locais de

execução dos serviços será facultativa.
8.2. A vistoria deverá ser acompanhada por servidor designado
8.2.1.
8.3. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital,
estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura da sessão pública.
8.4. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente
identificado através de procuração ou outro documento timbrado da empresa que
comprove sua representação. Uma via do documento deverá ser entregue em cada local
vistoriado, ao servidor da CONTRATANTE.

9. HORÁRIOS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

9.1. Os serviços de limpeza serão executados na periodicidade e horário definidas
neste TERMO DE REFERENCIA. Não é permitida a realização de horas extraordinárias.
9.2. A CONTRATANTE poderá eventualmente (situações imprevistas, casuais) solicitar à
CONTRATADA a prestação dos serviços de limpeza nos feriados. A CONTRATADA deverá
fazer um acordo de compensação de horas com os seus funcionários e submetê-lo
previamente à CONTRATANTE.

10. PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS DA CONTRATADA

10.1. Os profissionais da CONTRATADA alocados na CONTRATANTE deverão possuir a
seguinte escolaridade e qualificação:
10.2. SERVENTE – CBO: 5143-20 - O profissional deverá ter: ensino fundamental,
facilidade de comunicação, autodomínio, disciplina, espírito de equipe, organização e
iniciativa. A comprovação dessa qualificação poderá ser exigida pela Contratante.
10.3. LIMPADOR DE VIDROS - CBO: 5143-05 - O profissional deverá ter: ensino
fundamental, treinamento/capacitação nas técnicas suspensas de limpeza de vidros
em conformidade com

as normas de

segurança

do trabalho,

facilidade

de

comunicação, paciência, habilidade para trabalhar em equipe, iniciativa, prudência,
equilíbrio físico, capacidade de reconhecer limitações pessoais, capacidade de
trabalhar em alturas, habilidade para contornar situações adversas, agilidade, destreza
manual. A comprovação dessa qualificação poderá ser exigida pela Contratante.
10.4. ENCARREGADO – CBO: 4101-05

- Supervisionam rotinas administrativas em

instituições públicas e privadas, chefiando diretamente equipe de escriturários,
auxiliares administrativos, secretários de expediente, operadores de máquina de
escritório e contínuos.

Coordenam

serviços

gerais

de

malotes,

mensageiros,

transporte, cartório, limpeza, terceirizados, manutenção de equipamento, mobiliário,
instalações etc; administram recursos humanos, bens patrimoniais e materiais de
consumo; organizam documentos e correspondências; gerenciam equipe. Podem
manter rotinas financeiras, controlando fundo fixo (pequeno caixa), verbas, contas a
pagar, fluxo de caixa e conta bancária, emitindo e conferindo notas fiscais e recibos,
prestando contas e recolhendo impostos.

11. DAS ATRIBUIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DA CONTRATADA

11.1. ENCARREGADO/ CHEFE DE EQUIPE

11.1.1. Fiscalizar e acompanhar a execução diária dos serviços de limpeza,
conservação e higienização das dependências da CONTRATANTE, conforme o
cronograma;
11.1.2. Prestar todas as orientações necessárias aos serventes para que os
serviços de limpeza e conservação sejam realizados com qualidade;
11.1.3. Orientar os serventes a utilizar os materiais adequados, assim como
solicitar a substituição de materiais que estiverem fora do padrão;
11.1.4. Orientar os serventes quanto ao não acondicionamento conjunto dos
resíduos recicláveis, não recicláveis, orgânicos e rejeitos.
11.1.5. Solicitar a substituição de serventes sob sua responsabilidade, em caso
de falta, férias, atraso, etc., comunicando, imediatamente, ao representante, o
nome do servente faltante;
11.1.6. Efetuar os pedidos de material de limpeza;
11.1.7. Receber os materiais de limpeza;
11.1.8. Zelar para que os serventes portem crachás de identificação;
11.1.9. Verificar a utilização de uniformes;
11.1.10. Ter pleno conhecimento das atividades realizadas pelos serventes;
11.1.11. Solicitar a substituição e/ou reposição de uniformes de serventes sob
sua responsabilidade;
11.1.12. Controlar diariamente a assiduidade e pontualidade dos serventes sob
sua responsabilidade;
11.1.13. Usar EPI adequado para o desempenho de suas atividades.
11.1.14. Supervisionam

rotinas

administrativas,

limpeza,

terceirizados,

manutenção de equipamento; administram recursos humanos, bens e materiais
de consumo; organizam documentos e correspondências; gerenciam equipes de
limpeza.
11.1.15. Orientar as atividades dos outros funcionários alocados nos diversos
locais de prestação dos serviços;
11.1.16. Prestar todas as orientações necessárias aos outros funcionários para
que os serviços de limpeza e conservação sejam realizados com qualidade;

11.1.17. Manter atualizada a relação nominal dos funcionários designados para a
prestação dos serviços, comunicando ao fiscal do contrato qualquer alteração;
11.1.18. Tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus funcionários
em situações de emergência;
11.1.19. Receber e atender as solicitações dos encarregados quanto à:
substituição/reposição

de

funcionários,

uniformes,

materiais

de

limpeza/equipamentos etc.;
11.1.20. Ter pleno conhecimento das atividades realizadas pelos funcionários;
11.1.21. Controlar diariamente a assiduidade e pontualidade dos funcionários
sob sua responsabilidade e comunicar, imediatamente, ao fiscal do contrato
todas as faltas, atrasos etc.;
11.1.22. Controlar o consumo de material de limpeza e higiene;
11.1.23. Prestar informações ao fiscal do contrato;
11.1.24. Atender prontamente as solicitações da CONTRATANTE;
11.1.25. Tomar ciência dos relatórios de fiscalização, ofícios, atas de reunião e
outros documentos que se fizerem necessários à eficaz comunicação entre a
CONTRATADA e a CONTRATANTE;
11.1.26. Comunicar o fiscal do contrato sobre as ocorrências cujas soluções não
sejam de sua alçada e que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento
dos serviços;
11.2. SERVENTE
11.2.1. Efetuar a limpeza de móveis e objetos diversos, pisos, azulejos vidros,
esquadrias, paredes, tetos, portas, rodapés, filtros de ar condicionado,
luminárias, limpeza geral dos prédios, de ralos, caixa de gordura, vasos e pias,
tapetes, persianas, peças e placas de metal, polimento de objetos, manutenção
dos jardins, conforme as tarefas descritas no item 7 deste termo de referência;
11.2.2. Arrumação e remoção braçal de móveis, utensílios e equipamentos nas
dependências da CONTRATANTE;
11.2.3. Zelar pelo patrimônio da CONTRATANTE, quando da realização das
atividades de limpeza e conservação;
11.2.4. Executar outras tarefas afins inerentes à função.

11.2.5. Usar EPI adequado para o desempenho de suas atividades.
11.3. LIMPADOR DE VIDROS
11.3.1. Remover sujeira e resíduos dos vidros;
11.3.2. Verificar a validade dos produtos químicos de limpeza;
11.3.3. Selecionar, preparar, dosar, diluir os produtos antes de aplicá-los;
11.3.4. Atentar para normas de segurança no manuseio de produtos químicos de
limpeza;
11.3.5. Usar EPI adequado ao desempenho de suas atividades;
11.3.6. Isolar área para manutenção e limpeza;
11.3.7. Montar andaime, balancim ou cadeirinha.
11.4. PREPOSTO
11.4.1. Intermediar entre a Contratante e Contratada.

12. DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM EMPREGADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

12.1. MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE
12.1.1. A CONTRATADA utilizará os materiais de limpeza e higiene, em
estimativa de consumo mensal, conforme Adendo D.
12.2. Os quantitativos dos materiais de limpeza e higiene poderão oscilar para mais ou
para menos, considerando a experiência profissional da CONTRATADA, a eficiência de
seus funcionários e a qualidade do material empregado.
12.3. As oscilações não isentam a CONTRATADA de fornecer a quantidade de materiais
que se fizer necessária à perfeita execução dos serviços.
12.4. A CONTRATADA deverá entregar os materiais necessários à realização dos
serviços, para atender o cronograma e a periodicidade das atividades constantes neste
Termo de Referência quantas vezes for necessária.

12.5. A entrega dos materiais dentro das instalações da CONTRATANTE deverão
obrigatoriamente serem feitas na presença do fiscal de contrato ou de seu
representante.
12.6. No momento da entrega será conferida pela fiscalização da CONTRATANTE a
quantidade, a qualidade, a unidade de medida e a marca, especificadas no contrato.
Além disso, também será verificada a

forma (pronto uso) e o acondicionamento na

embalagem. Cada embalagem primária devera trazer no rótulo o nome do produto e as
demais informações determinadas pela ANVISA. O rótulo deverá manter-se inalterado
ao contato com a água evitando dúvidas quanto aos dizeres e assegurando ao usuário a
perfeita leitura das informações. As embalagens secundárias devem ser de papelão
lacradas e acondicionadas de acordo com as normas técnicas. Devem ser resistentes e
adequadas para suportar o manuseio e as condições de transporte e de estocagem
recomendadas. A capacidade de empilhamento da embalagem deverá estar claramente
indicada na parte exterior da embalagem secundária, assim como quaisquer outros
cuidados que devam ser tomados na hora do armazenamento do produto, com proteção
contra calor e umidade. Os produtos deverão ser entregues pelos fabricantes,
representantes ou fornecedores no almoxarifado de cada contratante nos locais de
execução. Em caso de divergência das características acima citadas o produto poderá
ser rejeitado pela fiscalização, devendo a empresa proceder a substituição dentro do
prazo necessário que não prejudique a execução dos serviços contratados.
12.7. Em cada entrega dos materiais, deverá ser disponibilizado a fiscalização uma
cópia do documento ( romaneio, nota de simples remessa, etc).
12.8. Justifica-se o fornecimento de materiais de limpeza e higiene pela CONTRATADA

pelos seguintes motivos:
12.8.1. Os Órgãos não dispõem de área de estocagem com condições de

segurança adequadas em seu Almoxarifado para recebimento, conferência,
armazenamento, separação, distribuição e controle dos materiais químicos,
abrasivos ou combustíveis (álcool, ceras, etc).
12.8.2. As empresas prestadoras de serviços de limpeza, por serem grandes

compradoras de materiais de limpeza, têm maior poder de barganha junto aos
fornecedores, sendo, portanto, mais eficientes nas respectivas aquisições.

12.8.3. A empresa deverá apresentar proposta inicial com decomposição

analítica dos valores dos insumos indiretos dos materiais e equipamentos
constantes deste Termo de Referência.
12.9. DEFINIÇÃO DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
12.9.1. São substâncias ou materiais destinados à higienização, desinfecção
domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e
no tratamento da água compreendendo:
a)

DESINFETANTES: Destinados a destruir, indiscriminada ou

seletivamente, microrganismos,

quando

aplicados

em

objetos

inanimados ou ambientes;
b)

DETERGENTES: Destinados a dissolver gorduras e à higiene de

recipientes e vasilhas, e a
12.9.2. São

equiparados aos

aplicações de uso doméstico;

produtos

domissanitários os

detergentes

e

desinfetantes e respectivos congêneres, destinados à aplicação em objetos
inanimados e em ambientes, ficando sujeitos às mesmas exigências e condições
no concernente ao registro, à industrialização, entrega ao consumo e
fiscalização.
12.9.3. A Contratada também deverá observar as definições de saneantes
destinados à limpeza geral e afins que constam da Resolução da Diretoria
Colegiada da ANVISA (RDC) 40, de 05 de junho de 2008.

12.10. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
12.10.1. As quantidades relacionadas no Adendo D são estimativas podendo
sofrer alterações de acordo com as necessidades da CONTRATANTE;
12.10.2. Obs: Os aspiradores de pó utilizados na prestação dos serviços deverão
possuir selo ruído, indicativo do respectivo nível de potencia sonora, nos termos
da Resolução CONAMA Nº 20 de 07/12/97, e da Instrução Normativa IBAMA Nº
15 DE 18/02/2004, e legislação correlata.
12.10.3. Os quantitativos dos equipamentos e ferramentas são meramente
estimativos, podendo oscilar para mais ou para menos, caso que não isenta a

CONTRATADA de fornecer a quantidade de equipamentos e ferramentas que se
fizer necessária à perfeita execução dos serviços;
12.10.4. A CONTRATADA deverá também fornecer aos seus funcionários todos
os equipamentos necessários à limpeza de esquadrias.
12.10.5. A

CONTRATADA

deverá

identificar

todos

os

equipamentos

e

ferramentas de sua propriedade, tais como: aspiradores de pó, enceradeiras,
mangueiras, baldes, carrinhos, escadas etc. de forma a não serem confundidos
com similares de propriedade da CONTRATANTE;
12.10.6. Os equipamentos e ferramentas deveram ser disponibilizados com
todos os acessórios e sobressalentes em quantidades suficientes ao desempenho
dos serviços contratados, devendo ainda, observar na utilização a potencia da
rede elétrica da CONTRATANTE;
12.10.7. Os equipamentos deverão ter nível de ruído tolerável e dotados de
sistemas de proteção, de modo a evitar danos à rede elétrica;
12.10.8. Deverão empregar tecnologias modernas, de comprovada eficiência,
atentando-se principalmente, para os aspectos de garantia da qualidade,
possibilidades de ganhos de produtividade e de preservação do meio ambiente;
12.10.9. Os equipamentos e ferramentas, durante a vigência do contrato,
deverão estar compatíveis com a qualidade de mão-de-obra para operá-las e
com as necessidades técnicas para execução do Programa de Trabalho;
12.10.10. A CONTRATADA deverá apresentar relação básica e quantidade de
equipamentos e ferramentas que ficarão permanentemente a disposição dos
serviços, objeto do contrato celebrado com cada Órgão.
12.10.11. OBSERVAÇÕES GERAIS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
a)

As despesas referentes a todos os saneantes domissanitários,

materiais, equipamentos, ferramentas nos serviços de limpeza e
conservação, correrão a expensas da CONTRATADA;
b)

Os materiais de limpeza, higiene, equipamentos /ferramentas

definidos nos itens 11.1 e 11.2 não isenta à CONTRATADA de fornecer
outros materiais e equipamentos/ferramentas necessários à perfeita
execução dos serviços;

c)

A CONTRATADA é responsável pelo controle e distribuição do

estoque de materiais de limpeza, higiene e equipamentos;
d)

Os

saneantes

domissanitários,

materiais,

equipamentos,

ferramentas deverão ser disponibilizados em quantidades suficientes
para o perfeito atendimento da demanda;
e)

Os saneantes domissanitários e demais materiais deverão estar

acondicionados em suas embalagens originais, que
reutilizadas,

não poderão ser

sendo de obrigação da Contratada efetuar a destinação

ambiental adequada às mesmas, nos termos da Lei n. 12.305, de 2010,
Decreto 7.404, de 2010 e legislação ambiental estadual e municipal
incidente.
f)A CONTRATADA obriga-se a fornecer saneantes domissanitários,
materiais,

equipamentos,

ferramentas

com

a

observância

às

recomendações aceitas pela boa técnica;
g)

É expressamente proibido o armazenamento de produtos de

limpeza, higiene e higienização fora dos locais permitidos pela
CONTRATANTE.

13. DO PÚBLICO ESTIMADO

13.1. O Adendo C demonstra a quantidade média de pessoas nos Órgãos/Unidades
compreendendo inclusive o público atendido.

14. DO UNIFORME

14.1. Deverão ser fornecidos uniformes conforme a Convenção Coletiva de Trabalho.
14.2. Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, devidamente
acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada ao servidor responsável
pela fiscalização dos serviços;

14.3. As peças de vestuário deverão ter logotipo da empresa para diferenciá-los das
outras categorias profissionais que trabalham nas dependências da CONTRATANTE;
14.4. A CONTRATADA deverá submeter à CONTRATANTE, antes do inicio da execução
do serviço, amostra do modelo a ser fornecido aos funcionários estando resguardado o
direito de exigir a substituição daqueles julgados inadequados;
14.5. Não serão aceitas as seguintes peças de vestuário: sandálias, chinelos e bermudas
e todas aquelas que não se adequem ao decoro e as características da Instituição
CONTRATANTE. (cores berrantes, design com rasgos, decotes, etc)
14.6. Não será admitido que o funcionário execute os serviços sem o uniforme completo
ou em desalinho;
14.7. A CONTRATADA deverá substituir qualquer peça do uniforme dentro dos prazos
previstos na CCT, ou a cada 6 (seis) meses quando a CCT for omissa a este respeito, ou
quando se fizer necessário por (defeito, desgaste de uso). No caso de funcionária
gestante os uniformes deverão ser apropriados para a situação, substituindo-os sempre
que estiverem apertados;
14.8. O custo com os uniformes não poderá ser descontado no salário do empregado da
empresa;
14.9. O uniforme deve compreender peças para todas as estações climáticas do ano;

15. AVALIAÇÃO DO CUSTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

15.1. O valor máximo da contratação será de acordo com o Adendo A..
15.2. Para compor os preços de referência, a Administração elaborou planilhas de
custos e formação de preços levando em consideração os preços máximos praticados
em conformidade com as Portarias SLTI/MPOG nº 009 de 23 de abril de 2013 para São
Paulo, 014 de 10 de junho de 2013 para Mato Grosso e Rio de Janeiro e 006 de 03 de
abril de 2013 para Mato Grosso do Sul; as Convenções Coletivas de Trabalho; os
encargos previstos em lei; a taxa de administração e o lucro com base no caderno de
encargos elaborado pelo governo do Estado de São Paulo (www.cadterc.sp.gov.br). Os
tributos foram calculados com base na Instrução Normativa SRF nº 480/2004 e

alterações, que dispõe sobre a retenção de tributos e contribuições nos pagamentos
efetuados pelas pessoas jurídicas que menciona a outras pessoas jurídicas pelo
fornecimento de serviços. O ISSQN está sendo cotado conforme a legislação do
município de cada local. Os tributos IRPJ e CSLL deixaram de constar na planilha em
virtude da determinação contida no item 9.1 do Acórdão TCU nº 950/2007 – Plenário.
Além disso foram utilizadas as propostas enviadas.

16. MÉTODOS E ESTRATÉGIA DE SUPRIMENTOS

16.1. O serviço será prestado de forma continuada nos locais e horários especificados
no presente Termo.

17. UNIDADE DE MEDIDA

17.1. A unidade de medida adotada é o metro quadrado para a área e unidade para os
materiais.

18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

18.1. A CONTRATADA obriga-se a:
18.1.1. executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e
de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito
cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade
especificadas no Termo de Referência e em sua proposta;
18.1.2. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no
total ou em parte, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;
18.1.3. manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;

18.1.4. arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais
e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores,
prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à União ou a terceiros;
18.1.5. utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos
serviços a serem executados, de conformidade com as normas e determinações
em vigor;
18.1.6. manter instalações,

aparelhamento e pessoal técnico adequados e

disponíveis para a realização dos serviços;
18.1.7. manter escritório no(s) Município(s) listados no Termo de Referência, com
pessoal qualificado e em quantidade suficiente para gerir o contrato;
18.1.8. instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à
obtenção das informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas
ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as
seguintes medidas:
a)

viabilizar no prazo de 60 dias, contados do inicio da prestação

dos serviços, o acesso de seus empregados, via internet, por meio de
senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil,
com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias
foram recolhidas;
b)

viabilizar, no prazo de 60 dias, contados do inicio da prestação

dos serviços,

a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica

Federal para todos os empregados;
c)

oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para

a obtenção de extratos de recolhimentos de seus direitos sociais,
preferencialmente por meio eletrônico, sempre que solicitado pela
fiscalização.
18.1.9. vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja
familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de
confiança no órgão contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de
2010, que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração
pública federal;
18.1.10. disponibilizar

à

CONTRATANTE

os

empregados

devidamente

uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os
Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

18.1.11. comunicar à Secretaria da Receita Federal do Brasil, até o último dia útil
do mês subsequente ao do início da execução contratual, sua exclusão
obrigatória do Simples Nacional, nos termos do artigo 30, II, e § 1°, II, da Lei
Complementar n° 123, de 2006, caso se trate de microempresa ou empresa de
pequeno porte optante pelo referido regime tributário que venha a incidir na
vedação do artigo 17, XII, da mesma lei.
a)

apresentar à Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias

úteis após a referida comunicação, o respectivo comprovante.
18.1.12. apresentar à CONTRATANTE, quando do início das atividades, e sempre
que houver alocação de novo empregado na execução do contrato, relação
nominal constando nome, endereço residencial e telefone dos empregados
colocados à disposição da Administração, bem como as respectivas Carteiras de
Trabalho e Previdência Social – CTPS, devidamente preenchidas e assinadas, para
fins de conferência;
18.1.13. apresentar à Contratante, quando do início das atividades, e sempre
que houver alocação de novo empregado na execução do contrato, relação
contendo nome completo, CPF, cargo ou atividade exercida, órgão e local de
exercício dos empregados alocados, para fins de divulgação na internet, nos
termos do artigo 84, §§ 4° e 5°, da Lei n° 12.465, de 2011 (Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2012);
18.1.14. substituir imediatamente, em caso de eventual ausência, tais como,
faltas, férias e licenças, o empregado posto a serviço da CONTRATANTE,
devendo identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato;
18.1.15. responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da
obrigação constante do item anterior;
18.1.16. responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja
inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
18.1.17. efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na
execução contratual mediante depósito bancário na conta do trabalhador, em
agência situada na localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação
dos serviços, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da
Administração;
18.1.18. apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e
distribuição cível de toda a mão-de-obra oferecida para atuar nas instalações do
órgão, a critério da Administração;

18.1.19. não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno
preste seus serviços no turno imediatamente subseqüente;
18.1.20. não permitir que seus empregados realizem horas extraordinárias fora
da jornada normal de trabalho, em finais de semana ou em dias feriados, exceto
quando devidamente determinado pela autoridade do órgão para o qual o
trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista;
18.1.21. atender de imediato às solicitações da CONTRATANTE quanto à
substituição dos empregados alocados, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme
descrito no Termo de Referência;
18.1.22. Instruir os seus funcionários quanto à necessidade de acatar as
orientações da Fiscalização do Contrato, inclusive quanto ao cumprimento das
Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho;
18.1.23. instruir

seus

empregados

a

respeito

das

atividades

a

serem

desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo
contrato, devendo a CONTRATADA relatar à Administração toda e qualquer
ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
18.1.24. relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no
decorrer da prestação dos serviços;
18.1.25. fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE,
os comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios
dos empregados colocados à disposição da CONTRATANTE;
18.1.26. não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;
18.1.27. fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados,
conforme disposto no Termo de Referência;
18.1.28. não repassar quaisquer custos de uniformes e equipamentos a seus
empregados;
18.1.29. manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;

18.1.30. não

transferir

parcialmente,

as

a

terceiros,

por

obrigações assumidas,

qualquer
nem

forma,

subcontratar

nem

mesmo

qualquer das

prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de
Referência ou na minuta de contrato;
18.1.31. arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto
da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do
§ 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
18.2. A empresa deverá apresentar junto com a proposta inicial documento constando a
decomposição analítica dos valores dos insumos indiretos dos materiais e equipamentos
indicando a CCT que adota, juntamente com cópia da CCT utilizada para compor os
preços.

18.2.1. A empresa deverá seguir a CCT apresentada durante toda a vigência do
contrato, salvo em casos devidamente comprovados. A falta desta documentação
ensejará na desclassificação da empresa.

18.3. Iniciar/ implantar os serviços contratados na data estipulada pela Ordem de
Serviço, o qual poderá ser de no mínimo 30 (trinta)dias a contar da Ordem de Serviço;

18.4. Indicar um representante exclusivo com poderes para resolver eventuais
problemas operacionais mencionados pelos fiscais do contrato e/ou assuntos relativos à
execução do contrato. O representante poderá atuar como preposto junto à
CONTRATANTE.

18.5. Fornecer o nome completo, endereço, telefone fixo e móvel do preposto e demais
funcionários;

18.6. Nomear responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento
dos mesmos permanecendo no local do trabalho, em tempo integral, fiscalizando e
ministrando a orientação necessária aos executantes dos serviços. Estes responsáveis

terão a obrigação de reportar-se ao representante da CONTRATADA e tomar as
providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas;

18.7. Providenciar e manter permanentemente atualizado, um Livro de Ocorrências
composto de duas partes com as seguintes finalidades:

18.7.1. Primeira parte: serão obrigatoriamente registradas pela CONTRATADA, as
ocorrências observadas na execução dos serviços, as respostas às consultas
formuladas pela CONTRATANTE e as soluções adotadas quanto às determinações
recebidas;

18.7.2. Segunda parte: serão obrigatoriamente registradas pela CONTRATANTE,
as orientações dadas, as respostas às consultas formuladas pela CONTRATADA,
o juízo formal sobre o andamento dos serviços, a qualidade da execução e as
suas determinações.

18.8. A contratada fica obrigada, a qualquer momento, a corrigir ou refazer, às suas
expensas, defeitos ou vícios verificados, resultantes da inadequação da execução do
objeto deste contrato, ou ainda, os serviços considerados falhos, incompletos ou
insatisfatórios;

18.9. Atender quaisquer solicitações feitas pela CONTRATANTE no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas bem como a substituição de uniformes, materiais, crachás, equipamentos
etc. desde que devidamente justificado;

18.10. A eventual omissão de Fiscalização por parte da CONTRATANTE não isenta a
CONTRATADA das responsabilidades pela execução dos serviços;

18.11. Cumprir todas as orientações da CONTRATANTE, para o fiel desempenho das
atividades; específicas, de forma que os serviços sejam realizados com esmero e
perfeição;

18.12. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou
municipal, as normas de segurança da CONTRATANTE;

18.13. Fornecer mensalmente e /ou quando solicitado a escala de horários de trabalho
dos funcionários;

18.14. Os serviços deverão ser executados em horários que não interfiram com o bom
andamento da rotina de funcionamento da CONTRATANTE;

18.15. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia e
expressa anuência da CONTRATANTE;

18.16. Manter, durante toda a vigência deste Contrato e em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de regularidade fiscal (art. 29 da Lei nº.
8.666/93);

18.17. Estar

em

situação

regular

no

Sistema

de

Cadastramento

Unificado

de

Fornecedores-SICAF, para a assinatura do Contrato e por ocasião de cada pagamento;

18.18. Comunicar, por escrito e imediatamente, à fiscalização da CONTRATANTE, todas
as ocorrências verificadas na execução dos serviços;

18.19. Obter todas as licenças e autorizações necessárias à execução dos serviços
contratados, pagando os emolumentos prescritos por lei, quando for o caso;

18.20. Selecionar e preparar rigorosamente os funcionários que irão prestar os serviços,
tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho e
sempre promover treinamento e/ou reciclagem;

18.21. apresentar à Contratante, quando do início das atividades, e sempre que houver
alocação de novo empregado na execução do contrato, relação nominal constando
nome completo, cargo ou atividade exercida, órgão e local de exercício dos empregados
alocados, bem como o endereço residencial, os telefone dos empregados, as suas

respectivas Carteiras de Trabalho e Previdência Social – CTPS, devidamente preenchidas
e assinadas, para fins de conferência;

18.22. vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de
agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão
contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, que dispõe sobre a
vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal;

18.23. arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

18.24. Encaminhar no primeiro mês da prestação dos serviços, e a qualquer momento
que for solicitado pela CONTRATANTE, os documentos relacionados aos funcionários,
conforme descrição abaixo:

18.24.1. no primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada deverá
apresentar a seguinte documentação:

a)

relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou

função, horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade
(RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação
dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o
caso;

b)

Carteira

de

Trabalho

e

Previdência

Social

(CTPS)

dos

empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos
serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada; e

c)

exames médicos admissionais dos empregados da contratada

que prestarão os serviços;

18.24.2. entrega até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços ao
setor responsável pela fiscalização do contrato dos seguintes documentos,
quando não for possível a verificação da regularidade dos mesmos no Sistema de
Cadastro de Fornecedores -SICAF:

a)

b)

prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa

da União;

c)

certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas

Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado;

d)

Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e

e)

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT

18.24.3. entrega, quando solicitado pela Administração, de quaisquer dos
seguintes documentos:

a)

extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a

critério da Administração contratante;

b)

cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da

prestação dos serviços, em que conste como tomador o órgão ou
entidade contratante;

c)

cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer

mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de
recibos de depósitos bancários;

d)

comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-

transporte, vale alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por
força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos a
qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado; e

e)

comprovantes

de

realização

de

eventuais

cursos

de

treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato

18.24.4. entrega da documentação abaixo relacionada, quando da extinção ou
rescisão do contrato, após o último mês de prestação dos serviços, no prazo
definido no contrato:

a)

termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados

prestadores de serviço, devidamente homologados, quando exigível
pelo sindicato da categoria;

b)

guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do

FGTS, referentes às rescisões contratuais;

c)

extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas

individuais do FGTS de cada empregado dispensado; e

d)

exames médicos demissionais dos empregados dispensados;

18.25. Sempre que houver admissão de novos empregados pela Contratada, os
documentos constantes no subitem 18.24.1 e letras subsequentes deverão ser
apresentados.

18.26. Os documentos necessários a comprovação do cumprimento das obrigações
sociais, trabalhistas poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de
copia autenticada por Cartório competente ou por servidor da Administração.

18.27. A Administração deverá analisar a documentação solicitada no subitem 18.24.4 e
letras subsequentes no prazo de 30 dias após o recebimento dos documentos,
prorrogáveis por mais 30 (trinta)dias, justificadamente.Manter disciplina nos locais dos
serviços, substituindo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação da
CONTRATANTE, qualquer funcionário considerado não qualificado para a prestação dos
serviços e /ou com conduta inconveniente, bem como os que não se apresentarem
devidamente uniformizados;

18.28. Fornecer os Equipamentos de Proteção Individual (Norma Regulamentadora n: 06
do

Ministério

do

Trabalho

e

Emprego

-

http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812DC56F8F012DCDAD35721F50/NR06%20(atualizada)%202010.pdf) destinados aos seus funcionários, Equipamentos de
Proteção Coletiva adequados e com o objetivo de evitar riscos ao ambiente de trabalho
decorrentes do processo de limpeza, bem como uniformes completos e cuidar para que
se mantenham adequadamente uniformizados e em perfeitas condições de higiene e
limpeza, no que se refere às roupas e higiene corporais;

18.29. Na limpeza as áreas hospitalares deverá seguir a Norma Regulamentadora n. 32
do Ministério do Trabalho e Emprego

18.29.1. (http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A350AC8820135161931E
E29A3/NR-32%20(atualizada%202011).pdf )

18.30. Manter seus funcionários devidamente identificados, por meio de crachás
(contendo nome completo, fotografia recente, número de RG e número de matrícula na
empresa);

18.31. Providenciar para que todos os seus funcionários sejam portadores de carteiras
de saúde atualizadas, bem como, realizar os exames médicos periódicos necessários;

18.32. Manter durante os turnos de trabalho o número de funcionários contratados,
providenciando a imediata substituição dos funcionários, da mesma categoria e

qualificação, nos casos de atrasos falta, férias, descanso semanal, licença, demissão e
outros da espécie, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente;

18.33. Os funcionários não poderão executar os serviços utilizando equipamento de
som portátil;

18.34. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas e indiretas de natureza fiscal,
trabalhista e previdenciária, tais como: salários, transportes, encargos sociais,
trabalhistas, securitárias, previdenciárias e de ordem de classe, indenizações e
quaisquer outras que forem devidas aos seus funcionários e/ ou prepostos, no
desempenho dos serviços objeto desta licitação, ficando assim ainda a CONTRATANTE,
isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;

18.35. Cumprir integralmente a Convenção Coletiva de Trabalho da categoria;

18.36. Responsabilizar-se por todos os benefícios aos funcionários descritos na
Convenção Coletiva, CLT, legislação vigente e as que por ventura venham ser
publicadas;

18.37. Providenciar as suas expensas, o encaminhamento e o tratamento médico aos
seus funcionários designados à execução dos serviços contratados, em caso de doença,
mal súbito, acidente de trabalho ou quaisquer outros acontecimentos desta natureza,
assumindo ainda as responsabilidades civil e penal, bem como as demais sanções legais
decorrentes do descumprimento dessas responsabilidades;

18.38. Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados e
efetuá-los de acordo com as especificações constantes da proposta e instruções do
instrumento convocatório e seus anexos;

18.39. Arcar com todos os custos necessários à completa execução dos serviços;

18.40. Proceder ao atendimento extraordinário, em caso de necessidade, respeitada a
legislação trabalhista;

18.41. Responder por quaisquer prejuízos que seus funcionários e/ou prepostos
comprovadamente causem ao patrimônio do CONTRATANTE, ou a terceiros, durante a
permanência no local de serviço, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa,
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus
decorrente;

18.42. Instruir os seus funcionários, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da
CONTRATANTE;

18.43. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus funcionários, das
normas disciplinares determinadas pela CONTRATANTE;

18.44. Apresentar mensalmente à Fiscalização do Contrato, quando da apresentação das
Notas Fiscais:

18.44.1. Relatório

em

que

constem

as

horas

trabalhadas,

normais

e

extraordinárias, se for o caso;

18.44.2. Folha de pagamento de salários;

18.44.3. Recibo de aviso de férias (30 dias antes do respectivo gozo);

18.44.4. Recibo de pagamento, atestando o recebimento de salários mensais e
adicionais, férias, abono pecuniário e, além de salário-família, caso devido,
assinado pelo funcionário, conforme o artigo 464 da CLT, acompanhado de
depósito bancário na conta do trabalhador;

18.44.5. Comprovantes de opção e fornecimento do vale transporte, quando for
o caso, de acordo com a devida legislação;

18.44.6. Comprovante de fornecimento do vale alimentação de acordo com a
devida legislação;

18.44.7. Cópia quitada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – GRF, cópia
quitada da Guia da Previdência Social – GPS, e cópia quitada da Guia de
Recolhimento

do

FGTS

e

Informações

à

Previdência

Social

–

GFIP,

correspondentes ao mês anterior a competência da Nota Fiscal;

18.45. NOTAS:

18.45.1. Atendendo ao disposto no § 4° do artigo 31 da Lei 9.032/95 a
CONTRATADA deverá apresentar Guias de Recolhimento (GRF, GPS, GFIP)
correspondentes ao mês anterior, exclusivamente, aos funcionários contratados
para execução dos serviços objeto deste Termo de Referência;

18.46. Fornecer anualmente, na época própria:

18.46.1. O recibo de pagamento do 13º. Salário (1ª e 2ª parcelas);

18.46.2. O comprovante de recolhimento de contribuição sindical e outras
devidas a sindicatos se forem o caso.

18.47. Ocorrendo paralisação da categoria em decorrência de movimento grevista, a
CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE comunicação formal, na qual
mencione como será realizada a execução dos serviços;

18.48. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender
eventuais acréscimos solicitados pela CONTRATANTE, bem como impedir que o
funcionário que cometer falta disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja
mantido ou retorne às instalações da mesma;

18.49. Instruir os seus funcionários a tratar os servidores com urbanidade e respeito;

18.50. Havendo, eventualmente, a rescisão do contrato de trabalho de um funcionário e
substituição por outro, a CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE no prazo de

oito dias úteis da assinatura do funcionário no termo de rescisão ou documento
equivalente, os seguintes documentos:

18.50.1. Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, devidamente homologado,
quando o funcionário tiver mais de um ano prestando serviços na empresa;

18.50.2. Documento que comprove a concessão de aviso prévio trabalhado ou
indenizado;

18.50.3. Recibo de entrega da Comunicação de Dispensa (CD) e do Requerimento
de Seguro Desemprego, nas hipóteses em que o trabalhador possa usufruir o
respectivo benefício (dispensa sem justa causa, por exemplo);

18.50.4. Cópia de Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição
Social (GRFC), em que conste o recolhimento do FGTS nos casos em que o
trabalhador foi dispensado sem justa causa ou em caso de extinção de contrato
por prazo determinado;

18.50.5. Cópia do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), comprovando a
realização do exame médico demissional;

18.51. Fornecer e utilizar na execução do contrato, saneantes domissanitários e demais
materiais, com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), evitando a
aplicação de materiais inflamáveis e/ou de fácil combustão, ou ainda que exalem odores
fortemente ativo;

18.52. Apresentar à CONTRATANTE, sempre que solicitado, a relação dos saneantes
domissanitários e demais materiais utilizados na execução dos serviços e/ou amostras
da composição química dos produtos, para análise e precauções com possíveis
intercorrências que possam surgir com funcionários da CONTRATADA, ou com terceiros;

18.53. Observar conduta adequada na utilização dos saneantes domissanitários,
materiais, equipamentos, objetivando a higienização das instalações da CONTRATANTE;

18.54. Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água e
energia elétrica cujos encarregados devem atuar como facilitadores das mudanças de
comportamento dos funcionários da CONTRATADA;

18.55. Manter

todos

os

saneantes

domissanitários,

materiais,

equipamentos,

ferramentas necessários à execução dos serviços, em perfeitas condições de uso,
devendo os inapropriados ao uso/danificados serem substituídos em até 24 (vinte e
quatro) horas da notificação pela CONTRATANTE;

18.56. A CONTRATADA deverá se responsabilizar pela guarda e segurança de todos os
saneantes domissanitários, materiais, equipamentos, ferramentas, sendo de sua
responsabilidade o fornecimento de armário com chave em local que a CONTRATANTE
determinar;

18.57. Responsabilizar-se pelo transporte dos saneantes domissanitários, materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios entre os prédios da CONTRATANTE;

18.58. Adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/menor
poluição, tais como:

18.58.1. Racionalização

do

uso

de

substâncias

potencialmente

tóxicas/poluentes;

18.58.2. Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor
toxicidade;

18.58.3. racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar
medidas para evitar o desperdício de água tratada;

18.58.4. realizar treinamento/capacitação periódicos dos empregados sobre
boas práticas de redução de desperdícios/poluição; e

18.58.5. Usar produtos de limpeza e demais materiais que obedeçam às
classificações e especificações determinadas pela ANVISA;

18.58.6. Sempre que possível utilizar lavagem com água de reuso ou outras
fontes;

18.58.7. Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 07/12/94 e legislação
correlata, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu
funcionamento;

18.58.8. Respeitar as normas Brasileiras-NBR publicadas pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;

18.58.9. desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de
materiais potencialmente poluidores no prazo de 30 dias após a assinatura do
termo de contrato, dentre os quais:

a)

pilhas e baterias que contenham em suas composições

chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos devem ser recolhidas e
encaminhadas aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede de
assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse
aos fabricantes ou importadores;

b)

lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis em geral devem

ser separados e acondicionados em recipientes adequados para
destinação específica;

18.59. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das
atividades objeto dessa licitação sem prévia autorização da CONTRATANTE.

18.59.1. Fornecer e utilizar na execução do contrato, somente saneantes
domissanitários notificados ou registrados de acordo com a categoria de Risco

correspondente, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), nos
termos da Lei 6.360, de 1976, e Decreto 8.077, 2013 e normas correlatas.

18.59.2.

a)

Os diversos tipos de saneantes deverão observar, quando

incidente, a Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA (RDC) n. 55, de
2009
(http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/9cdb1f804ba03ddbb97c
bbaf8fded4db/RDC+55_2009.pdf?MOD=AJPERES) ,
14,

Resolução RDC n.

de

2007

(http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/a450e9004ba03d47b97
3bbaf8fded4db/RDC+14_2007.pdf?MOD=AJPERES) , - RDC 208, de
2003
(http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/c872e2804ba03cd3b96
1bbaf8fded4db/RDC+208_2003.pdf?MOD=AJPERES), Resolução RDC n.
40,

2008

(http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/1e808a8047fe1527bc0d
be9f306e0947/RDC+40.2008.pdf?MOD=AJPERES) , Resolução RDC 34,
2010
(http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/36384a0047fe16b2bc2
2be9f306e0947/RDC+34.2010.pdf?MOD=AJPERES),

dentre

outras

normas da ANVISA incidentes, bem como evitando-se a aplicação de
materiais inflamáveis e/ou de fácil combustão, ou ainda que exalem
odores fortemente ativo.

b)

2.7.1.2 Os detergentes enzimáticos de uso restrito em

estabelecimentos de assistência à saúde com indicação para limpeza de
dispositivos

médicos

deverão

observar

a

RDC

55/12.(http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/5b22ac004d9a64

6fb63ff7c116238c3b/27+de+novembro+RDC+55_2012++Detergentes+Enzimaticos.pdf?MOD=AJPERES)

18.59.3. .A rotulagem dos

produtos de limpeza e afins deverá cumprir a

Resolução RDC 40/2008 e as correlatas

18.59.4. O detergente em pó a ser utilizado na execução dos serviços deverá
possuir composição que respeite os limites de concentração máxima de fósforo
admitidos na Resolução CONAMA nº 359, de 29/04/2005 e normas correlatas.

18.59.5. A Contratada deverá efetuar destinação ambientalmente adequada às
embalagens dos materiais

utilizados na contratação, nos termos da Lei n.

12.305, de 2010, Decreto 7.404, de 2010, e legislação ambiental estadual e
municipal incidentes.

18.60. Nas áreas de saúde, a contratada deverá acatar as orientações do fiscal do
contrato referentes aos procedimentos de limpeza, de acordo com a Resolução CONAMA
358, de 2005 e normas correlatas.

18.61. Os aspiradores de pó utilizados na prestação dos serviços deverão possuir selo
ruído, indicativo do respectivo nível de potência sonora, nos termos da Resolução
CONAMA Nº 20 de 07/12/94, e da Instrução Normativa IBAMA Nº 15 de 18/02/2004 e
legislação correlata.

18.62. Acondicionar em sacos plásticos distintos os resíduos sólidos recicláveis,
constantes dos recipientes para coleta seletiva disponibilizados pela Contratante,
encaminhando-os para local de armazenagem por esta indicado.

18.62.1. É vedado o acondicionamento conjunto de resíduos recicláveis com não
recicláveis, orgânicos ou com rejeitos.

18.62.2. Os resíduos recicláveis não deverão ser encaminhados para a coleta
seletiva da Municipalidade, nos termos do Decreto 5.940, de 2006.

18.63. Avisar a fiscalização da CONTRATANTE em caso de mudança da CCT com a
devida justificativa.

19. OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE

19.1. Convocar a CONTRATADA e entregar a Ordem de Serviço que estabelece a data em
que começa, efetivamente, a execução do objeto;

19.2. Exercer a fiscalização dos serviços por servidor especialmente designado, na
forma prevista na Lei nº 8.666/93;

19.3. Proceder de acordo com a conveniência administrativa, pesquisa de opinião para
avaliação da qualidade dos serviços prestados;

19.4. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em
especial, aplicação de sanções, alterações e repactuações do mesmo;

19.5. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

19.6. Verificar e exigir a execução das rotinas de serviços periódicos estabelecidos
nesse termo de referência;

19.7. Comunicar à CONTRATADA quaisquer irregularidades observadas na execução dos
serviços contratados;

19.8. Promover reuniões periódicas com o preposto da CONTRATADA;

19.9. Elaborar relatórios de fiscalização dos serviços executados pela CONTRATADA;

19.10. Destinar

local

para

guarda

equipamentos, ferramentas e utensílios;

dos

saneantes

domissanitários,

materiais,

19.11. Disponibilizar ambiente para acomodação dos funcionários em serviços;

19.12. Prestar ao preposto da CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos
referentes às áreas onde os serviços serão executados;

19.13. Não permitir que os funcionários executem tarefas em desacordo com as
preestabelecidas no contrato;

19.14. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar
seus serviços de acordo com as determinações do contrato, do Edital e seus Anexos,
especialmente do Termo de Referência;

19.15. Proporcionar os meios e condições necessárias à segurança e à higiene dos
funcionários da CONTRATADA, designados para a execução dos serviços;

19.16. Exigir que a CONTRATADA assuma, por meio de seu preposto/encarregados,
todas as responsabilidades e tome as medidas necessárias ao atendimento dos seus
funcionários em atividade na CONTRATANTE, acidentados ou com mal súbito;

19.17. Exigir que a CONTRATADA mantenha o seu pessoal uniformizado, bem como
complementos pertinentes de acordo com o clima da região e com o disposto na
Convenção Coletiva de Trabalho, provendo-os de Equipamentos de Proteção Individual
(EPI’S);

19.18. Não permitir que os funcionários da CONTRATADA realizem horas extras, exceto
no caso de serviço eventual, desde que observado o limite da legislação trabalhista;

19.19. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de funcionário da
CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua
fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;

19.20. Solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer saneante domissanitário e
demais materiais ou equipamento que não correspondam às exigências do Termo de

Referência ou cujo uso considere prejudicial à boa conservação de seus pertences,
equipamentos ou instalações, ou ainda, que não atendam ás necessidades;

19.21. Proceder aos pagamentos devidos à CONTRATADA;

19.22. Estabelecer prazo para que a CONTRATADA apresente qualquer documentação
faltante;

19.23. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;

19.24. não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

19.24.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada,
devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados,
exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como
nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

a)

direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas

empresas contratadas;

b)

promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da

Contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas
daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função
específica para a qual o trabalhador foi contratado; e

c)

considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores

eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação,
especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

20. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

20.1. Comprovação da capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais
atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do
licitante, relativos à execução dos serviços que compõem a parcela de maior relevância
técnica e valor significativo da contratação, a saber:

20.1.1. Comprovação da prestação de serviços compatível com a metragem total
de cada grupo, nos seguintes percentuais:

a)

Para o grupo 01: 30% da metragem total do grupo;

b)

Para os grupos 02 a 12: 40% da metragem total de cada um dos

grupos.

20.1.2. Comprovação

do

número

de

serventes/funcionários,

compatível

quantitativo de pessoal resultante do ATC (Área Total Convertida) de cada grupo
constante do Adendo A, nos seguintes percentuais:

a)

Para o grupo 01: 30% do quantitativo de pessoal resultante do

ATC (Área Total Convertida);

b)

Para os grupos 02 a 12: 40% do

quantitativo de pessoal

resultante do ATC (Área Total Convertida) de cada grupo;

20.2. Atestado de vistoria dos imóveisXXXX, abaixo relacionados, assinado pelo servidor
responsável do órgão:

20.2.1. Imóvel nº;

20.2.2. Imóveis nºs

20.3. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das
instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução
contratual, a saber:

20.3.1. c.1 no mínimo, de um escritório em um dos municípios de cada grupo,
no prazo de até 90 dias.

20.4. A comprovação dos requisitos de habilitação será exigida do licitante de acordo
com o vulto e a complexidade de cada grupo.

20.4.1. O licitante provisoriamente vencedor em um grupo, que estiver
concorrendo em outro grupo, ficará obrigado a comprovar os requisitos de
habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do grupo em que
venceu às do grupo em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob
pena de inabilitação no grupo que não estiver coberto pelo atestado no
quantitativo mínimo necessário, além da aplicação das sanções cabíveis,
observada a sequência numérica dos Grupos.

a)

Será permitida a somatória de atestados, desde que contenha

obrigatoriamente a execução de todos os tipos de áreas, quais sejam,
áreas internas, externas, esquadrias e fachadas envidraçadas.

i. Em relação aos Grupos que incluírem área de laboratório e
hospitalar, os atestados deverão contemplar também esse tipo
de área, sob pena de inabilitação.

ii.Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão
do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de
sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo
inferior

21. MEDIDAS ACAUTELADORAS

21.1. Consoante o artigo 45, da Lei n.º 9.784, de 29 de janeiro de 1999, a
Administração Pública poderá, motivadamente, adotar providências acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil
ou impossível reparação.

22. DA FISCALIZAÇÃO

22.1. O órgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e
da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, por meio de um representante especialmente designado, na forma dos arts. 67 e
73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.
22.1.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para
o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
22.1.2. A

fiscalização

do

cumprimento

das

obrigações

trabalhistas

e

previdenciárias da Contratada, referentes aos empregados alocados na execução
do contrato, deverá seguir o disposto no Anexo IV (Guia de Fiscalização dos
Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de
2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, no que couber, sem prejuízo de outras
medidas que o órgão julgar necessárias, de acordo com a especificidade do
objeto e do local.
22.1.3. A fiscalização para cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais
exigir-se-á, dentre outras, as seguintes comprovações:
22.1.4. entrega

até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços ao

setor responsável pela fiscalização do contrato dos seguintes documentos, quando
não for possível a verificação da regularidade dos mesmos no Sistema de Cadastro
de Fornecedores -SICAF:
a)

prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

b)

certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa

da União;
c)

certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas

Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado;
d)

Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e

e)

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT

22.1.5. entrega,

quando solicitado pela Administração, de quaisquer dos seguintes

documentos:
a)

extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a

critério da Administração contratante;
b)

cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da

prestação dos serviços, em que conste como tomador o órgão ou entidade
contratante;
c)

cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer

mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de
recibos de depósitos bancários;
d)

comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-

transporte, vale alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por
força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos a
qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado; e
e)

comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento

reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato
22.2. cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva ou sentença
normativa em dissídio coletivo de trabalho;
22.3. cumprimento

das

demais

obrigações

dispostas

na

CLT

em

relação

aos

empregados vinculados ao contrato;
22.3.1. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada
com base nos critérios previstos no Termo de Referência, em especial aqueles
relativos aos índices de produtividade.
22.3.2. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio
de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes
aspectos, quando for o caso:

22.4. os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos
de execução e da qualidade demandada;
22.5. os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação
profissional exigidas;
22.6. a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;
22.7. a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;
22.8. o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e
22.9. a satisfação do público usuário.
22.9.1. O

fiscal

ou

gestor

do

contrato,

ao

verificar

que

houve

subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na
execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta
promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º
do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
22.10. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência e na
proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como:
marca, qualidade e forma de uso.
22.11. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências
necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade
competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei
nº 8.666, de 1993.
22.12. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de
1993.

22.13. Os fiscais do(s) contrato(s) anotarão em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para o fim de eventual aplicação de sanção;
22.14. A fiscalização dos serviços será exercida pelo servidor devidamente designado
pela autoridade competente da CONTRATANTE.
22.15. Em suas dependências, a fiscalização da CONTRATANTE terá livre acesso aos
locais de trabalho e aos empregados da CONTRATADA;
22.16. Sempre que necessário, a CONTRATANTE procederá, por intermédio dos seus
Fiscais, à devida fiscalização dos locais de serviço, a fim de comprovar o fiel e correto
cumprimento da obrigação contratual;
22.17. Os Fiscais da CONTRATANTE não poderão permitir, sob nenhuma hipótese, que
os funcionários da CONTRATADA executem tarefas em desacordo com aquelas
estabelecidas no instrumento Contratual;
22.18. Comprovada a necessidade, os Fiscais da CONTRATANTE poderão exigir o
imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da CONTRATADA que deixe
de merecer confiança, embarace a fiscalização ou ainda que venha a se conduzir de
modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe foram
atribuídas;
22.19. Os Fiscais da CONTRATANTE deverão emitir relatórios sobre a execução do
contrato, em especial quanto ao acompanhamento e fiscalização da prestação dos
serviços, a exigência de cumprimento de condições contratuais estabelecidas, a
proposta e aplicação de sanções.

23. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS

23.1. A avaliação da qualidade dos serviços será realizada pelos fiscais do(s) contrato(s),
tendo por base todas as exigências mencionadas neste instrumento;

23.2. O relatório de avaliação será elaborado no mínimo 4 (quatro) vezes ao mês em
dias aleatórios;
23.3. Em cada item de avaliação serão utilizados os seguintes quesitos: “Atendido” e
“Não Atendido”;
23.4. A faixa de pontuação é formada com base na soma do quesito “Atendido” do total
dos itens avaliados;

Avaliação

Faixa de Pontuação

Ótimo

≥95% a 100%

Bom

≥ 90% e < 95%

Satisfatório

≥ 80% e < 90%

Insatisfatório

< 80%

23.4.1. Caso haja marcação insatisfatória deve haver motivação.
23.5. A CONTRATADA que obtiver pontuação menor que 80, por dois meses
consecutivos ou três meses alternados, estará sujeita à sanção administrativa conforme
os itens 25.7.2 e 25.7.3.
Relatório de avaliação dos serviços de limpeza e conservação
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
N°
PERIODICIDADE DOS SERVIÇOS:
Unidade:

Data:

Contratada:
MODULO 1: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Áreas internas
Descrição dos serviços realizados em cada unidade

Áreas externas
Descrição dos serviços realizados em cada unidade
MÓDULO 2: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Conceito

Materiais de Limpeza
Equipamentos e Acessórios
MÓDULO 3: FUNCIONÁRIOS
Uniforme completo e com identificação funcional
Utiliza os Equipamentos de Proteção Individual

Quantidade de funcionários

Serventes de limpeza
Encarregado (a)
Limpador de vidros

Cumprimento do Horário de Trabalho
Pagamento dos salários, benefícios e obrigações trabalhistas dentro dos prazos
legais
MÓDULO 4: PRAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS
Admissionais
Demissionais
Relação Atualizada de funcionários
Relação atualizada de máquinas e equipamentos

Pendências

Prazo para Correção

Total de itens avaliados:
Total de Itens "Atendido”:
% de Atendimento= total de itens atendido ÷ Avaliado
Responsável pela Avaliação:

Fiscal do Contrato – ÓRGÃO
XXXX Data:

Ciência pela Contratada:

Conceito

Data:
Recebido 1(uma) via

Procedimento de Preenchimento:
A – Atendido
N - Não atendido

23.6. Os serviços serão, ainda, aferidos por meio de indicadores de desempenho, como
ilustra a tabela do item 23.5, cujo preenchimento será feito pelo(s) Fiscal (is)
designado(s) pela CONTRATANTE com o auxílio do Preposto da CONTRATADA.
a) Findo cada período de 30 dias, após a análise dos índices de
produtividade da CONTRATADA, a CONTRATANTE se reserva ao direito
de rejeitar, todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com
o contrato firmado entre as partes, em conformidade com o Art. 76 da
Lei nº 8.666/93 e, ainda, aplicar as sanções previstas no Art. 87 da
mesma Lei.
b) A avaliação da qualidade do serviço poderá ser realizada por
inspeção visual ou por realização de testes, registro de imagens ou
outros meios necessários para atestar a qualidade do serviço executado.

24. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS

24.1. Os serviços a serem contratados enquadram-se na classificação dos serviços
comuns, consoante o parágrafo 1° do art. 2°, do Decreto 5.450/2005.

25. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

25.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto
nº 3.555, de 2000 e do Decreto nº 5.450, de 2005, a licitante/Adjudicatária que, no
decorrer da licitação:
25.1.1. Não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade
da proposta;
25.1.2. Apresentar documentação falsa;
25.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
25.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
25.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;
25.1.6. Cometer fraude fiscal;
25.1.7. Fizer declaração falsa;
25.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame.
25.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no
subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
25.2.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da contratação
prejudicado pela conduta do licitante;
25.2.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento
no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;
25.2.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções.
25.3. Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a
Contratada que, no decorrer da contratação:
a)

Inexecutar total ou parcialmente o contrato;

b)

Apresentar documentação falsa;

c)

Comportar-se de modo inidôneo;

d)

Cometer fraude fiscal;

e)

Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou no

Contrato.

25.4. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções do subitem
25.6., 25.7 e 25.8.
25.5. Na hipótese da ocorrência de quaisquer infrações contratuais ou legais,
especialmente de inadimplemento de obrigação pela CONTRATADA, esta estará sujeita
às sanções previstas nos Art. 86 e 87 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no Art.
7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e no Art. 28 do Decreto nº 5.450, de 31 de
maio de 2005, e à rescisão do Contrato, na forma prevista nos Art. 79 e 80 do referido
diploma legal, sendo que, para fixação das penalidades, serão observados os seguintes
critérios:
25.5.1. Advertência por escrito, admitida inicialmente, pela infringência de
qualquer item pactuado, desde que sem consequências nos prazos e nos valores
do CONTRATO;
25.5.2. Multa subsidiária, na hipótese da falha contratual não amoldar-se na
Tabela 1, será aplicada multa, obedecida a seguinte fórmula:
M = (C/T) x N x F, sendo:
M

valor da multa;

C valor correspondente à fase, etapa ou parcela do serviço;
T prazo constante no cronograma físico-financeiro, para a execução da fase,
etapa ou parcela do serviço, em dias úteis;
N período do atraso, em dias corridos; e
F fator progressivo (fator de correção por dia de atraso), obtido na tabela a
seguir.

PERÍODO DE ATRASO (DIAS CORRIDOS)

FATOR PROGRESSIVO (F)

Até 10 (dez) dias

3%

De 11 (onze) a 20 (vinte) dias

6%

De 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias

9%

De 31 (trinta e um) a 40 (quarenta) dias

12%

Acima de 40 (quarenta e um) dias

15%

25.5.3. Multa, no valor equivalente a 15% (quinze por cento) do valor do
Contrato, quando a CONTRATADA, sem a existência de motivo justo, rescindir ou
der causa à rescisão do Contrato;
25.5.4. Multa por atraso no início da execução de 1% (um) por cento do valor do
contrato por dia de atraso, até o limite de 15 (quinze) dias

, no caso de

inexecução total ou parcial da obrigação assumida, após o que será considerado
caso de inexecução total do contrato,

podendo ser cumulada com a multa

prevista no subitem acima;
25.5.5. Poderá ser aplicada multa de até 0,2% (dois décimos por cento) do valor
do contrato, caso a CONTRATADA descumpra qualquer outra condição ajustada
e, em especial, quando:
a)

não se aparelhar convenientemente para a execução dos

serviços;
b)

impedir ou dificultar os trabalhos da Fiscalização; e

c)

Cometer infração descrita na Tabela I (Descrição da Infração),

para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus,
conforme tabela II; A caracterização formal da “ocorrência” do item
“DESCRIÇÃO” da tabela (I) de multas abaixo será a notificação da
CONTRATADA pela FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, sendo de um dia
a periodicidade mínima para a repetição desses atos.
TABELA 1

ITEM

DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO

GRAU

01

Recusar-se a atender as solicitações do Fiscal do Contrato

6

02

Atender parcialmente as solicitações do Fiscal do Contrato

5

03

Permitir que o empregado preste serviço sem vínculo empregatício

6

formal, por empregado e por dia.
04

Permitir a presença do empregado sem uniforme, com uniforme

3

manchado, sujo, mal apresentado, sem crachá e/ou com uniforme
incompleto, por empregado e por dia.
05

Deixar de apresentar relatório informando a assiduidade e pontualidade

2

dos funcionários.
06

Deixar de apresentar a contratante à documentação dos funcionários,

2

por empregado e por dia.
07

Deixar de designar formalmente preposto

2

08

Não apresentar, tempestivamente, a Nota Fiscal/Fatura, juntamente

2

com toda a documentação prevista na Instrução Normativa MPOG n°
02/2008, especialmente nos seus a rtigos 34, § 5o e 36, § 1o e no seu
anexo IV 02
09

Deixar de efetuar o pagamento de salários na data prevista, por

6

empregado e por dia.
10

Deixar de fornecer o vale transporte na data prevista, por empregado e

5

por dia.
11

Deixar de fornecer o vale refeição (ou qualquer outro benefício) na data

5

prevista, por empregado e por dia.
12

Deixar de fornecer os equipamentos necessários para a execução dos

5

serviços, por equipamento e por dia.
13

Deixar de realizar as atividades diárias descritas neste termo de

5

referência.
14

Deixar de fornecer materiais de Limpeza

6

15

Deixar os sanitários sem papel higiênico, papel toalha, sabonete líquido

4

16

Deixar de fazer cumprir, rigorosamente, o horário fixado

1

17

Deixar de disponibilizar endereço eletrônico e número telefônico, em

1

funcionamento, para comunicação entre Contratante e Contratada
18

Deixar de identificar todos os equipamentos de sua propriedade

1

19

Deixar de apresentar à Contratante, antes do início da execução do

1

Contrato, a relação de funcionários e sua respectiva distribuição, nos
postos de trabalho, bem como Atestado de Antecedentes Criminais de
cada um deles, com validade não expirada na data da apresentação
20

Deixar de apresentar, no prazo de 5 dias, os documentos relativos aos

1

funcionários alocados para serviço na localidade
21

Deixar de substituir, imediatamente, a mão-de-obra faltante

1

22

Deixar de manter atualizadas as carteiras de trabalho dos funcionários

1

ou deixar de comprovar o cumprimento dessa exigência quando
solicitado
23

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos não

4

previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente
notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência.
24

Deixar que os funcionários desempenhem suas atividades sem o uso do

6

EPI apropriado.
25

Deixar de entregar, no prazo estabelecido, a garantia contratual

4

25.5.6. Como forma a punir certas ocorrências pontuais da CONTRATANTE, será
aplicada a tabela a seguir, independente da aplicação de outras penas.

TABELA II
GRAU

CORRESPONDÊNCIA

01

0,1% por dia sobre o valor mensal do contrato

02

0,12% por dia sobre o valor mensal do contrato

03

0,14% por dia sobre o valor mensal do contrato

04

0,16% por dia sobre o valor mensal do contrato

05

0,18% por dia sobre o valor mensal do contrato

06

0,2% por dia sobre o valor mensal do contrato

25.5.7. Critérios Gerais de Aplicação de Multa:
a)

as multas serão recolhidas através de GRU, no prazo de

5(cinco) dias úteis, contados da data da notificação do ato que as
impuser à CONTRATADA, exauridos todos os recursos administrativos e
o direito de ampla defesa;
b)
“a”

caso a multa não seja recolhida no prazo estipulado na alínea
deste

item,

será

promovido

o

desconto

do

valor

devido.

Primeiramente, executando-se a garantia e se esta não for suficiente,
descontando-se o valor da multa das parcelas a serem pagas; e
c)

nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA antes da

comprovação do recolhimento da multa ou da prova da sua não
aplicabilidade

por

ato

formal

do

Ordenador

de

Despesas

da

CONTRATANTE.
25.6. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, por
prazo não superior a 02 (dois) anos;
25.7. Impedimento de licitar e contratar com a União, e descredenciamento no SICAF, ou
nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º

desta Lei, por prazo não superior a 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas
em edital e no contrato e das demais cominações legais
25.8. Declaração de inidoneidade que impede o licitante/contratado de licitar/contratar
com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição. Poderá haver a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, assim que o licitante/contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes, depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na subcláusulas
anterior; e
25.9. As sanções previstas nas subcláusulas 25.6, 25.7 e 25,8, quando cabíveis,
poderão ser aplicadas juntamente com as previstas nas subcláusulas 25.5.2, 25.5.3,
25.5.4 e 25.5.5, facultada à defesa prévia do interessado, no prazo previsto na Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993.
25.10. Serão assegurados à CONTRATADA, em qualquer caso, o contraditório e a ampla
defesa, consoante o Art. 87 e o Art. 109, ambos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993.
25.11. A

imposição

de

qualquer

penalidade

não

exime

a

CONTRATADA

do

cumprimento de suas obrigações, nem de promover as medidas necessárias para
reparar ou ressarcir eventuais danos causados à CONTRATANTE.
25.12. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de
contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas
ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:
25.12.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
25.12.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da
licitação;
25.12.3. demonstrem

não

possuir

idoneidade

para

contratar

com

a

Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
25.13. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

25.14. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados
judicialmente.
25.15. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de
05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela
autoridade competente.
25.16. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
25.17. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas
cabíveis.
São Paulo, 03 de fevereiro de 2014

Aprovo, em 03 de fevereiro de 2014._________________________________

Identificação e assinatura da autoridade competente

TERMO
DE
REFERÊNCIA
Sistema de Registro de Preços

-

ANEXO

I

PREGÃO SRP Nº XXX/
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXXXXXX/
1. OBJETO
1.1. Registro de preços para eventual contratação de prestação de serviços continuados de
manutenção predial sem dedicação exclusiva de mão de obra, nos sistemas, equipamentos e
instalações prediais utilizados pela xxxxx

e Órgãos Licitantes participantes, com execução

mediante o regime de empreitada por preço unitário, conforme especificações e quantitativos
estabelecidos no Anexo III.
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles
poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida,
sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de
condições.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
2.1. A contratação do serviço atenderá à necessidade de manutenção no telhado, forro, divisórias,
instalações prediais elétricas, hidráulicas, sanitárias e outras, que requerem especialistas na área,
e necessitam ser inspecionadas periodicamente para garantir segurança e conforto aos usuários,
mantendo um adequado padrão operacional. A falta de manutenção predial, especialmente em
instalações mais antigas, pode levar os sistemas vitais ao colapso, e, consequentemente,
comprometer o desempenho das atividades institucionais da Superintendência de Administração
no Estado de São Paulo e dos órgãos participantes.
2.2. Os Órgãos Licitantes não dispõem em seu quadro funcional, pessoal específico para execução
dos serviços descritos, justificando-se a contratação visando à execução das atividades de
manutenção predial.
2.3. DA JUSTIFICATIVA DO MODELO DE LICITAÇÃO ADOTADO
2.4. No que toca à necessidade de realização de certames distintos visando à contratação de mão de
obra e à aquisição de material, em que pese recomendável em tese, na prática tal modelo tem se
revelado tormentoso, não só pela dificuldade de gerenciamento do estoque dos materiais/peças,
gerando custos inclusive de mobilização de pessoal, interrupção de serviços, potencialização de

1

conflitos, como também no que se refere ao uso correto dos materiais e garantia do serviço. De
fato, o prestador de serviço, via de regra, recusa-se a garantir plenamente o serviço, quando se
lhe impõe a utilização de materiais/peças sobre as quais não pode se responsabilizar.
2.5. A adoção do SRP se justifica o modelo mais adequado a situação dos órgãos participantes pois
foram selecionados os serviços mais comuns e corriqueiros em manutenção predial para os
imóveis de todos os órgãos participantes. Cada órgão está juntando o seu estudo técnico
preliminar justificando as quantidades previstas passíveis de manutenção, de acordo com o
acórdão Nº 1737/2012 – TCU – Plenário
2.6. A fim de equacionar a pendência, a Superintendência de Administração no Estado de São Paulo,
dando prosseguimento em experiência vivenciada anteriormente, resolveu congregar na mesma
licitação a contratação do serviço e a aquisição dos materiais/peças, utilizando a rubrica
orçamentária de serviços com amparo na Lei Complementar nº 116/03 que dispõe sobre o Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal. Aqui
se encontra importante fundamento legal para a contratação conjunta.
2.7. Com efeito, o inciso I, do § 2º, do art. 7º da citada Lei Complementar exclui da base de cálculo do
Imposto Sobre Serviço de qualquer natureza o valor dos materiais/peças fornecidos pelo prestador
dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da Lista anexa ao diploma legal. Este último item da
lista (7.05) encerra expressamente os serviços de reparação, conservação e de reforma de
edifícios, objeto da presente licitação. Vejamos:
Art. 7o A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.
§ 1o Quando os serviços descritos pelo subitem 3.04 da lista anexa forem prestados
no território de mais de um Município, a base de cálculo será proporcional, conforme
o caso, à extensão da ferrovia, rodovia, dutos e condutos de qualquer natureza,
cabos de qualquer natureza, ou ao número de postes, existentes em cada Município.
§ 2o Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza:
I - o valor dos materiais/peças fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos
itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar;
(...)
Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.
(...)
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7 – Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção
civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres.
7.01 – Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo,
paisagismo e congêneres.
7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de
construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive
sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem,
pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e
equipamentos, instalações de sistemas de proteção por aterramento e contra
descargas elétricas (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo
prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao
ICMS).
7.03 – Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos
organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia;
elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos
de engenharia.
7.04 – Demolição.
7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e
congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos
serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
2.8. Foi adotado o sistema de registro de preços objetivando a contratação de serviço com o
fornecimento de materiais/peças, sob o regime de execução por preço unitário.
2.9. O padrão adotado impôs a identificação de toda mão de obra necessária à manutenção predial,
bem como uma exaustiva pesquisa de todos os materiais/peças indispensáveis à execução dos
serviços e de seus respectivos preços.
2.10.

Como se vê, o imperativo de pessoal preparado e conhecimento da legislação de regência

e da jurisprudência do TCU restaram potencializados com a reunião de esforços anteriormente
noticiada.
2.11.

Superada essa etapa, na intenção de conferir transparência à contratação do material,

ponto considerado mais frágil da licitação e do próprio contrato. Optou-se por relacionar todos os
materiais/equipamentos e mão de obra, obtendo seus respectivos custos por meio da consulta à
tabela SINAPI:
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http://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria_664

2.12.

A tabela EDIF somente foi consultada em relação aos itens não disponíveis na Tabela

SINAPI, obtendo os seus respectivos custos por meio da consulta à tabela EDIF:
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/tabelas_de_custos/index.php?p=232211
2.13.

Desta forma, as propostas válidas precisam abarcar os valores ofertados para a mão-de-

obra bem como os valores de cada um dos materiais/equipamentos discriminados, o que impedirá
o jogo de planilha e, na contratação, a cobrança de valores acima do mercado.
2.14.

Com essa estratégia, o órgão licitante pretende contratar somente o serviço considerado

necessário, pagando como contraprestação o valor correspondente à mão-de-obra efetivamente
disponibilizada e aos materiais/equipamentos comprovadamente utilizados.
2.14.1. A comprovação dos materiais e mão de obra utilizada em cada serviço far-se-á através da planilha
de composição analítica do SINAPI e da EDIF, correspondentes ao mês de janeiro de 2017. Na qual
ficará demonstrado os quantitativos (coeficientes de material e mão de obra) exatos para a
composição de cada serviço.
2.15.

O Órgão almeja, outrossim, que a empresa CONTRATADA, após o decurso de 10 meses

da primeira vigência contratual, elabore um relatório consolidado da execução do serviço
para servir de análise para a eventual prorrogação ou nova contratação.
3. LOCAIS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO
3.1. Os serviços serão prestados nas instalações prediais localizadas no Estado de São Paulo, nos imóveis
indicados pelos órgãos participantes do certame, descritos no ANEXO II ou outros que vierem a
substituí-los.
3.1.1.Estende-se a prestação de serviço de manutenção predial para os imóveis que porventura
vieram a fazer parte da instituição, desde que no mesmo município e se as condições
licitadas não forem substancialmente alteradas.
3.1.2.Para fins de cadastramento dos itens no sistema de compras governamentais, foi utilizado
apenas a localidade de São Paulo, pois não há diferenciação de Imposto Sobre Serviços –
ISS, para os demais municípios abrangidos pela contratação (São Paulo/Osasco).
3.1.2.1.

Foram cadastrados para cada item do grupo, a quantidade total para cada órgão

participante e gerenciador.
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4. DEMANDA DOS ÓRGÃOS
4.1. A demanda foi fornecida pelos Órgãos Licitantes e tem como base as características descritas no
ANEXO II e ANEXO III.
5. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DESCRIÇÃO DAS TAREFAS
BÁSICAS
5.1. Os serviços abaixo descriminados, deverão ser executados com base em parâmetros mínimos,
estabelecidos em normas, regulamentações e instruções de fabricante.
5.2. Os serviços a serem licitados NÃO INCLUEM:
5.2.1. Manutenção dos equipamentos relativos ao sistema de transporte vertical (elevadores);
5.2.2.Manutenção dos equipamentos de fornecimento de energia ininterrupta (no-breaks); e
5.2.3.Manutenção de equipamentos concentradores de rede (switches, patch-panels), sistemas de ar
condicionado, grupo gerador, bombas e demais equipamentos elétricos que não estejam
previstos no edital e seus anexos.
5.3. Os serviços serão solicitados mediante a emissão de Ordem de Serviço (OS) pela Fiscalização e/ou
pela autoridade competente da CONTRATANTE, ou por outro meio disponibilizado pela
CONTRATADA, na qual constará, entre outras informações, a descrição do serviço a ser executado,
acompanhado de informações adicionais eventualmente necessárias (quantidades, layouts,
especificações, etc).
5.4. As Ordens de Serviço serão emitidas em papel ou por meio eletrônico, respeitando-se os procedimentos
estabelecidos pela CONTRATANTE.

5.5. Após a emissão da OS, a CONTRATADA fornecerá, previamente à execução do serviço, planilha
detalhada (orçamentos), com o código, descrição, quantidades e valores unitários e totais de
equipamentos, materiais e da mão-de-obra a serem utilizados, em conformidade com o catálogo de
composição analítica do SINAPI e EDIF de janeiro de 2017, para a devida aprovação pela
CONTRATANTE.
5.5.1.Os órgãos contratantes estipulam que em cada exercício, a CONTRATADA confeccionará
até 12 orçamentos para cada CONTRATANTE, sem custo, podendo ser solicitado até no
máximo 2 revisões para cada OS.
5.6. A autorização deverá ser feita por escrito, no verso da Ordem de Serviço pela autoridade competente,
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acompanhada dos devidos orçamentos.
5.7. Os serviços somente serão considerados executados mediante a aprovação, pela Fiscalização e/ou
autoridade competente da CONTRATANTE, ou de outro profissional competente, especialmente
designado, de todas as etapas.
5.8. A execução dos serviços relativa a cada OS poderá ser acompanhada por funcionário/servidor
formalmente designado pela Fiscalização.
5.9. O recebimento dos serviços que compõem cada Ordem de Serviço dar-se-ão em até 10 dias corridos
(prazo de observação), contados da comunicação formal da conclusão pela CONTRATADA, da
seguinte forma:
5.9.1.PROVISORIAMENTE, após comunicação formal da conclusão pela CONTRATADA,
quando, então, serão realizados os testes de conformidade e verificação das especificações
técnicas do Termo de Referência e do orçamento aprovado, que será efetivado pela
Fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.
5.9.2.DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93. Sendo admitido o período máximo de
aceitação definitiva de até 90 dias.
5.10.

Se, após o recebimento provisório, for identificada qualquer falha na execução, cuja

responsabilidade seja atribuída à CONTRATADA, o prazo para a efetivação do recebimento definitivo
(prazo de observação) será interrompido, recomeçando sua contagem após o saneamento das
impropriedades detectadas.
5.11.

A Nota Fiscal, correspondente ao serviço prestado, somente será emitida após o Termo

de Recebimento Definitivo.
5.12.

Independentemente da vigência do contrato, os serviços executados deverão ter garantia de

acordo com a Norma ABNT NBR 15575 e outras correlatas.
5.13.

Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA ficará obrigada a reparar qualquer defeito

relacionado à má execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, sempre que houver
solicitação, e sem ônus para a CONTRATANTE.
5.14.

O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela

solidez e segurança dos serviços e dos materiais/peças empregados, durante o período de garantia
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previsto neste Termo de Referência.
5.15.

A CONTRATADA deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais/peças, equipamentos,

ferramentas e utensílios necessários à perfeita execução contratual, conforme disposto neste Termo
de Referência.
5.15.1. A reutilização de materiais ficará condicionado à aprovação da fiscalização do contrato.
5.16.

É permitida a subcontratação parcial do contrato no percentual de até 30% (trinta por cento) do

valor total de cada contrato, mediante a aprovação do funcionário/servidor formalmente designado pela
Fiscalização ou o próprio fiscal de contrato.
5.16.1. A subcontratação somente poderá ser feita com relação aos seguintes serviços:

5.17.

5.16.1.1.

Laudo de análise de estrutura;

5.16.1.2.

Termografia (análise térmica);

5.16.1.3.

PPRA/PCMSO;

5.16.1.4.

Certificação de lógica; e

5.16.1.5.

Equipamentos em geral;

A CONTRATADA poderá, esporadicamente, vir a executar o serviço utilizando-se de materiais

fornecidos pela CONTRATANTE, utilizando somente a mão de obra prevista no contrato.
5.17.1. Nos casos em que a CONTRATANTE fornecer o material para a execução do serviço,
ficará a CONTRATADA dispensada de fornecer garantia do material.
5.17.2. A empresa está obrigada a prestar garantia de todo os serviços prestados.
5.17.2.1.

Ficará dispensada de prestar garantia dos serviços, quando o serviço prestado

apresentar vícios/defeitos em função do uso do material, o qual deverá ser
comprovado através de laudo.
6. VISTORIA PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO
6.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistorias nas
instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim,
durante o horário de funcionamento do órgão (conforme consta no ANEXO II), devendo o agendamento
ser efetuado previamente pelo telefone indicado.
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6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o
segundo dia útil anterior à data prevista para abertura da sessão pública.
6.3. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar formalmente autorizado e devidamente
identificado.
7. VISITA TÉCNICA
7.1. Em função da emissão da OS, for constatada pela CONTRATADA a necessidade de realizar
visita no local de execução, esta deverá ser realizada em até de 2 dias úteis da data da emissão
da OS.
7.2. O prazo descrito no item 7.1 poderá ser prorrogado a critério da Administração.
8. DA APRESENTAÇÃO DOS ORÇAMENTOS
8.1. A partir da emissão da OS, a CONTRATADA deverá apresentar os orçamentos no prazo de:
8.1.1.1.

Para serviços que não necessitam de visita técnica e/ou confecção de projetos, 5

dias corridos.
8.1.1.2.

Para serviços que necessitem de visita técnica, 10 dias corridos, podendo ser

prorrogado mediante justificativa aceita pela Administração.
8.1.1.3.

Para serviços que necessitem de elaboração de projetos, 15 dias corridos após a

finalização do projeto aprovado pela Administração.
8.1.1.4.

Para serviços que necessitem de visita técnica e elaboração de projetos, 20 dias

após a finalização do projeto aprovado pela Administração.
9. DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS
9.1. Após a emissão da OS, o órgão CONTRATANTE, deverá realizar reunião com a CONTRATADA,
afim de definir o cronograma de confecção/elaboração do projeto.
9.2. Deverá ser registrada em ata as deliberações da reunião a qual será juntada à OS e deverá
acompanhar o cronograma para envio à fiscalização do contrato.
10. DESCRIÇÃO DAS TAREFAS BÁSICAS
10.1.

As tarefas básicas deverão ser executadas, sob orientação do Mestre ou do Engenheiro

Responsável da CONTRATADA.
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10.2.

De acordo com a dimensão e complexidade dos serviços a serem realizados a CONTRATADA

deverá apresentar proposta com o cronograma de execução, o qual será analisado e aprovado pela
Administração.
10.2.1. Caso a Administração não aprove, esta deverá apresentar embasamento, neste caso a
CONTRATADA deverá apresentar novo cronograma no prazo de 48 horas, a contar do
recebimento do cronograma com sua devida justificativa.
10.3.

Sempre que a legislação determinar, a CONTRATADA obrigar-se-á a registrar a ART/RRT –

Anotação de Responsabilidade Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica – dos serviços
realizados, no CREA/CAU competente.
10.3.1. Mensalmente a CONTRATADA deverá apresentar à Fiscalização o comprovante de
registro e quitação das ART/RRT sem ônus adicional para a CONTRATANTE.
11. NORMAS TÉCNICAS
11.1.

Os materiais/peças empregados, e os serviços executados, deverão obedecer a todas as normas

atinentes ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, mais especificamente às
normas e regulamentações descritas nos subitens abaixo.
11.1.1. À IN Nº01/ SLTI, de 19 de janeiro de 2010 – que dispõe sobre critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública
Federal direta, autárquica e fundacional.
11.1.2. À Lei Nº12.187, de 29 de dezembro de 2009 – que institui a Política Nacional sobre
Mudança do Clima – PNMC.
11.1.3. À Lei Nº10.295, de 17 de outubro de 2001 – que dispõe sobre a Pólítica Nacional de
Conservação e Uso Racional de Energia.
11.1.4. Ao Decreto Nº4.131, de 14 de fevereiro de 2002 – que dispõe sobre medidas emergenciais
de redução do consumo de energia elétrica no âmbito da Administração Pública Federal.
11.1.5. Às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas.
11.1.6. Às normas do Instituto Nacional de Metrologia – INMETRO e suas regulamentações.
11.1.7. Aos regulamentos das empresas concessionárias.
11.1.8. Às prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, uso,
transporte e armazenagem dos produtos.
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11.1.9. Às normas internacionais consagradas, na falta das normas ABNT ou para melhor
complementar os temas previstos pelas já citadas.
11.1.10.

À Portaria 2.296, de 23 de julho de 1997 e atualizações – Estabelece as Práticas

de Projetos e Construção e Manutenção de edifícios Públicos Federais, a cargo dos Órgãos
Licitantes e entidades integrantes de SISG.
11.1.11.

Às Leis e Resoluções relativas à Sustentabilidade e Meio Ambiente:

a) Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002 - Estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. Regulamentações.
b) Cumprimento

do

Guia

Prático

de

Licitações

(http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/138067),

Sustentáveis
mais

da

CJU/SP

especificamente

nos

seguintes itens:

1.1.1.b.1. Para Lâmpadas a Vapor de Sódio a Alta Pressão, Portaria INMETRO nº 483, de
07/12/2010 alterada pela Portaria INMETRO/MDIC n.º 124, de 15/03/2011;
1.1.1.b.2. Para Lâmpadas de uso doméstico – Linha Incandescente, Portaria INMETRO n°
283, de 11/08/2008;
1.1.1.b.3. Para Lâmpadas fluorescentes compactas com reator integrado, Portaria INMETRO
nº 289, de 16/11/2006 e Portaria INMETRO nº 489, de 08/12/10;
1.1.1.b.4. Para Lâmpadas LED com dispositivo integrado à base, Portaria INMETRO nº 144,
de 13/03/2015;
1.1.1.b.5. Para Motores elétricos trifásicos de indução, Portaria INMETRO nº 488, de
08/12/2010;
c) Para os itens abaixo relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é
enquadrada no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, só será admitida a
oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo
artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981:
1.1.1.c.1. Fabricação de aço e de produtos siderúrgicos;
1.1.1.c.2. Produção de fundidos de ferro e aço, forjados, arames, relaminados com ou sem
tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia;
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1.1.1.c.3. Produção de soldas e anodos;
1.1.1.c.4. Fabricação de estruturas metálicas com ou sem tratamento de superfície, inclusive
galvanoplastia;
1.1.1.c.5. Serraria e desdobramento de madeira;
1.1.1.c.6. Fabricação de chapas, placas de madeira aglomerada, prensada e compensada;
1.1.1.c.7. Fabricação de estruturas de madeira e móveis;
1.1.1.c.8. Usinas de produção de concreto;
1.1.1.c.9. Produção de substâncias e fabricação de produtos químicos;
1.1.1.c.10. Fabricação de produtos derivados do processamento de petróleo, de rochas
betuminosas e da madeira;
1.1.1.c.11. Fabricação de preparados para limpeza e polimento, desinfetantes, inseticidas,
germicidas e fungicidas;
1.1.1.c.12. Fabricação de tintas, esmaltes, lacas, vernizes, impermeabilizantes, solventes e
secantes;
1.1.1.c.13. Produção de substâncias e fabricação de produtos químicos - fabricação de
preservativos de madeira;
1.1.1.c.14. Exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais - comércio
atacadista;
1.1.1.c.15. Exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais - comércio
varejista;

d) Exigência de Cadastro Técnico Profissional na aquisição ou locação de produto cuja fabricação
ou industrialização envolva atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos
ambientais (art. 17, I, da Lei n° 6.938/81). Citam-se exemplificativamente as seguintes categorias
de fabricantes (Anexo I da Instrução Normativa IBAMA n° 06/2013):
- estruturas de madeira e de móveis;
- material elétrico, eletrônico e equipamentos para telecomunicação e informática;
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- preparados para limpeza e polimento, desinfetantes, inseticidas, germicidas e fungicidas;
- tintas, esmaltes, lacas, vernizes, impermeabilizantes, solventes e secantes.

11.1.12.

Aos seguintes normativos técnicos específicos e suas atualizações:

e) ABNT NBR 8039:1983 - Projeto e execução de telhados com telhas cerâmicas tipo francesa Procedimento
f) ABNT NBR 7190:1997 - Projeto de estruturas de madeira
g) ABNT NBR 14859-1:2016 - Lajes pré-fabricadas de concreto - Parte 1: Vigotas, minipainéis e painéis –
Requisitos
h) ABNT NBR 14859-2:2016 - Lajes pré-fabricadas de concreto - Parte 2: Elementos inertes para enchimento
e fôrma — Requisitos
i) ABNT

NBR

12655:2015

Versão

Corrigida:2015

Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento e aceitação - Procedimento
j) ABNT NBR 6118:2014 Versão Corrigida: 2014 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento
k) ABNT NBR 16258:2014 - Estacas pré-fabricadas de concreto — Requisitos
l) ABNT NBR 15200:2012 - Projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio
m) ABNT NBR 7480:2007 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado - Especificação
n) ABNT NBR 14931:2004 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento
o) ABNT NBR 11905:2015 - Argamassa polimérica industrializada para impermeabilização
p) ABNT NBR 6122:2010 - Projeto e execução de fundações - Instalações Elétricas e proteção contra
descargas atmosféricas
q) NBR 5410:2004 - Instalações elétricas de baixa tensão
r) NBR 14039:2005 - Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV
s) NBR 5.419:2015 - Proteção contra descargas atmosféricas
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t) NR 10: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.
u) ABNT NBR 5626:1998 - Instalação predial de água fria
v) ABNT NBR 7198:1993 - Projeto e execução de instalações prediais de água quente
w) ABNT NBR 7367:1988 - Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para sistemas de esgoto
sanitário
x) ABNT NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução
y) ABNT NBR 10844:1989 - Instalações prediais de águas pluviais - Procedimento
z) ABNT NBR 6494:1990 - Segurança nos andaimes
aa) ABNT NBR 9575:2010 - Impermeabilização - Seleção e projeto
bb) ABNT NBR 9690:2007 - Impermeabilização - mantas de cloreto de polivilina (PVC)
cc) ABNT NBR 8545:1984 - Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos Procedimento
dd) ABNT NBR 13245:2011 - Tintas para construção civil — Execução de pinturas em edificações não
industriais - Preparação de superfície
ee) ABNT NBR 14917-2:2017 - Revestimentos resilientes para pisos - Manta (rolo) ou placa (régua) vinílica
flexível homogênea ou heterogênea em PVC - Parte 2: Procedimentos para seleção, utilização, instalação,
conservação e limpeza
ff) ABNT NBR 13753:1996 - Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e com utilização
de argamassa colante - Procedimento
12. MATERIAIS/PEÇAS A SEREM DISPONIBILIZADOS
12.1.

Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá utilizar os materiais/peças,

equipamentos, ferramentas e utensílios de primeira qualidade de acordo com as Normas Técnicas
vigentes, necessários a execução dos serviços e conforme catálogo de composição analítica do SINAPI
e EDIF datadas de janeiro de 2017.
13. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS
13.1.

O serviço a ser contratado enquadra-se na classificação de serviços comuns, nos termos da Lei n°
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10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.
14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
14.1.

A CONTRATADA obriga-se a:
14.1.1. Entregar em até 2 (dois) dias úteis antes do início dos trabalhos, relação nominal dos
empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, contendo nome completo, CPF,
cargo ou atividade exercida, e local de exercício, comprometendo-se a atualizá-la em caso
de alteração.
14.1.2. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta,
com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
14.1.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte,
no prazo máximo de 10 (DEZ) dias, os serviços efetuados em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais/peças empregados, a
critério da Administração;
14.1.4. Fornecer os materiais/peças e equipamentos, ferramentas e utensílios na qualidade e
quantidade necessários para a perfeita execução dos serviços;
14.1.5. A CONTRATADA deverá possuir plano de logística reversa para os itens de manutenção
predial que possuam materiais com destinação diferenciada, conforme legislação ambiental
aplicável.

14.1.6. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
representantes, dolosa ou culposamente, à União ou a terceiros;
14.1.7. Utilizar pessoal habilitado e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados,
de conformidade com as normas e determinações em vigor;
14.1.8. Vedar a utilização, na execução do contrato, prestadores de serviços que sejam familiares
de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no ÓRGÃO
CONTRATANTE, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, que dispõe sobre a
vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal;
14.1.9. Apresentar à CONTRATANTE a relação nominal dos empregados, trabalhadores,
prepostos ou representantes, que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais
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devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
14.1.10.

Instruir seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, quanto à

necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento
das Normas Internas, quando for o caso;
14.1.11.

Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da

prestação dos serviços;
14.1.12.

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto

na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
14.1.13.

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência, no contrato ou autorizada pela
CONTRATANTE;
14.1.14.

Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.1.15.

Designar Representante, por meio de Carta, com amplos poderes para representá-

la formalmente durante a prestação dos serviços, em todos os assuntos operacionais e
administrativos relativos ao objeto do contrato.
14.1.16.

Submeter à CONTRATANTE, por escrito, solicitação de retirada de quaisquer

equipamentos de suas dependências, bem como proceder a sua devolução, no prazo fixado
pela CONTRATANTE.
14.1.17.

Reconstituir todas as partes danificadas em virtude da execução dos serviços,

incluindo lajes, paredes de gesso e alvenaria, forros de gesso e madeira, esquadrias,
divisórias, pisos e revestimentos, de forma a restaurar a condição anterior à intervenção da
CONTRATADA.
a) Caberá à CONTRATANTE, de acordo com as planilhas anexas ao Contrato, o pagamento da
reconstituição das partes afetadas devido a intervenções estritamente necessárias à execução
dos serviços – assim entendido e atestado pela Fiscalização.

15

b) Caberá a CONTRATADA o ônus da reconstituição das partes desnecessariamente
danificadas, caracterizando má execução dos serviços.
14.1.18.

Substituir, após recebimento de comunicação formal, no prazo máximo de 24 (vinte

e quatro) horas, sempre que exigido pela CONTRATANTE, mediante a apresentação de
justificativa por parte desta, qualquer empregado, trabalhador ou representante cuja atuação,
permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou
insatisfatórios, salvo nas hipóteses em que houver manifestação da CONTRATANTE
concedendo prazo superior.
14.1.19.

Responder por danos, avarias e desaparecimento de bens materiais/peças,

causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por seus representantes, empregados, ou
trabalhadores em atividade nas dependências da CONTRATANTE, desde que fique
comprovada a responsabilidade, nos termos do Artigo 70, da Lei nº 8.666/93.
14.1.20.

Executar os serviços de forma a produzir o máximo de resultados, com o mínimo

de transtorno para a CONTRATANTE, devendo, para tanto programar a sua execução em
conjunto com a Fiscalização.
14.1.21.

Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de segurança e

prevenção de acidentes no desempenho de cada etapa dos serviços.
14.1.22.

Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de

forma a não serem confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE.
14.1.23.

Proceder à limpeza e retirada de entulhos dos locais de trabalho, após a execução

de serviços.
14.1.24.

Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE,

prestando todos os esclarecimentos que forem por ela solicitados, cujas reclamações obrigase a atender prontamente.
14.1.25.

Fornecer, no ato da entrega da Nota Fiscal, relatório técnico escrito assinado pelo

Engenheiro Responsável, sobre os serviços prestados, contendo no mínimo, as seguintes
informações:
c) Data efetiva de realização de cada procedimento;
d) Descrição das manutenções realizadas; e
e) Descrição de quaisquer anormalidades/dificuldades constatadas no decorrer da execução
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dos serviços.
14.1.26.

A CONTRATADA deverá entregar junto com a planilha de mensuração dos

serviços, um relatório fotográfico dos principais serviços executados, caso seja solicitado pela
Administração.
14.1.27.

Diligenciar para que seus empregados, trabalhadores ou representantes tratem

com urbanidade o pessoal da CONTRATANTE, clientes, visitantes e demais contratados,
podendo a Administração exigir a substituição daqueles cuja conduta seja julgada
inconveniente.
14.1.28.

Assumir total responsabilidade pela disciplina e pelo cumprimento de todas as

obrigações trabalhistas, sociais, fiscais e previdenciárias, tributárias, e as demais previstas
na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração,
inclusive as decorrentes de acidentes, indenizações, multas, seguros, pagamentos a
fornecedores diretos, normas de saúde pública e regulamentadoras do trabalho (NRs), assim
como pelo cumprimento de todas as demais obrigações atinentes ao contrato.
14.1.29.

Agir com total diligência em eventuais reclamações trabalhistas promovidas por

empregados seus que estejam ou, em algum momento, estiveram envolvidos na prestação
de serviço aqui contratado, comparecendo em todas as audiências designadas,
apresentando as necessárias contestações e recursos cabíveis, ainda que extinta a relação
contratual com a CONTRATANTE.
14.1.30.

Assumir todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica

de acidentes de trabalho quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas os seus
empregados no desempenho do serviço ou em conexão com eles, que tenha relacionamento
ao contrato com a CONTRATANTE.
14.1.31.

Manter, durante o prazo contratual, todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos
termos do art. 55, inc. XIII, da Lei nº 8.666/1993, inclusive as condições de cadastramento no
SICAF, o qual será observado quando dos pagamentos à CONTRATADA.
14.1.32.

Manter absoluto sigilo quanto às informações contidas nos documentos ou

materiais/peças manipulados por seus empregados, dedicando especial atenção à sua
guarda, quando for o caso.
14.1.33.

Os profissionais deverão utilizar uniforme completo e os equipamentos de proteção

individual – EPI e equipamentos de Proteção Coletiva – EPC, cujas atividades os exijam por
normas de segurança em vigor, sem custo para Administração.
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14.1.34.

Cumprir, além das normas de segurança constantes destas especificações, todas

as outras disposições legais, federais e distritais pertinentes, sendo de sua inteira
responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidas por pessoas físicas ou
jurídicas em decorrência de negligência nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização
de materiais/peças inaceitáveis na execução dos serviços.
14.1.35.

Cuidar para que os serviços a serem executados acarretem a menor perturbação

possível aos serviços públicos, às vias de acesso e a todo e qualquer bem, público ou
privado, adjacente às instalações da CONTRATANTE, providenciando sinalização e/ou
isolamento das áreas de serviço.
14.1.36.

Arcar com o transporte e deslocamento de todo o pessoal e de todo o material

necessário à execução dos serviços.
14.1.37.

Apresentar à CONTRATANTE, em até 30 (trinta) dias corridos da assinatura do

contrato, a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente registrada
junto ao CREA.
14.1.38.

Realizar todas as transações comerciais necessárias à execução dos serviços

contratados exclusivamente em seu próprio nome.
14.1.39.

Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades

CONTRATADAs, sem a prévia autorização da CONTRATANTE.
14.1.40.

Para os imóveis alugados a empresa deverá informar se o serviço é de natureza

ordinária ou extraordinária, antes da execução do serviço.
14.1.40.1. Em casos extraordinários a CONTRATANTE deverá apresentar autorização do
proprietário do imóvel para o início dos serviços.
15. AÇÕES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
15.1.

Os serviços prestados pela CONTRATADA deverão pautar-se sempre no uso racional de recursos

e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais/peças consumidos
bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes de responsabilidade
ambiental adotadas pela CONTRATANTE.
15.2.

Os materiais/peças empregados pela CONTRATADA deverão atender à melhor relação entre

custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao
produto.
15.3.

A qualquer tempo a CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de relação
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com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais/peças utilizados, podendo vir a solicitar a
substituição de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do
ponto de vista dos impactos ambientais.
15.4.

A CONTRATADA deverá instruir os seus empregados quanto à necessidade de racionalização de

recursos no desempenho de suas atribuições, bem como das diretrizes de responsabilidade ambiental
adotadas pela CONTRATANTE, autorizando a participação destes em eventos de capacitação e
sensibilização promovidos pela CONTRATANTE.
15.5.

A CONTRATADA deverá retirar, sob orientação da Fiscalização, todos os materiais/peças

substituídos durante a realização de serviços, devendo apresentá-los à fiscalização para avaliação de
reaproveitamento e/ou recolhimento a depósito indicado pela CONTRATANTE.
15.6.

Todas as embalagens, restos de materiais/peças e produtos, sobras de obra e entulhos, incluindo

lâmpadas queimadas, cabos, restos de óleos e graxas, deverão ser adequadamente separados, para
posterior descarte pela CONTRATADA, em conformidade com a legislação ambiental e sanitária
vigentes.
16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
16.1.

A CONTRATANTE obriga-se a:

16.2.

Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de

acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos;
16.3.

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
16.4.

Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado,

anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente
para as providências cabíveis;
16.5.

Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
16.6.

Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
16.6.1. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade
com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
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17. HABILITAÇÃO TÉCNICA PARA LICITAÇÃO
17.1.

Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, da empresa

licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s), da região a que estiverem vinculados, em plena
validade;
a. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de
Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA da região pertinente, nos termos da legislação aplicável,
em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão do
serviço, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, relativo à execução dos
serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da
contratação, com as características descritas abaixo:

a.1. PARA O GRUPO 1 e 2:
a.1.1. Para o Engenheiro Civil:
a.1.1.1. Manutenção de instalações hidrossanitárias em edificações com mais de
um pavimento;

a.1.1.2. Execução de estruturas de madeira para telhados com coberturas
cerâmicas em edificações com mais de um pavimento;

a.1.1.3. Execução de forros fixos e removíveis;

a.1.1.4. Execução de impermeabilização em edificações com mais de um
pavimento;

a.1.1.5. Execução de esquadrias; e

a.1.1.6. Execução de piso porcelanato.

a.1.2. Para o Engenheiro Eletricista:

a.1.2.1. Operação e manutenção de instalações elétricas prediais de baixa e média
tensão, incluindo rede aterrada e estabilizada;
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a.2. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão
pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio
de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em
Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito, firmado
com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação futura, caso o licitante se
sagre vencedor do certame.

a.3. Declaração da LICITANTE, sob assinatura do Representante da empresa, de que, sendo
vencedora da Licitação, em até 30 (trinta) dias corridos após a assinatura do Contrato,
apresentará à CONTRATANTE uma cópia autenticada da documentação que comprove o
registro, junto ao CREA, do responsável pela área de execução do serviço, da respectiva
Anotação Responsabilidade Técnica – ART (art. 1º da Lei nº 6.496/1977).

a.4. No decorrer da execução do serviço, o Engenheiro Civil e Engenheiro Eletricista poderão ser
substituídos, nos termos do artigo 30, §10º, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de mesma
habilitação, de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada
pela Administração.
b. Comprovação da capacitação técnico-operacional, mediante apresentação de um ou mais
atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, registrado no CREA e/ou CAU
em nome do licitante, relativos à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior
relevância técnica e valor significativo da contratação, com período de no mínimo 3 anos, dos
serviços listados abaixo:

b.1. Para o GRUPO 1
b.1.1. Operação e manutenção de instalações hidrossanitárias prediais em edificação com
mais de um pavimento e área mínima construída de 1.990m² (um mil, novecentos e
noventa metros quadrados);

b.1.2. Comprovação de execução de telhados com coberturas em telhas cerâmicas e suas
devidas estruturas em madeira, em edificação com mais de um pavimento e área mínima
de cobertura de 672m² (seiscentos e setenta e dois metros quadrados), não sendo aceito
para este item, o somatório de atestados;

b.1.3. Comprovação de execução de forros fixos e removíveis, em edificação com área
mínima construída de 1.990m² (um mil, novecentos e noventa metros quadrados);
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b.1.4. Comprovação de execução de impermeabilização em edificações com no mínimo
dois pavimentos;

b.1.5. Comprovação de execução de esquadrias, em edificação com área mínima
construída de 1.990m² (um mil, novecentos e noventa metros quadrados);

b.1.6. Comprovação de execução de piso porcelanato, em edificação com área mínima
construída de 1.990m² (um mil, novecentos e noventa metros quadrados);

b.1.7. Operação e manutenção de instalações elétricas prediais de baixa e média tensão
com capacidade instalada mínima de 500 KVA em edificação com área construída mínima
de 1.990m² (um mil, novecentos e noventa metros quadrados);

b.2. PARA O GRUPO 2
b.2.1. Operação e manutenção de instalações hidrossanitárias prediais em edificação com
mais de um pavimento e área mínima construída de 3.200m² (três mil e duzentos metros
quadrados);

b.2.2. Comprovação de execução de telhados com coberturas em telhas cerâmicas e suas
devidas estruturas em madeira, em edificação com mais de um pavimento e área mínima
de cobertura de 784m² (setecentos e oitenta e quatro metros quadrados), não sendo aceito
para este item, o somatório de atestados;

b.2.3. Comprovação de execução de coberturas em estruturas metálicas, em edificação
com área de cobertura mínima de 3200m² (três mil e duzentos metros quadrados), não
sendo aceito para este item, o somatório de atestados;

b.2.4. Comprovação de execução de forros fixos e removíveis, em edificação com área
mínima construída de 3.200m² (três mil e duzentos metros quadrados);

b.2.5. Comprovação de execução de impermeabilização em edificações com no mínimo
dois pavimentos;

b.2.6. Comprovação de execução de esquadrias, em edificação com área mínima
construída de 3.200m² (três mil e duzentos metros quadrados);
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b.2.7. Comprovação de execução de piso porcelanato, em edificação com área mínima
construída de 3.200m² (três mil e duzentos metros quadrados);

b.2.8. Comprovação de execução de piso granilite, em edificação com área mínima
construída de 3.200m² (três mil e duzentos metros quadrados);

b.2.9. Operação e manutenção de instalações elétricas prediais de baixa tensão com
capacidade instalada mínima de 3.000 KVA em edificação com área mínima construída de
em edificação com área construída mínima de 3.200m² (três mil e duzentos metros
quadrados);

b.3. Para comprovação da experiência em edificação com área mínima construída, será aceito o
somatório de atestados, exceto os itens específicos mencionados.
b.4. Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos prevista na letra “b” do item 17.1
(tanto para Grupo 1 como para Grupo 2), será aceito o somatório de atestados.

b.5. Os atestados deverão estar devidamente registrados no CREA ou no CAU da região
pertinente, nos termos da legislação aplicável, dando-se tal comprovação mediante a
apresentação da correspondente CAT com registro de atestado – atividade concluída ou em
andamento, ou documento equivalente, que indique o licitante como empresa contratada e desde
que

as

informações

constantes

desses

documentos

permitam

aferir

a

similaridade/compatibilidade dos serviços.

b.6. Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a serviços prestados no
âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social
vigente.

b.7. O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do
contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram
prestados os serviços.

b.8. Deverá constar, preferencialmente, dos atestados técnicos, ou das certidões expedidas pelo
CREA e/ou CAU, em destaque, os seguintes dados: data de início e término dos serviços; local
de execução; nome do contratante; nome do responsável técnico; seu título profissional; e
número de registro no CREA/CAU; especificação técnica dos serviços e os quantitativos
executados.
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b.9. O atestado apresentado para um grupo não poderá ser utilizado para os demais, exceto o
quantitativo excedente (saldo).

b.10. Comprovação de que disporá, por ocasião da futura contratação, as instalações,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.

17.2.

Declaração da LICITANTE de que, caso seja declarada vencedora da Licitação, manterá, na região

abrangida pelo Grupo, sede, filial ou representação dotada de infra-estrutura técnica adequada, com
recursos humanos qualificados, necessários e suficientes para a prestação dos serviços contratados.
17.3.

No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos no

CREA ou no CAU do Estado de São Paulo, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste
órgão regional por ocasião da assinatura do contrato.
18. AVALIAÇÃO DO CUSTO
18.1.

A empresa deve informar na sua formação de preço, qual seu enquadramento quanto à utilização

da desoneração da folha de pagamento (CPRB) ou sua não utilização (Folha de pagamento-INSS).
18.1.1. O aumento da alíquota CPRB não caracteriza desequilíbrio econômico financeiro do
contrato, conforme PARECER nº 00092/2016/DECOR/CGU/AGU.
18.2.

O custo estimado global de referência foi apurado mediante a elaboração de planilha de custos e

formação de preços, utilizando-se a tabela SINAPI e EDIF.
18.3.

A administração tomou como base para a elaboração do orçamento a Tabela SINAPI e a Tabela

EDIF do mês de JANEIRO/2017. A referência de custos utilizada do SINAPI, refere-se ao estado de
São Paulo, e a referência de custo da EDIF utilizada, diz respeito ao município de São Paulo.
18.4.

Por se tratar de uma licitação de registro de preços de insumos, para a composição dos

serviços a serem executados, foi utilizado o “CATÁLOGO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICASSINAPI”, e “Comp. Custos Unit EDIF” no mês de referência Janeiro/2017.
18.5.

O preço estimado para o período de 20 (vinte) meses da presente contratação encontra-se no

Anexo III.

Grupo I: R$ 8.316.798,38

Grupo II: R$ 12.587.004,02
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18.6.

O valor de referência para cada grupo - ANEXO III, constitui o valor estimado que a Administração

Pública se dispõe a pagar.
18.7.

O custo e o preço (custo + BDI) de cada item da empresa vencedora da licitação, não poderão

ser maiores que o custo e o preço que a administração fixou para cada tipo de enquadramento
(COM DESONERAÇÃO e SEM DESONERAÇÃO)
18.7.1. Caso um item não seja aceito pela Administração, e a LICITANTE não conseguir adequálo, ensejará na perda de todos os itens do grupo.
18.7.2. Se o item for relevante, sob análise da curva ABC, não poderá ser corrigido com a
majoração do valor, o item será desclassificado.
18.7.3. Se o item não for relevante, sob análise da curva ABC, poderá ser corrigido com majoração
do valor, não se permitindo a alteração do valor final do grupo.
19. VIGENCIA DA CONTRATAÇÃO
19.1.

A presente contratação terá sua vigência por prazo de 20 (vinte) meses podendo ser prorrogada

por até 60 (sessenta) meses, de acordo com a Instrução Normativa nº 02/2008-MPOG e art. 57, inciso
II da Lei 8.666/93, por se tratar de serviço continuado.
20. MEDIDAS ACAUTELADORAS
20.1.

Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia

manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou
impossível reparação.
21. CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
21.1.

O órgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e da alocação

dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um
representante especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art.
6º do Decreto nº 2.271, de 1997.
21.1.1. O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
21.2.

A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base no acordo de

nível de serviço (ANS-Anexo X).
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21.2.1. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços será analisada pelo
fiscal de contrato. A CONTRATADA deverá fornecer juntamente com a planilha de
orçamento, as especificações técnicas dos materiais que serão empregados na prestação
dos serviços, informando as respectivas quantidades, marca, qualidade e forma de uso.
21.2.2. A conformidade do material, deverá ser aprovada formalmente pela Administração antes
do início da execução do serviço.
21.2.3. Na reprovação do material a CONTRATADA deverá apresentar nova relação no prazo de
24 horas para nova avaliação pela Administração. Limitando-se a 2 reapresentações pela
CONTRATADA.
21.3.

O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas

com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados,
trabalhadores, representantes eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel
cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso,
conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
21.4.

Sempre que for verificada a ocorrência de ato infracional, a fiscalização cientificará imediatamente

a CONTRATADA, por meio de formulário próprio, abrindo desde já o prazo de 5 dias para o contraditório
e ampla defesa.
21.5.

A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante

terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios,
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em coresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, em conformidade com o artigo 70 da Lei nº
8.666, de 1993, exceto quando a CONTRATANTE fornecer o material e o laudo comprovar a sua
culpabilidade.
22. DA GARANTIA
22.1.

A CONTRATADA deverá prestar garantia no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do

contrato, a ser comprovada no prazo de até 20 (vinte) dias a partir da data da celebração do contrato.
22.2.

A garantia deverá constar com validade durante a execução do contrato e 3 (três) meses após o

término de sua vigência, devendo ser renovada a cada prorrogação, observados ainda os seguintes
requisitos:

22.2.1. A garantia deverá ser prestada numa das seguintes modalidades: caução em dinheiro ou
títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.
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22.2.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:
22.2.2.1.

Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

22.2.2.2.

Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante

a execução do contrato;
22.2.2.3.

Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

22.2.2.4.

Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas

pela CONTRATADA, quando couber;
22.2.3. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos
indicados nos itens da alínea "23.2.2", observada a legislação que rege a matéria;
22.2.4. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal em conta
específica com correção monetária, em favor do CONTRATANTE;
22.2.5. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado
o máximo de 2% (dois por cento);
22.2.6. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme
dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993;
22.2.7. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA;
22.2.8. A garantia será considerada extinta:
22.2.8.1.

Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de

importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração
da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu
todas as cláusulas do contrato; e
22.2.8.2.

Após o término da vigência do contrato, devendo o instrumento convocatório

estabelecer o prazo de extinção da garantia, que poderá ser estendido em caso de
ocorrência de sinistro;
22.2.9. O CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a
matéria;
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22.2.10.

deverá haver previsão expressa no contrato e seus aditivos de que a garantia

prevista no item 23.1 deste artigo somente será liberada ante a comprovação de que a
empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que,
caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência
contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, conforme
estabelecido no art. 19-A, inciso IV, desta Instrução Normativa Nº 02, DE 30 DE ABRIL DE
2008, observada a legislação que rege a matéria.
23. INFRAÇÕES E SANÇÕES NO DECORRER DA LICITAÇÃO:
23.1.

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de

2000 e do Decreto nº 5.450, de 2005, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:

23.1.1. Não assinar a Ata de Registro de Preços, ou não assinar o contrato, quando convocada
dentro do prazo de validade da proposta ou da Ata de Registro de Preços;
23.1.2. Apresentar documentação falsa;
23.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
23.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
23.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;
23.1.6. Cometer fraude fiscal;
23.1.7. Fizer declaração falsa;
23.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame.
23.2.

Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

23.2.1. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
23.2.1.1.

Multa de até 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)

ou grupo(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
23.2.1.2.

Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF,

pelo prazo de até cinco anos;
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23.3.

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

23.4.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que

assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666,
de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
23.5.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado
o princípio da proporcionalidade.
23.6.

As multas serão recolhidas em favor da União, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar

da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso,
inscritas na Dívida Ativa da União e cobradas judicialmente.
23.7.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

23.8.

As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso

das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
24. INFRAÇÕES E SANÇÕES NO DECORRER DA CONTRATAÇÃO
24.1.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de
2002, do Decreto nº 3.555, de 2000 e do Decreto nº 5.450, de 2005, a CONTRATADA que,
no decorrer da contratação:

24.1.2.

apresentar documentação falsa;

24.1.3.

comportar-se de modo inidôneo;

24.1.4.

cometer fraude fiscal;

24.1.5.

ensejar o retardamento da execução do objeto;

24.1.6.

falhar na execução do contrato;

24.1.7.

fraudar na execução do contrato;

24.2. O retardamento da execução estará configurado quando a CONTRATADA:
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24.2.1.

Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 7 (sete)dias contados

da data da assinatura do contrato ou da emissão da OS;

24.2.2.

Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 (três) dias

seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados;

24.3.

A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas acima ficará sujeita, sem

prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;

b. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total mensal executado do contrato.

b.1. Pelo descumprimento das obrigações contratuais constantes na Tabela 3 a Administração
aplicará multas conforme a graduação estabelecida na tabela de Multa abaixo:

TABELA DE MULTA
GRAU DE
INFRAÇÃO

CORRESPONDÊNCIA

1

R$ 100,00

2

R$ 200,00

3

R$ 300,00

4

R$ 400,00

5

R$ 500,00

6

R$ 600,00

TABELA 3
ITEM

1

2

3

DESCRIÇÃO
Permitir a presença de empregado não uniformizado ou com
uniforme manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem crachá;

Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços;
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso
fortuito, os serviços contratuais;

GRAU

1

1

6

30

4

5

6

7

Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes;
Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do
objeto do contrato;
Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO,
sem motivo justificado;
Retirar do Órgão quaisquer equipamentos ou ferramentas, previstos
em contrato, sem autorização prévia do responsável;

3

5

5

1

Para os itens abaixo deixar de:

Apresentar notas fiscais discriminando preço e quantidade de todos
8

os materiais/peças utilizados mensalmente, indicando marca,

1

quantidade total e quantidade unitária (volume, peso etc.);
Entregar em até 2 (dois) dias úteis antes do início dos trabalhos,
relação nominal dos empregados, trabalhadores, prepostos ou
9

representantes, contendo nome completo, CPF, cargo ou atividade

1

exercida, e local de exercício, comprometendo-se a atualizá-la em
caso de alteração.
executar os serviços conforme especificações do Termo de
10

Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao

2

perfeito cumprimento das cláusulas contratuais
11

Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso
de seus funcionários;

1

reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 10 (DEZ) dias,
12

os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou

4

incorreções resultantes da execução ou dos materiais/peças
empregados, a critério da Administração
fornecer os materiais/peças e equipamentos, ferramentas e
13

utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas,

2

nos termos de sua proposta
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arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos
14

materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus
empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou

6

culposamente, à União ou a terceiros
vedar a utilização, na execução do contrato, prestadores de serviços
que sejam familiares de agente público ocupante de cargo em
15

comissão ou função de confiança no ÓRGÃO CONTRATANTE, nos

6

termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, que dispõe sobre
a vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal
apresentar à CONTRATANTE a relação nominal dos empregados,
16

trabalhadores, prepostos ou representantes, que adentrarão o órgão
para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente

1

identificados por meio de crachá
responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais,
17

previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação
específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à

6

Administração
instruir
18

seus

empregados,

trabalhadores,

prepostos

ou

representantes, quanto à necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas

2

Internas, quando for o caso
19

relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada
no decorrer da prestação dos serviços

1

não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis
20

anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze
anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos

6

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo
parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer
21

das prestações a que está obrigada, exceto nas condições

6

autorizadas no Termo de Referência, no contrato ou autorizada pela
CONTRATANTE
arcar

com

o

ônus

decorrente

de

eventual

equívoco

no

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive
22

quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e

5

incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da

32

licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993
Designar Preposto, por meio de Carta de Preposição, com amplos
23

poderes para representá-la formalmente durante a prestação dos
serviços, em todos os assuntos operacionais e administrativos

3

relativos ao objeto do contrato
Submeter à CONTRATANTE, por escrito, solicitação de retirada de
24

quaisquer equipamentos de suas dependências, bem como

1

proceder a sua devolução, no prazo fixado pela CONTRATANTE
Reconstituir todas as partes danificadas em virtude da execução dos
serviços, incluindo lajes, paredes de gesso e alvenaria, forros de
25

gesso e madeira, esquadrias, divisórias, pisos e revestimentos, de
forma

a

restaurar

a

condição anterior

à

3

intervenção da

CONTRATADA
Substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas,
sempre

que

exigido

pela

CONTRATANTE,

mediante

a

apresentação de justificativa por parte desta, qualquer empregado,
26

trabalhador, preposto ou representante cuja atuação, permanência

2

e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou
insatisfatórios, salvo nas hipóteses em que houver manifestação da
CONTRATANTE concedendo prazo superior
Responder por danos, avarias e desaparecimento de bens
materiais/peças, causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por
27

seus prepostos, empregados, ou trabalhadores em atividade nas

6

dependências da CONTRATANTE, desde que fique comprovada a
responsabilidade, nos termos do Artigo 70, da Lei nº 8.666/93
Executar os serviços de forma a produzir o máximo de resultados,
28

com o mínimo de transtorno para a CONTRATANTE, devendo, para

3

tanto programar a sua execução em conjunto com a Fiscalização
Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de
29

segurança e prevenção de acidentes no desempenho de cada etapa

5

dos serviços
Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua
30

propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de

1

propriedade da CONTRATANTE
31

Proceder à limpeza e retirada de entulhos dos locais de trabalho,
após a execução de serviços

2

33

Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da
32

CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos que forem
por ela solicitados, cujas reclamações obriga-se a atender

3

prontamente
Fornecer,

no ato da entrega da Nota Fiscal, relatório técnico

escrito, assinado pelo Engenheiro Responsável, s obre os serviços
prestados, contendo no mínimo, as seguintes informações:
24.3.1.1.
33

Check-list das rotinas de manutenção, com a data efetiva

de realização de cada procedimento.

2

24.3.1.2.

Descrição das manutenções realizadas.

24.3.1.3.

Descrição

de

quaisquer

anormalidades/dificuldades

constatadas no decorrer da execução dos serviços.

Diligenciar para que seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
representantes
34

tratem

com

urbanidade

o

pessoal

da

CONTRATANTE, clientes, visitantes e demais contratados, podendo

1

a Administração exigir a substituição daqueles cuja conduta seja
julgada inconveniente
Assumir total responsabilidade pela disciplina e pelo cumprimento
de todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias,
35

inclusive as

decorrentes de acidentes, indenizações, multas,

seguros, pagamentos a fornecedores diretos, normas de saúde

6

pública e regulamentadoras do trabalho (NRs), assim como pelo
cumprimento de todas as demais obrigações atinentes ao contrato
Agir com total diligência em eventuais reclamações trabalhistas
promovidas por empregados
36

seus que estejam ou, em algum

momento, estiveram envolvidos na prestação de serviço aqui
contratado, comparecendo em todas as audiências designadas,

1

apresentando as necessárias contestações e recursos cabíveis,
ainda que extinta a relação contratual com a CONTRATANTE
Assumir todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes de trabalho quando, em
37

ocorrências da espécie, forem vítimas os seus empregados no

6

desempenho do serviço ou em conexão com eles, que tenha
relacionamento ao contrato com a CONTRATANTE
Manter, durante o prazo contratual,
38

todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas no Edital relativo à licitação da

6

qual decorreu o presente ajuste, nos termos do art. 55, inc. XIII, da

34

Lei nº 8.666/1993, inclusive as condições de cadastramento no
SICAF, o qual será observado quando dos pagamentos à
CONTRATADA
Manter absoluto sigilo quanto às informações contidas nos
39

documentos ou materiais/peças manipulados por seus empregados,

3

dedicando especial atenção à sua guarda, quando for o caso
Fornecer, além do uniforme acima, equipamentos de proteção
40

individual – EPI, equipamentos de Proteção Coletiva – EPC, a todos
os empregados, trabalhadores, prepostos e representantes cujas

6

atividades os exijam por normas de segurança em vigor
Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela
41

CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga prontamente a

1

atender
Cumprir, além das normas de segurança constantes destas
especificações, todas as outras disposições legais, federais e
distritais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os
42

processos, ações ou reclamações movidas por pessoas físicas ou

6

jurídicas em decorrência de negligência nas precauções exigidas no
trabalho ou da utilização de materiais/peças inaceitáveis na
execução dos serviços
Cuidar para que os serviços a serem executados acarretem a menor
perturbação possível aos serviços públicos, às vias de acesso e a
43

todo e qualquer bem, público ou privado, adjacente às instalações

2

da CONTRATANTE, providenciando sinalização e/ou isolamento
das áreas de serviço
44

Arcar com o transporte e deslocamento de todo o pessoal e de todo
o material necessário à execução dos serviços

1

Apresentar à CONTRATANTE, em até 30 (trinta) dias corridos da
45

assinatura do contrato, a respectiva Anotação de Responsabilidade

4

Técnica – ART, devidamente registrada junto ao CREA
46

Realizar todas as transações comerciais necessárias à execução
dos serviços contratados exclusivamente em seu próprio nome

3

Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das
47

atividades

CONTRATADAs,

sem

a

prévia

autorização

da

2

CONTRATANTE

35

Apresentar relatório consolidado da execução do serviço relativo a
48

cada imóvel pertencente ao grupo vencedor, sem custo à

3

CONTRATANTE
49

A CONTRATADA deverá entregar junto com a Planilha de Medição
um relatório fotográfico dos principais serviços executados

3

Para os imóveis alugados a empresa deverá informar se o serviço é
50

de natureza ordinária ou extraordinária, antes da execução do

6

serviço.
51

Manter sede, filial ou escritório de atendimento na cidade local de
prestação dos serviços.

1

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com os órgãos licitantes pelo prazo de até
dois anos;

d. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de
até cinco anos;

e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;

24.4.

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

24.5.

Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o

órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou
profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

24.5.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de tributos;

24.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

24.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados.

36

24.6.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que

assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666,
de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

24.7.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado
o princípio da proporcionalidade.

24.8.

As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a

serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

24.8.1. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05
(cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.

24.9.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

24.10.

As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso

das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

37

SUSTENTABILIDADE SOCIAL E
TRABALHO RURAL NO BRASIL
SOCIAL ASPECTS OF SUSTAINABILITY
AND RURAL WORK IN BRAZIL

Teresa Villac
Advogada da União. Filósofa (USP). Mestranda no Programa de Ciência
Ambiental da Universidade de São Paulo (PROCAM – USP). Integrante do Núcleo
Especializado em Sustentabilidade, Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da
União (NESLIC).

SUMÁRIO: Introdução; 1 Sustentabilidade social e
trabalho rural: retrospecto protetivo internacional;
2 A sustentabilidade social no trabalho rural
brasileiro por legislação e ações governamentais;
3 Considerações finais; Referências.

352

Revista da AGU, Brasília-DF, ano XIII, n. 40, p. 351-372, abr./jun. 2014

RESUMO: Trata-se de estudo exploratório sobre as relações entre
sustentabilidade social e trabalho rural no Brasil, sob a perspectiva
jurídica. O objetivo é fomentar no Brasil o debate sobre certificação
social em aquisições públicas, proposta do jurista argentino Hugo I.
Torres, condizente com o uso do poder de compra do Estado para
maior dignificação humana dos trabalhadores.
PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade Social. Trabalho Rural.
Licitações Sustentáveis.
ABSTRACT: This is an exploratory research about the relation
between social aspects of sustainability and rural work in Brazil, under
the Law perspective. The aim is to foster in Brazil the debate about a
social certification in public procurement, proposed by the Argentine
jurist Hugo I. Torres, which is consistent with the use of the State’s
power of procurement to promote worker’s human dignity.
KEYWORDS: Social Aspects of Sustainability Rural Work.
Sustainable Public Procurement.
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Introdução

O exame da sustentabilidade social no trabalho rural brasileiro,
em retrospecto legislativo é a proposta do presente artigo. A pesquisa
empreendeu-se a partir da leitura da percuciente proposta de uma
certificação social para a Federação Argentina com o estabelecimento
normativo de margem de preferência para aquisições públicas,
desenvolvida com maestria pelo jurista argentino Hugo I. Torres1.
Hugo Torres propõe a implementação de certificação social
argentina para alimentos e insumos agrícolas comprovando a exclusão
do trabalho infantil e do trabalho sem registro, com preferência em
aquisições governamentais.
O tema das certificações em contratações governamentais como
instrumento de aferição objetiva de sustentabilidade é atual no cenário
brasileiro, em face da inserção legal da diretriz do desenvolvimento
nacional sustentável nas licitações e há potencial de ampliação do debate,
pela recente pauta do Congresso Nacional versando sobre substituição
da atual Lei de Licitações e Contratos (Lei 8.666, de 1993).
Instigar debate jurídico no Brasil sobre uma certificação social
que contemple aspectos sociais de sustentabilidade do trabalhador e o
estabelecimento legal de uma preferência em compras públicas pressupõe
previamente que se proceda a um estudo exploratório sobre como se
configuram as relações jurídicas entre sustentabilidade social e trabalho
rural brasileiro.
O objetivo do presente artigo é efetuar um levantamento histórico
da legislação sobre a sustentabilidade social no trabalho rural brasileiro.
Trata-se de uma pesquisa exploratória2, necessária para que, a partir da
compreensão de como se configura juridicamente essa relação, possam
então ser formuladas questões e desenvolvidas novas pesquisas tendentes
ao aprofundamento do debate da certificação social proposta por Torres.
Almeja-se futuramente prosseguir com estudos que estabeleçam
paralelos entre as realidades jurídicas argentina e brasileira, envidando
esforços comuns para o fortalecimento de temática social tão relevante
1

Sustentabilidad social del trabajo agrario a través de la contratación pública. Artigo aprovado para
publicação na Revista da AGU.

2

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2008.
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como a defendida pelo i. Autor, conjugando o uso do poder de compra do
Estado para fomentar a dignidade laboral.
1 ustentabilidade social e trabalho rural: retrospecto
protetivo internacional

Economia de monocultura, mão de obra escrava e carência de
técnicas de plantio mais avançadas: “Na economia agrária, pode dizerse que os métodos maus, isto é, rudimentares, danosos e orientados
apenas para o imoderado e imediato proveito de quem os aplica, tendem
constantemente a expulsar os bons métodos”. Palavras de Sérgio Buarque
de Holanda3, a iniciar o retrospecto legislativo da proteção social do
trabalho rural no Brasil.
A mesma mentalidade do colonizador tendente à extração de
riquezas aplicava-se ao cultivo da terra e, como veremos adiante,
imprimiu-se também nas relações que se iniciaram com a mão de obra
rural.
O princípio que, desde os tempos mais remotos da colonização,
norteara a criação da riqueza no país não cessou de valer um só
momento para a produção agrária. Todos queriam extrair do solo
excessivos benefícios sem grandes sacrifícios. Ou, como já dizia o
mais antigo dos nossos historiadores, queriam servir-se da terra,
não como senhores, mas como usufrutuários, “só para a desfrutarem
e a deixarem destruída4”5

A mão de obra indígena, utilizada primeiramente, foi substituída
pelo trabalho de escravos africanos, tornando economicamente viável
o desenvolvimento agrícola colonial6 sem considerações humanísticas.
Lamentavelmente, preocupações com a dignidade da pessoa humana não
estiveram presentes nesse período e o marco de dignificação mínima
sobreveio somente em 1888, com a abolição da escravidão (Lei 3.353, de
13 de maio).
No âmbito internacional, em 1926, destacamos a Convenção das
Nações Unidas sobre Escravatura (1926), emendada pelo Protocolo de
3

HOLANDA, Sérgio Buarque. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 26. ed.

4

FREI VICENTE DO SALVADOR, História do Brasil. 3. ed (São Paulo, s.d.), p. 16.

5

HOLANDA, op. cit.

6

FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
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1953. O Brasil é signatário da Declaração da Conferência das Nações
Unidas sobre o Ambiente Humano (Declaração de Estocolmo, 1972),
assentado que:
O desenvolvimento econômico e social é indispensável para assegurar
ao homem um ambiente de vida e trabalho favorável e para criar
na terra as condições necessárias de melhoria da qualidade de vida.
(Princípio 8).

A Convenção Suplementar sobre Abolição da Escravatura (1956)
foi ratificada pelo Brasil em 1966, dispondo seu art. 1o:
Cada um dos Estados-membros à presente Convenção tomará todas
as medidas, legislativas e de outra natureza, que sejam viáveis e
necessárias, para obter progressivamente e logo que possível a
abolição completa ou o abandono das instituições e práticas seguintes,
onde quer ainda subsistam, enquadrem-se ou não na definição de
escravidão assinada em Genebra, em 25 de setembro de 1926:
§ 1. A servidão por dívidas, isto é, o estado ou a condição resultante do
fato de que um devedor se haja comprometido a fornecer, em garantia
de uma dívida, seus serviços pessoais ou os de alguém sobre o qual
tenha autoridade, se o valor desses serviços não for eqüitativamente
avaliado no ato da liquidação da dívida ou se a duração desses serviços
não for limitada nem sua natureza definida.
§ 2. A servidão, isto é, a condição de qualquer um que seja obrigado
pela lei, pelo costume ou por um acordo, a viver e trabalhar numa
terra pertencente a outra pessoa e a fornecer a essa outra pessoa,
contra remuneração ou gratuitamente, determinados serviços, sem
poder mudar sua condição.

De relevância, a Declaração Universal dos Direitos do Homem
(1948), segundo a qual “Todas as pessoas nascem livres e iguais em
dignidade e em direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir
umas em relação às outras com espírito de fraternidade” (art. I), bem
como “Ninguém será mantido em escravidão ou servidão, a escravidão e
o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas” (art. IV).
A Organização Internacional do Trabalho é referência no tema
estudado, com disposições sobre a sustentabilidade social no trabalho em
geral e especificamente ao trabalho rural.
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Neste sentido, a Convenção OIT n. 29 dispôs sobre a violação
humana do trabalho forçado ou obrigatório (1930), tendo sido ratificada
pelo Brasil em 1957. Conceitualmente, “Para fins desta Convenção, a
expressão ‘trabalho forçado ou obrigatório’ compreenderá todo trabalho
ou serviço exigido de uma pessoa sob a ameaça de sanção e para o qual
não se tenha oferecido espontaneamente” (art. 2o, item I).
A Convenção OIT n. 105 refere-se à abolição do trabalho forçado
(1957) e foi ratificada pelo Brasil em 1965:
Art. 1o. Todo país-membro da Organização Internacional do
Trabalho que ratificar esta Convenção compromete-se a abolir toda
forma de trabalho forçado ou obrigatório e dele não fazer uso:
a) como medida de coerção ou de educação política ou como
punição por ter ou expressar opiniões políticas ou pontos de vista
ideologicamente opostos ao sistema político, social e econômico
vigente;
b) como método de mobilização e de utilização da mão-de-obra para
fins de desenvolvimento econômico;
c) como meio de disciplinar a mão-de-obra;
d) como punição por participação em greves;
e) como medida de discriminação racial, social, nacional ou religiosa.

Prossegue-se com a ratificação pelo Brasil, em 1992, do Pacto
Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas (1966),
prevendo que “ninguém poderá ser submetido à escravidão; a escravidão e
o tráfico de escravos, em todas as suas formas, ficam proibidos; ninguém
poderá ser submetido à servidão; e ninguém poderá ser obrigado a
executar trabalhos forçados ou obrigatórios [...]” (art. 8o, itens 1 a 3).
Também em 1992 foram ratificados o Pacto Internacional de
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas (1966), e
a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da
Costa Rica, 1969), dispondo esta:
Ninguém poderá ser submetido a escravidão ou servidão e tanto estas
como o tráfico de escravos e o tráfico de mulheres são proibidos em
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todas as suas formas e ninguém deve ser constrangido a executar
trabalho forçado ou obrigatório [...] (itens 1 e 2 do art. 6o).

O longo tempo decorrido para a ratificação desses três
importantes compromissos internacionais anos é indicativo dos reflexos
da redemocratização no país, com a Carta Cidadã de 1988.
A prevenção, repressão e punição do tráfico de pessoas consubstanciouse no Protoloco de Palermo (2000), ratificado em 2004 (Decreto 5.017).
Especificamente em relação ao trabalho rural, a Convenção n.
11 da Organização Internacional do Trabalho assegurou a todas as
pessoas ocupadas na agricultura os mesmos direitos de associação e
união dos trabalhadores na indústria, comprometendo-se os membros
da OIT a revogar qualquer disposição legislativa ou outra que tenha por
efeito restringir esses direitos em relação aos trabalhadores agrícolas
(aprovada na OIT em 1921, ratificada pelo Brasil em 1957 e promulgada
pelo Decreto 41.721, do mesmo ano).
A Convenção n. 101 – OIT (1952) garantiu férias anuais
remuneradas aos “trabalhadores empregados nas empresas de agricultura”
e “ocupações conexas”. Internalizada no ordenamento nacional em 1957
(Decreto 4.721), foi denunciada como resultado da ratificação, em 1998,
da Convenção n. 132 (1970), que versou sobre férias remuneradas.
No tocante à idade mínima para admissão em emprego, a
Convenção n. 138 - OIT (1973) estabeleceu:
Art. 3º — 1. Não será inferior a dezoito anos a idade mínima para a
admissão a qualquer tipo de emprego ou trabalho que, por sua natureza
ou circunstâncias em que for executado, possa prejudicar a saúde, a
segurança e a moral do jovem.
2. Serão definidos por lei ou regulamentos nacionais ou pela
autoridade competente, após consulta com as organizações de
empregadores e de trabalhadores concernentes, se as houver, as
categorias de emprego ou trabalho às quais se aplica o parágrafo 1
deste Artigo.   3. Não obstante o disposto no parágrafo 1 deste Artigo,
a lei ou regulamentos nacionais ou a autoridade competente poderá,
após consultar as organizações de empregadores e de trabalhadores
concernentes, se as houver, autorizar emprego ou trabalho a partir
da idade de dezesseis anos, desde que estejam plenamente protegidas

358

Revista da AGU, Brasília-DF, ano XIII, n. 40, p. 351-372, abr./jun. 2014

a saúde, a segurança e a moral dos jovens envolvidos e lhes seja
proporcionada instrução ou formação adequada e específica no setor
da atividade pertinente.

Ratificada pelo Brasil somente em 2001, referida Convenção foi
promulgada pelo Decreto 4.134, do ano seguinte.
O conceito de “trabalhadores rurais” constou da Convenção n. 141
– OIT (1975, ratificada em 1994 e promulgada pelo Decreto 1.703/95):
Art. 2 — 1. Para efeito da presente Convenção, a expressão
‘trabalhadores rurais’ abrange todas as pessoas dedicadas, nas
regiões rurais, a tarefas agrícolas ou artesanais ou a ocupações
similares ou conexas, tanto se trata de assalariados como,
ressalvadas as disposições do parágrafo 2 deste artigo, de pessoas
que trabalhem por conta própria, como arrendatários, parceiros e
pequenos proprietários.
2. A presente Convenção aplica-se apenas àqueles arrendatários,
parceiros ou pequenos proprietários cuja principal fonte de renda
seja a agricultura e que trabalhem a terra por conta própria ou
exclusivamente com a ajuda de seus familiares, ou recorrendo
eventualmente a trabalhadores suplentes e que:
a) não empreguem mão-de-obra permanente; ou
b) não empreguem mão-de-obra numerosa, com caráter estacionário;
ou
c) não cultivem suas terras por meio de parceiros ou arrendatários.

A Convenção n. 141 assegurou o direito de todas as categorias de
trabalhadores rurais constituírem, sem prévia autorização, organizações
que estimem convenientes, assim como o direito de afiliação. Assegurou
o princípio de liberdade sindical, independência e vedação à ingerência,
coerção ou repressão (artigo 3, itens 1 e 2).
Art. 3 — 1. Todas as categorias de trabalhadores rurais querem se
trate de assalariados ou de pessoas que trabalhem por conta própria,
têm direito de constituir, sem prévia autorização, as organizações que
estimem convenientes, assim como o direito de a elas se afiliarem,
com a única condição de observar os estatutos das mesmas.
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2. Os princípios da liberdade sindical deverão ser plenamente
respeitados; as organizações de trabalhadores rurais deverão ter
um caráter independente e voluntário, e permanecer livres de toda
ingerência, coerção ou repressão.

A proteção à segurança e garantia de serviços de saúde no trabalho
está disposta na Convenção n. 161 (1985) e aplica-se a “todos os ramos
da atividade econômica e em todas as empresas” (artigo 3, 1) e não nos
parece haver distinção para atividades rurais. Vigente no país pelo
Decreto 127, de 1991, tendo sido ratificada no ano anterior.
No que concerne à proibição do trabalho infantil, paradigmática a
Convenção n 182 – OIT (1991), ratificada em 2000 e promulgada pelo
Decreto 3.597, do mesmo ano.
Não foram ratificadas pelo Brasil: a Convenção n. 63 – OIT
(1938), que dispôs sobre estatísticas dos salários e horas de trabalho
na agricultura (dentre outras atividades elencadas), assim como a
Convenção n. 129 – OIT, de 1969, que versou sobre inspeção do trabalho
na agricultura. Nela, constou o conceito de empresa agrícola e foram
estabelecidas as diretrizes para o sistema de inspeção nesse âmbito.
Do total de 189 Convenções da OIT, o Brasil ratificou 82 (OIT,
sem data).
2 A sustentabilidade social no trabalho rural brasileiro por legislação e ações governamentais

Consoante Garcia7, há de se distinguir o trabalhador rural do
empregado rural e o segundo é uma espécie da primeira categoria, que
abrange o universo de pessoas que prestam serviços a um empregador
rural (pessoa física ou jurídica). O empregado rural “tem sempre uma
dependência econômica e jurídica com o seu empregador, que caracteriza
o vínculo trabalhista.”
O Estatuto do Trabalhador Rural, Lei 4.214/63, empregava
genericamente a palavra que compunha o seu título e a distinção efetivouse somente em 1973, com a Lei 5.8898.
7

GARCIA, Augusto Ribeiro. O trabalho rural perante a legislação. In: Trabalhador Rural: Uma análise
no contexto sociopolítico, jurídico e econômico brasileiro. ZIBETTI, Darcy Walmor; LIMBERGER,
Emiliano José Klaske; BARROSO, Lucas Abreu (Coord). Curitiba: Juruá, 2012.

8

Ibidem.
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Historicamente, a Constituição Política do Império do Brasil de
1824, em Título referente às “Disposições Geraes, e Garantias dos Direitos
Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros”, garantiu a inviolabilidade
dos direitos civis (artigo 179), aboliu “açoites, a tortura, a marca de ferro
quente, e todas as penas cruéis” (artigo 179, XIX) e vedou trabalhos que se
opusessem “à segurança, e saúde dos Cidadãos.” (artigo 197, XXIV).
A Lei 581, de 1850, estabeleceu medidas para a repressão do
tráfico de africano e a Lei 2040, de 1871, declarou livres filhos de
escravas, libertos os escravos da nação, dados em usufruto, de heranças
vagas e abandonados. Em 1886, a Lei 3.310 revogou o artigo 60 do
Código Criminal, na parte em que impunha a pena de açoutes aos
escravos.
Em 1888, pela Lei 3.353, a escravidão no Brasil foi extinta.
A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil
(1891) possui Capítulo próprio de “Declaração de Direitos”, com foco
nos individuais. O Código Civil de 1916 disciplinou genericamente
a parceria agrícola (artigo 1410 e seguintes), sem referências ao
tema estudado.
Na Constituição de 1934, em Capítulo referente aos “Direitos
e Garantias Individuais”, constou a garantia de liberdade de reunião
(artigo 13, 113) e de associação (mesmo artigo, item 12), bem como
que “A todos cabe o direito de prover à própria subsistência e à de sua
família, mediante trabalho honesto. O Poder Público deve amparar, na
forma da lei, os que estejam em indigência.” (idem, item 34).
O Título IV, “Da ordem Econômica e Social”(CF 1934) avançou
significativamente em termos de proteção social aos trabalhadores, tanto
urbanos como rurais, com vedação à usura (artigo 117), reconhecimento
sindical e associativo (artigo 120) e diversas garantias no artigo 121,
instituindo a Justiça do Trabalho (artigo 122).
Especificamente, em relação aos rurais, a Constituição de 1934
consignou a necessidade de regulamentação própria, bem como os
objetivos de fixação do homem no campo e a educação.
Art 121 - A lei promoverá o amparo da produção e estabelecerá as
condições do trabalho, na cidade e nos campos, tendo em vista a proteção
social do trabalhador e os interesses econômicos do País.
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§ 1º - A legislação do trabalho observará os seguintes preceitos, além
de outros que colimem melhorar as condições do trabalhador:
a) proibição de diferença de salário para um mesmo trabalho, por
motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil;
b) salário mínimo, capaz de satisfazer, conforme as condições de cada
região, às necessidades normais do trabalhador;
c) trabalho diário não excedente de oito horas, reduzíveis, mas só
prorrogáveis nos casos previstos em lei;
d) proibição de trabalho a menores de 14 anos; de trabalho noturno a
menores de 16 e em indústrias insalubres, a menores de 18 anos e a
mulheres;
e) repouso hebdomadário, de preferência aos domingos;
f) férias anuais remuneradas;
g) indenização ao trabalhador dispensado sem justa causa;
h) assistência médica e sanitária ao trabalhador e à gestante, assegurando
a esta descanso antes e depois do parto, sem prejuízo do salário e do
emprego, e instituição de previdência, mediante contribuição igual da
União, do empregador e do empregado, a favor da velhice, da invalidez,
da maternidade e nos casos de acidentes de trabalho ou de morte;
i) regulamentação do exercício de todas as profissões;
j) reconhecimento das convenções coletivas, de trabalho.
[...]
§ 4º - O trabalho agrícola será objeto de regulamentação especial, em
que se atenderá, quanto possível, ao disposto neste artigo. Procurarse-á fixar o homem no campo, cuidar da sua educação rural, e assegurar
ao trabalhador nacional a preferência na colonização e aproveitamento
das terras públicas.
§ 5º - A União promoverá, em cooperação com os Estados, a
organização de colônias agrícolas, para onde serão encaminhados
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os habitantes de zonas empobrecidas, que o desejarem, e os sem
trabalho.
Art 122 - Para dirimir questões entre empregadores e empregados,
regidas pela legislação social, fica instituída a Justiça do Trabalho, à
qual não se aplica o disposto no Capítulo IV do Título I.
Art 139 - Toda empresa industrial ou agrícola, fora dos centros escolares,
e onde trabalharem mais de cinqüenta pessoas, perfazendo estas
e os seus filhos, pelo menos, dez analfabetos, será obrigada a lhes
proporcionar ensino primário gratuito.

Por sua vez, a Consolidação das Leis do Trabalho é de 1943
(Decreto-lei 5.452) e, expressamente, não se aplicou aos trabalhadores
rurais (artigo 7o), alçado à proteção infraconstitucional específica
somente em 1963.
Os princípios da justiça social, conciliando liberdade de iniciativa
e valorização do trabalho humano, foram considerados balizadores da
Ordem Econômica e Social na Constituição Federal de 1946 (artigo
145), estando o uso da propriedade condicionado ao bem-estar social
(artigo 147).
Na Constituição de 1946, a fixação do homem no campo também
foi prevista como diretriz de planos de colonização e aproveitamento
de terras públicas (artigo 156). No tocante às garantias laborais, os
preceitos da legislação trabalhista constaram no artigo 157 e houve o
reconhecimento do direito de greve (artigo 158).
O grande marco legal protetivo do trabalhador rural foi a Lei 4.214,
de 1963, em muito semelhante à Consolidação das Leis do Trabalho9. No
ano subsequente, o Estatuto da Terra (Lei 4.504, 1964), ainda que objetivando
regular os imóveis rurais, seus direitos e obrigações (artigo 1o), apresentou
proteções sociais aos trabalhadores rurais:
a) ao vincular o bem-estar destes ao exercício da função social da
propriedade da terra (artigo 2o, parágrafo 1o, “a”),
b) estabelecendo como dever do Poder Público promover o acesso
do trabalhador rural à propriedade da terra economicamente
9

GARCIA, op. cit.
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útil, de preferência nas regiões onde habita (artigo 2o, parágrafo
2o, “a”) ,
c) estabelecendo como dever do Poder Público zelar pela justa
remuneração e o acesso do trabalhador rural aos benefícios do
aumento da produtividade e ao bem estar coletivo (artigo 2o,
parágrafo 2o, “b”),
d) ao dispor sobre consórcios e condomínios de agricultores e
trabalhadores rurais (artigo 14, parágrafo 1o),
e) com promoção da justiça social, progresso e bem estar do
trabalhador rural e desenvolvimento econômico do pais pela
reforma agrária (artigo 16),
f) abordando juridicamente o conceito de “trabalhadores sem
terra” para fins de reforma agrária (artigo 25, parágrafo 2o),
g) admitindo a participação de representantes de trabalhadores
rurais em Comissão Agrária no Instituto Brasileiro de
Reforma Agrária (artigo 42), dentre outras previsões.
A Constituição de 1967 foi alterada em 1969 e nela a
obrigatoriedade para empresas agrícolas manterem ensino primário
gratuito para empregados e filhos destes passou a independer do número
de empregados, instituído o salário-educação (artigo 178). Os direitos
dos trabalhadores constaram do artigo 165.
Em 1973, a Lei 4.214/63 foi revogada pela Lei 5.889, ainda
vigente e que passou a regular as relações de trabalho rural, no que
não colidentes com a Consolidação das Leis do Trabalho (artigo
1o). Conceitualmente “empregado rural é toda pessoa física que, em
propriedade rural ou prédio rústico, presta serviços de natureza não
eventual a empregador rural, sob a dependência deste e mediante
salário.” (artigo 2º).
Chegando-se à redemocratização, a Constituição Federal de 1988
avançou consideravelmente na igualização do trabalhador rural ao
urbano, dispondo, em Capítulo específico aos Direitos Sociais:
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a
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proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados,
na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 64, de 2010)
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros
que visem à melhoria de sua condição social:
I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem
justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização
compensatória, dentre outros direitos;
II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;
III - fundo de garantia do tempo de serviço;
IV - salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz
de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene,
transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para
qualquer fim;
V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do
trabalho;
VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou
acordo coletivo;
VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que
percebem remuneração variável;
VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou
no valor da aposentadoria;
IX – remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;
X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua
retenção dolosa;
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da
remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da
empresa, conforme definido em lei;
XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de
baixa renda nos termos da lei;
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XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e
quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a
redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;
XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos
ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva;
XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;
XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo,
em cinqüenta por cento à do normal;
XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço
a mais do que o salário normal;
XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário,
com a duração de cento e vinte dias;
XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;
XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante
incentivos específicos, nos termos da lei;
XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no
mínimo de trinta dias, nos termos da lei;
XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas
de saúde, higiene e segurança;
XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas,
insalubres ou perigosas, na forma da lei;
XXIV - aposentadoria;
XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o
nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas;
XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de
trabalho;
XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei;
XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador,
sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer
em dolo ou culpa;
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XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho,
com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos
e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de
trabalho;
a) (Revogada).
b) (Revogada)
XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e
de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;
XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e
critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência;
XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e
intelectual ou entre os profissionais respectivos;
XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;
XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo
empregatício permanente e o trabalhador avulso.

Na perspectiva criminal de proteção estatal,
no exame do
Código Penal de 1940, encontram-se disposições que, em tese, são
passíveis de aplicação para situações de ofensa à dignidade humana
do trabalhador rural:
a) ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem (artigo 129),
b) expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente (artigo
132), com aumento de pena se decorrer de transporte de pessoas para
prestação de serviços em estabelecimento de qualquer natureza,
c) deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem
risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa
inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente
perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade
pública (artigo 135),
d) constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça,
a trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em
determinados dias (artigo 195),
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e) frustrar, mediante fraude ou violência, direito assegurado pela
legislação do trabalho (artigo 203),
f) obrigar ou coagir a usar mercadorias de determinado
estabelecimento, para impossibilitar o desligamento do serviço
em virtude de dívida (artigo 203, I),
g) impedir alguém de se desligar de serviços de qualquer
natureza, mediante coação ou por meio da retenção de seus
documentos pessoais ou contratuais (artigo 203, II),
h) aliciar trabalhadores, com o fim de levá-los de uma para outra
localidade do território nacional (artigo 207) e
i) recrutar trabalhadores fora da localidade de execução do trabalho,
dentro do território nacional, mediante fraude ou cobrança
de qualquer quantia do trabalhador, ou, ainda, não assegurar
condições do seu retorno ao local de origem (artigo 207).
Somente em 2003, foi inserido no ordenamento penal pátrio
disposição expressa de salvaguarda da dignidade do trabalhador, tanto
urbano como rural, no que concerne ao crime de redução à condição análoga
à de escravo (Lei 10.803, 2003):
Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer
submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer
sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo,
por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o
empregador ou preposto:
Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena
correspondente à violência.
§ 1o Nas mesmas penas incorre quem:
I - cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador,
com o fim de retê-lo no local de trabalho;
II - mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de
documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo
no local de trabalho.
§ 2o A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido:
I - contra criança ou adolescente;
II - por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem.
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No tocante às iniciativas governamentais, em 2003 foi lançado o
Plano Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo e, no ano subsequente,
instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego o Cadastro de
empregadores infratores flagrados explorando trabalhadores na
condição análoga à de escravos (Portaria n. 540, MTE).
Em 2011, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República e o MTE foram responsáveis pela Portaria Interministerial n.
2, fortalecendo o combate ao trabalho escravo. Ações são empreendidas
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho
e a OIT Brasil constituiu a Agenda Nacional do Trabalho Decente10.
O Cadastro de Empregadores (pessoas físicas ou jurídicas) que tenham
submetido trabalhadores à condições análogas à de escravo está disciplinado
na Portaria Interministerial 02/11 – MTE/SDH e a inclusão ocorre
após decisão administrativa final referente a auto de infração. A exclusão
ocorre após monitoramento, pelo período de dois anos. Semestralmente,
o Cadastro é atualizado, estando disponibilizado para consulta no site do
Ministério do Trabalho e Emprego.
A última atualização do Cadastro de Empregadores que
submeteram trabalhadores à condições análogas à de escravo data
de 15/01/2014 e perfaz 576 nomes nessa condição. Segundo dados do
Ministério do Trabalho11, o maior número de empregadores encontrase no Pará (26,08%), Estado seguido por Mato Grosso (11,23%), Goiás
(8,46%) e Minas Gerais (8,12%).
Em levantamento efetuado pela autora, do total de 576
empregadores, 422 nomes de estabelecimentos que constam do Cadastro
detém a palavra “Fazenda” na identificação do empregador e 347 contém
a expressão “zona rural” na localização, o que é indicativo de que
provavelmente a grande maioria de trabalhadores vítimas deste crime
são trabalhadores rurais.
Outro aspecto da maior relevância para a sustentabilidade social dos
trabalhadores rurais é o benefício da Previdência Social rural que, segundo
10 OIT. Organização Internacional do Trabalho. A OIT no Brasil - trabalho decente para uma vida digna.
Brasília: OIT, sem data. Disponível em: <http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/gender/
pub/oit%20no%20brasil_folder_809.pdf>. Acesso em: 03 fev. 2014.
11 MTE. Ministério do Trabalho e Emprego. 2012. [link: Inspeção do Trabalho>Combate ao Trabalho
Escravo]. Disponível em: <http://portal.mte.gov.br/trab_escravo/portaria-do-mte-cria-cadastro-deempresas-e-pessoas-autuadas-por-exploracao-do-trabalho-escravo.htm>. Acesso em: 03 fev. 2014.

Teresa Villac

369

parceria do Brasil com a Organização Internacional do Trabalho12, reduz
a migração rural-urbano e possibilita o desenvolvimento da agricultura
familiar, com mais de 8,5 milhões de beneficiários diretos.
Os trabalhadores rurais estão incluídos na Previdência Social
na categoria de segurados especiais, com idade reduzida para acesso à
aposentadoria (60 anos para homens e 55 anos para mulheres).

Figura 1: Quantidade de Benefícios Rurais Pagos pela Previdência
Social (2000-2011) em milhões
Fonte: OIT13
O Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil
e Proteção ao Adolescente Trabalhador é uma parceria da Organização
Internacional do Trabalho com o Governo Brasileiro, tendo como lastro
as Convenções OIT 138 (idade mínima) e 182 (proibição e eliminação
do trabalho infantil), bem como os artigos 7o, XXXIII, e 227, da
Constituição Federal de 1988, e o Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei 8069, 1990). Atualmente, o Plano está na sua segunda edição, com
ações de 2011 a 2015.
Apesar de a doutrina da proteção integral de crianças e
adolescentes ter sido albergada pela Constituição Federal de 198814,
12 OIT. Organização Internacional do Trabalho. As boas práticas brasileiras em seguridade social. v 1. Brasília:
OIT, 2012.
13 Idem.
14 OLIVEIRA, Oris de. Dimensão do Trabalho Infantil no Brasil. In: Direito do Trabalho Rural –
Homenagem a Irany Ferrari. GIORDANI, Francisco A. da Motta Peixoto; MARTINS, Melchíades
Rodrigues; VIDOTTI, Tarcio José (Coord.) São Paulo: LTR, 2005. E-book.
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dados estatísticos ainda apontam para a necessidade de erradicação do
trabalho infantil no Brasil que, em 2009, equivalia a 4,25 milhões de
pessoas entre 5 a 7 anos.

Figura 2: Número de Crianças e Adolescentes de 5 a 17 anos Ocupados (em milhões)

Fonte: MTE15
A figura subsequente apresenta a distribuição de pessoas de 5 a 17
anos ocupadas por grupos de idade, segundo a atividade (agrícola ou não
agrícola) e a condição (remunerada ou não).

Figura 3: Distribuição de pessoas de 5 a 17 anos em atividades agrícolas
Fonte: MTE16
15 MTE. Ministério do Trabalho e Emprego. 2011. Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho
Infantil e Proteção do Adolescente Trabalhador. Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil.
Brasília, 2. ed.
16 Idem.
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3 Considerações finais

O quadro de juridicidade brasileiro contempla mecanismos
mínimos para a sustentabilidade social do trabalhador rural. A
relação entre proteção social e trabalho rural é, contudo, complexa
e o exame da sua efetividade pressupõe a consideração de como se
constitui a economia agrária brasileira, com grandes, pequenos
e médios produtores rurais e, como ponderado por Araújo17, dos
conf litos sociais no campo brasileiro.
A extensão territorial e a diversidade de biomas do país,
suas peculiaridades culturais regionais também merecem sem
sopesados, considerando que a realidade dos trabalhadores rurais
não é uniforme no território brasileiro e há estudos recentes sobre a
situação do trabalhador rural nas diversas regiões: Norte, Nordeste,
Centro-Oeste, Sudeste e Sul18 .
Pensar-se no desenvolvimento rural brasileiro com foco na
sustentabilidade social do trabalhador é premente e a proposta de
uma certificação social por Hugo I. Torres tem o potencial de, como
política pública, utilizar-se do uso do poder de compra do Estado
para a maior dignificação humana dos trabalhadores.
Ao desenvolvimento social conjuga-se à importância da
proteção ambiental e há muitas possibilidades a serem estudadas,
como a agricultura orgânica, manejo agrícola com menores impactos
ambientais, ref letindo-se sobre o desenvolvimento rural que se
almeja constituir. Para tanto, fundamentais o envolvimento de
especialistas de diversos setores, em think tanks e fóruns democráticos
que envolvam os atores sociais envolvidos no tema, identificando
barreiras e desenvolvendo estratégias para a formulação dessa mais
do que necessária política pública em sede licitatória.

17 ARAÚJO, José Carlos Evangelista. Modernização e conflito: os dilemas colocados pela questão agrária
no Brasil. In: Direito do Trabalho Rural – Homenagem a Irany Ferrari. São Paulo: LTR, 2005. E-book.
18 ZIBETTI, Darcy Walmor; LIMBERGER, Emiliano José Klaske; BARROSO, Lucas Abreu (Coord).
Trabalhador Rural: Uma análise no contexto sociopolítico, jurídico e econômico brasileiro. Curitiba: Juruá, 2012.
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1 Introdução
Com o presente estudo objetiva-se apresentar a experiência da Advocacia-Geral da União no
processo de implantação e fortalecimento das licitações e contratações públicas sustentáveis na
Administração Pública federal sob duas perspectivas: interna, com as medidas jurídicas e de gestão
adotadas na sua própria estrutura, e externa, por
meio do exercício de sua função institucional de assessoramento jurídico dos órgãos públicos federais
e da disseminação do conhecimento jurídico e de
gestão relacionados às licitações sustentáveis.
Para tanto, após breve apresentação institucional da Advocacia-Geral da União, serão historiadas a adesão à Agenda Ambiental na Administração
Pública (A3P) e a importância da A3P como mecanismo que encadeia as licitações sustentáveis com
o uso racional de resíduos, a gestão de resíduos e
a educação ambiental.
Prosseguiremos com o registro das iniciativas
internas, a produção de conhecimento e o fomento à disseminação dos conhecimentos coletivo e
individual, o processo de articulação com outros
órgãos da Administração Pública federal, estadual
e municipal e recente apresentação institucional
do tema na Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável (Rio+20).
Serão também apresentados mecanismos de
disseminação das licitações sustentáveis e a força
da atuação coletiva. O estudo finaliza com propositura de caminhos a se prosseguir.

2 Advocacia-Geral da União – aspectos
institucionais e a operacionalização do
Estado constitucional ecológico
Alçada ao status constitucional de função
essencial da Justiça, à Advocacia-Geral da União

reservou-se a relevante missão de representação
judicial e extrajudicial da União (artigo 131).
As atividades de consultoria jurídica aos órgãos da Administração Pública federal direta e indireta referem-se ao controle preventivo de legalidade
e legitimidade, e o cerne da atuação é o zelo pela
constitucionalidade e juridicidade das políticas públicas submetidas à apreciação do órgão consultivo.
A premissa da isenção é fundamental para
que a Consultoria Jurídica possa exercer seu mister
de sustentabilidade jurídico-constitucional dessas
políticas, “missão principal da área consultiva da
AGU” (VIEIRA JR., 2009). Assim:
(...) a representação judicial e a consultoria jurídica
dos entes federados constituem funções da maior
relevância e devem ser exercidas com independência e eficiência, orientando a atuação estatal e
sobrepondo o interesse público primários aos caprichos de governantes transitórios que, não raramente, tentam privatizar a ação política com prejuízo ao
meio ambiente e à sociedade (IRIGARAY, 2011).

A operacionalização do Estado constitucional
ecológico e do “agir integrativo da Administração”,
referidos por Canotilho, tem substantiva ressonância nas funções exercidas pela Advocacia Pública,
com destaque à consultoria jurídica em processos
administrativos licitatórios.
No tocante aos pareceres jurídicos exarados
com fundamento no artigo 38, parágrafo único, da
Lei nº 8.666/93, que obriga o gestor público a submeter à análise jurídica os editais de licitação, a
importância da atividade consultiva aqui se destaca
como garantidora da implementação com segurança jurídica desta importante política pública socioambiental que é a das contratações sustentáveis.
Nesse sentido, a alteração do artigo 3º, caput, da Lei nº 8.666/93, conferindo às licitações o
objetivo de promoção do desenvolvimento nacional
sustentável (Lei nº 12.349/10), acarreta, inevitavelmente, mudanças na atividade de consultoria jurídica. E, nos dizeres de Diogo de Figueiredo Moreira
Neto:
(...) cada novo instituto de Direito Administrativo que
surge abre sempre um novo desafio à Advocacia de
Estado, exigindo-lhe equacionamento de sua atuação específica, para o que se deverá definir, cada
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vez com mais precisão, os parâmetros de atuação
da Procuradoria de Estado que constitucionalmente
lhes corresponda (MOREIRA NETO, 2009, p. 49).

3 Adesão ao Programa Agenda Ambiental
na Administração Pública
A adesão da Advocacia-Geral da União ao
Programa Agenda Ambiental na Administração
Pública foi fomentada por sua Ouvidoria-Geral por
meio do Dr. Gabriel Felipe de Souza. E, em setembro de 2008, o Ministro Dias Toffoli e o Ministro
Carlos Minc celebraram Termo de Adesão que iniciou formalmente o comprometimento da instituição
para com a sustentabilidade nas suas atividades.
Constituiu-se uma Comissão Gestora Nacional
(Portaria nº 730/09, do Advogado-Geral da União
substituto) de composição ampla, com servidores
e advogados públicos federais de diversos estados
da Federação, no intuito de integrar as visões dos
diferentes atores que compõem o cotidiano profissional da AGU para a formulação de ações de gestão pública socioambiental.
Iniciadas as medidas de conscientização e
sensibilização ambiental em seminários regionais,
subcomissões regionais foram formadas com o objetivo de descentralizar e “capilarizar” as iniciativas
nas diversas unidades da AGU por todo o território
nacional (Portaria nº 1.519/09).
Consabido que o Programa A3P desdobra-se
em cinco eixos temáticos, e um deles é, precisamente, a licitação sustentável, sobre essa linha de
ação desdobraram-se os integrantes da Comissão
Gestora Nacional e das Subcomissões Regionais
A3P/AGU. É esse processo que detalharemos, a
seguir.
A adesão da AGU ao Programa A3P e a instituição de uma Comissão Gestora Nacional foram fundamentais no processo de indicar que a AGU estava
atenta à questão ambiental e em mostrar qual o
espaço institucional no qual a instituição organizaria
tal discussão.

4 A atuação da AGU nas licitações
sustentáveis
Naquele momento de organização da Comis
são Gestora da A3P, em 2009, o ordenamento
infraconstitucional nacional não possuía previsão
expressa que disciplinasse diretamente as licitações sustentáveis, e o quadro encontrado foi de
dúvida e insegurança jurídica dos gestores públicos
na sua viabilidade – muito embora, ressalte-se, sejam constitucionais, legais, já praticadas por alguns
entes federativos como São Paulo e Minas Gerais
e objeto de disposições esparsas, como a Portaria
nº 61, do Ministério do Meio Ambiente.
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4.1 Produção de conhecimento
A advocacia, como profissão intelectual, tem
como fundamento a palavra, o conhecimento. Para
seu exercício de forma plena e eficiente, faz-se necessário deter o conhecimento. E, quando os institutos jurídicos são novos (inovações), cabe aos
operadores do Direito produzir esse conhecimento.
Tal tarefa foi levada a cabo pela Advocacia-Geral da
União. Nesse sentido, merece destaque a instituição do Grupo de Estudos de Direito Ambiental da
Escola da AGU de São Paulo.
Considerando a importância de fomentar entre
os membros da Advocacia-Geral da União o debate
e a formação de conhecimento das questões ambientais, constituiu-se o citado Grupo de Estudos
de Direito Ambiental em São Paulo, em 2009,
com integrantes das diversas carreiras jurídicas da
Instituição que atuam profissional e cotidianamente
tanto em unidades consultivas como contenciosas.
O objetivo geral do Grupo é promover a integração
dos diversos membros da AGU por meio da discussão de temas ambientais relevantes à sociedade.
O primeiro objetivo específico definido foi o de estimular a análise da legislação correlata ao tema das
licitações sustentáveis: promover o estudo comparado tendo por foco a experiência de outros órgãos
e países e produzir conhecimento próprio da AGU
nessa seara, permitindo um melhor atendimento
aos órgãos assessorados e a realização de uma
atuação com menor impacto ambiental.1
As reuniões redundaram em contribuições voluntárias de seus autores para os diversos processos relacionados a licitações sustentáveis dentro
da instituição e, principalmente, em capacitações
gratuitas a gestores públicos. O Grupo foi reconhecido institucionalmente e fomentou o desenvolvimento de outros grupos em outras temáticas.
A iniciativa de constituição de um grupo de
estudos na Advocacia-Geral da União com foco em
licitações sustentáveis alcançou expressivos resultados; destacam-se o aprimoramento dos advogados públicos federais na temática das licitações
sustentáveis, sua viabilidade jurídica e formas de
implementação, motivação dos advogados públicos, maior comprometimento no tocante ao papel
institucional da AGU em fornecer segurança jurídica
aos gestores públicos no processo de disseminação das licitações sustentáveis, e fortalecimento
do assessoramento jurídico ambiental no âmbito
das consultorias jurídicas no estado de São Paulo
(Administração direta e indireta).
Ainda que não tenha sido uma ação institucional, cabe destacar a publicação dos livros Licitações
1

Artigo 1º da Ordem de Serviço nº 08 – EAGU, 2010.
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e contratações públicas sustentáveis, coordenada
por Murillo Giordan Santos e Teresa Villac Pinheiro
Barki, e Sustentabilidade na Administração Pública:
valores e práticas de gestão socioambiental, publicação essa coordenada por Marcos Weiss Bliacheris
e Maria Augusta Soares de Oliveira Ferreira, ambos
pela Editora Fórum. O primeiro, com pioneirismo,
escrito apenas por advogados públicos federais,
majoritariamente oriundos do citado grupo de estudos, tratou juridicamente a matéria licitações sustentáveis sob os mais diversos ângulos. O segundo
livro mencionado, por sua vez, traz a colaboração de
diversos membros e servidores da Advocacia-Geral
da União, servindo também de registro de diversas
experiências conduzidas pela instituição.
O aperfeiçoamento pessoal e coletivo credenciou a Advocacia-Geral da União e seus membros a
frequentarem os mais diversos fóruns debatendo a
matéria e qualificando a instituição como interlocutora necessária na discussão jurídica das licitações
sustentáveis. Essas ações foram realizadas pelos
próprios órgãos executores dessa política no plano federal: Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão e Ministério do Meio Ambiente. Nesse
sentido, a atuação da Advocacia-Geral da União
na disseminação das licitações sustentáveis foi
para além dos órgãos federais por ela assessorados: na Conferência das Nações Unidas para o
Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), a AGU organizou mesa temática na Conferência oficial, que
contou com presença também de representantes
do Tribunal de Contas da União e do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão. Tal reconhecimento provém também do Conselho Superior da
Justiça do Trabalho, que, ao implementar seu Guia
de Licitações Sustentáveis, foi buscar auxílio e colaboração da Advocacia-Geral da União.

4.2 Disseminação do conhecimento
Tão importante quanto a produção do conhecimento é sua disseminação; mormente no caso da
Advocacia-Geral da União que, como vimos, possui
a missão constitucional de assessorar juridicamente outros órgãos públicos.
A capacitação de gestores e advogados em
licitações sustentáveis tem se tornado uma rotina com numerosos eventos, tanto no nível regional como nacional, destacando-se o Dia Nacional
de Capacitação em Contratações Públicas Sus
tentáveis, em parceria com os Ministérios do Meio
Ambiente e Planejamento, realizado simultaneamente em diversas capitais.
Da mesma forma, as licitações sustentáveis
tornaram-se tema de debate em eventos maiores
que não se restringem às capitais dos estados,

como a inclusão da temática no Projeto Consultoria
Jurídica Itinerante no interior do Rio Grande do Sul
e, no mesmo estado, a sua inclusão nos simpósios
regionais que reúnem público superior a quinhentas
pessoas a cada edição.

4.3 Assessoramento jurídico
O que torna peculiar a atuação da AGU nas
licitações sustentáveis é a sua missão constitucional e assessoramento jurídico. Destarte, além de
executar licitações sustentáveis em sua atividade-
meio, a AGU deve atentar para dar suporte jurídico às licitações sustentáveis – o que configura sua
atividade-fim.
Pode-se dizer, sem sombra de dúvida, que a
Advocacia-Geral da União vem atuando no sentido
de trabalhar lado a lado com os órgãos executores
das políticas públicas de licitações sustentáveis a
fim de viabilizar juridicamente a implementação dessas.
Sintetiza a missão institucional com a produção e disseminação de conhecimento o Guia prático
de licitações sustentáveis (CSIPAI et al.), contribuição da Consultoria Jurídica da União de São Paulo,
com o objetivo de compilar resoluções e normativos
ambientais incidentes em contratações públicas organizadas de acordo com o objeto a ser contratado.
O Guia é um paradigma nacional, sendo utilizado por servidores públicos de outros entes
federativos e estados. O seu grande mérito é a
sistematização de normas ambientais esparsas,
agrupando-as em tabelas de fácil visualização e
orientando juridicamente sobre em que contexto
devem ser exigidas (termo de referência, especificação do objeto, obrigação da contratada).
Na integração entre órgão de gestão e de assessoramento jurídico, devem ser mencionados
também os editais de chamamento público para
prédios a serem ocupados pela AGU no Recife, os
quais exigem uma série de requisitos ambientais
para a estrutura física dos referidos prédios tais
como equipamentos que promovam a economia de
água e energia, dentre outros. Ressalte-se que esse
modelo serviu de exemplo e foi adotado nacionalmente pela Secretária-Geral da AGU.

4.4 Consolidação interna das licitações
sustentáveis
Os passos tomados e descritos levaram à
inevitável consolidação das licitações sustentáveis
também em âmbito interno. Destaca-se outro importante foco de atuação da então Comissão Gestora
Nacional para a disseminação das licitações sustentáveis: a institucionalização das correições ambientais no âmbito da Advocacia-Geral da União,
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iniciativa levada a cabo pela Comissão Gestora
Nacional da A3P e conduzida por Maria Augusta
Ferreira e pela Corregedoria-Geral da União. Assim,
a Corregedoria, nas correições ordinárias, passou a
avaliar as unidades em aspectos de gestão socioambiental; e quanto a isso destacamos a inserção
no correspondente questionário de item próprio concernente às licitações sustentáveis e sua observância nos pareceres jurídicos da instituição.
Em novembro de 2010, ofereceu-se capacitação correcional a integrantes da Comissão A3P; e
hoje as correições ambientais são uma realidade
na Advocacia-Geral da União. Atualmente, a Agenda
Ambiental na AGU detém uma coordenação nacional
sediada em Brasília, coordenadores nas subcomissões regionais e as licitações sustentáveis estão
integradas em seu trabalho.
A responsabilidade socioambiental foi definida
como um dos valores fundantes do Planejamento
Estratégico da Secretaria-Geral de Administração da
AGU (2012-2015), e a SGA vem monitorando, nos
edifícios sede I e II no Distrito Federal, o consumo
e o gasto de papel, água, energia, copos descartáveis, vigilância e limpeza, com metas de redução
para todos os itens. Destaca-se, ainda, o Projeto
Piloto de Coleta Seletiva Solidária em Brasília.
A Consultoria-Geral da União reconheceu a importância das capacitações em licitações sustentáveis e de seu correspondente assessoramento nos
pareceres jurídicos, conforme se verifica em seu
Manual de boas práticas consultivas:
Enunciado 11.
A valorização de licitações públicas sustentáveis
insere-se entre as principais preocupações atuais
da Administração Pública, o que compele os Órgãos
Consultivos a se aprofundarem nesse tema, mediante realização de cursos e seminários sobre
o tema, com aplicação prática nas licitações em
curso.

Em visão mais ampla, o referido Manual, que
é orientador de advogados da União lotados nos
Órgãos Consultivos da AGU, também pondera sobre a relevância de medidas internas para um meio
ambiente de trabalho sustentável: “É interesse dos
Órgãos de Consultivo a adoção de medidas tendentes à construção de um meio ambiente sustentável,
a partir do próprio exemplo, que deverá repercutir no
trabalho desenvolvido”.

4.5 Criação do Núcleo Especializado
Sustentabilidade, Licitações e
Contratos (NESLIC)
Importante passo na institucionalização do papel consultivo da AGU nas licitações sustentáveis foi
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a criação do Núcleo Especializado Sustentabilidade,
Licitações e Contratos (NESLIC),2 em maio de 2013,
por iniciativa do Departamento de Informações
Jurídico-Estratégicas da Consultoria-Geral da União.
O NESLIC atua dentro da missão institucional de assessoramento e consultoria jurídicos da
Advocacia-Geral da União, buscando a conjugação
dos conceitos de sustentabilidade e licitações e
contratos. Visa também sedimentar a cultura jurídica de responsabilidade socioambiental nos órgãos
da Consultoria-Geral da União.
Desde sua criação, o NESLIC tem centrado
esforços para capacitar advogados e órgãos assessorados acerca dos desafios que precisam ser superados por uma Administração Pública que busca
a sustentabilidade. Participando de palestras e cursos e em articulação com outros órgãos federais
e das demais esferas federativas, o NESLIC tem
sido protagonista no processo de capacitação da
Administração Pública, de forma aberta e gratuita.
Além disso, cabe destacar a atuação recente do
NESLIC na promoção da criação de instrumentos
perenes de licitações sustentáveis que auxiliem
os advogados e gestores públicos na aplicação da
legislação correlata de modo facilitado e eficaz, a
exemplo da divulgação no site da AGU de modelos
de minutas de editais de licitações que incluem a
temática da sustentabilidade – trabalho realizado
em integração com a Comissão de Atualização de
Modelos de Editais da Consultoria-Geral da União.

5 Mecanismos de disseminação das
licitações sustentáveis
A experiência da Advocacia-Geral da União
com as licitações sustentáveis iniciou-se por meio
do Programa Agenda Ambiental na Administração
Pública, que tem como uma de suas características
a atuação integrada dos eixos temáticos. A forma
como se configurou e se disseminou a A3P na AGU
tem como características principais o envolvimento
voluntário e coletivo e a formação de redes descentralizadas. A gestão em rede possibilitou a adequação das ações às realidades setoriais e a adesão
voluntária ao Programa de servidores que, cumulando suas atribuições, procuraram desenvolver os
eixos temáticos por meio de planos de trabalho locais, como em Recife e São Paulo.
Verificou-se também que a consideração da
contratação pública sustentável como medida de
gestão pública socioambiental possibilita a visão
integral de todo o processo da contratação, desde
a fase de planejamento, passando pela elaboração
do edital, até a execução contratual e o gerenciamento ambiental adequado dos resíduos.
2

Portaria CGU/AGU nº 10, de 14 de maio de 2013.
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6 Caminhos a prosseguir
A se prosseguir com a disseminação das licitações sustentáveis com segurança jurídica
na Administração Pública federal, à AdvocaciaGeral da União apresentam-se grandes desafios.
Destacamos a necessidade de ampliação das capacitações de gestores públicos dos diversos órgãos
assessorados pela AGU nos diferentes estados da
Federação, bem como a formação de novos “capacitadores” e multiplicadores dentre os membros da
instituição, com “capilarização” cada vez maior da
temática. Além disso, devem ocorrer o aprimoramento e a ampliação das ferramentas institucionais
tais como o guia prático e as minutas de editais
que promovam e facilitem a aplicação da legislação
ambiental e da temática da sustentabilidade nas licitações públicas.
Deve-se considerar a importância de se prosseguir com a atualização contínua dos advogados,
seja por meio de grupos de estudos, de grupos de
trabalho, seja com o debate das licitações sustentáveis em cursos promovidos interna e externamente
– bem como o foco na educação e sensibilização
interna, que possibilitam aos integrantes da AGU a
compreensão cada vez mais necessária da licitação
sustentável como mecanismo de gestão pública socioambiental.
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Mais urgente do que nunca, precisamos de esquemas
de interpretação que nos façam — sem nos lançar
equivocadamente à eterna e velha novidade, repleta
de saudades e bem relacionada com as discretas
câmaras do tesouro da tradição — repensar a novidade
que nos atropela e que nos permita viver e atuar com
ela. Seguir as pistas de novos conceitos, que já se
mostram meio aos cacos dos antigos, é empreen
dimento difícil. (Beck)

1 Introdução
Direito e meio ambiente: relações que se insti
tucionalizam por sistemática própria (lei) e que se
desdobram em outras relações nos processos de
interpretação, aplicação e alteração legislativa.
No tocante à aplicabilidade das normas, ocor
rem dissonâncias entre o conteúdo muitas vezes
estático do mundo jurídico (compreendendo a lei
latu sensu e também os atores sociais) e realida
des prementes, como as transformações no meio
ambiente natural, escassez de recursos naturais
e geração de resíduos pelo hiperconsumo, dentre
outros exemplos. A desconexão também se verifica
nas relações do “mundo das leis” com demandas
sociais, econômicas, educacionais e culturais.1
Partindo das situações de não adequação do
direito positivado ao real, o presente capítulo apre
senta a necessidade de desenvolvimento acadê
mico de uma hermenêutica para as temáticas
socioambientais, consentânea com a realidade contemporânea2 e com os desafios de maior efetivida-

1

2

Artigo originalmente publicado em: VILLAC, Teresa; BLIACHERIS,
Marcos Weiss; SOUZA, Lilian Castro de (Coord.). Panorama de
licitações sustentáveis: direito e gestão pública. Belo Horizonte:
Fórum, 2014. p. 65-79.
A adoção do tempo atual como “contemporâneo” ou ”contempo
raneidade” partiu de Agambem, para quem: “A contemporaneidade,
portanto, é uma singular relação com o próprio tempo, que adere
a este e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias; mais preci
samente, essa é a relação com o tempo que a este adere através
de uma dissociação e um anacronismo. Aqueles que coincidem
muito plenamente com a época, que em todos os aspectos a
esta aderem perfeitamente, não são contemporâneos porque,

de às normas jurídicas. O estudo contextualiza-se
na busca pessoal de sentido ontológico ao mundo
jurídico e à presença social do sujeito.
Assim, inclinamo-nos a considerar que proces
sos tradicionais de hermenêutica que estejam
focados na disciplinariedade e em sistemas fecha
dos não atendem aos propósitos hermenêuticos
apresentados por um dos precursores do tema no
direito brasileiro:
o direito precisa transformar-se em realidade efi
ciente, no interesse coletivo e também no indivi
dual. (MAXIMILIANO, 1995).

A hermenêutica objetiva a “determinação do
sentido e alcance do direito” (MAXIMILIANO, 1995)
e, se os processos interpretativos não são consen
tâneos com as problemáticas atuais, há o desafio
acadêmico-científico de adequá-los e/ou transformálos para que sejam efetivos.
Independentemente da concepção filosófica,
conceitual ou política que se imprima ao Direito
como ciência ou arte, parece-nos haver um aspecto
que se faz presente: sua efetividade, sob o risco
de, se desconsiderada, perder-se a própria finali
dade existencial desse campo do saber. O Direito
atua, regula, intervêm, contém, modera, transforma
e imprime sua marca nos diversos atores, setores
sociais e no meio ambiente natural e artificial.
À expressão de Maximiliano “o direito preci
sa transformar-se em realidade eficiente” (que é
originária de 1925), se agregarmos os interesses
difusos e coletivos, direitos humanos, direito ao
meio ambiente sadio e solidariedade intergeracio
nal, a hermenêutica se atualizará e terá, assim, a
possibilidade de também atualizar o direito positi
vado às demandas socioambientais atuais.
Com efeito, o Direito avança rumo a uma
maior consonância com o real não apenas por
alterações legislativas, mas também por meio dos
processos de interpretação e, neste ponto, ponde
ramos que as problemáticas socioambientais con
temporâneas são de tal monta que interpretação
exatamente por isso, não conseguem vê-la, não podem manter
fixo o olhar sobre ela” (2010, p. 59). Esse olhar nos parece
favorecer a reflexividade.
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jurídico-ambiental sem interdisciplinariedade com
outros campos dos saberes tem como consequência
incompletude e efetividade reduzida.
A partir da ênfase na temática socioambiental,
os desafios da ciência pós-normal (FUNTOWICZ;
RAVETZ, 2000) e das mudanças de paradigmas
(BOAVENTURA, 2005) serão transpostos para o
campo da hermenêutica, com o objetivo de se fo
men
tar o debate em prol do desenvolvimento de
possibilidades e processos mais consentâneos com
os desafios socioambientais.

1.1 Desafios das licitações sustentáveis
aos operadores do Direito
A realidade normativa expressa pelas licita
ções sustentáveis acarreta grandes desafios aos
operadores do Direito em face da necessidade de
conjugação do mais novo objetivo licitatório — pro
moção do desenvolvimento nacional sustentável
— à escolha da proposta mais vantajosa, isonomia
e aos princípios da licitação e da Administração
Pública.
Ainda que constitucionais e legais indepen
dentemente de previsão legal expressa na Lei nº
8.666, de 1993, os últimos anos foram marcados
pela normatização explícita das contratações públi
cas sustentáveis em âmbito nacional e, se o direito
positivo tem o condão de acarretar mudanças com
portamentais, na esfera administrativo-licitatória
não haveria de ser diferente, principalmente em
face da Lei Geral de Licitações e Contratos.
Cronologicamente, tendo-se como marco a
Constituição Federal de 1998, a introdução de dis
posições mais explícitas sobre o uso do poder de
compra do Estado para promoção da sustentabili
dade na legislação infraconstitucional federal pode
ser encontrada, por primeiro, na Política Nacional de
Mudança do Clima (Lei nº 12.187, 2009), seguindose a Instrução Normativa nº 01, de 2010, da Secre
taria de Logística e Tecnologia da Informação, do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº
12.305, 2010), com extensão da temática à pró
pria Lei nº 8.666/93, ao Regime Diferenciado de
Contratações (Lei nº 12.462, 2011) e ao Decreto
nº 7.746, de 2012.
Neste quadro de institucionalização norma
tiva, três questões se apresentam:
1. Como conciliar a diretriz licitatória do desenvolvimento nacional sustentável com os
objetivos e princípios licitatórios?
2. Como auferir a sustentabilidade de bens?
3. Como inserir a contratação pública sustentável como mecanismo de gestão pública?
A primeira indagação refere-se ao campo do
Direito e à atividade hermenêutica e o presente
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capítulo dedica-se ao seu desenvolvimento. A
segunda não é de menos importância e reveste-se
de grande complexidade por demandar percurso
pela interdisciplinaridade dos saberes e por trazer
desafios de atuação conjunta da estrutura pública
nas áreas técnica e operacional com perspectivas
que considerem os aspectos ambientais, econô
micos, sociais, jurídicos e de mercado.
O último questionamento tem pertinência com
a amplitude que se conferirá ao conceito de licita
ção sustentável e nossa proposta é a de que ela
seja analogicamente considerada sob a perspec
tiva de ciclo de vida, no caso, da própria contrata
ção, considerando-se a sustentabilidade desde a
fase de planejamento, passando-se pela formaliza
ção, execução contratual e destinação ambiental
dos resíduos decorrentes das contratações.3 Neste
ponto, temos por fundamental o aprofundamento
da temática das licitações sustentáveis sob a pers
pectiva de política pública socioambiental.
Presentemente, nos dedicamos a um estudo
exploratório de teorias de hermenêutica de cunho
ambiental (FREITAS, 2011; PEREIRA JR.; DOTTI,
2012; GARCIA, 2007; BELCHIOR, 2011) com o
objetivo de estruturação inicial do conhecimento
para o posterior desenvolvimento de instrumentais
operativos adequados e consentâneos com a reali
dade das contratações públicas sustentáveis.
Se o Direito tem tradicionalmente uma função
responsiva perante novas demandas oriundas de
situações fáticas relativamente estruturadas, tam
bém tem função política, na medida em que pode
ser mecanismo de transformação.
A produção do conhecimento não é totalmente
livre de valores e não será objeto de desvirtuamen
tos ou abusos no campo jurídico se seu fundamento
estiver na ordem democrática. O Direito pressupõe
e atua em sociedades regradas e há um consenso
social contemporâneo em torno da Democracia.
Este consenso não afasta a necessidade de visões
críticas e aprofundamentos sobre o funcionamento
das estruturas (previstas e também das existentes)
e da efetividade dos institutos democráticos em
suas diversas dimensões (democracia social, cul
tural, econômica etc.). Ocorre que, se há um consen
so na legitimidade das sociedades democráticas,
o fundamento do Direito deve estar na expressão
do ideário desta sociedade, que é a Constituição,
que prima princiologicamente pelo direito ao meio
ambiente e pela dignidade da pessoa humana.
Seja como receptor ou indutor de novas rea
lidades, há conteúdos substantivos e operacio
nais no Direito e ao segundo aspecto dedica-se
embrionariamente o presente estudo, propondo-se
3

Ciclo de Vida da Contratação Pública Sustentável.
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que, em relação aos processos de interpretação
jurídica, sejam considerados novas realidades e
paradigmas, consentâneos com a sociedade de
risco.

2 Contextualização – Hermenêutica e
novos paradigmas
A se iniciar com os ensinamentos de
Maximiliano (1995, p. 1), a Hermenêutica Jurídica
tem por objeto o estudo e a sistematização dos
processos aplicáveis para determinar o sentido e
o alcance das expressões do Direito.
Para o autor, a conjugação da lei ao caso pres
supõe quatro atividades: a crítica, com o exame
da autenticidade e constitucionalidade do preceito;
a interpretação, auferindo-se seu sentido e alcan
ce, a superação de lacunas e o enfrentamento de
questões referentes às eventuais ab-rogações ou
derrogações.
No campo da interpretação, Maxilimiliano
(1995, p. 103) apresenta como vícios e incorreções
do intérprete:
Cumpre evitar, não só o demasiado apego à letra
dos dispositivos, como também o excesso contrá
rio, o de forçar a exegese e deste modo encaixar
na regra escrita, graças à fantasia do hermeneuta,
as teses pelas quais este se apaixonou, de sorte
que vislumbra no texto ideias apenas existentes
no próprio cérebro, ou no sentir individual, des
vairado por ojerizas e pendores, entusiasmos e
preconceitos.

A advertência é de importância tanto geral
como especificamente nas contratações públicas
sustentáveis, porque aos operadores do Direito não
é dado fundar interpretações jurídicas no exces
sivo formalismo apartando-se da nova realidade da
sustentabilidade nas licitações e desconsiderando
que, hoje, as Contratações Públicas Sustentáveis
(CPS) estão inseridas no campo da juridicidade. De
igual relevância o alerta pela necessidade de im
parcialidade e ausência de influências no processo
de interpretação, seja por eventuais simpatias, ou
antagonismos, às causas socioambientais.
Demandas sobre a temática das contratações
públicas sustentáveis poderão ser apresentadas
aos magistrados e novas teses jurídicas se formu
larão para a defesa dos interesses dos litigantes
em juízo, de acordo com os objetivos que almejam.
A construção de um direito jurisprudencial deve
consubstanciar-se nos princípios constitucionais,
com lastro em hermenêutica jurídica socioambien
tal alinhada com os princípios e objetivos maiores
da República Federativa do Brasil.
Ocorre que a tradição jurídica tem processos
interpretativos focados em uma racionalidade

explicativa e no pressuposto de coerência interna
do sistema, apresentando, inclusive, uma catego
ria (“lacuna”) para enquadrar situações não equa
cionadas expressamente pelas normas, com as
correspondentes ferramentas operacionais que a
sub
sumiriam ao direito (“equidade”, “analogia”).
Sob a perspectiva tradicional, o não equacionamento
de situa
ções apresentadas ao direito decorreria
de falhas do intérprete e não da deficiência do pró
prio processo de interpretação perante as comple
xidades da vida contemporânea.
Tenham-se como exemplos duas políticas
públi
cas socioambientais recentes no Brasil: as
Políticas Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS
(Lei nº 12.305, de 2010) e de Contratações Públi
cas Sustentáveis (implementada pela Lei nº 12.349,
de 2010).
A partir do destaque a conceitos presentes
na PNRS e ao conceito de “desenvolvimento nacio
nal sustentável” constante na Lei nº 12.349, a
interdisciplinariedade contribuirá para a compreen
são destas políticas públicas, uma maior aproxi
mação da complexidade das relações entre os
atores nelas envolvidos e uma visão integrada das
duas, com fins a maior efetividade socioambiental.
Os temas do consumo estatal sustentável e
gestão adequada de resíduos passaram a integrar
o mundo jurídico e são objetos recentes de estudo
no campo acadêmico do Direito. Os conceitos jurí
dicos subjacentes ao aprofundamento de diversos
temas, como responsabilidade, dano e princípio
da prevenção, relacionam-se com conceitos não
jurídicos, como análise de ciclo de vida, internali
zação de custos ambientais, sociedade de risco,
visão sistêmica e gestão ambiental.
Se, por um lado, o Direito é geral e abstrato,
baseado em princípios, normatividade positivada
e segurança, as duas políticas públicas anterior
mente referidas são justamente positivações que
decorreram de novas reflexividades contemporâneas
e suas inserções no sistema jurídico têm o desafio
e o potencial de fomentar uma nova reflexividade
também no campo hermenêutico jurídico na pers
pectiva socioambiental.
As Políticas Nacionais de Resíduos Sólidos e
de Contratações Públicas Sustentáveis ocasionaram
mudanças em paradigmas dominantes no Direito
porque inseriram novos conceitos e objetivos que
não eram tradicionais nos direitos administrativo
e civil, além de elementos de outras ciências, que
não o Direito. Como exemplos, destacamos: gestão
integrada de resíduos sólidos que considere dimen
sões políticas, econômicas, ambientais, cultu
rais
e sociais; padrões sustentáveis de produ
ção e
consumo sob a perspectiva das gerações futuras,
visão sistêmica e cooperação entre setor público,
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privado e demais segmentos da sociedade. São
exemplos que apresentam a necessidade de ade
quação dos processos de interpretação da lei em
face da realidade socioambiental, agregando novos
atores e campos do conhecimento.
Nesse sentido, oportunos os ensinamentos
de Tercio Sampaio Ferraz Junior na consideração
da norma jurídica como fenômeno complexo, por
tadora de mensagem(ns), agentes emissores e
receptores, possibilitando a compreensão não ape
nas do conteúdo expresso pelo campo da juridici
dade, mas das relações que se encadeiam neste
campo e por meio dele.
A concepção de sociedade adotada por Ferraz
Jr. concerne a um sistema estruturado de ações
e relações jurídicas advindas dos papeis sociais.
Sob a perspectiva de uma dogmática analítica, o
foco estará na validade de norma e ela não será
uma qualidade intrínseca, dependendo da relação
desta norma com as demais. Tecnicamente diría
mos, então, que a validade de uma norma depende
do ordenamento no qual está inserida, este com
preendido, por influência de Kelsen, como sistema
dinâmico (2012, p. 144).
À crítica do distanciamento da dogmática
analítica da realidade, o doutrinador prossegue
com a apresentação da dogmática hermenêutica e
a busca de um sentido jurídico.
A referência que faz a Bourdieu e à violência
simbólica é crucial, na medida em que a herme
nêutica, se dogmaticamente exercida, acaba por
ser um discurso de poder e de violência simbólica
na medida em que, ao apresentar como o direito
positivo deve ser interpretado, funciona como meca
nismo de controle social.
É a “domesticação” do sentido das normas:
A hermenêutica jurídica é uma forma de pensar
dogmaticamente o direito que permite um controle
das consequências possíveis de sua incidência
sobre a realidade antes que elas ocorram. O sen
tido das normas vem, assim, desde o seu apareci
mento, “domesticado”. Mesmo quanto, no caso
das lacunas, integramos o ordenamento (por equi
dade, por analogia, etc.) dando a impressão de que
o intérprete está guiando-se pelas exigências do
próprio real concreto, o que se faz, na verdade, é
guiar-se pelas próprias avaliações do sistema inter
pretado. Essa astúcia da razão dogmática põe-se,
assim, a serviço do enfraquecimento das tensões
sociais, na medida em que neutraliza a pres
são
exercida pelos problemas de distribuição de poder,
de recursos e de benefícios escassos. E o faz,
ao torná-los conflitos abstratos, isto é, definidos
em termos jurídicos e em termos juridicamente
decidíveis (2012, p. 284).
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Nos dizeres do autor, a hermenêutica não
elimina as contradições, mas as torna suportáveis,
disfarçando-as (p. 284).
Isto posto, fica presentemente o alerta e a
cautela a que devem estar imbuídos os intérpretes
em se tratando de contratações públicas susten
táveis, atentando para que, nos processos de aná
lise, não findem por confirmar paradigmas e ocultar
conflitos, sobrepondo-os com uma solução falsa
mente real.
O modelo apresentado por Ferraz Jr. aos leito
res é o da dogmática da decisão ou teoria dogmá
tica da argumentação jurídica, calcada na busca de
uma decisão, com a transformação dos conflitos
que foram alçados à institucionalização pela juri
dicidade. Neste contexto, a decisão judicial é um
mecanismo de controle previsto no sistema e, ao
mesmo tempo, relaciona-se com o uso da retórica,
ao rele
vo da argumentação e às considerações
decorrentes do justo/injusto da decisão.
Por fim, de se ressaltar a observação de Ferraz
Jr. a nos conduzir na constituição de uma nova
her
me
nêutica socioambiental para as licitações
sustentáveis: aqui é preciso distinguir a atividade
argumentativa de advogados, diante de juízes, quando buscam uma decisão favorável ao seu cliente;
da tarefa posta ao jurista, quando busca uma sig
nificação que possa ser válida para todos os envol
vidos no processo comunicativo normativo. É o que
se chama de interpretação doutrinária (p. 226).

3 Hermenêutica jurídica, direito ambiental
e direito administrativo
A sociedade de risco (BECK, 2011) e suas
incertezas provocam consequências no âmbito
social e demandam novas posturas diante daquilo
que se inaugura ou ainda está se configurando como
realidade, inclusive, normativa e interpretativa. As
consequências do risco também se operam no
campo da hermenêutica.
A configuração dos novos arranjos sociais
decor
rentes das alterações climáticas tem indis
cutível participação humana e da consciência desta
responsabilidade devemos nos inteirar cada vez
mais, atuando política e ativamente em diferentes
esfe
ras do campo público como cidadãos, legíti
mos interessados e portadores de um futuro a se
constituir.
Como trabalhar com processos interpretativos
diante da sociedade de risco? Como adaptar uma
roupagem positivista e estruturada do Direito para
este desafio?
São questões que se colocam e que devem
passar a constar do vestuário, ainda extremamente
formalista e sem interdisciplinariedade do operador
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do Direito, a fim de que aquilo que se interpreta (e
como se interpreta) não destoe do real.
A proposta de um movimento reflexivo sobre
como se processa a distribuição dos riscos e as
ações que devem surgir do ainda-não evento (BECK,
2011 apud BARKI 2013) têm reflexos na herme
nêutica jurídica.
São necessários revisões e avanços concei
tuais e não estamos tão distantes dessas recon
figurações como se poderia pensar, bastando refletir
sobre o difundido conceito de desenvolvimento como
liberdade, por Amartya Sen (2000) e sobre as rela
ções intrínsecas entre direitos humanos e desenvol
vimento (TRINDADE, 2000; PIOVESAN, 2010).
Uma hermenêutica fundada na transversali
dade das questões socioambientais, na integração
(lato sensu) dos campos dos saberes e no permear
de novos entendimentos e posicionamentos jurídi
cos em face de realidades (factuais e legislativas):
este é um dos desafios que nos apresentam as
licitações sustentáveis.
À constituição de novos pensares e de herme
nêutica com lastro na sustentabilidade já têm se
dedicado corajosos juristas.

3.1 Sustentabilidade multidimensional –
Juarez Freitas
Destacamos, por primeiro, a contribuição que
vem sendo empreendida por Juarez Freitas (2011),
apresentando conceito de sustentabilidade que vai
além dos tradicionais pilares ambiental, social e
econômico:
Princípio constitucional que determina, independen
temente de regulação legal, com eficácia direta
e imediata, a responsabilidade do Estado e da
sociedade pela concretização solidária do desenvol
vimento material e imaterial, socialmente inclusivo,
durável e equânime, ambientalmente limpo, inova
dor, ético e eficiente, no intuito de assegurar, prefe
rencialmente de modo preventivo e precavido, no
presente e no futuro, o direito ao bem-estar físico,
psíquico e espiritual, em consonância homeostática
com o bem de todos (p. 40-41).

O pensamento do autor quebranta um dogma
que já se instaurava entre os estudiosos das ques
tões ambientais, o do tripé da sustentabilidade. Não
se trata de desconsiderar o processo histórico de
Brundtland, mas sim de prosseguir na construção
e no avanço, necessários para a manutenção de
efetividade ao conceito.
Neste contexto, não se pode desconsiderar
que um dos grandes riscos da prática discursiva é
a propagação e sedimentação conceituais até que
se tornem senso comum desconectado da rea
li
dade e seja absorvido socialmente. A reprodução do

discurso pode, sob esta perspectiva, transmutar-se,
malignamente, em reprodução das próprias estru
turas às quais o discurso objetivava, inicialmente,
contrapor-se.
Consoante Freitas, a sustentabilidade inserese como um princípio jurídico, de status constitu
cional e com dimensões materiais e imateriais.
Em sua dimensão social, reforça-se o conteúdo
não excludente do princípio, com a valorização dos
direitos fundamentais sociais e a busca da sua
efetivação. Sob a dimensão ética, a sustentabilidade
resulta em um dever ético e racional de expansão
do conceito, destacando o autor a relação entre
ética e economia (2011, p. 60).
Usualmente, a perspectiva ambiental da sus
tentabilidade é aquela a que muitos se limitam em
seus processos interpretativos. Freitas, contudo,
avança ao reconhecer o que denomina de dignidade
do ambiente. Por fim, o direito à sustentabilidade
e o Estado que o instrumentaliza referem-se à di
mensão jurídico-política do conceito.
Em sua multidimensionalidade, a susten
ta
bilidade é um princípio-síntese e valor supremo cons
titucional e o autor apresenta com detalhamento
os erros lógicos (falácias), armadilhas argumenta
tivas e psicológicas passíveis de ocorrência em
um processo decisório e como superá-las.
Adentrando ao direito administrativo, Freitas
ressalta a importância de mudanças paradigmáti
cas e a consolidação do princípio da sustentabili
dade por meio de uma nova hermenêutica, a ter
como máximas de interpretação jurídica sustentável: que os princípios e direitos fundamentais sejam
o ápice da ordem jurídica, que o mínimo seja sacrificado para preservação do máximo dos princípios
e direitos fundamentais e que, sem desprezar o
texto, a interpretação avance para além de sua letra
(p. 325-328).

3.2 Jessé Torres e Marinês Dotti –
compromisso jurídico-administrativo
com o desenvolvimento sustentável
No desenvolvimento do tema das Contrata
ções Públicas Sustentáveis, Jessé Torres Pereira
Junior e Marinês Restelatto Dotti apresentam a
promoção do desenvolvimento nacional susten
tá
vel sob a configuração de cláusula geral e, como
tal, possibilitadora de mobilidade ao sistema jurí
dico e de soluções para cada caso concreto.
Ainda que existam áreas do conhecimento
mais afeitas às terminologias desenvolvimento
sustentável e sustentabilidade — e seus correspon
dentes conteúdos, no âmbito do Direito, a temá
tica restringia-se a setores muito específicos do
direito ambiental e indígena, que são de maior
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especificidade e com menor tempo formativo nas
graduações jurídicas.
Com a inserção do tema no direito administra
tivo, este de aplicabilidade ampla, regulador que é
de toda a atuação estatal interna, houve uma mu
dança nos paradigmas administrativos e licitatórios
e, como atos e decisões administrativas vinculam-se
constitucionalmente à necessidade de motivação,
há necessidade de que novos instrumentais
operativos sejam desenvolvidos.
Os autores dedicam-se este desafio e apresen
tam interpretações para as inovações imprimidas
na Lei de Licitações, constituindo subsídios para a
aplicabilidade das normas com efetividade.

3.3 O lugar do Direito na proteção do
ambiente – Maria da Glória Garcia
Partindo de Beck, Maria da Gloria Garcia
(2007) apresenta aos leitores a seguinte questão:
qual o lugar do Direito na proteção ao meio am
biente em uma sociedade de risco?
Para a autora, há um novo dever ser do homem,
que se traduz na responsabilidade pelo futuro e o
grande desafio está, justamente, na incorporação
pelo direito normatizado dessa ética do futuro
(p. 377-379).
Aqui outra questão nos é colocada por
Garcia: como garantir a cientificidade do Direito em
caminhos interdisciplinares?
A consagração dos princípios jurídicos am
bientais, como prevenção e cooperação, é uma
das formas de ação apresentadas. O desafio é
fazer com que o geral e abstrato não transforme
a incerteza científica em certeza social (MORAND
apud GARCIA, p. 392) e, nesse ponto, a solução por
ela apontada é o agir local.
A abordagem tem ressonância nas licitações
sustentáveis no Brasil, na medida em que a “pro
moção do desenvolvimento nacional sustentável”,
objetivo licitatório, deve ser examinada e perqui
rida em cada situação fática, examinando o gestor
público, por exemplo, em que medida e localmente
(artigo 12, Lei nº 8.666/93) aquela contratação
contribuirá para que este objetivo seja alcançado.
Outro aspecto a se destacar do pensamento
de Garcia refere-se à cientificidade das normas
ambientais, que não pode afastar a preocupação
com sua justiça. Assim, presentemente, pondera
mos que a tecnicidade no conteúdo de leis e nor
mas infralegais ambientais tem o seu fundamento
de legitimidade no bem que almejam preservar e,
sob esta perspectiva, devem ser consideradas e
aplicadas também nos regramentos editalícios,
quando incidentes.
No exercitar hermenêutico, a questão ecoló
gica obriga a uma reflexão profunda sobre o ser
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do Direito e o modo e o manifestar. Tal como deu
origem a uma nova ciência — ecologia —, a novas
técnicas — tecnologias limpas —, a um novo pulsar
ético — ética da responsabilidade —, a um renovado
pensamento econômico —, e a uma forma renascida
de agir politicamente, também no direito se impõe a
reinvenção do modelo de relacionamento do direito
com a justiça [...] Como realidade cultural, o direito
realiza-se ao manifestar-se, num fazer fazendo-se,
refletindo-se, experimentando (p. 436).
Neste fazer, a autora reporta-se aos princípios
gerais de direito, a realização do direito ambiental
por meio de princípios jurídicos e um novo paradig
ma do direito, o da prevenção e do dever de cuida
do como condicionantes internas do exercício dos
direitos de liberdade (p. 487). Esta última concepção
é impactante, merecendo reflexões e debates.

3.4 A hermenêutica jurídica ambiental no
pensamento de Germana Belchior
Germana Belchior apresenta a hermenêutica
jurídica como possibilitadora de um Estado de Direito
Ambiental (CANOTILHO et al.4 apud BELCHIOR,
2011), consentâneo à sociedade de risco e à crise
ecológica. Sua estrutura compõe-se de três princí
pios fundantes, o da legitimidade, que tem como
valor a justiça, o da juridicidade, cujo valor é a segu
rança jurídica e o princípio da solidariedade, com
valor-base na sustentabilidade (p. 127).
A estes se agregam princípios estruturantes,
como precaução, prevenção, responsabilização
e do poluidor-pagador, princípios da democracia,
cida
dania, informação, educação e participação
ambiental. O princípio da proibição de retrocesso
e mínimo existencial ecológico também são men
cionados pela autora. São princípios os de direito
ambiental, a serem ponderados com o princípio da
razoabilidade na construção de uma hermenêutica
jurídica ambiental.
O Estado de Direito Ambiental é considerado
como paradigma factível, a ser construído dialeti
camente e, neste sentido, a autora adverte quanto
à falta de consciência ambiental e destaca a im
portância da ética e da educação ambiental.
[...] é importante destacar a necessidade de
uma nova pré-compreensão ambiental específica
do intér
prete, que diz respeito àquelas pessoas
que operam com o Direito. Trata-se de uma précompreensão jurídico-ambiental, como fundamento
essencial para uma hermenêutica jurídica ambiental. Referido conhecimento perpassa questões da
ética, educação e racionalidade para entrar em

4

Direito constitucional ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva,
2007.
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questões pontuais, porém complexas, como o
saber ambiental do intérprete no que concerne à
ordem jurídica, em especial, aos contornos, às metas e aos desafios do Estado de Direito Ambiental
(p. 189-190).

4 Licitações sustentáveis e hermenêutica
jurídica – Algumas ponderações finais
(e apenas iniciais ao debate)
Em poucos anos, o direito administrativo licita
tório avançou na temática da sustentabilidade nas
contratações públicas e, agora, o momento é de
indagar e aprofundar os estudos hermenêuticos.
Sem a pretensão de esgotar a temática, o
presente estudo procurou, a partir dos desafios da
ciência pós-normal e das mudanças de paradigmas,
apresentar a insuficiência do processo tradicional
de hermenêutica em face das problemáticas socio
ambientais contemporâneas que ocasionam novos
desafios ao operador do Direito, decorrentes da
internalização crescente, no mundo da juridicidade,
de categorias e temas antes afetos a outros campos
do conhecimento.
Das licitações sustentáveis, cujo marco maior
de visibilidade está na regra geral do artigo 3º, caput,
da Lei nº 8.666, de 1993, decorrem novos desafios
interpretativos e a necessidade de consideração
jurídica de conceitos como desenvolvimento susten
tável, análise de ciclo de vida e custos ambientais.
A construção de hermenêutica jurídica consen
tânea com a nova realidade normativa das licitações
sustentáveis pressupõe atitudes reflexivas e críti
cas pelo intérprete e relaciona-se com perspectivas
filosóficas não só do Direito, mas também do am
biente (JAMIESON, 2003).
A interdisciplinaridade aqui se sobressai; não
que devamos nos tornar grandes especialistas de
coisa nenhuma, tal é a amplitude a se conhecer,
mas para que não ignoremos os campos dos sabe
res e a eles nos reportemos previamente a uma
tomada de decisão ou interpretação.
Na introdução e disseminação de novos
paradigmas no Direito, ainda não internalizados em
amplo aspecto, a hermenêutica tem papel funda
mental, na medida em que contém um potencial
de efetivar-se com interdisciplinariedade, median
te a interlocução com outros atores e campos do
conhe
cimento, conferindo maior efetividade ao
direito positivado em face das problemáticas socio
ambientais contemporâneas.

A temática é de interesse e pende de neces
sário aprofundamento, inclusive sob a perspectiva
da sociologia ambiental (HANNIGAN, 2006), com a
análise dos discursos que os atores (acadêmicos,
tribunais de contas, poder judiciário e advogados)
produzirão sobre licitações sustentáveis e as ques
tões socioambientais interdisciplinares envolvidas
na implementação desta política pública.
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Prefácio à segunda edição

O lançamento da segunda edição deste guia confirma a demanda crescente por
informações sobre as compras públicas sustentáveis, um movimento já consagrado na maioria dos países desenvolvidos e que ganha força, escala e prestígio no
Brasil, país onde 10% do PIB têm origem justamente nas compras públicas realizadas nas diversas esferas de governo.
É enorme a responsabilidade do gestor público encarregado de definir as
regras de um edital de licitação que assegure a livre concorrência, sem privilégios
ou favorecimentos, e que ao mesmo tempo garanta ao governo o fornecimento
do melhor produto/serviço, pelo menor preço.
Embora necessários, todos esses cuidados, nos dias de hoje, já não são suficientes. É de fundamental importância que as compras públicas sejam também
sustentáveis.
O grande mérito deste livro, o primeiro do gênero lançado no Brasil, é
disponibilizar dados e informações que emprestam um novo sentido às compras
governamentais. É possível compreender com clareza a importância do edital de
licitação enquanto ferramenta estratégica de promoção do desenvolvimento sustentável na esfera pública, com repercussão direta na iniciativa privada.
Não é mais tolerável o repasse de recursos públicos para fornecedores que
não respeitam a legislação ambiental, que desperdiçam matéria-prima e energia,
que não são ecoeficientes, que desprezam as certificações e ignoram a acelerada
destruição dos recursos naturais que, em escala global, ameaça a própria sobrevivência da espécie humana.
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É inadmissível que os recursos públicos irriguem empreendimentos que
desrespeitam a legislação trabalhista e se tornam competitivos à custa da exploração de mão-de-obra escrava ou infantil.
“Rastreabilidade” é a palavra que resume uma nova preocupação da sociedade em relação aos produtos que consome. E isso também vale para os governos,
até por uma questão de sobrevivência política.
Tem sido cada vez mais intensa a vigilância que a opinião pública, a imprensa, o Ministério Público, as organizações não-governamentais, igrejas, lideranças do terceiro setor e outros segmentos da sociedade civil organizada exercem
sobre a aplicação correta dos recursos públicos, privilegiando quem tem compromisso efetivo com a sustentabilidade.
O que este guia sugere, de forma clara e objetiva, é que pequenos ajustes no
edital de licitação podem operar mudanças estruturais importantes e urgentes.
A boa notícia é que, no curto espaço de tempo que separa a primeira da
segunda edição deste livro — aproximadamente dois anos —, as compras públicas governamentais conquistaram novos espaços nas esferas federal, estaduais e
municipais. É possível afirmar que há um movimento em progressão, determinando a consolidação de uma nova cultura na esfera pública, em benefício da
coletividade.
Esse movimento também alcança uma extensa rede de empresas privadas a
partir do precioso trabalho desenvolvido por organizações como o ICLEI-Brasil
(Governos Locais pela Sustentabilidade) e o Centro de Estudos em Sustentabilidade
da Eaesp/FGV (GVces), que se desdobram para oferecer todas as informações
necessárias com o objetivo de sistematizar novas rotinas e processos. É importante destacar a recente criação do primeiro catálogo sustentável online do Brasil
<www.catalogosustentavel.com.br>, que reúne, entre outras informações importantes, exemplos de “boas práticas em sustentabilidade nas compras e contratações
de grandes instituições dos setores público e privado”. O catálogo disponibiliza
mais de mil produtos que podem ser chamados de sustentáveis.
A segunda edição deste guia fomenta a expansão desse mercado e seus valores
éticos, num momento em que, mais do que boas idéias, é preciso dar visibilidade às
atitudes que fazem a diferença em favor de um mundo melhor e mais justo.
O leitor perceberá que se disseminam rapidamente pelo Brasil restrições à
compra de madeira clandestina da Amazônia, de produtos que contribuam para a
destruição da camada de ozônio, ou ainda normas que privilegiam a compra de
veículos econômicos com combustíveis mais limpos, de equipamentos que racionalizam o consumo de água ou reduzam o desperdício de energia.
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O mesmo acontece com as licitações compartilhadas — que reduzem tremendamente os custos finais —, sistemas online de compras eletrônicas e regras
para comprar o estritamente necessário.
Convém não se precipitar em julgamentos apressados de que as compras
públicas governamentais custam mais caro ou que a legislação brasileira cria embaraços a este procedimento. O leitor terá a seu dispor um amplo estoque de
argumentos técnicos — econômicos e jurídicos — que sugerem cautela nessas
afirmações.
Diferentes pesquisas realizadas pelo Instituto Akatu para o Consumo Consciente, pelo Iser (Instituto Superior de Estudos da Religião) e pelo Idec (Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor) confirmam a disposição da maioria dos
consumidores brasileiros em adquirir produtos e serviços que sejam sustentáveis.
Governos que promovem licitações sustentáveis assumem perante a opinião pública o compromisso com a vida, com as gerações futuras e com o uso racional e
inteligente dos recursos. É para isso que serve este livro.
André Trigueiro*

* André Trigueiro é jornalista, com pós-graduação em gestão ambiental pela Coppe/UFRJ,
Professor e criador do Curso de Jornalismo Ambiental da PUC-Rio, autor do livro Mundo
sustentável: abrindo espaço na mídia para um planeta em transformação (Globo, 2005), coordenador editorial e um dos autores do livro Meio ambiente no século XXI (Sextante,
2003), editor-chefe do programa Cidades e Soluções (Globo News) e comentarista da Rádio
CBN (www.mundosustentavel.com.br).
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Prefácio

As compras governamentais — que no Brasil movimentam recursos estimados
em 10% do PIB — mobilizam setores importantes da economia que se ajustam
às demandas previstas nos editais de licitação. Nesse sentido, é enorme a responsabilidade do gestor público encarregado de definir as regras do jogo para assegurar a livre concorrência, sem perder de vista o interesse do governante em dispor
do melhor produto/serviço, pelo menor preço. É justa a preocupação com o menor preço — principalmente num país em que os recursos públicos são invariavelmente escassos — mas já se foi o tempo em que o melhor edital era aquele que
buscava apenas o menor preço. Embora o Brasil tenha avançado bastante na
direção da transparência dos processos, ampliando o controle social e reduzindo o risco de fraudes, o modelo vigente que ainda inspira a maioria dos editais
de licitação no país é absolutamente omisso em relação a uma premissa fundamental: ser sustentável.
O grande mérito deste livro, o primeiro do gênero lançado no Brasil, é
disponibilizar dados e informações que emprestam um novo sentido às compras
governamentais: tal como já acontece em boa parte dos países desenvolvidos, o
edital de licitação se transforma numa ferramenta importante e eficiente de promoção do desenvolvimento sustentável na esfera pública, com repercussão direta
na iniciativa privada. Nesse sentido, pequenos ajustes na licitação podem determinar grandes mudanças na direção da ecoeficiência, com o uso racional e sustentável dos recursos.
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Neste momento em que a humanidade experimenta uma crise ambiental
sem precedentes, com a destruição progressiva da biodiversidade, o crescimento
geométrico do volume de resíduos, o aquecimento global agravado pelo uso cada
vez maior de combustíveis fósseis na produção de energia, a escassez de água doce
e limpa, entre outros indicadores que denunciam um modelo de desenvolvimento “ecologicamente predatório, socialmente perverso e politicamente injusto”, as
compras governamentais podem influenciar positivamente a ampliação de um
mercado que já vem descobrindo nesse filão ótimas oportunidades de negócio.
Quais produtos ou serviços causam menos impacto sobre o meio ambiente? Menor consumo de matéria-prima e energia? Quais aqueles que poderão ser
reutilizados ou reciclados após o descarte? São questões importantes quando se
consideram a escala das compras governamentais e o efeito cascata que uma licitação produz sobre os fornecedores, multiplicando investimentos na direção da
sustentabilidade. Algumas experiências relatadas nesta publicação comprovam que
a licitação sustentável é uma prática que se dissemina rapidamente pelo mundo e
já inspira algumas ações de governo no Brasil.
Já é possível encontrar em nossa legislação restrições à compra de madeira
clandestina da Amazônia, de produtos que contribuam para a destruição da camada de ozônio, ou ainda normas que privilegiam a compra de veículos com
combustíveis mais limpos, de equipamentos que racionalizam o consumo de água,
ou reduzam o desperdício de energia.
Licitações compartilhadas — que reduzem tremendamente os custos finais —, sistemas online de compras eletrônicas e regras para comprar o estritamente necessário, evitando o risco de desperdício, são algumas das ferramentas
que compõem o repertório de soluções inteligentes e sustentáveis propostas neste
livro. De forma clara e objetiva, cumpre-se o objetivo de dar a largada num processo de consciência que precisa ser entendido como urgente. Malbaratar os recursos públicos em licitações que desconsideram a sustentabilidade como valor
universal é seguir na contramão da história.
Diferentes pesquisas realizadas pelo Instituto Akatu para o Consumo Consciente, pelo Iser (Instituto Superior de Estudos da Religião) e pelo Idec (Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor) confirmam a disposição da maioria dos
consumidores brasileiros em adquirir produtos e serviços que sejam sustentáveis.
Governos que promovem licitações sustentáveis assumem perante a opinião pública o compromisso com a vida, com as gerações futuras e com o uso racional e
inteligente dos recursos. É para isso que serve este livro.

André Trigueiro
Jornalista
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Dois anos depois da publicação da primeira edição deste livro, o conceito de
desenvolvimento sustentável, em relação às compras públicas governamentais,
continua um assunto a ser explorado. Esta segunda edição reforça o papel das
compras públicas sustentáveis como um forte instrumento de transformação nas
mãos de governos locais. E o livro continua sendo, acima de tudo, uma ferramenta para a promoção de ações concretas, no nível municipal, rumo a um modelo
de consumo responsável e sustentável.
O conceito do desenvolvimento sustentável não reflete somente as necessidades de hoje, mas alcança as gerações futuras, que irão herdar as conseqüências de nossas decisões e ações. Para atingir um modelo sustentável, não podemos apenas focar questões ambientais, mas temos garantir justiça social e uma
economia saudável. Mais do que manter vivo o debate, é preciso cultivar a
consciência de que o atual modelo de consumo e produção demanda mais de
nossos recursos do que sua capacidade de renovação. E a perspectiva de um
mundo transformado pelo aquecimento global e suas conseqüências apenas
agrava o cenário de dificuldades que encontraremos nesse futuro não muito
distante.
Entretanto, existem outros cenários menos sombrios, e, para que possamos
atingir uma civilização contemporânea em equilíbrio com a natureza, é necessário agir imediatamente. É preciso promover uma mudança drástica, porém factível,
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nas práticas de consumo, e o papel dos governos, responsáveis por compras de
grande escala, é estratégico.
O mérito deste livro, além do pioneirismo no tema no Brasil, reside em
fornecer um guia simples, um passo-a-passo do procedimento para facilitar a
adoção de práticas sustentáveis em processos de licitação e incorporar uma
abordagem responsável nas compras públicas. Por meio de um processo licitatório que considere aspectos de sustentabilidade de produtos e serviços, fabricantes e prestadores de serviço que têm dificuldade em se estabelecer no
mercado também serão beneficiados. Isso irá promover a mensagem de que
aliar-se ao movimento sustentável é vantajoso tanto economicamente quanto
pelo aspecto do bem-estar social. Dessa forma, o âmbito institucional é
enfatizado como um agente de mudança, liderando através do exemplo. Ao
mesmo tempo, é trabalhando localmente que se criam resultados imediatos,
assim alcançando diretamente as comunidades. Com os governos locais à frente
desse movimento, espera-se que o cidadão ganhe maior consciência de que
suas práticas de consumo e produção podem e devem ser adaptadas a uma
nova visão de mundo.
Na primeira parte do livro, apresenta-se um panorama sobre o conceito
de consumo sustentável, suas implicações, os aspectos econômicos, legais e institucionais de processos licitatórios. Em seguida, são citados diversos casos de
licitações sustentáveis no mundo, contidos no manual do ICLEI para a campanha na Europa, Procura Plus (ou Procura +), além de práticas no Brasil nos
níveis nacional e subnacional nas últimas décadas, levantadas em uma pesquisa
realizada pelo ICLEI-LACS em 2003 para o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas (Undesa) e atualizada pelo GVces e pelo
Iclei nesta segunda edição, com os apoios do Programa das Nações para o Meio
Ambiente (Pnuma), do governo britânico, por meio do Defra, dos governos
dos estados de São Paulo e de Minas Gerais e da prefeitura do município de São
Paulo.
A publicação desta segunda edição, realizada com a parceria com o GVces
e com o apoio do Pnuma no Brasil e da Secretaria do Verde e Meio Ambiente
(SVMA) do Município de São Paulo, é mais um passo na direção de aplicar o
conceito de desenvolvimento sustentável nos processos administrativos governamentais. Reverter paradigmas atuais de consumo e produção que se provam insustentáveis é premente e inadiável.
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O ICLEI e seus parceiros esperam que, com esse livro, o conhecimento
aqui oferecido deixe de ser restrito a especialistas e bem-intencionados, e passe
para aqueles capazes de realizar, de fato, grandes mudanças para a melhoria da
qualidade de vida dos cidadãos: os agentes públicos.
Laura Valente de Macedo
Diretora regional Iclei-Lacs
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Toda vez que uma compra ou contratação pública é realizada, são gastos recursos
públicos para a aquisição de produtos ou contratação de serviços. Pode não parecer,
mas esse tipo de decisão é muito importante, e pode causar significativos impactos.
Nesse momento, várias considerações deveriam ser feitas pelo agente tomador de
decisão. Primeiramente, deveria ser avaliado se existe uma necessidade real de aquisição do(s) produto(s). Em segundo lugar, a decisão poderia ser tomada baseada nas
circunstâncias sob as quais o produto foi gerado, levando em conta os materiais
com os quais foi feito e as condições de trabalho de quem o gerou. Em terceiro
lugar, deveria ser feita uma avaliação em relação ao seu futuro, ou seja, como este
produto se comportará durante sua fase útil e após a sua disposição final. Essa pode
parecer uma carga pesada de responsabilidade sobre os ombros dos compradores e
contratantes. Se uma única pessoa tentasse levar em conta todos esses aspectos em
relação aos produtos e serviços adquiridos e contratados a cada ano por uma única
autoridade pública, certamente fracassaria. Há uma variedade grande de produtos,
maior ainda de fornecedores e, novamente, ainda muitos outros aspectos a serem
considerados. Mas isso deve significar que as autoridades públicas não devem levar em
conta as implicações de suas decisões, simplesmente porque não é possível ter uma
visão geral e completa? A resposta é sim e não. Mesmo que as autoridades públicas
provavelmente não possam avaliar todas as implicações de suas decisões, elas podem
levar em conta as implicações mais significativas.
Este livro tenta apoiar e estimular as autoridades públicas no Brasil, por
meio dos agentes atuantes nas operações de licitação, para que promovam deci-
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sões responsáveis, sem gastar muitas horas e recursos. Ele também procura estimular os fornecedores de bens e serviços a buscarem espaço num novo nicho de
mercado: o dos negócios sustentáveis.
O livro está baseado em duas ricas fontes de informação: nas experiências
de vida dos compradores e de autoridades locais, e num projeto de pesquisa de
três anos, envolvendo muitos peritos de toda a Europa. O assunto deste livro é
licitação sustentável, um conceito novo que se pretende divulgar amplamente
pelo Brasil através desta iniciativa.
Inicialmente, discutimos o que é sustentabilidade. Apesar de existirem muitas
descrições acadêmicas de sustentabilidade, para o propósito deste livro o conceito
tem algumas implicações bastante pragmáticas:
❑

❑

❑

compras sustentáveis não podem permitir gastos adicionais significativos. Este
livro baseia-se no conceito de que despesas adicionais devem ser compensadas
por economias em outras áreas;
a sustentabilidade será mais facilmente alcançada se muitos considerarem apenas alguns critérios, do que se apenas poucos avaliarem muitos critérios ao
tomar as decisões de compras e contratações. Por isso, o livro fornece recomendações práticas e simples a serem seguidas;
o livro baseou-se em pesquisa fundamentada na experiência européia e nas
práticas incipientes nos países emergentes, com destaque às poucas, mas significativas experiências em curso no Brasil.

Contudo, por mais pragmática que seja a abordagem apresentada, ela não
pode acontecer sem compromissos de ordem política. Há muitas razões para que
os tomadores de decisão façam aquisições sustentáveis, como os capítulos seguintes irão demonstrar.
Quadro 1

Recomendação do Conselho da OCDE, de 31 de janeiro de 2002
“Os países membros da OCDE* (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico) deveriam levar mais em conta as considerações ambientais na licitação pública de produtos e serviços (incluindo, mas não se limitando a, materiais de consumo, bens de capital, infra-estrutura, construção e trabalhos públicos).”
* A OCDE foi fundada após a II Guerra Mundial para auxiliar a implementação do Plano Marshall e a reconstrução européia, e hoje é
integrada pelos 30 países mais industrializados do planeta. Serve de apoio para a tomada de decisões, principalmente na área econômica, por fornecer análises detalhadas e profundas de aspectos de governabilidade econômica dos países. Mais informações no site
<www.oecd.org>.

Compras públicas 2a ed 5a prova.pmd

20

24/9/2008, 11:54

Introdução

21

Meio ambiente global
Vivemos em um mundo onde os temas ambientais se tornam preocupações centrais em todos os níveis de tomada de decisão. O consumo excessivo dos
recursos da Terra continua aumentando a taxas alarmantes, gerando enormes problemas ambientais locais, regionais e globais. Exemplos de problemas ambientais
globais incluem as mudanças climáticas, a chuva ácida, o acúmulo de substâncias
perigosas no ambiente, a degradação de florestas, a perda da biodiversidade, a contaminação e escassez de água, entre outros. Tais problemas afetam inevitavelmente
a sociedade, o indivíduo e, a longo prazo, o desenvolvimento humano e a proteção
dos ecossistemas e de todas as formas de vida no planeta.
Os métodos tradicionais de gestão do meio ambiente, conhecidos como
“comando e controle”, tendem a focalizar um meio particular ou um único problema ambiental e estão baseados em exigências do governo (por exemplo, padrões tecnológicos ou ambientais, limites, proibições). Eles normalmente resultam em um conflito de interesses entre atores do mercado (iniciativa privada) e o
governo, e podem causar importantes custos sociais. Quando, por exemplo, orienta-se uma indústria sobre a instalação de um determinado filtro de ar ou equipamento de limpeza de água, as regras de “comando e controle” tratam somente
dos sintomas de problemas ambientais e não de suas causas subjacentes.
A complexidade e a quantidade de interesses ambientais nos tempos modernos exigem que nos voltemos às causas reais da degradação ambiental: os padrões de desenvolvimento econômico e o comportamento humano. Em 1992, a
Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Cnumad), realizada no Rio de Janeiro, estimulou a adoção de um plano de ação para promover
o desenvolvimento sustentável, através da publicação da Declaração do Rio e da
Agenda 21. A Agenda 21 é um plano formulado para ser adotado em todos os
níveis de governo e por todos os atores sociais relevantes, a partir da integração de
objetivos econômicos, sociais e ambientais e para a promoção do atendimento
das necessidades das presentes gerações sem comprometimento do atendimento
das necessidades das gerações futuras, segundo preconizava o Relatório da Comissão Brundtland, em 1987.
Uma das mensagens mais importantes da Cnumad foi a de que o desenvolvimento sustentável e uma qualidade de vida melhor somente poderão ser alcançados se as nações reduzirem consideravelmente ou eliminarem padrões insustentáveis de produção e consumo. A Cnumad estimulou a adoção de instrumentos
econômicos inovadores, baseada em incentivos econômicos e na internalização
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dos custos ambientais. Desde então, a busca por “instrumentos para a mudança”
que sejam economicamente eficientes, eficazes e justos resultou em uma ampla
mistura de instrumentos econômicos. Apesar da disponibilidade de novas soluções, é falha a ação dos atores relevantes para transformar objetivos em ações
concretas. Temos de tomar medidas urgentes para atingir o objetivo da produção
e consumo sustentáveis, se quisermos resolver os problemas ambientais, bem como
os da fome e da miséria. Vejamos algumas definições para produção e consumo
sustentáveis.
A ênfase da produção sustentável ocupa o lado da oferta na equação, buscando
melhorar o desempenho ambiental nos setores-chave econômicos, tais como a
agricultura, energia, indústria, turismo e transporte. O consumo sustentável
dirige-se para o lado da demanda, procurando ver como os bens e os serviços
necessários para satisfazer as necessidades básicas e para melhorar a qualidade
de vida — tal como a alimentação e a saúde, moradia, vestuário, lazer e transporte — podem ser oferecidos de forma a reduzir a pressão na capacidade de
carga da Terra.
(Robins e Roberts, 1997)
Padrões insustentáveis de produção e consumo, particularmente nos países
industrializados, são as principais causas de degradação ambiental no planeta.
(Agenda 21, cap. 4, 1992)
Princípio 8: para se atingir o desenvolvimento sustentável e melhor qualidade
de vida para as pessoas, os países devem reduzir e eliminar os padrões insustentáveis de produção e consumo e promover políticas demográficas apropriadas.
(Declaração do Rio, 1992)
Cláusula 42: consumo sustentável inclui o atendimento das necessidades de
bens e serviços das atuais e futuras gerações de maneira sustentável econômica,
social e ambientalmente.
(Comissão de Desenvolvimento Sustentável da ONU — ampliadas as
diretrizes da ONU sobre proteção do consumidor)
Saber usar os recursos naturais para satisfazer as nossas necessidades, sem comprometer as necessidades e aspirações das gerações futuras.
(Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor — Idec)
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Consumo sustentável não significa consumir menos, mas consumir de forma
diferente, mais eficiente, garantindo a melhoria de sua qualidade de vida. Também significa dividir de forma mais eqüitativa os recursos entre os mais pobres
e os mais ricos.
(Jacqueline Aloisi de Larderel, diretora — Pnuma/DTI)
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O que é licitação sustentável?

A licitação

1

sustentável é uma solução para integrar considerações ambientais e
sociais em todos os estágios do processo da compra e contratação dos agentes
públicos (de governo) com o objetivo de reduzir impactos à saúde humana, ao
meio ambiente e aos direitos humanos. A licitação sustentável permite o atendimento das necessidades específicas dos consumidores finais por meio da compra
do produto que oferece o maior número de benefícios para o ambiente e a sociedade. A licitação sustentável é também conhecida como “compras públicas sustentáveis”, “ecoaquisição”, “compras verdes”, “compra ambientalmente amigável”
e “licitação positiva”. Neste livro, opta-se pela definição “licitação sustentável”.
Para fins didáticos e no contexto deste livro, o conceito de licitação sustentável é aplicado apenas no caso de impactos e pressões ambientais, e pressupõe as
seguintes considerações:

❑

responsabilidade do consumidor — os consumidores têm uma grande influência
na economia. Se os consumidores estiverem somente interessados em pagar o
menor preço possível, a competição global entre empresas, ou até mesmo entre

1 O termo licitação é utilizado neste livro como referência ao sistema público (governamental)

de compras e contratações. Entretanto, muitas das informações e sugestões apresentadas aqui
podem ser aproveitadas pelo setor privado para formulação de suas políticas de compras.
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❑

❑

❑
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economias inteiras, poderia conduzir a uma espiral descendente com condições cada vez piores de proteção da saúde, danos ambientais e qualidade do
produto. Por outro lado, se consumidores demandam produtos de alta qualidade e alto desempenho, produzidos sob circunstâncias justas e com impactos
ambientais menores, a competição global será afetada positivamente, pois os
fornecedores competirão com base na sustentabilidade, em oposição ao sistema tradicional, baseado no menor preço; é a aplicação da regra econômica de
que a demanda gera a oferta;
comprando somente o que for necessário — a melhor maneira para evitar os
impactos negativos associados às compras de produtos e contratação de serviços é minimizar o consumo, objetivando atender apenas às reais necessidades.
Muitos produtos são simplesmente supérfluos e, freqüentemente, sua compra
pode ser totalmente evitada, como é o caso de alguns produtos de limpeza. Em
outros casos, uma auto-organização inteligente pode aumentar a vida útil ou
até mesmo o número de utilidades de um determinado produto;
provocando a inovação — determinados produtos e serviços são absolutamente imprescindíveis e não podem deixar de ser comprados. Neste caso, a solução
mais inteligente é comprar um produto com menor impacto negativo e usá-lo
de uma maneira que impeça ou minimize a poluição ou a pressão exagerada
sobre os recursos naturais. Tais medidas também provocam o desenvolvimento
de produtos e serviços inovadores;
perspectiva do ciclo de vida2 — para evitar a transferência de impactos
ambientais negativos de um meio ambiente para outro, e para incentivar
melhorias ambientais em todos os estágios da vida do produto, é preciso que
todos os impactos e custos de um produto durante todo seu ciclo de vida (produção, distribuição, uso e disposição) sejam levados em conta quando se tomam decisões de compras. A oferta economicamente mais vantajosa deve ser
determinada com base nos custos econômicos e ambientais totais causados
pelo produto durante toda sua vida.

A sustentabilidade está relacionada com outros temas além das considerações ambientais, incluindo, entre outros, aspectos sociais e o comércio justo no
mercado global, que não são abordados neste livro.

2

Ciclo de vida (ou análise do ciclo de vida): consiste no exame do ciclo de vida de um produto,
processo, sistema ou função, visando identificar seu impacto ambiental, no decorrer de sua
“existência”, que inclui desde a extração do recurso natural, seu processamento para transformação em produto, transporte, consumo/uso, reutilização, reciclagem, até disposição final. É comum utilizar-se a figura de linguagem “do berço ao túmulo”, para exemplificar o conceito.
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Licitação pública: como ela pode ajudar o meio ambiente?
Nas mãos de autoridades públicas, a licitação sustentável é um poderoso
instrumento para a proteção ambiental. Autoridades públicas na Europa têm um
poder de compra de 1 trilhão, o que equivale a cerca de 15% do produto interno bruto da União Européia. Até 3/4 deste poder são utilizados na compra de
materiais de consumo e contratação de serviços, e o restante é gasto na licitação
de bens de capital. Se esse importante poder de compras fosse usado para promover a produção de bens e serviços mais sustentáveis, poder-se-iam esperar melhorias
e mudanças consideráveis nas estruturas do mercado a curto e médio prazos.
Mas qual é a melhoria ambiental esperada por meio da implementação da
licitação sustentável? O projeto de três anos do ICLEI intitulado “Relief ”
(Environmental Relief Potential of Urban Action on Avoidance and Detoxification of
Waste Streams Through Green Public Procurement), apoiado pela EC-DG Research,
calculou o potencial ambiental da contribuição das compras sustentáveis e apresentou resultados impressionantes. Demonstrou, por exemplo, que uma mudança para 100% de consumo de produção orgânica de trigo, carne e leite feita por
autoridades públicas produziria uma redução nos efeitos de eutrofização equivalente aos produzidos por 2,1 milhões de pessoas em função da redução do uso de
agrotóxicos. Mais informações sobre o projeto podem ser obtidas no site
<www.iclei-europe.org/?relief>.
Quadro 2

Potencial para redução de impacto ambiental
resultante de opções de compra
Produto

Categoria de Impacto

Ônibus

Formação fotoquímica do ozônio

Dispositivos sanitários

Consumo de água

Computadores

Emissões de gases de efeito estufa

Alimentação

Eutrofização

Transportes

Emissões de gases de efeito estufa

Além disso, o projeto Relief provou que as compras sustentáveis por autoridades públicas poderiam ocupar um papel-chave no cumprimento da legislação
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ambiental, e de compromissos políticos globais, regionais e nacionais, incluindo
o objetivo altamente prioritário de combate às mudanças climáticas globais. O
Protocolo de Quioto, tratado internacional que regulamenta a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas Globais, apresentou à União
Européia o desafio de reduzir o nível das emissões de gases de efeito estufa na
atmosfera em 8%, se comparado aos níveis de emissões de 1990, no período
entre 2008 e 2012. Essas metas implicam impactos na economia, portanto, nas
formas de produção e consumo. O projeto Relief calculou que o setor público,
por meio da contratação do fornecimento de eletricidade sustentável, a partir das
instalações recentemente construídas com base em energia renovável, poderia
contribuir com 18% para o cumprimento dos compromissos europeus assumidos em função da adesão ao Protocolo de Quioto.
Esse é apenas um exemplo de como as compras e contratações sustentáveis
podem contribuir para o cumprimento da legislação e de compromissos com
planos de ação nacionais, regionais ou até internacionais, como é o caso do Protocolo de Quioto.
A licitação sustentável também ajuda as autoridades públicas a alcançarem
os objetivos no tocante à minimização do impacto de resíduos, obrigatória por
decorrência de várias leis.
No Brasil, muitos exemplos podem ser dados. A promoção da aquisição de
produtos de limpeza ambientalmente amigáveis pode ajudar a garantir os padrões
de qualidade da água, explicitados na legislação ambiental brasileira. A compra de
produtos florestais de origem certificada ou legalmente aceitável é outra forma de
ajudar a cumprir a legislação florestal do país. Vejamos o exemplo da Suécia.
Para nós, as compras sustentáveis são parte da filosofia na cidade de Malmö.
Se nós quisermos empresas locais e cidadãos com comportamentos mais sustentáveis, nós temos que fazer o mesmo, dar o exemplo. Por esta razão, o
Processo Local de Agenda 21, nosso Sistema de Gerência Ambiental e nossas
Políticas Sustentáveis de Compras são ferramentas a serem usadas. E se for
necessário, nós uniremos nossas forças a outras cidades suecas a fim de conseguir melhorias no âmbito nacional.
(Kristina Christensson, perita ambiental, cidade de Malmö, Suécia)

Como a licitação pública pode incentivar a inovação?
Uma mudança em direção à produção e ao consumo sustentáveis é outro objetivo importante das aquisições sustentáveis. Como esse objetivo pode ser alcançado?

Compras públicas 2a ed 5a prova.pmd

28

24/9/2008, 11:54

O que é licitação sustentável?

29

A licitação, procedimento administrativo pelo qual o ente público realiza
aquisição de bens ou serviços, pode ser identificada como um dos instrumentos
econômicos de mudança de comportamento que se encontram à disposição da
administração pública. O poder público pode, dessa forma, ser um indutor de
boas práticas, tanto pelos consumidores, quanto pelos produtores.
Ao introduzir requisitos ambientais na licitação pública, cria-se um instrumento de ação positiva em prol da integração de critérios ambientais em todos os
estágios do processo de compra e contratação dos agentes públicos (de governo),
possibilitando a redução de impactos ao meio ambiente e, conseqüentemente, à
saúde humana e animal.
Se a maioria dos compradores públicos optar por produtos mais sustentáveis, uma demanda maior estimulará uma oferta maior, que conduzirá por sua
vez a um preço mais baixo. Aquisições públicas podem ajudar a criar um grande
mercado para negócios sustentáveis, aumentando as margens de lucro dos produtores por meio de economias de escala e reduzindo seus riscos. Além disso, as
autoridades públicas, atores poderosos do mercado, podem incentivar a inovação
e, conseqüentemente, estimular a competição da indústria, garantindo aos produtores recompensas pelo melhor desempenho ambiental de seus produtos, por
meio da demanda do mercado ou de incentivos concretos.
Quadro 3

Compras públicas promovem inovação: exemplo europeu

Há muitos exemplos de tentativas bem-sucedidas das autoridades públicas européias no sentido de gerar
inovação de produtos e serviços ambientalmente amigáveis:
❑

❑

❑

❑

o critério no procedimento do contrato de serviço do transporte público introduzido pela cidade de
Göteborg, na Suécia, estimulou o lançamento de ônibus de baixas emissões no mercado;
o contrato de fornecimento de calefação para um edifício público na cidade de Kaarst, na Alemanha,
estabeleceu a condição de que os fornecedores buscassem uma maneira mais eficiente de reduzir o
consumo de energia, assim como os custos;
a cooperação progressiva entre as autoridades públicas de Amsterdã, Barcelona, Hamburgo, Londres,
Luxemburgo, Madri, Porto, Estocolmo e Stuttgart e produtores de veículo conduziu à organização de
um programa da União Européia para teste de ônibus operados por célula-combustível;
os critérios propostos para o uso de equipamentos eficientes sob o ponto de vista energético adotado pelo Banco da União da Suíça resultaram no lançamento de um novo monitor economizador de
energia da Samsung Electronics;
Continua
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❑

a colaboração entre prefeituras alemãs reuniu esforços para reduzir os preços na compra de sistemas
de receptores solares para aquecimento de piscinas públicas ao ar livre, visando redução dos custos
de aquecimento da água.

Os exemplos demonstram que as autoridades públicas têm a capacidade de inovar quando:
❑
❑

❑
❑

cooperam entre si para unir seus poderes de compra e contratação;
avançam e estabelecem demandas desafiadoras para os produtos e serviços que ainda não são amplamente conhecidos;
formulam especificações de produtos e documentos propostos de uma nova maneira;
estão prontas para as mudanças organizacionais internas que são requeridas para a inovação do sistema, tal como a contratação de desempenho energético.

Esses mecanismos de mercado têm ocupado um papel importante e vários exemplos ilustram como as escolhas conscientes de compradores públicos
têm mudado consideravelmente a estrutura do mercado. Uma autoridade, em
geral, não pode, por si só, gerar a inovação. Mas quando diversas autoridades
públicas combinam seu poder de compra e contratação, pelo estabelecimento
de critérios de sustentabilidade para a licitação, os efeitos podem surpreender.
Às vezes, quando o setor público ocupa a liderança e exige determinados padrões de produtos, os responsáveis pelas decisões de alto nível têm que melhorar a legislação existente. Por exemplo, na Europa, as cidades de Malmö,
Göteborg e Estocolmo, na Suécia, têm feito pressão e conseguido com sucesso,
em nível nacional, a introdução de medidas que apóiam o uso de veículos mais
sustentáveis no país. O Procura+ também aponta para o aprimoramento da
legislação européia. No estado de São Paulo, a adoção do critério de compras
sustentáveis levou à adoção de legislação, por exemplo, limitando e controlando a aquisição de madeira amazônica, visando garantir a entrada de madeira
“legal” no estado (ver anexo 1), através do Decreto no 49.674, de 6 de junho de
2005, que estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilização de
produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e serviços de
engenharia contratados pelo estado de São Paulo.
A licitação sustentável não é uma solução cara. Pelo contrário, normalmente reduz o gasto do contribuinte. Tem um efeito positivo na economia nacional e
regional porque, diferentemente dos regulamentos de comando e controle, a lici-
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tação sustentável usa forças eficientes de mercado, a instrução e a parceria para
alcançar objetivos ambientais e, em muitos casos, sociais. A licitação sustentável
ainda oferece à indústria a liberdade de descobrir a solução mais barata para satisfazer as demandas do mercado por produtos mais sustentáveis e promove a competição na indústria.
Ao mesmo tempo, o governo não tem que absorver os custos por fazer
cumprir os padrões ambientais através de medidas administrativas — em vez
disso, as forças do mercado o fazem. Por exemplo, ao introduzir a licitação sustentável, os contribuintes americanos economizaram cerca de US$ 1,2 milhão
em apenas um ano (1998), quando a Marinha dos Estados Unidos introduziu
critérios de eficiência energética nas opções de compras.
Quadro 4

Marco conceitual e político da licitação sustentável
No nível global
Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, Johanesburgo, 2002.
O Plano de Implementação de Johanesburgo, capítulo III “Mudando padrões insustentáveis de consumo e
produção” incentiva autoridades em todos os níveis “a levar em conta considerações de desenvolvimento sustentável na tomada de decisão, incluindo no planejamento de desenvolvimento nacional e local,
investimento em infra-estrutura, desenvolvimento de negócio e a licitação pública, englobando ações
para promover políticas de licitação pública que incentivem o desenvolvimento e a difusão de bens e
serviços ambientais saudáveis”.
Em 2003 as Nações Unidas, através da Unep3 e Undesa,4 desenvolveram o Marrakech Process, que representa o esforço coletivo em apoiar iniciativas nacionais e regionais de produção e consumo sustentável.
O programa busca mobilizar especialistas em diversos países para a criação e implementação de mecanismos que atuem em níveis regional, nacional e local, incentivando e acelerando a transformação dos padrões de produção e consumo. Entre os objetivos da iniciativa estão a promoção de sociedades sustentáveis, o desenvolvimento social e o estímulo à produção e demanda por produtos e serviços sustentáveis.
Em 2007 a cidade de São Paulo sediou reunião das Nações Unidas dentro do Programa Marrakech Process
de Compra e Produção Sustentável (CPS) — Iniciativa da América Latina e Caribe, onde foi ratificada, entre
outras, a intenção dos países em implementar compras públicas sustentáveis. Neste ato os países se comprometeram a tomar as medidas necessárias para garantir o cumprimento do Plano de Ação Regional em
Continua

3
4

Unep: United Nations Environment Programme.
Undesa: United Nations Department for Economic and Social Affairs.
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CPS; a promover o fortalecimento das áreas institucionais de cada país no tema CPS e a integrar estas
ações nas políticas de desenvolvimento econômico e social dos países da região; a solicitar às agências de
desenvolvimento, financiamento; e às organizações intergovernamentais o apoio e a busca de financiamento para a implementação e expansão das atividades de CPS.
No nível europeu
6o Programa de Ação Ambiental da Comunidade Européia, 2002.
O programa tem quatro áreas prioritárias: mudança climática; natureza e biodiversidade; meio ambiente,
saúde e qualidade de vida; e recursos naturais e resíduos. Isso indica que “se carece de uma solução
estratégica para introduzir as mudanças necessárias nos padrões de produção e consumo que influenciam
o estado e as tendências do meio ambiente, incorporando novas maneiras de trabalhar com o mercado,
fortalecendo cidadãos e incentivando o melhor planejamento para o uso da terra e decisões gerenciais”.
As estratégias do programa incluem:
❑
❑

❑
❑
❑

monitoramento regular, através de indicadores relevantes, e apresentação no processo de integração setorial;
promoção de uma solução integrada da política que incentive a consideração de exigências ambientais
durante todo o ciclo de vida do produto, e uma aplicação mais difundida de processos e produtos
ambientalmente amigáveis;
incentivo a compromissos e acordos voluntários para alcançar objetivos ambientais transparentes;
incentivo ao uso de ecorrotulagem;
promoção de compras sustentáveis, respeitando as normas de concorrência da Comunidade Européia
e o mercado interno, com linhas e diretrizes em melhores práticas, começando com uma pesquisa
sobre as compras sustentáveis em instituições da comunidade.

No nível municipal
Convocatória de Hannover de Líderes Municipais Europeus para o Século XXI.
Em 2000, na III Conferência Européia sobre Cidades e Municípios Sustentáveis, 250 líderes municipais de
36 países europeus e regiões vizinhas aprovaram o texto da Convocatória de Hannover segundo a qual os
líderes municipais “devem prestar atenção para as oportunidades que surgem a partir de novas tecnologias
e conceitos inovadores de serviços que tornam nossas cidades mais eco-eficientes” e “devem ter consciência sobre o poder de compra das autoridades locais no mercado e usá-lo para direcionar o desenvolvimento para soluções social e ambientalmente saudáveis”. Eles convocaram outras regiões “para manter
sua própria casa em ordem introduzindo políticas para a compra de produtos e serviços verdes”.
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É legal?

No mundo inteiro, existe um debate sobre a legalidade da opção mais sustentável em termos socioambientais nas licitações públicas. Muitos países já superaram
esse debate, e vêm aprovando sistematicamente normas para a incorporação dessas iniciativas em seu ordenamento jurídico. O Brasil já tem excelentes exemplos
para dar, que são comentados neste livro. Mas ainda tem muito a fazer. É importante que os governantes se dêem conta de que a licitação sustentável é um importante instrumento à sua disposição para a implementação de medidas concretas em prol do desenvolvimento sustentável. O mesmo deve se dar por parte dos
cidadãos, que devem cobrar de seus governantes atitudes mais contundentes em
prol do meio ambiente e da sociedade. O setor privado, ou seja, as empresas
também devem atentar para as oportunidades de negócios nessas áreas, e o segmento de fomento à pesquisa e inovação e o setor financeiro devem perceber que
essa é uma oportunidade para novos investimentos, com retornos seguros.
No mundo
Alguns exemplos de países ou autoridades públicas que adotaram normas
sobre licitação sustentável são citados a seguir. Entre os países que se destacaram
inicialmente, encontram-se: Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Países Baixos, Noruega, África do Sul, Japão, Suécia, Áustria, Coréia do Sul e Suíça.
A Coréia do Sul foi um dos primeiros países do mundo a aprovar uma lei
federal de licitação sustentável, visando, entre outros objetivos, fomentar e ex-
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pandir o mercado de produtos sustentáveis. O país desenvolveu sistema governamental de certificação ambiental e selos verdes para identificar produtos e serviços sustentáveis, a fim de fomentar as atividades de licitação sustentável e o mercado de negócios sustentáveis.
Nos Estados Unidos foi aprovado regulamento durante o governo Clinton
(Executive Order number 12.873), que estabeleceu regras de respeito ao meio
ambiente e à cidadania em licitações públicas, estabelecendo, entre outras, a obrigatoriedade da aquisição de materiais reciclados, como o papel, óleos lubrificantes refinados novamente e pneus reaproveitados.
A União Européia adotou novas normas sobre licitação sustentável (diretivas)
em março de 2004, que explicitamente estabeleceram que as autoridades públicas
podem incluir critérios ambientais em seus procedimentos licitatórios. Cresce
hoje na Europa o número de países que adotam medidas de licitação sustentável.
A Suíça tem sistema implementado e lei em vigor. Apesar de não integrar o
sistema europeu, desenvolveu padrões para produtos e serviços e promove treinamentos de agentes de governo e de educadores.
Outros exemplos de países que promovem a licitação sustentável constam
do capítulo 6 (“O que está sendo feito?”) deste guia.
No Brasil

Legislação básica sobre licitações
Devido ao reconhecimento da importância do uso eficiente dos recursos públicos, a Constituição Federal de 1988 trouxe no inciso XXI, do art. 37, a previsão legal
que obriga que as obras, serviços, compras e alienações públicas sejam feitos por meio
de processo licitatório, assegurando igualdade de condições a todos os concorrentes.
Diante desta determinação legal foram elaboradas as normas gerais sobre licitações e contratos com a administração pública que estão descritas na Lei no 8.666, de
21 de junho de 1993, legislação atualizada pelas leis no 8.883, de 8 de junho de 1994;
no 9.032 de 28 de abril de 1995; e no 9.648 de 27 de maio de 1998. Mais recentemente, foi publicada a Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, que instituiu o pregão.
Segundo a Lei no 8.666/93, licitação vem a ser um procedimento administrativo pelo qual um ente público,5 visando selecionar a proposta mais vantajosa
5 A administração pública compreende a administração direta e a indireta da União, dos estados,

do Distrito Federal e dos municípios e abrange as entidades com personalidade jurídica de
direito privado sob controle do poder público e das fundações por ele instituídas e mantidas.
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para um contrato de seu interesse, abre a todos os interessados a possibilidade de
apresentar propostas.
Para cientificar os possíveis interessados em contratar com a administração
pública são utilizados dois instrumentos: o edital e a carta-convite, onde constam
todas as condições e exigências para contratação de um serviço ou aquisição de
um bem, salvo quando há dispensa ou inexigibilidade da licitação, conforme dispõe o art. 37, XXI, da Constituição Federal.
As hipóteses de dispensa ou inexigibilidade podem ocorrer em razão do
pequeno valor, de situações excepcionais, do objeto buscado ou da pessoa a ser
contratada, mas sempre baseadas nos casos especificados na legislação.
Por meio do edital a administração leva ao conhecimento do público a
abertura de licitação nas modalidades concorrência, tomada de preço, concurso,
leilão e pregão. Na modalidade convite, a cientificação da licitação se dá com a
emissão de carta-convite, forma simplificada de edital.
A escolha, pela administração, entre uma modalidade ou outra de licitação
levará em conta o objeto a ser contratado, o valor estimado da contratação e os
licitantes envolvidos.
Para facilitar a visualização de cada modalidade de licitação e as suas características, cada uma delas é apresentada, separadamente, nos quadros 5 a 9, e o sistema de
pregão no quadro 10.
Quadro 5

Tipo de licitação: concorrência
Instrumento
convocatório Objeto
Edital
❑ obras e serviços de engenharia;
❑
❑

❑

❑

❑
❑

Licitantes
Qualquer
interessado que
compras e serviços de engenharia; preencha os
compras e alienação de bens imóveis; requisitos previstos

concessão de direito real de uso;
no edital.
licitação internacional;
alienação de bens móveis;
registro de preços.

Valor envolvido
(valor relacionado com a
descrição da coluna objeto)
❑ acima de R$ 1,5
milhão;
❑ acima de R$ 650 mil
❑ qualquer que seja o valor
do bem, admitindo-se,
também, a modalidade leilão;
❑ qualquer que seja o valor do
bem;
❑ qualquer que seja o valor do
bem, admitindo-se a utilização
da tomada de preços;
❑ acima de R$ 650 mil
❑ não há na lei qualquer limitação.

Fonte: Lei no 8.666/93.
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Quadro 6

Tipo de licitação: tomada de preços
Instrumento
convocatório
Edital

Objeto
Licitantes
Valor envolvido
Qualquer objeto exceto os
❑ interessados
❑ para obras e serviços de
especialmente identificados
previamente
engenharia, valores até
para a concorrência.
cadastrados;
R$ 1,5 milhão;
Exceção: licitação internacional ❑ interessados que
❑ para compras e serviços não
(desde que respeitado o limite preencham os
mencionados acima, valores até
de valor destinado à tomada
requisitos para
R$ 650 mil.
de preços).
cadastramento até o
terceiro dia anterior à
data do recebimento
das propostas.

Fonte: Lei no 8.666/93.

Quadro 7

Tipo de licitação: leilão
Instrumento
convocatório Objeto
Licitantes
Edital
❑ venda de bens móveis
Qualquer interessado.
inservíveis para a administração;
❑ produtos legalmente
apreendidos;
❑ produtos penhorados;
❑ exceção à concorrência:
alienação de bens imóveis
(desde que não supere o
limite de valor fixado na lei);
❑ semoventes.

Valor envolvido
Valor dos bens postos em leilão
não poderá superar montante
de R$ 650 mil.

Fonte: Lei no 8.666/93.

Quadro 8

Tipo de licitação: concurso
Instrumento
convocatório Objeto
Licitantes
Edital
❑ escolha de trabalho técnico;
Qualquer interessado.
❑ escolha de trabalho científico;
❑ escolha de trabalho artístico;
❑ esta modalidade de licitação
deve ser aplicada quando a
administração objetivar firmar
contratos de prestação de
serviços técnicos profissionais
especializados.

Valor envolvido
Não há limites na lei.
O valor se restringe a um prêmio
ou remuneração previamente
estabelecido no edital.

Fontes: Lei no 8.666/93 e Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo, 11. ed. São Paulo: Atlas, 1999.
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Quadro 9

Tipo de licitação: convite
Instrumento
convocatório Objeto
Carta-convite Qualquer objeto exceto
os especialmente
identificados para a
concorrência.

Licitantes
Valor envolvido
No mínimo três interessados ❑ para obras e serviços de
do ramo pertinente a seu
engenharia até R$ 150
objeto, cadastrados ou não,
mil;
escolhidos e convidados pela ❑ para compras e serviços, não
unidade administrativa.
mencionados acima, até
R$ 80 mil.

Quadro 10

Tipo de contratação: pregão
Instrumento
convocatório Objeto
Edital
Bens e serviços de uso comum.
Obs.: Impossibilidade de inclusão
em seu objeto dos
equipamentos, programas
e serviços de informática,
exceto os de digitação e
manutenção de equipamentos.
Tampouco é possível constar de
seu objeto a contratação de
obras e serviços de engenharia,
as locações imobiliárias e as
alienações em geral.

Licitantes
Quaisquer pessoas,
inclusive aquelas não
inscritas em cadastro.

Valor envolvido
Não há limite previamente
estabelecido na lei.
O pregoeiro terá uma planilha
de custos com os valores
pesquisados pela administração
pública para ter como base por
ocasião dos lances.

Fonte: Lei no 10.520/02.

O procedimento a ser realizado em cada uma das modalidades de licitação
difere conforme a dificuldade de cada um, sendo a concorrência a modalidade
mais complexa e o convite a mais simples, tendo em vista o montante de dinheiro
envolvido em cada uma destas modalidades. Vejamos o quadro 11.
Descritos de forma sucinta o processo licitatório e seu procedimento, restanos apresentar a possibilidade de se exigir que este processo seja sustentável.
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Quadro 11

Modalidades de compras públicas
Modalidade

Concorrência

Tomada
de preço

Concurso

Leilão

Pregão

Convite

Procedimento

Fases:

Fases:

A Lei no 8.666/

A Lei no

1a Edital (conjunto
de regras a serem
seguidas na
realização do
procedimento
licitatório e do
contrato com a
administração
pública)

1a Edital

93 não
estabelece
disciplina
própria. Cada
concurso o fará
especialmente
para si.

8.666/93
não
estabelece
disciplina
própria.
Remete à
legislação
pertinente.

Disciplinado na
Lei no 10.520/02.
Fases:
1a Edital
(convocação)

Fases:
1a Cartaconvite

2a Habilitação
(verificação e
apreciação dos
documentos
apresentados)
3a Classificação
(julgamento das
propostas com
classificação
pela ordem de
preferência)

2a Habilitação
3a Classificação
4a Homologação
5a Adjudicação

Obs.: diferencia-se
da concorrência
em dois
momentos: prazo
de publicação do
edital e fase de
habilitação

2a Classificação

2a Credenciamento 3a Adjudicação
3a Apresentação 4a Homologação
das propostas
(competição).
Possibilidade de
lances verbais
4a Classificação
(julgamento)
5a Habilitação
(só para o
vencedor da
menor proposta)
6a Adjudicação

4a Homologação
(aprovação do
procedimento)

7a Homologação

5a Adjudicação
(atribuição ao
vencedor do
objeto da
licitação)
Critério de
seleção da
proposta

1. Melhor
técnica

1. Maior
lance ou
oferta

1. Menor oferta
ou lance

1. Melhor
preço

1. Melhor preço

1. Melhor preço

2. Melhor técnica

2. Melhor técnica

3. Técnica e preço

3. Técnica e preço

2. Melhor
técnica

4. Maior lance ou
oferta

4. Maior lance ou
oferta

3. Técnica e
preço
4. Maior
lance ou
oferta
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Licitação sustentável: é possível?
Diferentes entendimentos existem acerca da legalidade da opção de compra de produtos sustentáveis pelas entidades públicas, por meio de processos de
licitação pública.
A Constituição Federal de 1988 tem, entre os princípios que regem a atividade econômica, a busca pela defesa do meio ambiente e a livre concorrência.
Ambos encontram-se descritos no mesmo art. 170 a demonstrar a preocupação
do nosso Estado pelo denominado desenvolvimento sustentável. Sendo a Constituição Federal a norma que ocupa o primeiro lugar no que tange à hierarquia e à
prevalência das demais normas, a interpretação das leis por ela recepcionadas e
que a seguiram deve estar em consonância com os seus princípios e ordens. E a
legislação que trata da licitação não foge dessa regra.
A primeira atitude a se tomar é tentar visualizar o principal objetivo da
legislação licitatória com um olhar mais sustentável e menos financeiro.
Por exemplo, quando a Lei no 8.666/93 informa que a administração pública selecionará a proposta mais vantajosa, este adjetivo deve ser entendido em
seu sentido mais amplo, ou seja, as propostas aceitas devem ser as mais convenientes para resguardar o interesse público.
E isso porque, quando a administração atua, o faz em nome dos administrados e para eles. Como o Estado é a própria sociedade representada ou organizada, não resta qualquer dificuldade em identificar entre os seus objetivos a busca
por contratos que atendam aos anseios da coletividade. Entre esses anseios, está a
manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, obrigação imposta ao
poder público por meio da redação dos arts. 170, VI, e 225 da Constituição Federal. Diante desses regramentos, o que se verifica é que a licitação é um dos instrumentos a serem utilizados pelo Estado na busca da proteção ao meio ambiente.
Di Pietro (1999:294), ao mencionar os princípios que regem a licitação,
sustenta que ela decorre do princípio da indisponibilidade do interesse público e
que se constitui em uma restrição à liberdade administrativa na escolha do
contratante.6 Ou seja, licitar é tornar lícito um contrato firmado com a administração pública e este deve estar em consonância com o interesse público.
Como já mencionado, a busca por licitações que respeitem o meio ambiente já é uma realidade em nosso país. Como exemplo é possível citar a Lei no
6

Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 11. ed. São Paulo: Atlas, 1999.
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11.079, de 30 de dezembro de 2004, que institui normas gerais para licitação e
contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública.
Essa legislação, em seu art. 10, VII, condiciona a licitação “à licença ambiental
prévia ou expedição das diretrizes para o licenciamento ambiental do empreendimento” a demonstrar uma preocupação do Estado com o entorno ambiental.
Apresentamos aqui o entendimento de Silvia Nascimento, procuradorachefe da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo, especialista em
licitações públicas e em direito ambiental, que defende a licitação sustentável não
só como ação possível de ser realizada pelo Estado, mas desejável. Na nona edição
do Fórum Empresarial,7 promovido pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade
da Eaesp/FGV, Silvia Nascimento apresentou os fundamentos legais da opção do
governo do estado de São Paulo em promover obras, compras e contratações,
considerando aspectos ambientais. Trata-se de iniciativa pioneira no Brasil, que
integra várias pastas de governo na definição de critérios de sustentabilidade para
a licitação pública. Essa ação é muito relevante, tendo em vista que o governo tem
enorme poder de compra e portanto de influenciar tendências de mercado. Estimativas recentes demonstram que cerca de 10% do PIB brasileiro são movimentados por compras e contratações realizadas por órgãos de governo, portanto, é
fundamental que aspectos de sustentabilidade social e ambiental sejam considerados na utilização dos recursos públicos.
Entre os fundamentos legais apresentados pela procuradora, destaca-se o
preceito da Constituição Federal que estabelece que a ordem econômica deve ser
fundada na valorização do trabalho humano e na livre-iniciativa, devendo também assegurar a todos existência digna, conforme ditames da justiça social, e
basear-se na livre concorrência, na defesa do meio ambiente e na redução das
desigualdades regionais e sociais. A Constituição determina ainda que a contratação de obras, serviços, compras e alienações, mediante licitação pública, deve
assegurar igualdade de condições para todos os licitantes. Portanto, é fundamental compatibilizar esses preceitos constitucionais, para que a promoção do poder
de compra e contratação do Estado aconteça de forma coerente e buscando sempre a promoção da justiça social e a proteção ambiental.

7

O fórum é uma iniciativa do Centro de Estudos da Sustentabilidade (GVces) em parceria
com a Amce Negócios Sustentáveis Ltda. e consiste num espaço de reflexão em torno de
conceitos e práticas de sustentabilidade e responsabilidade corporativa incorporadas à gestão,
por meio de encontros de executivos de empresas e organizações da sociedade civil. Mais
informações no site <www.ces.fgvsp.br>.
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A legislação infraconstitucional estabelece outros preceitos que tornam nítida a importância da incorporação de critérios socioambientais na licitação pública, merecendo destaque alguns princípios da Lei no 8.666 de 1993 —, a Lei de
Licitações — como a proibição de restrições ao caráter competitivo, estabelecendo-se certas preferências ou distinções dos licitantes que sejam impertinentes ou
irrelevantes para o específico objeto do contrato (art. 3o, §1o), o que permite
afirmar que não devem ser discriminados os produtos considerados mais sustentáveis sob o ponto de vista social ou ambiental.
Além disso, a interpretação da Lei de Licitações públicas deve se dar de forma
coerente com o restante das normas do ordenamento jurídico nacional, em particular, com os preceitos da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei no 6.938/
81) que orienta o Estado na gestão pública dos interesses ambientais. A referida lei
estabelece entre seus objetivos que é preciso compatibilizar o desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente, fixar critérios e
padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo dos recursos
ambientais, desenvolver pesquisas e tecnologias para uso racional desses recursos,
difundir tecnologias de manejo do meio ambiente e formar uma consciência pública
sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico,
promover a preservação e restauração dos recursos ambientais. Portanto, as licitações
públicas deveriam acontecer de forma a respeitar esses preceitos.
A procuradora destaca a falta de aplicação de uma sanção prevista na Lei de
Crimes Ambientais pela administração pública, o que possibilitaria a eliminação
da participação em concorrências públicas de atores em descumprimento da legislação ambiental, condição que parece óbvia, contudo pouco utilizada na prática. O preceito a ser aplicado é aquele da Lei Federal no 9.605, de 12 de fevereiro
de 1998, que estabelece a possibilidade de aplicação de sanção restritiva de direitos, como a proibição de contratar com a administração pública, pelo período de
até três anos (art. 72, §8o, V), para infratores de normas ambientais.
A procuradora Silvia Nascimento entende ser viável a promoção de iniciativas de licitação sustentável em face do ordenamento jurídico brasileiro, e da
importância de implantação de uma política de consumo sustentável pela administração pública, destacando como instrumentos principais:
❑

❑

a aplicação, ao poluidor, da sanção administrativa ambiental de impedimento
para contratar com a administração pública por até três anos;
a especificação do objeto na licitação, com requisitos voltados à conservação e
à preservação do meio ambiente.
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A economia da licitação sustentável
A licitação sustentável é cara? A confusão mais freqüente a respeito da licitação sustentável refere-se ao custo. Costuma-se acreditar que o preço dos produtos sustentáveis é muito elevado e os benefícios não justificam o tempo e os esforços exigidos. Na realidade, um programa de licitação sustentável é uma estratégia
que combina diversas soluções inovadoras de compras. Se implementado adequadamente, não deve envolver custos adicionais. Além disso, tal programa melhora
o custo-eficiência geral de operações licitatórias. Em muitos casos pode-se obter
mais valor pelo mesmo custo ou até por menos. E mais, esse enfoque desonera a
sociedade, que deixa de pagar pelos “custos externos” associados à produção de
bens sem respeito ao meio ambiente e à população, já que os custos de poluição,
saúde pública, desmatamento, entre outros, não são incluídos no preço dos produtos, e quem paga a conta somos nós.
Logicamente, o preço final de um produto deve incluir todos os custos
envolvidos durante seu ciclo de vida completo — incluindo os de uso (tais como
eletricidade ou consumo de água) e de disposição final do produto. Quando uma
solução “ciclo de vida” é aplicada à contabilidade, ela rapidamente mostra que em
muitos casos o produto mais adequado, sob o ponto de vista ambiental, é realmente mais barato a longo prazo, mesmo quando os custos iniciais são mais elevados.

Compras públicas 2a ed 5a prova.pmd

43

24/9/2008, 11:54

44

Compras públicas sustentáveis

Outras medidas podem ser aplicadas, além da solução tipo ciclo de vida, a
fim de melhorar a relação custo-benefício e garantir que os preços iniciais de
compra não aumentem significativamente. Essas medidas são:
❑
❑
❑

minimizar a necessidade de compra;
agilizar a licitação;
manter preços de compra competitivos.

Controlando os custos “reais”

A solução ciclo de vida: olhando além do preço
O argumento normalmente mais usado contra a licitação sustentável é que
os produtos sustentáveis custam mais. Observando mais profundamente, tal generalização não mantém sua veracidade. Em muitos casos a alternativa mais sustentável está disponível pelo mesmo preço de compra que os produtos convencionais, ou por um preço marginal mais elevado. Produtos de TI (tecnologia da
informação) eficientes sob o ponto de vista energético, por exemplo, geralmente
não são mais caros que as alternativas menos eficientes, mesmo ignorando os
custos reduzidos durante seu uso.
De qualquer maneira, é comum que o produto sustentável seja um pouco
mais caro do que a alternativa convencional, porque o preço normalmente incluirá compensações pelas novas tecnologias e design, e para muitos produtos as economias de escala ainda não foram alcançadas. Mesmo assim, o custo real de um
produto para o comprador é muito mais do que simplesmente o preço de compra
pago por ele. A fim de decidir qual alternativa é mais barata, os custos durante
todo o ciclo de vida do produto devem ser levados em conta — os de compra, de
operação, manutenção e de disposição do produto.
Quando examinamos o caso da licitação sustentável, assim que os custos
“ocultos” do ciclo de vida são levados em conta, as vantagens econômicas da
compra de produtos sustentáveis ficam óbvias. Por exemplo, um edifício que
administra sua energia de forma mais eficiente pode custar mais na construção,
mas devido aos custos reduzidos de operação (por exemplo, contas de aquecimento ou refrigeração central) terá um período mais curto de recuperação do
capital investido e um retorno mais elevado do investimento. Na cidade de Kolding,
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um novo edifício escolar foi projetado para ajudar a comunidade a economizar
mais de 50% em gastos com eletricidade e manutenção, simplesmente ao instalar
um sistema passivo da ventilação. No caso de produtos energéticos eficientes, um
preço de compra “elevado” está normalmente mais do que compensado por economias a longo prazo mais elevadas. Por exemplo, o preço das lâmpadas fluorescentes compactas é mais elevado do que o das incandescentes convencionais, mas
elas duram 10 vezes mais e consomem somente 1/4 da eletricidade que as
incandescentes. Por isso, oferecem economia em contas públicas durante sua vida.
Na crise energética no Brasil, em 2001, conhecida popularmente como
“apagão”, houve grande migração em edifícios públicos e privados, bem como
nas residências, para o uso de lâmpadas mais eficientes sob o ponto de vista
energético, além de instalação de sistemas mais econômicos. Além de ganhos
econômicos, significa ganhos ambientais. E significará ainda mais, se houver uma
ampliação da instalação de usinas termelétricas no país para geração de energia,
tendência real, que deverá “sujar” a matriz energética do país pelo incremento de
emissões de gases de efeito estufa, razão pela qual medidas de eficiência energética
serão altamente significativas sob o ponto de vista ambiental, pois representarão
redução na emissão de gases poluentes locais, além de gases de efeito estufa (CO2),
causadores das mudanças climáticas globais.
Muitos órgãos públicos e privados ao redor do mundo reconhecem as vantagens econômicas de levar em conta os custos do ciclo de vida dos produtos.
Quando as autoridades ambientais em Hamburgo, Alemanha, trocaram cada duas
antigas lâmpadas ineficientes por uma lâmpada com eficiência energética em 300
edifícios públicos, reduziram o consumo anual da eletricidade em cerca de 4,5
milhões de kWh (o equivalente a aproximadamente 2.700 t das emissões de CO2,
levando-se em consideração o consumo de combustíveis fósseis naquele país para a
geração de energia elétrica). Estabelecendo-se um preço de 0,5 por kWh, isso
equivale a uma economia de 225 mil na conta de energia de Hamburgo.
A experiência de uma prefeitura americana no condado de Multnomah,
Oregon, demonstra que alguns produtos sustentáveis são muito mais eficientes
economicamente do que os convencionais. A solução tipo ciclo de vida na compra de produtos de alta eficiência energética ajudou a prefeitura a economizar
15% de seu orçamento energético. Há muitas prefeituras ao redor do mundo que
podem relatar experiências bem-sucedidas similares com licitação sustentável.
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Quadro 12

Solução do tipo ciclo de vida na redução dos custos no
condado de Multnomah, Oregon, Estados Unidos
O condado de Multnomah é responsável pelas contas de 70 instalações. Durante o período de 1993-98, o
condado introduziu um programa de eficiência energética usando critérios ambientais baseados nos padrões
do produto da EPA (Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e no programa de edifícios Energy Star.
Resultados
Substituindo modelos ultrapassados por equipamentos elétricos eficientes, o condado conseguiu reduzir
seu consumo de energia anual em 6,3 milhões de kWh. Como conseqüência, economizou US$ 335 mil por
ano em sua conta da energia elétrica — o equivalente a 15% do seu orçamento anual de eletricidade. A
demanda reduzida de eletricidade resultou em reduções de emissão de 3,5 milhões de quilogramas de
CO2 (gás de efeito estufa, um dos causadores do problema das mudanças climáticas globais). Os padrões
de equipamento do condado que especificam os critérios de alta eficiência e os custos do ciclo de vida
foram cruciais ao permitir que os produtos energéticos eficientes competissem com os modelos menos
eficientes, reduzindo os preços no mercado.

O quadro 13 apresenta vários produtos sustentáveis que têm vantagens do
tipo ciclo de vida significativas em relação aos produtos convencionais.
Quadro 13

Produtos sustentáveis: redução dos custos do ciclo de vida
Estágio do ciclo de vida

Exemplos de custos reduzidos

Exemplos de produtos

Transporte

Custos de transporte reduzidos: Detergentes
produtos menos tóxicos exigem Produtos de limpeza
menos gastos e menor cuidado.
Tintas

Operação

Economia a partir do uso reduzido
de energia, combustível, água —
vários produtos sustentáveis são
projetados para consumir menos
recursos naturais.
Alternativas não-tóxicas reduzem
custos de gerenciamento de produtos perigosos (incluindo custos de
licenciamento, custos de manuseio
de materiais tóxicos e de treinamento de pessoal).

Lâmpadas eficientes
Flashes
Transporte público eficiente
Produtos de limpeza não-tóxicos

Continua
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Estágio do ciclo de vida

Exemplos de custos reduzidos

Manutenção

Vários produtos sustentáveis são Sistemas de iluminação
mais duráveis, mais fáceis de conser- Materiais de construção
tar usam materiais de melhor qualidade e levam a economias de manutenção e custos de substituição.

47

Exemplos de produtos

Custos de disposição final (despejo) Vários produtos sustentáveis são Cartuchos de impressoras
mais duráveis, geram menos resí- Geladeiras sem CFC
duos, menos resíduos tóxicos, ou Computadores não-tóxicos
podem ser reciclados. Por isso, reduzem os custos e os perigos da disposição e gestão de resíduos sólidos, taxas e impostos, assim como
dívidas futuras.
Todos os estágios do ciclo de vida Redução dos custos com seguran- Construções
ça e saúde dos funcionários.
Produtos de limpeza
Redução dos custos para minimizar Equipamentos eletrônicos
a quantidade de incidentes e custos relacionados com as conseqüências de incidentes.

Reduzindo custos: medidas adicionais

Minimizando a necessidade de compra
Evitar a necessidade da compra é a maneira mais direta e o caminho certo
para cortar custos de aquisição. Em termos concretos, isto significa que os consumidores finais do produto e os compradores têm que rever suas exigências ou
necessidades do produto e identificar oportunidades potenciais para aumentar a
eficiência de seu uso. Por exemplo, na cidade de Zurique, Suíça, a administração
optou por cartuchos de tinta com “alta capacidade de recarga” e economizou
30% nos custos de compra, porque eles contêm 30% mais tinta do que os cartuchos originais e conseqüentemente duram mais.
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Quadro 14

Minimizando a necessidade da aquisição
❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Evitar a necessidade do produto — usar correio eletrônico em vez dos memorandos ou ofícios tradicionais de papel, por exemplo, pode eliminar o uso das grandes quantidades de papel, ao mesmo
tempo que se economiza na compra, arquivamento, armazenamento e custos de disposição;
Reduzir os materiais exigidos para uma tarefa (por exemplo, o empacotamento para o transporte do
produto) — isto diminui a necessidade de reciclagem ou disposição final dos materiais quando eles
não são mais necessários.
Comprar produtos e equipamento duráveis, reparáveis e que possam ser aperfeiçoados — tais
produtos necessitam ser substituídos com menor freqüência e reduzem tanto o desperdício quanto a
quantidade de energia e de materiais necessários para manufaturar novos produtos, ao mesmo tempo
que diminuem os custos de compra.
Melhorar o armazenamento, inventários e a gerência de estoque — isso pode ajudar a reduzir os custos
de perdas por obsolescência e a minimizar custos administrativos, de transporte e de distribuição.
Comprar produtos a granel e em forma concentrada (sempre que possível) — comprar em grande
quantidade minimiza o desperdício com transporte e empacotamento, com a entrega, e adia a necessidade de se comprar produtos novos.
Utilizar sistemas de produtos/serviço — isto significa usar, de preferência, um serviço em vez de um
objeto físico para atender às necessidades dos usuários finais. Por exemplo, ao invés de comprar material de limpeza, contratar um serviço de pessoal de limpeza; alugar mobiliário de escritório, ao invés de
adquiri-lo. Isso pode eliminar a necessidade de comprar, manter e dispor o material, ao mesmo tempo
que minimiza impactos ambientais. Para mais informação, consulte a página <www.uneptie.org/pc/
sustain/design/pss.htm>.
Adiar a substituição dos produtos (pelo maior tempo possível) — órgãos que usam os produtos por
todo o período de seu funcionamento obtêm proveito máximo de suas compras.
Treinar os funcionários para o uso mais eficiente do equipamento — treiná-los de acordo com as características de eficiência energética dos equipamentos de escritório ajuda a reduzir custos de eletricidade.
Garantir que seja feito o uso máximo dos produtos no fim de sua vida útil — mais e mais alternativas
para evitar o descarte dos produtos estão se tornando disponíveis, desde os fabricantes têxteis que
oferecem programas de reciclagem para tapetes usados, aos que limpam e revendem computadores
obsoletos, fazem reutilização das partes em outras máquinas ou reciclagem dos componentes.

A prática tem mostrado que tais ações caminham juntamente com significativas economias nos gastos, como podemos ver por meio das numerosas atividades de prefeituras em todo o mundo. Por exemplo, o programa de prevenção
de desperdício de papel na cidade de Zurique resultou em economia anual de
aproximadamente 65 mil nos custos de armazenamento e eliminação no primeiro ano da operação, e aproximadamente 125 mil nos anos seguintes. Outro
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bem-sucedido exemplo é o de Wiener Neustadt, na Áustria, que conseguiu uma
redução de mais de 30% nos custos de limpeza.
Quadro 15

Minimizando a necessidade de aquisição: estudo de caso de
Wiener Neustadt, Áustria
Em 1996, a cidade de Wiener Neustadt, na Áustria, lançou uma iniciativa visando a redução dos riscos
ecológicos associados com a limpeza convencional. O método envolveu mudanças tanto na licitação de
produtos de limpeza — centralizando as compras e incorporando critérios ambientais nos editais propostos — quanto no uso. Várias medidas específicas foram tomadas, incluindo:
❑

❑

❑

❑

❑

análise da situação da limpeza — uma empresa local de limpeza avaliou a situação atual da limpeza,
o que incluía o tamanho da área a ser limpa, a quantidade e o grau de sujeira, a existência de equipamento e produtos químicos de limpeza, o tipo de limpeza etc. Esta avaliação foi usada então como
base para novas propostas;
identificação e execução de ações específicas — as abordagens feitas incluíram redução do tamanho
da área a ser limpa, uso de métodos alternativos de limpeza (por exemplo, mecânica) e introdução de
um sistema preciso de dosagem;
treinamento de funcionários — os funcionários foram instruídos sobre como usar os produtos de
limpeza de forma responsável com o meio ambiente. O treinamento incluiu critérios ambientais na
compra, métodos de limpeza alternativos, instruções objetivas de dosagem e informação sobre os
riscos ecológicos e de saúde dos produtos. Antes do curso, detergentes eram desperdiçados, baseando-se na falsa premissa de que “quanto mais detergente, mais limpo”;
monitoramento dos resultados do programa — os resultados incluem a verificação do consumo e a
escolha dos produtos e equipamentos de limpeza pelo escritório central de compras, e o monitoramento da área a ser limpa, além dos materiais solicitados pela empresa local de limpeza (sem custo);
resultados e efeitos — os impactos ambientais da limpeza foram reduzidos significativamente ao se
cortar o uso de produtos de limpeza em 20% a 30%. O pessoal mais motivado e informado deseja
continuar a contribuir com a proteção ambiental.

Em termos financeiros, as medidas adotadas resultaram numa economia de mais de 30% em custos anuais
com serviços de limpeza.

Agilização da licitação
Além das abordagens descritas em relação à consideração dos custos do ciclo
de vida e busca da minimização da necessidade da aquisição, há muitas técnicas e
recomendações que podem ser aplicadas para melhorar a eficiência total dos procedimentos de licitação e para ajudar a manter os custos em níveis mínimos.
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Licitação centralizada
As estruturas de licitação diferem bastante entre as autoridades públicas.
Em alguns sistemas, a maior parte dos processos licitatórios é organizada por um
departamento de compra central. Em outros sistemas, a abordagem pode ser mais
descentralizada, com responsabilidades de compra delegadas a departamentos
diferentes. Um sistema mais centralizado oferece várias vantagens, especialmente
para a implementação da licitação sustentável. Algumas dessas vantagens são:
possibilidade de introduzir políticas e práticas de licitação mais coerentes e mais
coordenadas com menos esforço; capacidade de monitorar e limitar a despesa
total do orçamento em compras novas com mais eficiência; possibilidade de alcançar condições mais favoráveis de compra simplificando diversos pedidos pequenos; e maior chance de minimizar custos.
Licitação compartilhada
Dentro do setor público, muitas entidades individuais de compra adquirem bens e serviços parecidos. A licitação compartilhada, ou compra compartilhada, é um instrumento de cooperação e coordenação federativa, que facilita as
compras públicas e garante alguns benefícios:
❑

❑

preços mais competitivos e condições mais favoráveis de compra, considerando que são quantidades maiores, especialmente quando se compram produtos fabricados em massa (menos relevantes no caso de trabalhos de construção);
redução dos custos administrativos, economia de recursos humanos, de tempo, e melhoramento dos serviços pelas entidades de compras, como conseqüência da concentração da gerência de aquisição.

Parecida com a compra centralizada, a licitação compartilhada ajuda a introduzir políticas e critérios ambientais sustentáveis coerentes e coordenados. Além
disso, pode ser usada como uma ferramenta poderosa para reduzir os custos da
introdução de licitação sustentável em uma autoridade específica, e para promover produtos mais sustentáveis e o progresso tecnológico.
A licitação compartilhada já é uma prática comum em alguns países (Áustria, Canadá, Itália, Inglaterra e Estados Unidos). Na Dinamarca, um grupo de
grandes compradores institucionais, incluindo empresas construtoras e governos
locais, criou a empresa Danish Electricity Savings Trust, a fim de obter economias
energéticas por meio do compartilhamento das aquisições, o que vai ao encontro
dos critérios de rotulagem da eficiência energética. Aplicando a licitação com-
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partilhada, eles foram capazes de conseguir um preço de atacado muito favorável
para a compra de uma quantidade acima de 10 mil refrigeradores com maior
eficiência energética. Uma das formas mais populares existentes da compra compartilhada é o consórcio que negocia a compra em nome de diversas autoridades
públicas locais, uma solução que ajuda a economizar dinheiro, particularmente
para governos menores. Nos Estados Unidos, um consórcio entre governo, empresas de serviço público e ONGs organizou uma competição para premiar com
US$ 30 milhões o fabricante que oferecesse o melhor refrigerador novo que superasse os padrões atuais de eficiência em pelo menos 30%. O objetivo foi alcançado por muitos fornecedores.
O quadro 17 descreve como as prefeituras da região de Vorarlberg, na Áustria, conseguiram economias significativas unindo atividades de aquisição.
Quadro 16

Compra compartilhada em grande escala: projeto Zeus
O projeto Zeus (Zero and Low Emission Vehicles in Urban Society — veículos com nula ou baixa emissão
em zonas urbanas) reuniu oito cidades européias (Atenas/Amaroussion, Bremen, Copenhague, Helsinque,
Londres/Coventry, Luxemburgo, Palermo e Estocolmo) em uma tentativa de ver como remover os obstáculos do mercado, que atualmente prejudicam a instalação de um mercado de maior escala para os veículos com nula ou baixa emissão. O projeto formou o consórcio Zeus de Licitação (Zeus Procurement
Consortium, ZPC) para possibilitar que as prefeituras unissem suas atividades de compras de veículos e,
assim, apreciassem os resultados da economia de escala. Os esforços do consórcio resultaram em três
contratos estruturais e um contrato de fornecimento com as principais empresas automobilísticas na
União Européia. Juntos, eles compraram e começaram a operar mais de mil veículos de nula ou baixa
emissão e uma vasta linha de combustíveis alternativos.

A licitação compartilhada é permitida pela legislação de compras da União
Européia, contanto que os compradores cumpram as regras fundamentais de aquisição. De acordo com as normas de concorrência, os acordos de compra compartilhada nunca devem ser proibidos, a menos que o volume exceda 5% do mercado relevante no país, visto que o efeito no comércio entre estados-membros é
considerado insignificante abaixo deste percentual. A Comunidade Européia (CE)
esclarece que “os acordos entre empreendimentos pequenos e de médio porte
raramente são capazes de afetar significativamente o comércio entre estados-membros” e normalmente são considerados pró-competição. Uma porção do mercado
acima de 5% é somente provável de ser alcançada quando um número significa-
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tivo de ofertas se juntam. Concluindo, recomenda-se que as autoridades públicas
explorem as oportunidades de licitação compartilhada para adquirir vantagens
econômicas e ambientais. Um trabalho de rede (networking) entre os participantes da campanha e outros deve facilitar amplamente as iniciativas de compartilhamento. Num momento de diminuição dos rendimentos no setor público, as aquisições compartilhadas podem ajudar a promover a licitação sustentável e, ao mesmo
tempo, trazer várias vantagens econômicas à autoridade de compra, e aumentar a
competição entre fornecedores nos Estados Unidos.
Quadro 17

Compra compartilhada em Vorarlberg, Áustria
Na província de Vorarlberg, todas as 96 pequenas prefeituras se reuniram para formar uma associação
ambiental chamada Umweltverband Vorarlberg. Em 2001, o grupo estabeleceu o “ÖkoBeshaffungsService
Vorarlberg” com o objetivo de alcançar os benefícios econômicos e ambientais da compra compartilhada, inicialmente para a licitação de papel de escritório e equipamento de tecnologia da informação (TI). O
escritório central negocia contratos de licitação sustentável que permitem que as prefeituras emitam
ordens de compra sob as condições acordadas entre o fornecedor e o escritório. A compra tem que ser
executada dentro de um período estabelecido (por exemplo, um ano). Em geral as prefeituras têm que
requisitar quantidades mínimas. As propostas especificam que todos os governos locais na província de
Vorarlberg têm o direito de comprar sob as mesmas condições. Para dar uma indicação da eficácia da
rede, prefeituras participantes reduziram custos de equipamento de TI, por ano, em 26% ( 410 mil) e
custos de papel de escritório em 15% ( 6.400).

A licitação compartilhada passou a fazer parte do ordenamento brasileiro a
partir da edição da Lei no 11.107/05, regulamentada pelo Decreto no 6.017/07.
Esta legislação oferece um conjunto importante de vantagens administrativas aos
entes consorciados, entre elas a possibilidade de realização de licitações compartilhadas.
Entre os objetivos expressamente mencionados no decreto que regulamentou a lei está o da promoção do uso racional dos recursos naturais e a proteção do
meio ambiente.
O acolhimento desta modalidade de licitação garante, além de grande economia de recursos materiais e humanos do consorciado, o aperfeiçoamento das
compras públicas, garantindo o cadastramento de fornecedores e registro de preços unificados com maior capacidade de negociação.

Compras públicas 2a ed 5a prova.pmd

52

24/9/2008, 11:54

Quanto custa?

53

Licitação eletrônica
A licitação eletrônica pode atingir uma ampla gama de atividades. Nesse
contexto, o principal ponto de interesse é um sistema de compra baseado na
internet, que utilize meios eletrônicos para transações de compra, que resulte em
eficiências operacionais e em economias potenciais de custo. A licitação eletrônica oferece vários benefícios aos compradores públicos, como:

❑

redução no tempo administrativo e nas despesas com os procedimentos simplificados e mais eficientes;
um sistema mais direto de requisição;

❑

uma maneira de comparar facilmente os preços;

❑

simplificação da busca pela informação, por exemplo, pelo desempenho do
produto ou pelo histórico ambiental dos fornecedores;

❑

padronização dos processos e documentação;

❑

alcance de uma gama maior de fornecedores e aprimoramento da competição;

❑

mais transparência no processo de compra.

❑

O estado de São Paulo já utiliza o sistema de compras eletrônicas,8 viabilizado
por um esforço grande em prol da agilização e maior transparência das compras
públicas. Uma das modalidades disponíveis é o pregão eletrônico, que tem grandes vantagens em relação ao pregão presencial, pois toda a transação é efetuada
via web, sem a necessidade da presença física do fornecedor e dos representantes
da unidade compradora. Além disso, permite maior transparência nas licitações,
uma vez que todas as etapas da negociação podem ser acompanhadas online,
além de permitir a redução de custos nas aquisições, tanto operacional quanto
processual, e o aumento da competitividade, que contribui para a redução dos
preços. E não é só o governo que sai ganhando. Para o setor privado, o sistema
proporciona maior interação com a administração pública, ampliando as suas
oportunidades de negócios com o governo, via internet. E a sociedade tem a
possibilidade de controlar mais de perto as negociações efetuadas pelo portal do

8

Informações adicionais no site da BEC (ambiente eletrônico de contratações):
<www.bec.sp.gov.br>.
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sistema. O grupo de trabalho criado pelo governador Geraldo Alckmin para introdução de critérios ambientais nas compras públicas do estado deve se utilizar
desse sistema para agilização da licitação sustentável.
Governos, assim como o setor privado, apontam significativas reduções de
custo como conseqüência do uso da licitação eletrônica. Por exemplo, o estado de
Massachusetts nos Estados Unidos declara ter reduzido sua ordem típica de custo
de US$ 100-150 para US$ 20-30. Ao mesmo tempo, a licitação eletrônica diminui os custos de marketing e distribuição para os fornecedores de produtos sustentáveis e os ajuda a conseguir volumes de vendas mais elevados; conseqüentemente, isso pode também contribuir para a redução dos preços dos produtos
sustentáveis. O quadro 18 apresenta o exemplo de Pori, na Finlândia, que
implementou com sucesso uma estratégia de licitação eletrônica.
Quadro 18

Licitação eletrônica na compra pública sustentável: estudo de
caso da cidade de Pori, Finlândia

Desde 1997, os processos de licitação da cidade de Pori, na Finlândia, têm sido realizados eletronicamente. O sistema de licitação eletrônico projetado pela cidade é propositadamente simples, baseado em
softwares-padrão de escritório (MS Word e Excel) e em uma comunicação de acesso livre a páginas de
internet e e-mail.
Além disso, Pori beneficia-se ao usar o Ostonet, uma ferramenta de internet desenvolvida em parceria
com o correio da Finlândia, que permite que os compradores requisitem bens de diversos fornecedores
contratados usando um formulário de ordem eletrônica, simplificando consideravelmente o processo de
requisição.
O sistema permitiu agilizar substancialmente os processos de aquisição, e diminuiu significativamente o
papel usado no trabalho. A cidade também usou o sistema eletrônico para enfatizar e aumentar a consciência sobre a importância da implementação da licitação sustentável. As diretrizes ambientais da cidade
no tema da licitação sustentável, dirigidas aos fornecedores e trabalhadores, são fornecidas na intranet e
no website da cidade, que são atualizados regularmente.
Pori também se beneficia com a licitação eletrônica de outras maneiras, incluindo: economias de custo no
processamento de ordens de compra; a oportunidade de centralizar localmente as aquisições e incluir
fornecedores locais na lista de comerciantes; requisição automatizada e padrão; alcance para atualizar
informações de preços; melhorias nas comunicações com os fornecedores e melhores oportunidades
para participação de fornecedores locais e novos.
Continua

Compras públicas 2a ed 5a prova.pmd

54

24/9/2008, 11:54

Quanto custa?

55

A cidade também contribuiu para a criação de uma base de dados na internet para a licitação ambientalmente amigável — Hymonet — coordenada pela Efektia Ltd., uma empresa de consultoria e pesquisa da
Association of Finnish Local and Regional Authorities (Associação de Autoridades Locais e Regionais da
Finlândia). A base de dados inclui informação atualizada sobre legislação, modelos para procedimentos
diferentes de licitação para implementar critérios ambientais, informação ambiental geral sobre o ciclo
de vida e sobre propriedades ambientais dos produtos e critérios.

Muitos países-membros da União Européia formularam estratégias nacionais de licitação eletrônica, que é especialmente bem desenvolvida na Alemanha,
Inglaterra, Escandinávia e em outras partes do mundo como Estados Unidos,
Canadá, Austrália e Japão. Os sistemas de licitação eletrônica podem ser criados
de várias formas, que variam de sistemas para um país inteiro (por exemplo, Ethics,
na Dinamarca) até os estabelecidos em prefeituras (por exemplo, o sistema da
cidade de Pori).
Os sistemas de licitação eletrônica podem melhorar a troca de informação
e a implementação das atividades de licitação sustentável. Recomenda-se também que as autoridades públicas explorem as oportunidades para estabelecer
mecanismos novos e participativos em seus sistemas de licitação eletrônica existentes. Mais informações sobre sistemas de licitação eletrônica no estado de São
Paulo podem ser encontradas no site da BEC <www.bec.sp.gov.br>. Na Europa,
os melhores exemplos práticos podem ser encontrados no website de licitação
eletrônica, o primeiro site europeu de informação para a licitação eletrônica pública da Europa <http://simap.eu.int/EN/pub/src/welcome.htm>.
Mantendo preços de compra competitivos: preços máximos
A abordagem do ciclo de vida descrito neste livro é a solução mais inclusiva
para a compra de produtos sustentáveis. Mas quando uma estimativa dos custos
do ciclo de vida não é possível para um produto específico, e/ou os produtos
sustentáveis são mais caros, critérios podem ser usados para limitar o preço a um
valor máximo — preço máximo/teto. Esta ferramenta, que às vezes também se
remete a preço preferencial, indica a percentagem (por exemplo, 5%) que uma
autoridade pública está disposta a pagar a mais por um produto ambientalmente
superior, baseada em critérios claramente definidos e transparentes.
No contexto da campanha Procura+ do ICLEI, os critérios-chave para os
seis grupos de produtos foram projetados de tal maneira que, onde há um perigo
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de aumentos substanciais de preço, será estabelecido um máximo de 5-10% de
preço-teto para os grupos específicos dos produtos. O que ajudará a garantir que
a autoridade pública não irá encontrar custos crescentes por participar da campanha. Porém, uma autoridade pública pode atribuir um preço-teto mais elevado se
desejar incentivar mais adiante os fornecedores de produtos sustentáveis e se for
capaz de pagar um prêmio (diferencial) mais elevado. Deve-se também ter em
mente que essa solução não significa que uma autoridade pagará mais, mas que
sem dúvida o fornecedor potencial tem um incentivo competitivo eficaz para
melhorar o preço e o desempenho ambiental do produto.
Contabilidade do ciclo de vida e outras ferramentas de gerência:
informações adicionais
❑

❑

❑

❑

❑

Rede Européia de Gerenciamento de Contabilidade (European Management
Accounting Network — Eman). Disponível em: <www.eman-eu.net>.
Contabilidade de gerência ambiental, website internacional — coleção detalhada de informação, publicações e estudos de caso em EMAs. Também tem
fontes de custos do ciclo de vida e ferramentas de contabilidade de gerência
ambiental e soluções. Disponível em: <www.emawebsite.org>.
Medidas para melhorar o desempenho ambiental e econômico — gerência de
contabilidade ambiental para o governo, divisão da ONU para o desenvolvimento sustentável (2001). Informação básica e prática sobre gerência de contabilidade ambiental (GCA), Environmental Management Accounting (EMA),
para governos e negócios. Há vários exemplos de GCA na Europa e Estados
Unidos. Disponível em: <www.un.org/esa/sustdev/sdissues/technology/
estema1.htm>.
Departamento americano do Programa Federal de Gerência Energética (2003)
— oferece ferramentas analíticas de software para download. Tais ferramentas
pretendem ajudar a escolher as medidas de conservação mais efetivas em termos de custo e ambientalmente amigáveis. Incluem software para analisar os
efeitos a longo prazo dos investimentos em economias energéticas e construções.
Disponível em: <www.eere.energy.gov>.
Portal da internet para produção mais limpa, prevenção da poluição e negócio
sustentável — uma coleção detalhada dos recursos para a produção mais limpa, gerência ambiental, legislação e licitação pública. Disponível em: <www.clean
erproduction.com>.
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57

Desperdício no trabalho — estratégias da prevenção para a base inferior? Um
texto sobre como um negócio pode reduzir seu desperdício por meio da tomada de decisão mais perspicaz da aquisição. Fornece também estratégias com
bom senso para reduzir o desperdício e custos associados com materiais de
escritório.

Licitação eletrônica
❑

❑

Licitação eletrônica Europa, o primeiro site europeu de informação para licitação pública, que fornece informações sobre sistemas de licitação naquele continente, com links para os melhores exemplos práticos.
Licitação eletrônica para compra pública; opções e casos, Open Society Institute
(2001). Uma introdução geral às compras eletrônicas, indicando as opções e os
casos especificamente para a compra pública. Disponível em: <www.osi.hu>
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Por que vale a pena?

Já discutimos bastante os benefícios da licitação sustentável. Mas que recompen-

sas uma autoridade pública, comprometida com a licitação sustentável, ganha
diretamente? Se implementada corretamente, a licitação sustentável ajudará a
autoridade pública a:
❑

❑

❑

melhorar sua imagem política — a demanda pública por responsabilidade socioambiental é um fator importante a se considerar no processo de tomada de
decisão política. Uma autoridade pública pode melhorar sua imagem política
informando os objetivos do programa de licitação sustentável à comunidade
local, empregados e fornecedores, e ampliando seus impactos pela mídia. Implantar a licitação sustentável significa que uma autoridade pública está se comprometendo com a proteção ambiental, melhoria da qualidade de vida e o
desenvolvimento sustentável em ações concretas significativas;
melhorar a eficiência — a licitação é um dos instrumentos mais importantes à
disposição de uma autoridade pública e é estrategicamente importante para
melhorar a eficiência organizacional do governo. A licitação sustentável requer
análise e gerenciamento cuidadosos de práticas de compras. Permite melhor
tomada de decisão sobre aquisições e contratações;
alcançar níveis mais elevados de sustentabilidade com o mesmo capital — alguns produtos sustentáveis tendem a custar um pouco mais do que os convencionais. Algumas autoridades públicas desconsideram os custos adicionais, ao
se convencer dos benefícios que a licitação sustentável traz à economia local, ao
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desenvolvimento da comunidade e ao ambiente regional e global. Entretanto,
no longo prazo, as autoridades não precisam pagar mais pelos produtos ou
serviços, já que compras evitadas, alternativas sustentáveis mais baratas e economia em energia elétrica e nos custos da água acabam equilibrando o custo
adicional inicial;
melhorar a qualidade de vida da comunidade local — alguns dos benefícios
ambientais da licitação sustentável atingem diretamente a comunidade local. A
mudança para o transporte com maior eficiência energética e menos poluente,
por exemplo, alivia problemas locais de poluição do ar. Os recursos financeiros
economizados em decorrência da licitação sustentável podem ser investidos
em programas que mais adiante contribuirão para a melhoria da qualidade de
vida da comunidade;
antecipar a legislação — os regulamentos ambientais na Europa estão se tornando cada vez mais exigentes. Um número crescente de produtos deve respeitar regras de tratados internacionais, assim como a legislação européia e nacional. Em muitos países europeus estão em vigor normas de licitação sustentável,
como é o caso da França, onde pelo menos 10% da frota de veículos operam
com fonte de energia limpa;
aumento da conscientização sobre temas ambientais pela comunidade local —
as autoridades públicas, assim como líderes comunitários, são responsáveis por
promover a educação ambiental e dar um bom exemplo ao público em geral.
Ao introduzir produtos sustentáveis na comunidade e fornecer a informação
sobre os benefícios da licitação sustentável, a autoridade pública irá realmente
aumentar a conscientização sobre temas ambientais. Isso pode ser particularmente eficaz quando os produtos sustentáveis passam a ser usados também
pelos membros da comunidade, como o transporte público, dispositivos eficientes para o consumo de energia e água em edifícios públicos, alimentos orgânicos nas cantinas, entre outros;
desenvolvimento local — a opção por alternativas sustentáveis deve levar em
conta a geração local de produtos e a prestação de serviços sustentáveis, o que
pode ser um mecanismo estimulador de geração de renda e emprego para as
populações rurais e urbanas de um dado município, estado ou região. Em algumas cidades do sul do Brasil, por exemplo, prefeituras adquirem merenda escolar orgânica de pequenos produtores familiares da cidade, gerando emprego e
renda para a população rural e alimentação saudável para os estudantes do
sistema público de ensino.
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Quadro 19

Depoimento: cidade de Hamburgo, Alemanha
“Na administração de uma grande cidade como Hamburgo, implementar a licitação sustentável pode ser
um negócio difícil porque há muitos responsáveis pelas decisões, em diferentes níveis, que precisam ser
convencidos. Temos evitado nos concentrar apenas em trabalhos com unidades ambientais, e nos aproximamos de todos os setores administrativos. A boa notícia é que uma vez que se acerta, promove-se
impactos enormes, como fizemos com nossos programas de mudança para lâmpadas e refrigeradores
mais econômicos. É preciso continuar tentando.”
Kai Fabig
Chefe da Unidade para o Uso Racional da Água e Compras Sustentáveis — Hamburgo, Alemanha
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5
O que é um produto sustentável do ponto de
vista ambiental?

A escolha de um produto ou serviço mais sustentável é o passo mais importante
para uma licitação sustentável. Mas o que é um produto sustentável? Alguns produtos podem ser considerados sustentáveis por gerar menos perdas, por serem
recicláveis ou mais duráveis. Outros porque contêm menos substâncias prejudiciais ou tóxicas ou porque o processo de sua geração consome menos energia.
Para decidir qual produto é preferível em termos ambientais, os cientistas acham
necessário que sempre se faça uma comparação dos impactos ambientais dos produtos por meio da análise de seus ciclos de vida.
Na verdade, produto sustentável é aquele que apresenta o melhor desempenho ambiental ao longo de seu ciclo de vida, com função, qualidade e nível de
satisfação igual ou melhor, se comparado com um produto-padrão.
Na prática, nem sempre é fácil adotar tais critérios ao se adquirir um produto, e uma das barreiras mais comuns para a implementação da licitação de
produtos sustentáveis é a falta de informação e de experiência do consumidor
para fazer a comparação das características de um produto específico. Em alguns
casos, o consumidor é sobrecarregado com informações dos fabricantes, que anunciam ser o seu produto “o melhor para o meio ambiente”. Mas como avaliar qual
produto realmente é “amigo do meio ambiente”?
Há uma série de instrumentos práticos para ajudar a responder essas questões. Ao longo deste livro é utilizada a abordagem do programa Procura +, desenvolvida pelo ICLEI, na descrição desses instrumentos.
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Ciclo de vida: abordagem e análise
A maioria dos instrumentos existentes para fazer a opção por produtos mais
sustentáveis sob o ponto de vista ambiental está baseada no conceito de ciclo de
vida, um conceito holístico para avaliar a ação ambiental de um produto. A ação
do ciclo de vida leva em conta o impacto ambiental do produto em todos os seus
estágios, desde o nascimento, ou berço (extração do material/matéria-prima), até
o túmulo (disposição final), com o propósito de minimizar ao máximo o dano
ambiental.
A avaliação do ciclo de vida (life-cycle assessment — LCA) é uma ferramenta
desenvolvida para implementar essa ação. De acordo com a definição da Comissão Européia, LCA é “um método para avaliar os aspectos ambientais e impactos
potenciais associados a um produto, compilando um inventário com recepções e
emissões relevantes de um sistema definido, que avalia estes dados e interpreta os
resultados”. Esse método possibilita a identificação dos impactos ambientais mais
importantes de um produto, quantifica os benefícios ambientais que podem ser
alcançados por meio de melhorias em seu desenho e compara sua compatibilidade ambiental com produtos ou processos concorrentes.
Há algumas questões relacionadas à credibilidade dos resultados da LCA.
Todas as LCAs envolvem algum tipo de juízo de valor, como ao se decidir qual
entre dois impactos adversos é o mais significativo, uma demanda maior de energia ou mais uso de água, por exemplo. Por essa razão, a credibilidade das LCAs
está sendo aprimorada por meio da aplicação de padrões internacionais, tais como
uma metodologia padronizada de LCA, desenvolvida pela Sociedade de Toxicologia
e Química Ambiental (Society for Environmental Toxicology and Chemistry —
Setac) e registrada nas séries da ISO (International Standard Organization).
Tanto organizações privadas quanto os órgãos públicos usam a LCA como
ferramenta de apoio para tomada de decisões. A LCA é aplicada, por exemplo, no
desenvolvimento de políticas públicas de ecorrotulagem, aquisições governamentais, regulamentação de análises ambientais e políticas de guias tecnológicos.
Está claro que conduzir uma LCA requer um investimento considerável de
tempo e de recursos, condição que a maioria das autoridades públicas que procuram implementar programas de licitação sustentável não detem. Entretanto, o
trabalho da LCA é a base científica para a maioria dos instrumentos apropriados
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à disposição dos consumidores, incluindo o critério Procura+ (desenvolvido pelo
ICLEI) e, como tal, é importante conhecer seu conceito.
No Brasil, a empresa Natura9 já emprega a análise do ciclo de vida de
produtos em seu processo de definição e design de embalagens. Esse é um bom
exemplo a ser seguido.
Instrumentos de licitação sustentável

Ecorrotulagem ou selos verdes
Ecorrotulagem é um sistema voluntário de obtenção de certificação de conformidade ambiental para produtos. O selo é outorgado a produtos e serviços que
estão em conformidade com os critérios de ecorrotulagem (um conjunto de requisitos técnicos qualitativos e quantitativos), no que se refere à qualidade do
material usado, ou ao processo de produção, por exemplo.
Ecoetiquetas ou selos verdes permitem aos consumidores tomar decisões
informadas sobre o efeito do produto ou serviço e a manifestar seu desejo por
produtos mais sustentáveis sob o ponto de vista ambiental. Portanto, os selos
verdes ajudam a direcionar demandas de mercado e a promover a preferência por
produtos e serviços sustentáveis. Segundo a definição da ISO (International
Standard Organization), o objetivo da ecorrotulagem é, “por meio da comunicação confiável e precisa sobre aspectos ambientais, encorajar a demanda e o fornecimento de produtos e serviços que causem menos estresse ao meio ambiente,
estimulando o mercado dirigido para a evolução ambiental”.
Há dezenas de fórmulas mundiais de ecorrotulagem voluntária, dirigidas
por governos, entidades privadas e organizações não-governamentais. A maioria
dessas iniciativas adota critérios multidimensionais baseados nas LCAs, mas alguns selos verdes estão focados em um dos impactos ambientais (por exemplo, o
selo EnergyStar, um esquema de ecorrotulagem para a eficiência energética).
É evidente que a capacidade de julgar a credibilidade dos selos verdes
também é muito importante. Em alguns casos, os próprios produtores podem
anunciar-se como sustentáveis, talvez para alcançar uma injustificada vantagem
9 Mais informações no site: <www2.natura.net/Web/Br/Inst/About/src/index.asp?about= res-

ponsabilidade>.
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sobre a concorrência. Porém, para fazer a distinção entre um método aceitável
de ecorrotulagem e declarações equivocadas, a International Standards
Organization formulou um conjunto de critérios para determinar um método
legítimo de ecorrotulagem, a ISO 14024. Essa norma prevê os seguintes critérios: confiabilidade da informação (por exemplo, procedimentos adequados no
local e condições de monitoramento); transparência dos procedimentos administrativos; e a existência de um processo formal de consulta aos atores relevantes. De acordo com a classificação da ISO, há três tipos de método de
ecorrotulagem, descritos no quadro 20. A título de exemplo, apesar de não
aplicáveis ao Brasil diretamente, no quadro são citados esquemas terceirizados
encontrados na Europa.
Quadro 20

Tipos de rotulagem ambientais segundo definições da ISO
Selos tipo I — A ISO define-os como “voluntários”. São baseados numa multiplicidade de critérios e
em programas profissionais que outorgam rótulos (ou selos) que abrangem produtos de uma determinada categoria, considerando o ciclo de vida. O critério é estabelecido por um corpo independente de
profissionais e monitorado por um processo de certificação e auditoria. A transparência e credibilidade desses selos são asseguradas por certificação terceirizada. Os critérios para o produto são desenvolvidos e preservados.
Selos tipo II — Informativos ambientais autodeclarados (ou autodeclarações). São declarações
ambientais sobre produtos, feitas pelos próprios fabricantes, importadores ou distribuidores. Não
são verificados por órgãos independentes e não usam critérios de referência geralmente aceitos ou
predeterminados, portanto são discutíveis. São considerados os menos informativos dos três tipos
de selos.
Selos tipo III — Informação quantificada do produto (quantified product information — QPI). São
selos emitidos com base em verificação independente, com uso de índices preestabelecidos. A QPI
lista um menu de impactos ambientais de um produto ao longo de seu ciclo de vida, de acordo com
categorias de informações estabelecidas pelo setor industrial ou de entidades independentes. Ao invés de julgar produtos, as QPIs fornecem uma pontuação para cada produto, baseada no método LCA
em vigor, deixando o julgamento final a critério do consumidor. Esta pontuação ambiental é compilada por uma agência de certificação terceirizada e baseia-se em um número de indicadores de performance (EPI), por exemplo, uso de energia, emissão de gases poluentes, uso de água etc. Isto permite ao
consumidor comparar as pontuações de diferentes produtos e comprar o de “melhor nota” (melhor
pontuação).
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Quadro 21

Métodos de ecorrotulagem (certificação ambiental) terceirizados na Europa10
Selos tipo I
❑ EU Ecolabel — método europeu de ecorrotulagem. Informações adicionais podem ser encontradas nos
sites: <www.eco-label.com> e <http://europa.eu.int/comm/environment/eco-label>. Os critérios
ambientais são desenvolvidos para cobrir bens de consumo diário e serviços (exceto comidas, bebidas e
medicamentos). Até o momento, o selo da “Flor Européia” está presente em 19 grupos de produtos;
❑ Áustria, Umweltzeichnen: <www.lebensministerium.at/umwelt>;
❑ Alemanha, Blue Angel: <www.blauer-engel.de>;
❑ Finlândia, The Nordic Swan: <www.sfs.fi/ymparist/index.html>;
❑ Suécia: <www.svanen.nu>;
❑ Dinamarca: <www.eco-label.dk>;
❑ Noruega: <www.ecolabel.no>;
❑ Países Baixos, Milieukeur: <www.milieukeur.nl>;
❑ França, NF Enviromment: <www.marque-nf.com>;
❑ Espanha, Catalunha: <www.gencat.es>;
Os selos verdes (ou ecorrotulagens) também têm sido desenvolvidos por diversos outros governos. Informações sobre esses e outros métodos, sobre categorias de produtos certificáveis e critérios aplicados,
assim como links sobre ecorrotulagens ao redor do mundo podem ser obtidos no site da rede internacional de ecorrotulagem, a Global Eco-labelling Network (GEN): <www.gen.gr.jp/product.html>. A GEN é
uma associação sem fins lucrativos, terceirizada, especializada em rotulagem ambiental, fundada em 1994
para incrementar, promover e desenvolver a “ecorrotulagem” de produtos e serviços.
Selos tipo III
Declaração de produtos ambientais (Environmental product declarations — EPD): Informação sobre EPDs,
juntamente com dados investigáveis de EPDs e produtos com especificações próprias estão disponíveis
no site da Global Type III Environmental Product Declarations Network (GEDNet): <www.environdec.com/
gednet>. A GEDNet é uma associação internacional sem fins lucrativos de organizações e profissionais de
declaração ambiental do tipo III.

Ecorrotulagem em aquisições públicas
Os critérios adotados por selos de credibilidade servem como base para
determinar o que constitui um produto sustentável sob o ponto de vista

10 Ver

o item “Certificação ambiental no Brasil”, mais adiante neste capítulo.
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ambiental. Utilizando tal critério, o consumidor pode estar seguro de que os
aspectos (impactos ambientais) mais significativos do produto estão cobertos, e
que os critérios são desenvolvidos em conjunto por produtores e atores sociais
relevantes.
Alguns países impõem restrições quanto ao uso de selos ambientais em
licitações públicas, não permitindo a exigência de selos ou certificações ambientais
em licitações. No entanto, é perfeitamente legal especificar que um produto observe os critérios estabelecidos por um determinado sistema ou dar preferência
para aqueles que o fazem durante a etapa de contratações, por ocasião de uma
proposta. O selo ambiental pode, assim, ser usado como uma prova de cumprimento das especificações, embora deva ser possível apresentar outro tipo de comprovação sobre atendimento dos critérios. A seguinte estrutura (baseada num
caso hipotético) pode ser utilizada em documentos licitatórios:
❑

❑

o produto deve obedecer todos os critérios da versão atualizada do Selo “X”,
disponível em: <www.seloverdX.org>;
o selo X será aceito como prova de cumprimento dos critérios, assim como a
verificação de cumprimento por um agente terceirizado com credibilidade. Para
ser aceito como tal, deve-se providenciar a documentação de que a agência tem
o conhecimento e experiência de... (inserir especialidade apropriada dependendo do produto ou serviço a ser adquirido)... e ser completamente independente da entidade que participa da licitação.

Essa solução tem sido usada com sucesso por várias autoridades públicas na
Europa. Na prática, como uma verificação independente pode ser custosa para
fornecedores (assim como pode acontecer para adquirir a certificação ambiental),
muitos produtos oferecidos apresentam algum selo verde.
Quadro 22

Depoimento de autoridade governamental: governo local, Stuttgart, Alemanha
“Para muitos produtos, selos como o Blue Angel da Alemanha têm nos fornecido garantias do cumprimento dos critérios necessários para identificar produtos mais sustentáveis sob o ponto de vista ambiental.
Isto é fácil de aplicar e nos libera da preocupação de pensarmos sobre todos os aspectos do produto.
Gostaria que mais produtos ecoetiquetados estivessem à disposição no mercado.”

Roland Schütze
Chefe de compras, município de Stuttgart, Alemanha

Compras públicas 2a ed 5a prova.pmd

68

24/9/2008, 11:54

O que é um produto sustentável?

69

Manuais e guias de orientação
Diversas organizações governamentais e não-governamentais ajudam os
consumidores na promoção de aquisições sustentáveis, fornecendo orientação e
conselho prático na escolha de produtos sustentáveis. Fornecem, por exemplo,
dentro de um grupo específico de produtos, informações sobre quais fatores levar
em conta ao selecionar os produtos, ou como operar um programa de licitação
sustentável e como melhorar o desempenho ambiental de uma organização através da licitação sustentável. Algumas grandes autoridades públicas com experiência considerável na licitação sustentável desenvolvem seus próprios manuais.
As orientações geralmente vêm em forma de manuais, de guias oficiais de
licitação sustentável e de catálogos. Podem variar entre um guia geral de bens até
manuais de produtos específicos. A Agência de Proteção Ambiental (Environmental
Protection Agency — EPA) dinamarquesa, por exemplo, desenvolveu 50 conjuntos de diretrizes ambientais para categorias específicas de produtos. Algumas organizações governamentais e não-governamentais mantêm, ainda, bases de dados
de produtos sustentáveis que contêm critérios e contatos de possíveis fornecedores. Uma base de dados com critérios europeus para licitação sustentável também
tem sido desenvolvida pela Comissão Européia.
A maioria dessas informações está disponível online gratuitamente a todos
os interessados. Entretanto, para a completa utilização das informações fornecidas
pelos manuais, os compradores públicos têm de adaptá-los às circunstâncias e
necessidades de suas comunidades.
Quadro 23

Orientação online sobre licitação sustentável
❑

❑

❑

Noruega — o guia The GRIP Foundation for Sustainable Production and Consumption’s on eco-efficient
purchasing <www.grip.no/Innkjop/English/available_material.htm>.
Suécia — a comissão nacional para licitação ambiental sustentável formulou um guia nacional em um
processo de consultoria <www.eku.nu>.
Japão — a rede verde de compras (Green Purchasing Network — GPN) mantém guias para licitação
sustentável, incluindo critérios dos produtos e uma base de dados de fornecedores em <http://
eco.goo.ne.jp/gpn/>.
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Certificação ambiental no Brasil
Alguns produtos são certificados no Brasil. Ainda são poucas as iniciativas,
mas já bastante relevantes.
O programa mais conhecido e que mais avançou é o de certificação florestal, que busca contribuir para o uso responsável dos recursos naturais, atestando
que um empreendimento florestal (empresa, produtor ou comunidade) obtém
seus produtos de forma ambientalmente correta, socialmente benéfica e economicamente viável. No caso do Forest Stewardship Council (FSC), para obter a
certificação florestal, o empreendimento candidato é avaliado segundo os padrões ambientais sociais e econômicos estabelecidos pelo Conselho de Manejo
Florestal (FSC), uma instituição internacional, sem fins lucrativos, formada por
representantes de entidades do mundo todo. No Brasil, o Imaflora11 e o seu
Programa de Certificação Florestal representam o Programa Smartwood da
Rainforest Alliance, organização não-governamental credenciada pelo FSC e pioneira da certificação florestal. Por meio dessa parceria, o Imaflora avalia e audita
empreendimentos para obtenção da certificação FSC.
O FSC já mantém escritório no Brasil — o FSC Brasil.12 Trata-se de uma
organização independente, não-governamental, sem fins lucrativos e que representa o FSC Internacional no país. A instituição tem como objetivo principal
promover o manejo e a certificação florestal no Brasil.
No caso de alimentos orgânicos, diferentes selos estão disponíveis hoje
no mercado. Existem no Brasil mais de duas dezenas de empresas que fazem a
certificação de alimentos orgânicos. A maior das certificadoras brasileiras é o
Instituto Biodinâmico (IBD),13 com sede em Botucatu, São Paulo. Nasceu em
1986 para divulgar a agricultura biodinâmica no Brasil. Fez suas primeiras
certificações de lavouras de cacau e café em 1990 e hoje é a única das empresas
nacionais credenciada para atribuir selo de qualidade orgânica de acordo com
os padrões adotados nos Estados Unidos, na União Européia e no Japão.
Outro selo bastante conhecido e reconhecido por seu alto rigor é o da Associação de Agricultura Orgânica (AAO),14 uma organização não-governamen-

11

Mais informações no site: <www.imaflora.org>.
Mais informações no site: <www.fsc.org.br>.
13 Mais informações no site: <www.ibd.com.br>.
14 Mais informações no site: <www.aao.org.br>.
12
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tal, sem fins lucrativos, fundada em maio de 1989 por um grupo de engenheiros
agrônomos, produtores, jornalistas e pesquisadores que praticam a agricultura
orgânica e acreditam na sua viabilidade socioeconômica e ambiental. A AAO
estabeleceu e mantém no Parque da Água Branca (zona oeste de São Paulo) a
primeira Feira do Produtor Orgânico, contando com o apoio da Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, órgão administrador do
parque. Em 1996 a entidade lançou no mercado seu selo de garantia, atestando a
produção orgânica daqueles a quem certifica. Hoje o selo da AAOCert é amplamente reconhecido no mercado interno e a entidade trabalha para seu reconhecimento no âmbito do mercado externo de produtos orgânicos.

Certificação de sistemas de gestão ambiental
No setor privado, as companhias que procuram orientar seus setores de
compras para promover contratações de forma a garantir um desempenho
ambiental mínimo de seus fornecedores costumam dar preferência aos fornecedores com um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) certificado (Environmental
Management System — EMS) e instalado. Isso significa que o comprometimento da empresa com o desempenho ambiental é comprovado por certificações
do tipo ISO 14001 ou SGA. Tal ação visa promover melhorias ambientais gerais no modo como os fornecedores realizam suas atividades, muito mais do
que as melhorias ambientais específicas oferecidas por produtos individuais.
Essas exigências começam a aparecer agora em processos licitatórios também
em alguns países.
É preciso notar, no entanto, que os sistemas de gestão ambiental não documentam que um determinado nível de prática ambiental tenha sido alcançado.
Documentam, simplesmente, que a organização certificada está buscando aprimoramentos.
Atuação do Procura+
No programa Procura+ do ICLEI a resposta à questão “o que é um produto
sustentável sob o ponto de vista ambiental” comporta o cumprimento de três
requisitos básicos:
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❑

❑
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uso fácil — compradores públicos geralmente não têm tempo nem recursos
para se dedicar à pesquisa de critérios apropriados. O Procura+ desenvolveu
um pequeno número de critérios-chave para selecionar a alta prioridade de
grupos de produtos que apontam para os mais importantes impactos ambientais,
que podem ser inseridos em documentos de licitação. A campanha enfoca os
seis grupos de produtos que causam maior impacto ambiental e normalmente
comprometem a maior parte dos orçamentos públicos, para os quais há disponíveis uma gama de alternativas ambientalmente preferíveis. Grupos de construção civil, eletricidade, equipamentos de tecnologia da informação (TI), ônibus, produtos e serviços de limpeza, e alimentação;
eficácia na promoção de aprimoramento ambiental — ao se desenhar uma
simples abordagem, é vital não se perder de vista o objetivo, além de se garantir
o foco para os principais impactos ambientais relacionados às aquisições. Apesar de sua simplicidade, os critérios do Procura+ estão baseados em pesquisas
de credibilidade científica e consultas a especialistas dos temas relevantes. O
projeto Relief analisou de perto LCAs (análises de ciclo de vida) para uma vasta
gama de produtos, o que demonstrou que para a maioria deles um conjunto de
uma a três características pode ser identificado como responsável por 70-90%
dos impactos ambientais durante seu ciclo de vida. Portanto, focalizar um pequeno número de critérios baseados nessas características principais garante
que a atenção dos consumidores esteja dirigida para onde possa haver maiores
impactos;
mandar uma mensagem coerente para o mercado — se os compradores públicos agissem de uma forma coordenada, muitas autoridades exigiriam os mesmos critérios para a licitação de produtos, lançando, assim, um sinal muito
forte aos potenciais fornecedores sobre a existência de um grande mercado de
alternativas ambientais preferíveis.

O Procura+ fornece uma alternativa objetiva, baseada em critérios sérios e
testados, disponível instantaneamente, que pode ser utilizada por compradores
públicos sem a necessidade de investir tempo e esforço, assegurando que se atinja
o máximo impacto no mercado.
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Quadro 24

Depoimento de autoridade local em Miskolc, Hungria
Para gerenciar a administração pública em Miskolc é preciso levar em conta as limitações da equipe de
funcionários e a disponibilidade do produto em questão. Não podemos focalizar todos os produtos de
uma vez e aplicar-lhes uma larga escala de critérios; temos de focalizar os aspectos mais importantes. A
definição de critérios-chave para grupos de produto selecionados ajuda muito nesse processo.
Janos Csizmadia
Chefe do Setor Ambiental, Miskolc, Hungria
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6
O que está sendo feito?

No nível internacional
A Organização das Nações Unidas (ONU), por meio de diferentes agências, tem contribuído muito para a discussão sobre o consumo sustentável, ou
consumo consciente, ou, ainda, consumo responsável. Um de seus departamentos, o Un-Desa (Department of Economic and Social Affairs — Departamento
de Questões Ambientais e Sociais), vem promovendo discussões específicas sobre
esse tema, com enfoque no consumo responsável das entidades de governo. Na
última (e terceira) reunião desse grupo de especialistas em licitação sustentável,
apoiada pelo Desa, realizada entre 15 e 17 de junho de 2005, na sede da ONU,
em Nova York,15 cerca de 60 especialistas de 23 países discutiram compras públicas sustentáveis. O evento permitiu o intercâmbio de informações e experiências
de ponta interessantes. O Brasil esteve representado pelo Centro de Estudos em
Sustentabilidade da Eaesp/FGV (GVces), Local Governments for Sustainability
(ICLEI-Governos Locais pela Sustentabilidade), Greenpeace e governo do estado
de São Paulo. Algumas dessas experiências, apresentadas no III Encontro de Especialistas sobre Licitação Pública Sustentável, organizado pelo Desa em Nova
15 O Brasil contou com quatro representantes nesse evento: Rachel Biderman Furriela (GVces);

Laura Valente de Macedo (ICLEI-LACs); Valeria Damico (Governo do Estado de São Paulo
— Casa Civil); Rebeca Lerer (programa Cidades Amigas da Amazônia, Greenpeace).
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York, em junho de 2005, são aqui relatadas para que se possa ter uma idéia do
alcance do tema, do vulto que está ganhando, e das boas iniciativas que estão
sendo promovidas mundo afora, inclusive no Brasil.
Uma das questões discutidas por esse grupo, apoiado pelas Nações Unidas
no encontro de Nova York, é referente ao arcabouço jurídico-institucional e aos
aspectos econômicos das compras públicas sustentáveis. David O’Connor, coordenador da Divisão de Desenvolvimento Sustentável do Departamento Econômico e Social das Nações Unidas, se preocupa com os desafios para a adoção da
licitação sustentável, destacando aspectos econômicos, como a necessidade de
internalização de externalidades no custo de produtos e serviços. Ele chega a afirmar que talvez não fosse necessário promover a licitação sustentável se as leis
sociais e ambientais fossem realmente implementadas nos países, mas que essa
não parece ser a regra no mundo industrializado ou em desenvolvimento. Ele
também se preocupa com o papel do governo. Afirma que o governo deve estimular a criação de uma economia de escala para produtos sustentáveis e destacou
a necessidade de avaliação das licitações internacionais para incorporação de critérios de sustentabilidade.
Mark Hidson, do escritório do ICLEI na Europa, apresentou, no encontro
de especialistas em Nova York, os resultados do projeto Relief, em que se identificaram áreas prioritárias para a promoção da licitação sustentável no continente.
Também apresentou o programa Procura+, que se tornou modelo seguido em
vários países desenvolvidos. Destacou o manual sobre licitação sustentável publicado pelo ICLEI, contendo resultados de três anos de pesquisa, que está sendo
utilizado por autoridades públicas em toda a Europa.
Jill Michielssen, da Comissão Européia, apresentou o programa europeu
de consumo sustentável, com destaque aos sistemas de ecorrotulagem e gestão
ambiental. Enfatizou a importância das compras públicas “verdes” em andamento na Europa.
Craig Kneeland, da agência estatal de energia de Nova York (New York
State Energy Research and Development Agency — Nyserda), apresentou os requisitos legais de construção e arquitetura sustentável em vigor no estado. Informou que em Nova York há incentivos fiscais para o uso de equipamentos eficientes sob o ponto de vista ambiental e energético, e que o estado tem legislação em
vigor que tornou obrigatória a economia energética nos prédios construídos em
seu território.
Hideki Nakara, da rede Green Purchasing Network (GPN) — rede de compras verdes do Japão —, explicou o avançado modelo japonês, em que governos e
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indústrias criaram conjuntamente uma organização privada, que promove iniciativas de consumo sustentável, que incluem desde treinamentos e publicações, até
o desenvolvimento de catálogos de compras online. O sistema japonês de compras sustentáveis é o mais completo e dinâmico em uso no mundo, utilizado hoje
em dia por mais de 2.800 entidades públicas e privadas para promoção de suas
compras sustentáveis. A rede do Green Purchasing Network deu um passo além e
fundou uma Rede Internacional de Compras Verdes (International Green
Purchasing Network), que tem metas ambiciosas para estabelecer um intercâmbio e promover ações de compras sustentáveis por agentes públicos e privados em
todo o mundo. Estabeleceu como projeto piloto a região da Ásia. Mais informações sobre essa iniciativa podem ser encontradas no site <www.gpn.jp>.
Já a Suécia iniciou em 2001 seu programa de licitação sustentável, criando
uma entidade composta por entidades públicas e empresas, que define prioridades de ação para compras sustentáveis e baseia suas decisões em estudos científicos de ciclo de vida e análises econômicas para construir critérios e indicadores de
sustentabilidade de produtos e serviços. Os resultados desses estudos e definições
da comissão são publicados para uso público em um website. O governo sueco
parte da premissa de que a consulta pública, desde o início da instalação de procedimentos de licitação sustentável, antecipa problemas e torna o processo mais
rápido e barato.
O conselho de ministros dos países escandinavos também está trabalhando
em conjunto nesse tema e identificou como prioridade a definição de políticas e
programas de licitação sustentável para esses países, que estão trabalhando para a
definição de critérios de sustentabilidade para compras públicas.
Bente Naess, do Ministério do Meio Ambiente da Noruega, destacou no
encontro de especialistas em Nova York um decreto de 2001, que determina
medidas de licitação sustentável. Segundo o decreto, o governo deve considerar
os impactos relativos à exploração de recursos naturais e despejos finais sobre o
meio ambiente. Os noruegueses dispõem de diretrizes para as compras públicas
ecológicas e estão criando um grupo de trabalho para assessorar o ministério nas
compras públicas sustentáveis. O enforque inicial é nos setores automotivo, de
transportes, de construção, têxtil, de papéis e impressos, e de equipamentos de
escritório.
Christel Ankersmit, do Ministério do Meio Ambiente dos Países Baixos,
esclareceu que realizam-se esforços desde 1999 para a construção de um website
de referência para as compras públicas sustentáveis, que inclui especificações para compras e contratações de 30 categorias de produtos, serviços e obras.
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Foi estabelecida uma meta para atingir a sustentabilidade em 50% de suas licitações até 2010.
O governo federal mexicano integra um grupo de compras públicas verdes
criado no âmbito do acordo de livre-comércio do Nafta (North American Free
Trade Agreement — Acordo de Livre-Comércio da América do Norte) e tem um
programa de gestão ambiental pública, que inclui capacitação de funcionários,
reciclagem, economia de energia, entre outros. Recentemente, a Lei de Licitação
do México incluiu princípios de licitação sustentável, exigindo eficiência energética
e de economia no uso de água nos contratos e aquisições do governo. O país
solicitou ajuda ao Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma),
que sugeriu a realização de um estudo do ciclo de vida dos produtos. Papel e
papelão serão os primeiros itens estudados.
No Reino Unido já realizam licitação sustentável há mais de uma década.
Há um programa intenso de treinamento dos funcionários que fazem as compras, que inclui desde workshops anuais até CD-ROM. Nos treinamentos, explicam o que é sustentabilidade, falam da necessidade de criar uma estratégia para a
organização, fazem mapeamento de impactos e riscos para o mercado e enfocam
a análise dos riscos associados ao ciclo de vida dos produtos. Avançaram de tal
forma que prevêem medidas de compensação salarial para bom desempenho dos
funcionários em relação às metas estabelecidas nas compras sustentáveis. Acontecem ao menos duas reuniões de licitação sustentável por ano, e o tema da próxima será responsabilidade corporativa. Além disso, o Reino Unido estabeleceu
uma força-tarefa para promoção da licitação sustentável, no âmbito de sua estratégia de desenvolvimento sustentável, lançada pelo primeiro-ministro em março
de 2005.
Na Itália,16 a província de Bologna estabeleceu critérios para compras públicas sustentáveis. Exigiu que os produtos tenham algum tipo de rótulo ambiental e/ou certificação de produção controlada. Levou em consideração também
tipos de embalagem e medidas de eficiência energética e de transporte e determinou percentual para substâncias perigosas. Também dá preferência para empresas
que aderem a sistemas de gestão ambiental reconhecidos (ISO 14001) e que têm
certificados do tipo SA 8000 e AA 1000, ou ainda que apresentem balanço social

16

Informações apresentadas por Giovanni Barontini em seminário internacional promovido
na Fundação Getulio Vargas em São Paulo, em 7 de maio de 2004, pelo GVces, ICLEI e
Greenpeace.
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e/ou de sustentabilidade. Considerou ainda, nos critérios para seleção de fornecedores, se as empresas têm práticas de auditoria social, adotam políticas de compras
verdes, têm código de ética interno e dos fornecedores, adotam sistemas de saúde e
segurança, mantêm boas relações comunitárias e adotam política trabalhista. Ferrara foi outra municipalidade italiana a adotar medidas. No 21o relatório do World
Watch Institute, Ferrara foi identificada como experiência modelo, em nível mundial. Em 1994, o município deu início a políticas de compras sustentáveis, quando
passou a adquirir alimentos orgânicos para a merenda escolar. Em 1999, adotou
medidas de eficiência energética e passou a adquirir papel reciclado. Hoje, a política
de compras públicas sustentáveis contempla também móveis, produtos de higiene e
limpeza, material de escritório, transportes escolar e público urbano.
Em setembro de 2006 foi realizada pelo ICLEI, na cidade de Barcelona
(Espanha), a VI Conferência do EcoProcura, momento em que foram apresentados outros casos emblemáticos que têm servido de inspiração para adoção de
políticas e práticas de licitação sustentável mundo afora.
Entre as iniciativas mais avançadas de compras públicas sustentáveis, ressalte-se o caso de Leicester, no Reino Unido, que proibiu a compra de produtos
contendo substâncias degradadoras da camada de ozônio, de madeira proveniente de corte ilegal, e de alguns tipos de pesticidas. A cidade se propõe a reduzir o
volume de compra de novos produtos para minimizar o consumo de bens nãoessenciais, e ainda determina a obrigatoriedade da reutilização ou conserto de
bens, também para minimizar compras. Dá preferência, ainda, a produtos de
material reciclado e equipamentos eficientes no uso de energia. Lá utilizam a
metodologia de análise do ciclo de vida para avaliar quais produtos causam menos impacto, optando, sempre que possível, por alternativas menos nocivas ao
meio ambiente. A fim de implementar referida política, têm promovido treinamento e capacitação dos tomadores de decisão e formadores de opinião, e, principalmente, dos compradores públicos.
Outro exemplo recente foi a adesão da Câmara Municipal de Almada, em
Portugal, ao Projecto Leap (Local Authority Environmental Management System
and Procurement — Sistema de Gestão Ambiental e Licitação Sustentável para
Autoridades Locais), projeto co-financiado pela Comissão Européia, reunindo
12 autarquias do Reino Unido, Suécia, Grécia, Espanha e Portugal. Esse projeto
promove, além das compras públicas sustentáveis, a introdução de ferramentas de
gestão sustentável nos órgãos públicos, a exemplo dos sistemas de gestão ambiental
que vêm sendo introduzidos no setor privado na última década.
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Já na cidade de Barcelona, Espanha, a introdução de boas práticas nas compras públicas também é uma realidade. Uma experiência pioneira, focando especialmente o aspecto social, foi a introdução de cláusulas éticas nos contratos de
compra de vestuário dos trabalhadores de parques e jardins locais. Esta cláusula
obriga os fornecedores desse vestuário específico a respeitar as normas básicas de
trabalho reconhecidas pela OIT (Organização Internacional do Trabalho) durante todo o processo de produção do vestuário, independentemente de onde esteja
localizada a fábrica. O resultado desta medida, além de estimular o cumprimento
das normas estabelecidas pela OIT, provocou um efeito replicador para outros
departamentos e cidades do entorno, introduzindo produtos de comércio justo,
fornecidos por empresas de economia social sustentável.
No Brasil
O Brasil já tem iniciativas nos diferentes níveis de governo: federal, estadual e municipal. Essas experiências serão relatadas aqui de acordo com os diferentes
níveis de governo e poderes constituídos.

Executivo Federal
Políticas públicas no nível nacional
ANO DE 2007
O Poder Executivo encaminhou, para a Câmara dos Deputados, projeto de
lei que busca alterar dispositivos da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, que
regulamenta o art. 37, inciso XXI da Constituição, para inclusão de critérios de
sustentabilidade ambiental nas contratações públicas. Este projeto de lei tomou o
número 7.709/2007 e encontra-se, desde maio de 2007, na Mesa diretora da
Câmara dos Deputados. O ministério trabalha com a agenda ambiental pública
desde 1999, quando instituiu a agenda ambiental na administração pública (A3P),
que estimula o governo federal a incluir critérios ambientais nas licitações. Nesse
esforço criou um banco de dados de empresas ecoeficientes para suprir eventuais
partes interessadas do governo.
O Conselho Nacional do Meio Ambiente proibiu a importação do gás
CFC (clorofluorcarbono — gás usado no sistema de refrigeração de geladeiras e
freezers antigos) e a utilização do herbicida brometo de metila, duas das princi-
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pais substâncias que destroem a camada de ozônio. No caso do CFC, o Brasil já
não produzia a substância há algum tempo e, nos últimos anos, havia estabelecido cotas progressivas para reduzir a importação, agora totalmente proibida. Com
relação à proibição definitiva do uso do brometo foi concluído um processo que
começara com a proibição da sua importação em janeiro de 2005.
ANO DE 2002
O Decreto no 4.131/2002, que dispõe sobre medidas emergenciais de redução do consumo de energia elétrica no âmbito da administração pública federal.
ANO DE 1998
No nível da Presidência da República, foi aprovado o Decreto no 2.783, de
17 de setembro de 1998, proibindo entidades do governo federal de comprar
produtos ou equipamentos contendo substâncias degradadoras da camada de ozônio. Porém, esse decreto é desconhecido pela maioria das entidades e é ignorado
muitas vezes na prática das licitações.
ANO DE 1990
O Decreto no 99.658/90 regulamenta, no âmbito da administração pública federal, o reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas de
desfazimento de material.

Congresso Nacional
Foi apresentado ao Congresso Nacional um projeto de lei da deputada Eliana
Pedrosa, estabelecendo que toda empresa que esteja participando de uma licitação para fornecimento de serviços na área de construção civil deve apresentar um
plano de manejo de resíduos sólidos como pré-requisito para participar do processo de licitação.

Experiências em políticas públicas nos governos subnacionais
Há várias iniciativas de políticas públicas subnacionais estabelecidas por
meio de normas que incorporam preceitos de ordem ambiental, social ou ética
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nas compras promovidas pelo governo, entre as quais destacam-se as que se
seguem.
Poder Executivo
NO ESTADO DE SÃO PAULO
❑

❑

❑

❑

❑

Ano de 2008 — O Decreto Estadual no 53.047, de 2 de junho de 2008, cria o
Cadastro Estadual das Pessoas Jurídicas que comercializam, no estado de São
Paulo, produtos e subprodutos de origem nativa da flora brasileira (Cadmadeira)
e estabelece procedimentos para a aquisição de produtos e subprodutos de
madeira. A íntegra desse decreto se encontra ao final deste guia.
Ano de 2005 — O Decreto no 49.675/05, que estabelece o controle ambiental
para a utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em
obras e serviços de engenharia contratados pelo governo.
Ano de 2004 — São depositadas grandes esperanças para o avanço dessa temática
e práticas de licitação pública sustentável no Grupo de Trabalho instituído pelo
governador Geraldo Alckmin, através da Resolução da Casa Civil no 53, de 30
de junho de 2004 (anexo 2), que poderá servir de importante exemplo para
todo o país e no nível internacional. O referido grupo foi instituído com o
objetivo de elaborar estudos e prestar assessoria técnica e jurídica na área
ambiental, além de introduzir critérios de ordem ambiental compatíveis com
as políticas socioambientais do governo do estado, voltados para o fomento
da adoção de sustentabilidade ambiental para contratação de obras, serviços
e compras.
Ano de 2003 — O Decreto no 48.138/03, que dispõe sobre a obrigação de
adoção de medidas de redução de consumo e racionalização de água no âmbito
da administração pública direta e indireta, o que inclui a obrigatoriedade de
emprego de tecnologia que possibilite redução e uso racional da água potável e
de aquisição de novos equipamentos e metais hidráulicos/sanitários economizadores, que deverão apresentar o melhor desempenho sob o ponto de vista da
eficiência de consumo de água potável.
Ano de 2001 — O Decreto no 45.643/01, que dispõe sobre a obrigação da
aquisição pela administração pública direta, autárquica e fundacional de lâmpadas de alto rendimento, com o menor teor de mercúrio entre as disponíveis
no mercado (base em laudos técnicos) e de cabos e fios de alta eficiência e baixo
teor de chumbo e policloreto de vinila (PVC).
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Ano de 1998 — O Decreto no 42.836/98, com redação alterada pelo Decreto
no 48.092/03, que dispõe sobre a imposição de aquisição, para a frota do grupo
especial do estado, de veículos movidos a álcool, admitida, em caráter excepcional, devidamente justificada, a aquisição de veículos na versão bicombustível
ou movidos a gasolina, quando não houver modelos na mesma classificação,
movidos a álcool — substituição de chumbo tetraetila por álcool anidro.
Ano de 1997 — O Decreto no 41.629/97, que dispõe sobre a proibição à
administração direta e indireta de adquirir produtos ou equipamentos contendo substâncias que destroem a camada de ozônio (SDOs) controladas pelo
Protocolo de Montreal e discriminadas no seu anexo I.

NO ESTADO DE MINAS GERAIS
❑

Ano de 2008 — O Decreto Estadual no 44.723/08 (revogou o Decreto no
44.122/05), que dispõe sobre a contratação, pela administração pública estadual, de obras e serviços que envolvam o emprego de produtos e subprodutos
de madeira de origem nativa ou plantada, bem como sobre sua aquisição direta, que deverão obedecer aos procedimentos de controle nele estabelecidos,
com vista à comprovação de sua procedência legal. Os aspectos principais são
os seguintes: a) obras e serviços que envolvam emprego de produtos e
subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada; b) aquisição direta e
indireta: obras de engenharia civil; c) aplicável quando houver dispensa de
licitação (art. 24, da Lei Federal no 8.666/93); d) definição de produtos e
subprodutos de madeira, e de procedência legal; e) ampliação da documentação exigida; f ) ampliação dos instrumentos de verificação da procedência.

NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
❑

Ano de 2007 — O Decreto no 48.114/2007, que cria grupo de trabalho visando a instituição de política de “compras verdes” no município de São Paulo,
cujos objetivos são: a) promover mudanças nos padrões de consumo e estimular
a inovação tecnológica ecologicamente eficiente, usando o poder de compra como
política ambiental, e b) fomentar a adoção de critérios ambientais nas especificações de produtos e serviços a serem adquiridos pela administração municipal,
respeitadas as legislações federal e municipal de licitações e contratos, difundindo
a cultura do consumo sustentável à sociedade como um todo.
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O Decreto no 48.184/07, que dispõe sobre a aquisição de areia e pedra de
origem legal. Estabelecimento de procedimentos de controle ambiental para a
utilização de produtos e subprodutos de origem minerária em obras e serviços
de engenharia contratados pelo município de São Paulo.
Ano de 2006 — O Decreto no 47.279/06, que institui o Programa Municipal
de Uso Racional da Água, no âmbito da administração pública municipal direta, autárquica e fundacional, bem como das empresas públicas e sociedades de
economia mista. Todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta
deverão adotar, a partir de 1o de junho de 2006, medidas para a redução de
20% do consumo de água em suas instalações, tendo como referência a média
mensal de consumo apurada entre os meses de junho de 2005 e maio de 2006.
Os responsáveis pela aquisição de novos equipamentos e metais hidráulicos e
sanitários deverão, obrigatoriamente, buscar aqueles que apresentem o melhor
desempenho sob o ponto de vista da eficiência na conservação e redução do
consumo da água potável.
O Decreto no 47.684/06, que determina a adoção de medidas destinadas ao
controle do consumo e demanda de energia elétrica — sem afetar a qualidade
dos serviços —, mediante estudo de enquadramentos tarifários e de ações práticas para essa redução, seja pelo uso de equipamentos de menor consumo, seja
pela introdução de modificações nas rotinas que proporcionem a otimização
dos gastos.
O Decreto no 48.075/06, que dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização de
agregados reciclados, oriundos de resíduos sólidos da construção civil, em obras
e serviços de pavimentação das vias públicas do município de São Paulo.
Ano de 2005 — O Decreto no 45.959/05, que instaura o Comitê de Mudanças
Climáticas e Eco-Economia. O comitê tem por objetivos promover a inserção de
critérios socioambientais nos processos de aquisição de produtos e contratação
de serviços pela administração municipal, bem como promover e estimular ações
que visem mitigar as emissões de gases causadores do efeito estufa.
O Decreto no 46.380/05, que substituiu o Decreto no 45.958/05, estabelecendo procedimentos de controle ambiental para a utilização de produtos e
subprodutos de madeira de origem nativa em obras e serviços de engenharia
contratados pelo município de São Paulo.
Ano de 2002 — O Decreto no 42.318/02, que dispõe sobre o Programa Municipal de Qualidade Ambiental, objetivando: a) promover mudanças nos padrões de consumo e estimular a inovação tecnológica ecologicamente eficien-
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te, usando o poder de compra como política ambiental e b) fomentar a adoção
de critérios ambientais nas especificações de produtos e serviços a serem adquiridos pela administração municipal, respeitadas as legislações federal e municipal de licitações e contratos, difundindo a cultura do consumo sustentável à
sociedade como um todo.
NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
❑

Ano de 2007 — Decreto no 15.699/07, que estabelece normas para aquisição
de produtos e subprodutos florestais de origem nativa ou não, para sua utilização no município de Porto Alegre.

Ações governamentais voltadas às compras sustentáveis
As ações governamentais não se limitam à edição de normas e regulamentos. Vão além, verificando-se diversas ações concretas na incorporação das compras sustentáveis no âmbito governamental.
NO ESTADO DE MINAS GERAIS
❑

❑

❑

A Polícia Militar do estado de Minas Gerais divulgou edital de aquisição no
quantitativo de 831 veículos na atualidade, com especificação, enquanto condição para aquisição, de serem leves, econômicos, flex e possuírem uma estrutura que lhes permita eliminar menor quantidade de gás carbônico (CO2),
para minimizar os impactos no efeito estufa e aquecimento global. Atualmente, 25% da frota de veículos leves do estado são movidos a álcool.
Catálogo de Materiais Sustentáveis — Inclusão de aproximadamente mil itens
verdes, cujos produtos estão disponíveis no mercado, faltando tão-somente
adaptação de Padrão Descritivo de Materiais (PDM).
O Programa de Gestão Energética Estadual (PGEE), coordenado pela Seplag
(Secretaria do Planejamento e Gestão), promove ações que objetivam a redução do consumo de energia nas edificações públicas. O PGEE atualmente adota a política de gestão consistente na idéia de que quem decide o quanto irá
pagar pelo insumo energia elétrica é a própria unidade, e não a concessionária
de energia. Assim, o controle de preço da energia elétrica só é possível por meio
do conhecimento dos diversos aspectos que envolvem o setor energético. A
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Seplag acompanha e monitora, mensalmente, os 300 maiores prédios públicos
consumidores de energia do estado.
O Programa Estadual de Gestão de Água e Esgoto em Prédios Públicos (Pegae)
baseia-se em três pilares: a) gerenciamento/monitoramento dos insumos; b)
treinamento e orientação a órgãos e entidades; e c) sensibilização dos servidores públicos, propiciando-lhes acesso a informações para combater o desperdício de água e, conseqüentemente, a redução de emissão de esgoto, estimulando
sua reflexão e mudança de atitude, valorizando o caráter formativo. Atualmente o Pegae acompanha, todo mês, as 157 maiores unidades prediais do estado
em termos de consumo de água abastecidas pela Copasa.

NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
❑

Ano de 2007 — Instituição, por meio do Decreto no 48.114, de 1o de fevereiro
de 2007, do grupo de trabalho voltado para a realização de: a) estudos e apresentação de sugestões relativas à introdução de novos dispositivos na Lei Municipal de Licitações e Contratos Administrativos (Lei no 13.278 de 7 de janeiro
de 2002), para a inserção de critérios, normas e procedimentos que levem em
conta, gradativa e sistematicamente, a qualidade ambiental nas contratações
do município de São Paulo; e b) estudo e introdução, no sistema de compras
da prefeitura de São Paulo, de produtos menos impactantes ao meio ambiente,
ampliando a capacidade da Prefeitura Municipal de São Paulo de implementar
medidas de licitação sustentável, entendidas como o uso do poder de compra
governamental em prol da promoção do desenvolvimento sustentável,
estruturando as ações no âmbito da política municipal de qualidade ambiental.
O projeto de lei encontra-se em fase de análise pela Assessoria Técnico-Legislativa
da Secretaria do Governo Municipal, e os produtos menos impactantes ao meio
ambiente já foram introduzidos no catálogo de compras da prefeitura.17
A prefeitura de São Paulo, por meio de sua Secretaria do Verde e do Meio
Ambiente, realizou, em outubro de 2007, a compra de copos de papel para
água e para café para uso de suas diversas unidades, a fim de substituir os copos
de plástico, que demoram muitos anos para se degradar no meio ambiente
após o seu descarte. Esta compra, realizada por meio do Pregão Presencial no
43/07, teve por objeto:

17

Informações veiculadas no ano de 2008.
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ITEM 01 — 1.800 centos (180.000) copos de papel para água na cor branca —
simples sem parafina sem tampa com capacidade para 200 ml — entregas parceladas de aproximadamente 300 centos/mês para um período de 06 meses.
ITEM 02 — 1.512 centos (151.200) copos de papel para café na cor branca —
simples sem parafina sem tampa com capacidade para 50 ou 60 ml — entregas
parceladas de aproximadamente 252 centos/mês para um período de 06 meses.

Observando que os produtos deveriam atender as resoluções vigentes da Anvisa,
boletins do Instituto Adolfo Lutz e as normas vigentes da ABNT.
❑

❑

❑

Ano de 2006 — Inserção do uso do papel reciclado na PMSP — Através de um
processo de inserção deste item, nas listas de materiais da PMSP, houve a publicação de Ata de RP no 025/06 — DGSS da Secretaria Municipal de Gestão, para
fornecimento de papel A4 (210 x 297 mm — 75 g/m2) — reciclado, com um
consumo estimado de 80 mil resmas anuais para toda a PMSP em papel sulfite
reciclado. Importante medida que possibilita aos diversos órgãos da PMSP adquirir este produto em condições extremamente favoráveis.
Ano de 2003 — Realizado o lançamento, juntamente com o IPT, do “Manual
de Madeiras”, que tem por objetivo conscientizar a população das alternativas
existentes de madeiras que podem ser exploradas, substituindo as madeiras excessivamente pressionadas pela exploração desordenada.
Emprego de água de reuso proveniente de estações de tratamento de esgoto
para lavagem de vias públicas, a R$ 3,00 /m3,18 o que corresponde a 20% do
valor da água potável. Esta prática está consolidada em praticamente todas as
subprefeituras.
Ano de 2002 — Suspensão do uso do amianto nas obras municipais.
A Ordem Interna no 7/02 — PREF-G, que dispõe sobre a suspensão do uso de
mogno nas compras municipais.
Criação de conselho para revisão de critérios para aquisição de mobiliário.

Município de Birigui/SP
❑

Ano de 2007 — O município de Birigui foi o primeiro a ganhar empreendimentos
populares com uso de energia solar nos coletores para banho. A medida

18

Informação veiculada no ano de 2007.
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ambientalmente saudável também proporciona economia no consumo de
energia.
Município de Sorocaba/SP
❑

Resolução obriga uso de papel reciclado para toda correspondência, inclusive
envelopes.

Experiências região Sul do país
Algumas cidades do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul deram
início a iniciativas de compra de produtos alimentícios orgânicos para serem servidos às crianças nas escolas públicas, os chamados programas de merendas ecológicas. Dessa forma empreenderam parcerias entre prefeituras e pequenos produtores familiares, apoiando a produção agrícola orgânica e familiar. Entre as cidades,
incluem-se Florianópolis, Criciúma e Palmeira.
Poder Legislativo
NO ESTADO DE SÃO PAULO
❑

❑

Ano de 2007 — A Lei no 12.684/07 proíbe o uso, no estado de São Paulo, de
produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto
ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto
na sua composição.
Ano de 1999 — A Lei Estadual no 10.218/99 (art. 1o), que dispõe sobre a
proibição à administração de contratar serviços e obras com empresas que, na
qualidade de empregadoras, tenham tido diretor, gerente ou empregado condenado por crime ou contravenção em razão da prática de atos de preconceito
de raça, cor, sexo, estado civil, práticas atentatórias à maternidade ou qualquer
discriminação à permanência no emprego.

NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
❑

Ano de 2008 — A Lei no 5.184/08, que obriga prédios públicos a utilizar
energia solar para o aquecimento de 40% da água consumida.
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Ano de 2002 — A Lei no 3.908, de 25 de julho de 2002, que proíbe o uso de
alimentos geneticamente modificados nas merendas escolares.

NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
❑

❑

Ano de 2007 — A Lei no 14.267/07, que estabelece a obrigatoriedade de instalação de equipamentos hidráulicos de consumo econômico, nas edificações
da administração municipal direta e indireta, e dá outras providências.
A Lei no 14.439/07, que dispõe sobre a reciclagem e a utilização de material
reciclado no âmbito da administração pública municipal.
A Lei no 14.459/07, que dispõe sobre a instalação de aquecimento solar nas
novas edificações do município de São Paulo.
Ano de 2006 — A Lei no 14.250/06 (regulamentada pelo Decreto no 48.325/07),
que estabelece a obrigatoriedade de comprovação da procedência legal da
madeira de origem exótica ou nativa, utilizada em móveis e instalações
fornecidas ao poder público municipal, inclusive à administração indireta.
Os produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou exótica decorrentes de empreendimentos madeireiros têm de estar devidamente cadastrados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama).

NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
❑

❑

Ano de 2007 — A Lei no 4.499/07, que veda ao município adquirir papel em
cujo processo de fabricação tenha sido utilizado cloro molecular.
Ano de 2006 — A Lei no 4.352/06, regulamentada pelo Decreto no 27.715/
07, que proíbe a utilização de madeira não-certificada no âmbito da administração municipal direta, indireta, autárquica e fundacional e dá outras providências.

NO MUNICÍPIO DE BIRIGUI/SP
❑

Ano de 2005 — A Lei no 4.507/05, do município de Birigui, foi a primeira lei
no território nacional que vinculou a concessão de licença de construção de
moradias em conjuntos habitacionais populares à previsão, nos respectivos projetos arquitetônicos e de engenharia, de sistema de aquecimento de água por
luz solar.
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Poder Judiciário
❑

❑

O presidente do Tribunal Federal da 4a Região (região Sul do país) determinou, por portaria, a compra progressiva de papel não-clorado para uso no tribunal.
O Tribunal Regional Federal da 3a Região (região Sudeste do país), buscando a
economia no uso de papel, informatizou diversos procedimentos, trabalhando
com arquivos eletrônicos.

O papel da sociedade civil
Algumas ONGs e entidades de pesquisa têm apoiado e incentivado a licitação sustentável no país, tendo o ICLEI exercido o papel de pioneiro nessa matéria
no Brasil. Alguns exemplos são citados.
O ICLEI, por meio do seu secretariado para a América Latina e Caribe
(ICLEI-LACS), tem atuado fortemente no tema, com enfoque na produção de
conhecimento, promoção de pesquisas e conscientização. Atualmente, faz esforço para o lançamento deste livro, junto com o GVces. Tem organizado seminários nacionais e internacionais, campanhas diretas com municípios, destacando a
campanha Ernie, que inclui o município de São Paulo, além de outras três em
outros países. Ernie equivale à sigla em inglês referente à expressão eco-responsible
procurement guidance in developing and newly industrializing countries, que em
português significa: “diretrizes para compras ecorresponsáveis em países em desenvolvimento e em fase de industrialização”. Esperam-se os seguintes resultados
da implementação desse projeto: boa prática como modelo para outros órgãos de
governo; integração com iniciativa da Agenda 21 nacional em nível federal voltada para compras públicas sustentáveis e subsídios para revisão da Lei no 8.666;
criar/melhorar o mercado para produtos ambientalmente amigáveis e estabelecer
novos parâmetros de práticas para o setor privado.
O Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces) da Eaesp/FGV vem
promovendo algumas ações no tema da licitação sustentável, aqui listadas.
❑

Ano de 2008
Reedição do Guia de compras públicas sustentáveis.
Lançamento do Catálogo de compras sustentáveis. O catálogo tem como objetivo promover o consumo racional e eficiente através da divulgação de pro-
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❑
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dutos e serviços sustentáveis, em prol da sustentabilidade global e da melhoria
da qualidade de vida. O catálogo está disponível para consulta em plataforma web no endereço <www.catalogosustentavel.com.br>, reunindo e divulgando informações sobre produtos e serviços que aliam bom desempenho
ambiental à responsabilidade social e estão disponíveis no mercado brasileiro. A iniciativa busca fornecer subsídios aos consumidores do setor privado
ou público, para a tomada de decisão quanto à aquisição de produtos e serviços, incentivando a substituição dos itens tradicionais por alternativas sustentáveis, sob os pontos de vista ambiental e social. Procura, ainda, promover
a visibilidade de boas práticas empresariais, de pequenos, médios ou grandes
produtores, em apoio ao desenvolvimento sustentável.
Ano de 2007
Seminário sobre compras verdes — uso do poder de compra do município de
São Paulo em prol do desenvolvimento sustentável, juntamente com o ICLEI.
Seminário sobre construção sustentável na cidade de São Paulo, juntamente
com o ICLEI.
Colaboração na elaboração de projeto de lei visando a alteração da lei de licitação do governo municipal, incorporando critérios ambientais nas compras e
contratações municipais, juntamente com o ICLEI.
Projeto de incorporação da sustentabilidade no processo de compras públicas
do governo do município de São Paulo, juntamente com o ICLEI e o Pnuma.
Capacitação em compras públicas sustentáveis — metodologia Marrakesh Task
Force, em Buenos Aires.
Participação com outros parceiros (ICLEI, WWF, SOS, FSC) na realização de
audiência pública na Câmara dos Deputados para a discussão do projeto de lei
que visa a alteração da Lei no 8.666/93, para a incorporação de critérios de
sustentabilidade ambiental na compra de madeira.
Projeto de incorporação da sustentabilidade no processo de compras públicas
nos governos dos estados de São Paulo e Minas Gerais, e do município de São
Paulo, juntamente com o ICLEI e o governo britânico.
Ano de 2006
Projeto de incorporação da sustentabilidade no processo de compras públicas
do governo do estado de São Paulo.
Workshop Sustentabilidade na Produção do Café: o Papel da Certificação
Ambiental, realizado juntamente com o Imaflora, Klabin e FSC.
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Evento sobre gestão empresarial para sustentabilidade no mercado de embalagem.
Realização do XII Fórum Empresarial — Sustentabilidade e Responsabilidade
Corporativa: um Passo Adiante, realizado juntamente com a Amce.
Workshop Sustentabilidade na Indústria Moveleira, realizado juntamente com
Imaflora e Abimóvel.
Seminário nacional e lançamento do Guia de compras públicas sustentáveis —
uso do poder da compra do governo para a promoção do desenvolvimento sustentável, realizado juntamente com o ICLEI — LACS.
Participação no seminário realizado pelo ICLEI na cidade de Barcelona com o
tema de Sustainable Procurement.
Publicação de artigo com o tema das compras sustentáveis em seminário nacional.
Ano de 2005
Pesquisa sobre iniciativas de licitação sustentável no Brasil e no mundo.
Organização de seminário internacional em 2004, com ICLEI e Greenpeace.
Seminário nacional.
Participação no terceiro workshop de especialistas da ONU, em Nova York,
em junho de 2005.
Organização de workshop com o Greenpeace para treinamento de funcionários de prefeituras do programa Cidades Amigas da Amazônia.
Spots semanais na rádio Band News e notícias em boletim eletrônico e site
sobre licitação sustentável.
Divulgação de notícias e informações no site do centro <www.ces.fgvsp.br>.

Greenpeace
A organização não-governamental ambientalista Greenpeace criou uma
campanha intitulada “Cidades Amigas da Amazônia”, que atua prioritariamente
na licitação sustentável de madeira produzida na Amazônia e produtos florestais. Deu prioridade inicialmente ao estado de São Paulo, onde 20% da madeira produzida na Amazônia são consumidos. Por meio do programa tem estimulado governos locais a adotar políticas de licitação sustentável para aquisição de
produtos madeireiros, com bastante sucesso na aprovação de normas locais para
esse fim.
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Capa (Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor)
A organização não-governamental Capa (Centro de Apoio ao Pequeno
Agricultor), associada à Igreja Luterana Brasileira, apóia as famílias rurais, ensinando técnicas de cultivo agrícola orgânico para produção da merenda ecológica,
vendida para prefeituras em municípios no sul do país.
Esta ONG assiste mais de 230 famílias na promoção da agricultura orgânica, produzindo alimento para mais de 8 mil estudantes de escolas de quatro cidades diferentes.
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Os marcos Procura+

Visão geral do processo19
O processo de marcos Procura+20 está baseado no modelo “planeje, faça,
controle, aja”, que constitui a base de muitos sistemas de gestão e de campanhas
do ICLEI. Esse modelo garante uma melhoria contínua no desempenho ambiental,
formulando e implementando um plano de ação para a licitação sustentável, monitorando sua execução, revendo o progresso e realizando as mudanças necessárias. Os objetivos e a estrutura do processo de marcos permitem que as atividades
da campanha sejam mais facilmente integradas com sistemas de gestão ambiental
e com as atividades da Agenda 21.
Com a ajuda do processo de marcos Procura+, relatos de oportunidades de
economia de custos podem ser identificados e explorados, dando o melhor valor
aos usuários finais, ao mesmo tempo que promove a licitação sustentável. Os
marcos também representam uma base do resumo do progresso cumulativo feito
pelos participantes da campanha.

19
20

O programa Procura+ foi desenvolvido pelo ICLEI e é aplicado na Europa.
O termo “procura” está associado ao termo em inglês procurement, que significa licitação.
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A abordagem é baseada no uso de uma quantidade de produtos sustentáveis comprados como um indicador fundamental. Cada autoridade pode determinar o que é exatamente um produto sustentável, mas recomenda-se que a definição deva incluir o critério Procura+. Isso garante que as mais importantes
melhorias ambientais estão sendo levadas em conta e torna possível calcular o
benefício ambiental cumulativo da campanha.
O processo de marcos começa com um inventário de base das práticas
atuais de aquisição do órgão público em questão, a partir da coleta de informação sobre os números de produtos comprados, as quantidades gastas e a análise
da aplicação de critérios ambientais, se for o caso. O passo seguinte é traçar
objetivos que indiquem a percentagem dos produtos sustentáveis e o período
dentro do qual devem ser atingidos. O terceiro e quarto passos consistem em
estabelecer um plano de ação e implementá-lo. Finalmente, o quinto passo
avalia novamente os dados coletados no inventário e os analisa com a ajuda do
procurement scorecard.

Duração do processo de marcos
O processo de implementação dos marcos depende do tamanho da autoridade pública, do número dos produtos escolhidos e da experiência anterior da
autoridade com a licitação sustentável. Embora cada etapa seja projetada para
exigir o menor tempo possível de trabalho, na realidade o processo é conduzido
pela equipe de funcionários no governo local que ainda têm de realizar suas tarefas cotidianas.
A revisão das práticas atuais de licitação e a criação de um inventário devem acontecer entre três e seis meses. Os objetivos devem ser estabelecidos dentro
de um mês, mas se uma discussão substancial ocorrer, pode levar seis meses (ou
mais). O processo de desenvolvimento do plano de ação não deve levar mais do
que três a seis meses, enquanto a implementação do plano de ação local no contexto da campanha pode chegar a levar um ano. Isso acontece porque vários produtos não são comprados mais do que uma vez ao ano (realmente muitos contratos valem até por mais tempo). No máximo, 24 meses devem ser previstos porque,
se não for assim, corre-se o risco de distanciamento dos objetivos e planos iniciais. O monitoramento e revisão do progresso devem ser conseguidos entre quatro e oito meses. Somando-se esses prazos, todos os passos poderão ser
implementados dentro de dois anos. Contudo, esse processo também pode ser
programado para acontecer em até quatro anos.
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Marco um: inventário de base
Nesse estágio, a autoridade pública necessita estabelecer as estruturas apropriadas, assim como coletar e documentar a informação sobre suas práticas de
compras. O quadro 25 apresenta um resumo desse marco.
Quadro 25

Resumo do marco um
❑

❑
❑
❑

❑

objetivo — estabelecer estruturas de trabalho e completar um inventário de base das práticas atuais
de licitação;
duração — três a seis meses;
carga de trabalho — 0,5 a duas pessoas/mês;
departamentos envolvidos — departamento central de licitações, outros departamentos de compras,
departamento ambiental, departamento financeiro/contabilidade;
produto — inventário de base, incluindo o procurement scorecard.

Formação de uma equipe de licitação sustentável e designação de um
elemento de ligação
Envolver os funcionários atingidos pela campanha pode ajudar a garantir
que, de um modo geral, suas atividades retratem as opiniões, o conhecimento e a
especialidade de todos os departamentos de um determinado órgão público. O
tamanho e a composição do grupo dependem do tamanho e da estrutura do
órgão. Em um departamento pequeno, por exemplo, a equipe de trabalho pode
ser formada somente por duas pessoas, enquanto em uma organização maior,
mais complexa, a equipe de trabalho pode ter muito mais pessoas.
Quadro 26

Sugestões de departamentos para integrar a equipe de Procura+
Os representantes dos seguintes departamentos podem ser envolvidos pela campanha de licitação sustentável:
❑
❑
❑
❑

departamento estratégico ou gabinete;
central de compras/departamento de compras de materiais/departamento de licitações;
departamento de edificações e construções;
departamento de saúde, juventude e escolas (particularmente no que diz respeito à licitação de alimentos);
Continua
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❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

responsável pela manutenção do espaço verde;
responsável pela manutenção da frota de veículos;
departamento ambiental;
coordenador de Agenda 21 local;
departamento ou agência de energia;
jurídico e departamento de contratos;
empresas de propriedade pública (por exemplo, transporte, gerência de resíduos, limpeza etc.).

A equipe deve ter um coordenador, que será responsável pela gerência do
processo dos marcos e que servirá de elo de comunicação com os outros participantes da campanha.
Envolvimento de atores-chave e divulgação da informação
Os atores relevantes (incluindo representantes eleitos, chefes de departamento, funcionários públicos, representantes de associações comunitárias e do
comércio local, entre outros) podem contribuir amplamente para o desenvolvimento e implementação do plano de ação local.
Os governantes eleitos devem se responsabilizar por adotar um compromisso político com a licitação sustentável; as entidades organizadas da comunidade podem ajudar a envolver o público em geral na implementação de estratégias
de licitação sustentável; e o comércio e produtores locais precisam ser informados
sobre os objetivos da licitação, de modo que estejam em condições de atender às
novas demandas e possam apoiar a licitação sustentável na comunidade.
Comunicar a intenção de implantar ações na área da licitação sustentável e
convidar os atores locais para participar pode ajudar a aumentar a consciência
ambiental da comunidade e entre os fornecedores locais, e demonstrar o compromisso do governo com a melhoria da qualidade ambiental.
Dez perguntas para estabelecer um inventário de base
Um inventário deve revelar o que a autoridade pública compra atualmente,
e em quais aspectos as melhorias podem ter efeitos ambientais e econômicos positivos. Isso deve ajudar o governo a tomar decisões de maneira mais informada,
estabelecer objetivos realísticos e uma linha de base para medir o progresso da
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licitação sustentável, e revelar oportunidades para melhorar a eficiência total de
práticas de gestão pública.
Respondendo às perguntas, a autoridade pública pode estabelecer um inventário de base. As perguntas têm de ser respondidas em relação a alguns grupos
específicos de produtos. Os participantes da campanha são livres para escolher os
grupos de produtos que irão enfocar. Recomenda-se não começar com mais de
10 grupos.
Primeiramente, algumas informações básicas de como a licitação está organizada dentro do governo precisam ser coletadas, o que será útil durante todo o
processo de marcos.
IMPORTÂNCIA ORGANIZACIONAL
1. Quem é responsável pela licitação de cada um dos produtos? Sua compra está
centralizada ou descentralizada?
2. Quais departamentos usam os produtos?
3. Quais dos seguintes aspectos o departamento que usa os produtos determina
em suas compras:
❑
❑
❑
❑

quantidade;
características;
modelo/marca;
fornecedor.

Tais informações são necessárias para identificar quem e de que forma está
envolvido no processo de aquisição/contratação. É essencial saber isso para decidir quem deve estar na equipe local do programa de licitação sustentável.
Encontrar a resposta para a primeira pergunta não é tão óbvio como parece. Por exemplo, alguns governos compram os produtos disponíveis nas lojas,
como artigos de papelaria, por meio de um departamento de compras central,
mas muitos artigos especiais são comprados pelo departamento que os consome.
Para alguns produtos não deve sequer existir uma consciência de que ele
“é comprado” (por exemplo: a eletricidade é normalmente fornecida pelo serviço público local e, mesmo se o serviço é prestado por uma empresa privada,
pode ser difícil identificar quem paga as contas e se há qualquer forma de contrato). Mesmo nos países com um mercado energético livre, normalmente a
energia elétrica é comprada sem nenhuma convocatória para a comparação de
orçamento e preço.
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A segunda e terceira perguntas fornecem uma informação histórica importante para desenvolver o plano de ação. Os quatro itens estão estruturados de
acordo com a influência crescente do departamento. Na maioria dos casos, os
consumidores finais serão capazes de determinar a quantidade de produtos comprados (embora também possa haver um orçamento central para equipamentos
eletrônicos e as quantidades compradas serem determinadas pelo volume do orçamento). O passo seguinte será estabelecer as características do produto ou serviço. Freqüentemente, aqui pode ser encontrada uma mistura, onde os departamentos do consumidor final definem algumas características (o número dos
assentos de um veículo) enquanto o departamento de compras especifica as características de qualidade (a disponibilidade de peças de reposição). Tal avaliação
é importante, porque às vezes uma solução inteligente para uma licitação mais
sustentável pode sugerir um procedimento que conseguirá o mesmo resultado
com um produto completamente diferente. Por exemplo, pode ser conveniente
contratar um aluguel de carro ou os departamentos compartilharem o uso, ao
invés de comprarem veículos.
As perguntas a seguir relacionam-se com a prática atual do uso de critérios
ambientais ou outros critérios de sustentabilidade.
TEMAS AMBIENTAIS
4. Quem é o responsável pelas questões ambientais no órgão público?
5. Que critérios ambientais são usados para cada um dos grupos de produto?
6. Quem determina os critérios ambientais a serem utilizados nas compras públicas?
Essa resposta ajudará a identificar as fontes de informação ambiental relevantes para a aquisição. Além disso, a pergunta sobre quais critérios ambientais já
são usados é muito importante para discussões futuras. Onde critérios ambiciosos
já são aplicados, objetivos mais elevados podem ser estabelecidos — ou a autoridade simplesmente não terá que tomar atitudes adicionais. Em outros casos, alguns critérios poderiam ser aplicados, mas não podem ser muito ambiciosos. Em
discussões posteriores, alguns tomadores de decisão poderiam relembrar que a
autoridade já compra “produtos sustentáveis” e questionar a necessidade de se
tomar outra decisão. Por exemplo, é provável que os computadores já atendam
alguns requisitos de eficiência energética, como é o caso do EnergyStar dos Estados Unidos, ou do Procel no Brasil. A tecnologia já evoluiu, e é possível, em
alguns lugares, exigir o dispositivo de “modo econômico” ou “de descanso” e
também a eficiência energética dos aparelhos eletrônicos.

Compras públicas 2a ed 5a prova.pmd

100

24/9/2008, 11:55

Como fazer?

101

As últimas perguntas avaliam os dados necessários para monitorar e informar, assim como controlar custos financeiros das atividades de licitação sustentável.
QUANTIDADES DO PRODUTO
7. Quantas unidades são compradas anualmente em cada um dos grupos de produto?
8. Quanto das unidades compradas corresponde aos critérios da campanha para
cada grupo de produto?
A abordagem de marcos está baseada fundamentalmente na informação a
respeito das quantidades de unidades por produto, pois esta pode ser relativamente fácil de ser coletada pelos órgãos públicos. Entretanto, na maioria dos
órgãos públicos, esses números não estão prontamente disponíveis, já que não
são essenciais para os sistemas de contabilidade ou orçamento. Em alguns casos,
pode ser necessário gastar algumas horas coletando a informação de cada um dos
arquivos dos processos de compra.
INFORMAÇÃO

FINANCEIRA

9. Quanto é gasto na aquisição, anualmente, para cada um dos grupos de produto (custos diretos)?
10. Quanto é gasto com aquecimento/ar-condicionado, combustível, gás, eletricidade, consumo de água e disposição de resíduos? A quantas unidades (por
exemplo, em kWh) cada um deles corresponde?
Para controlar os custos gerais das compras, este livro recomenda que os
custos específicos do produto sejam descritos cuidadosamente. Para a maioria dos
produtos a informação deve estar disponível no sistema de contabilidade publicado pelo órgão público. No entanto, é provável que para alguns grupos de produtos a informação não esteja controlada especificamente. Esse pode ser o caso de
produtos convencionais, como computadores, que poderiam ser incluídos em
uma categoria chamada consumíveis. Aí procurar as notas fiscais poderá ser necessário. Além disso, é possível que diferentes departamentos comprem o mesmo
produto. Por exemplo, alimentos são freqüentemente comprados de forma descentralizada pelas lanchonetes ou restaurantes de acordo com seus cardápios. É
mais adequado verificar primeiro se há um número limitado de fornecedores
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centrais (por exemplo, quem tem um contrato de base com a autoridade) e se se
pode ter a informação necessária à mão.
Uma vez que os custos somente incluem custos diretos de compra e não os
subseqüentes, decorrentes do uso e disposição do produto, alguns dados complementares são necessários. Em um mundo ideal, a equipe de licitação sustentável
deveria coletar também a informação sobre os custos indiretos causados pela disposição final do produto (despejo). Mas, geralmente, isso não é possível.
A informação coletada nas perguntas de 1 a 4 já é suficiente para preencher
os scorecards, que servem como ferramenta de monitoramento e informação no
marco cinco e também é a base para o relatório para os coordenadores da campanha de licitação sustentável.
Como terminar o inventário?
A equipe de licitação sustentável, responsável pela criação do inventário,
pode seguir os seguintes passos:
❑
❑
❑

❑

analisar e catalogar a informação disponível;
identificar lacunas na informação;
preencher lacunas de informação — contatar outros departamentos e/ou usar
fontes de informação externas ao órgão público (por exemplo, subcontratantes,
administradores de edifícios públicos, empresas de serviço);
documentar os resultados da pesquisa em um relatório que esteja estruturado de
acordo com grupos de produtos e resuma a informação encontrada no scorecard.

O documento final deve: conter um claro retrato das atividades de aquisição; apresentar as respostas para as quatro categorias de perguntas mencionadas;
incluir o scorecard de licitação; indicar os dados que estejam faltando e as razões
para isso (uma prefeitura pode considerar novos procedimentos de documentação para corrigir o problema); identificar as fontes de informação usadas; e informar quando os dados foram coletados.
Passos adicionais
Algumas autoridades públicas podem querer incluir mais categorias de informação em seus inventários. Elas podem desejar rever e documentar os custos
de uso, manutenção e eliminação dos principais grupos de produtos. Exemplos
de informação adicional que podem ser úteis estão descritos no quadro 27.
Essas informações não são fundamentais, mas são úteis na identificação de
áreas para melhorias, descoberta de oportunidades de economia de custos, cum-
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primento das leis e regulamentos de compra e ambientais, e para promover o
monitoramento dos impactos da licitação sustentável.
Quadro 27

Exemplos de questões complementares que podem
ser incluídas no inventário
❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

O órgão público relatou algum incidente de segurança ou de poluição ocorrido em relação aos produtos ou às substâncias que adquiriu?
A autoridade pública ou os consumidores finais tiveram problemas de violação de legislação devido
aos produtos ou serviços que estão comprando ou usando?
Quantos fornecedores têm um sistema de gestão ambiental estabelecido ou fornecem informação a
respeito do desempenho ambiental de seus produtos e serviços?
Há queixas de consumidores finais, da comunidade ou dos funcionários que podem ser solucionadas
por meio da compra de produtos ou serviços sustentáveis?
Qual é o consumo atual de energia (ou de água, papel, outro recurso natural) e os custos associados
(edificações, computadores, impressoras etc.)? Como esses custos podem ser reduzidos com a compra
de produtos “sustentáveis” que usam mais racionalmente os recursos?
Quais são os custos atuais da disposição final de grupos-chave de produtos (computadores, refrigeradores etc.)? Esses custos podem ser reduzidos pela compra de produtos mais duráveis/recicláveis/
reaproveitáveis?
Quais são os custos de manutenção dos grupos-chave de produtos? A compra de produtos sustentáveis mais duráveis/confiáveis ajudará a reduzir tais custos?

Marco dois: estabelecendo metas
Quadro 28

Resumo do marco dois
❑

❑
❑
❑

❑

objetivo — estabelecer metas elaboradas para os interesses específicos, capacidades e condições de
estrutura das autoridades públicas;
duração — um a seis meses;
carga de trabalho — 0,5 a três pessoas/mês;
departamentos envolvidos — órgão eleito de representação, departamento central de licitação, departamento ambiental, departamento financeiro/contabilidade;
produto — decisão ou notificação do conselho.
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Metas Procura+
As metas são importantes para oferecer às autoridades de licitação o apoio
político necessário para atender aos critérios estabelecidos. Ademais, no âmbito
global e europeu, servem para medir o progresso no sentido da sustentabilidade.
Indicam os objetivos para os quais a organização caminha e inspiram cidadãos e
empresas locais, bem como instituições a apoiar e implementar práticas de licitação sustentáveis.
As metas da campanha de licitação sustentável devem ser específicas para os
produtos, realizáveis tecnicamente, mensuráveis em termos de números de unidades compradas, estabelecidas com prazo, politicamente realistas, mas também
precisam apresentar desafios. As metas devem expressar uma percentagem dos
produtos que atendem ao critério Procura+. Uma data limite para que as metas
sejam atingidas será especificada para cada grupo de produto.
COMO ESTABELECER METAS?
Quando do estabelecimento das metas Procura+, as autoridades públicas
podem se basear no inventário de base, que indicará se alguns dos critérios já
foram atendidos e para quais porções dos produtos. Os objetivos devem refletir as
circunstâncias específicas das autoridades. Abaixo alguns exemplos de questões
para consideração.
❑ Há uma quantidade significativa de produtos de um certo grupo comprada
pelas autoridades?
❑ Os produtos sustentáveis estão atendendo aos critérios Procura+ já disponíveis
para as autoridades? Mesmo se um certo produto não estiver atualmente no
mercado, isto não deverá ser visto como um empecilho para o estabelecimento
dos critérios. Mesmo assim, seria aconselhável considerar um prazo maior para
essa situação. Em alguns casos, pode até não haver um mercado para um produto: serviços de transporte público e eletricidade em vários países são fornecidos pelo governo local ou concessionária de serviços públicos — empresas privadas que ainda detêm o monopólio do mercado local, regional ou mesmo
nacional.
❑ A autoridade pública tem o conhecimento necessário, recursos humanos e financeiros para atingir todos os grupos de produtos da campanha? Um ou alguns grupos de produtos que têm o maior impacto ambiental ocupam a maior
porção no orçamento de compra? Caso afirmativo, as autoridades públicas
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podem decidir enfocar seus esforços iniciais em um ou dois grupos de produtos específicos com o intuito de adicionar outros grupos de produtos numa
futura etapa.
Existem aspectos na licitação da autoridade que possam se mostrar difíceis de
influenciar? Vale a pena até mesmo considerar fazer mudanças nessa área? Por
exemplo, poderá haver uma descentralização na licitação de alimentos, comprados diretamente do supermercado. Ou um departamento que efetua a compra de um tipo muito especializado de veículo difícil de ser encontrado no
mercado com essas características ambientais. É importante ser realista e, se for
relevante, casos difíceis podem ser tratados posteriormente.
Quais são as implicações de preço de se adquirir uma alternativa mais sustentável? Nos casos onde a opção mais recente requer investimentos à vista e oferece
economia durante a fase de uso, talvez seja recomendável procurar prazos mais
longos. Assim, economias futuras podem financiar os investimentos seguintes.
Outros produtos poderão simplesmente custar mais do que os semelhantes
convencionais, por exemplo, eletricidade “sustentável”. Nesse caso, a autoridade pode não querer optar por mudar 100% do produto, mas começar com
uma participação menor.
Quais são os prazos apropriados? Para estabelecer prazos realistas, a autoridade
pública talvez queira considerar também as compras principais planejadas no
futuro e fazer uma estimativa do tempo necessário para integrar os critérios de
compras do Procura+ na busca de orçamentos e especificações de produto. Por
exemplo, se uma autoridade planeja um grande projeto de desenvolvimento de
infra-estrutura, ela talvez queira se concentrar nos alvos relativos a edifícios
“sustentáveis”.
O quadro 29 mostra um exemplo de objetivos a serem alcançados.
Quadro 29

Exemplos de objetivos de aquisições sustentáveis estabelecidas
por autoridade pública
O (nome da autoridade) se compromete com os seguintes objetivos:
❑
❑

❑

até 2010, assegurar que 20% da eletricidade comprada sejam oriundos de fontes renováveis;
até 2007, substituir 90% dos equipamentos eletrônicos de escritório por produtos eficientes em termos de consumo energético;
até 2005, assegurar que todos os ônibus públicos adquiridos se enquadrem nos padrões mais baixos de
emissão de gases;
Continua
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até 2005, assegurar que 80% das propostas para edifícios novos estejam baseados em seu desempenho
energético;
até 2004, assegurar que nenhum dos produtos de limpeza adquiridos contenha substâncias perigosas;
até 2006, assegurar que 30% da produção agrícola e alimentos provenham de fontes orgânicas.

Como a autoridade deve adotar o objetivo?
A campanha recomenda que o gestor público máximo (prefeito, governador) endosse oficialmente seus objetivos mediante publicação de um documento
oficial.
DECLARAÇÃO DE POLÍTICA
O ideal é que se aprove um documento de política pública que contenha
descrição de objetivos e princípios orientadores da política de licitação sustentável. Esse documento tem o objetivo de aumentar a percepção e educar o público
em geral. Deve delinear os princípios-chave, como: o comprometimento com o
consumo sustentável e as metas da campanha; a incorporação de considerações
éticas e ambientais na política de compras; o estímulo a fornecedores ambientalmente conscientes, que tenham uma política ambiental ou que tenham um sistema de gestão ambiental já instalado, e o comprometimento de levar em conta os
custos do ciclo de vida dos produtos, sempre que viável.
O órgão público também pode indicar que, para os grupos de produtos
não cobertos pelos objetivos estabelecidos acima, dará preferência aos produtos
que preencham requisitos de certificações controladas publicamente, ou avaliar
seu impacto ambiental sempre que possível via diretrizes (nacionais ou outras)
oficiais disponíveis. Poderá também expressar o comprometimento de abrir as
comunicações a fornecedores, aumentando a conscientização ambiental entre os
consumidores finais, e trabalhar em parceria com outras organizações de compras
e participantes da campanha.
PASSOS ADICIONAIS
Algumas autoridades públicas talvez queiram estabelecer metas adicionais.
Por exemplo, poderão definir objetivos para grupos de produtos não cobertos
pelos critérios Procura+; acrescentar requisitos adicionais aos produtos que pos-
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sam ter alta importância local; estabelecer metas relativas a treinamento ou ao
aumento de conscientização dos funcionários ou consumidores finais, ou estabelecer metas para a reutilização/reciclagem e utilização de produtos de maneira
ambientalmente amigável.

Marco três: desenvolvendo o plano de ação
Quadro 30

Resumo do marco três
❑
❑
❑
❑

❑

objetivo — planejar atividades e estabelecer responsabilidades para atingir as metas;
duração — três a seis meses;
carga de trabalho — duas a quatro pessoas/mês (dividida por vários diretores);
departamentos envolvidos — departamento estratégico, departamento central de aquisições, outros
departamentos de aquisição, departamento ambiental, departamento financeiro/contabilidade etc.;
produto — plano de ação.

O plano de ação
O plano de ação é um documento claro e conciso, feito sob medida para as
necessidades específicas e práticas de compras de uma determinada autoridade
pública. Deve ser comunicado e acessível a todos os funcionários envolvidos nos
processos de licitação.
Em condições ideais, o plano de ação deve conter: a decisão política de
estabelecimento de uma campanha; a definição de metas; uma descrição das responsabilidades designadas; uma descrição das medidas e procedimentos de implementação; indicadores de progresso relevantes; um cronograma.
Responsabilidades
A autoridade pública deve decidir:
❑

❑

quem será responsável pela coordenação geral dos esforços de licitação sustentável. Num município grande, a equipe deve se reunir regularmente para supervisionar a implementação do plano de ação;
quem será responsável pela implementação em si. Os departamentos de licitação devem tomar a dianteira na implementação em si da aquisição de cada
produto. Por outro lado, isso poderia ser assumido de forma centralizada pelo
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departamento ambiental ou de licitação central. Peritos em compras poderiam
ser responsabilizados pela incorporação dos critérios em documentos de propostas, avaliando os resultados, supervisionando a implantação dos contratos,
informando sobre os resultados da ação de aquisições sustentáveis e identificando fornecedores adicionais de produtos sustentáveis;
se o departamento ambiental poderá ajudar na realização de treinamento ambiental, na identificação de áreas onde a licitação sustentável pode ajudar na
diminuição do impacto ambiental, revelando oportunidades para comprar
menos, supervisionar a implementação dos contratos em relação aos critérios
ambientais, participar na avaliação de propostas e ajudar no relacionamento
com fornecedores;
se representantes de outros departamentos, incluindo contabilidade, energia e
transportes precisarão assumir uma parcela de responsabilidade pela implementação. Seu papel é especialmente importante na mudança de comportamento do consumidor final e na identificação de maneiras para minimizar a
necessidade de compras;
quem será responsável pelo cumprimento das metas de campanha. Em grandes
órgãos públicos, talvez seja útil alocar responsabilidades específicas para a concretização dos objetivos da campanha com relação aos diversos grupos de produtos,
visto que uma perícia específica pode ser necessária para a implementação da
licitação sustentável no edifício e nos setores de alimentos orgânicos.

Prazo
A abordagem do marco sugere que não sejam programados mais de dois
anos para a implementação da primeira rodada de monitoramento, relatórios e
análise de metas. Portanto, o plano de ação deve determinar um primeiro período
para tal implementação e citar, de forma explícita, as atividades que devem acontecer mais tarde.
No desenvolvimento do cronograma, a autoridade pública deve agir de
forma prática e levar em conta tamanho, estrutura, recursos disponíveis e existência de experiência de licitação anterior. Tempo adicional deve ser reservado para
medidas mais complexas, como, por exemplo, no setor de construção, onde tempo adicional poderá ser necessário para o processo de orçamentos. As autoridades
devem estabelecer prazos internos relativos às medidas de implementação e procedimentos, bem como reservar tempo para revisões internas e relatórios. Um
exemplo de cronograma de implantação de programa de licitação sustentável é
apresentado no quadro 31.
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Quadro 31

Cronograma da implantação do projeto Licitação Sustentável
na cidade de Roterdã, Holanda
A administração municipal de Roterdã consiste em 40 departamentos e conta com 20 mil funcionários. O
orçamento total de compras é de cerca de Ä 0,5 bilhão anuais. Os departamentos municipais variam em
tamanho e compram uma gama diferente de produtos. Veja como o projeto Licitação Sustentável foi
instalado.
1993 — O governo municipal fez uma declaração política na qual os chefes de departamento se comprometeram a levar em conta considerações ambientais na ocasião das compras.
1994 — A cidade de Roterdã realizou dois simpósios sobre licitação sustentável com a participação de
aproximadamente 80 gerentes de compras e gerentes ambientais.
1994 — Foi preparado e distribuído um manual sobre licitação sustentável.
1995 — Um grupo de projeto intersetorial foi formado com compradores de sete departamentos e o
sistema de gerenciamento ambiental foi iniciado.
1995 — Visitas de negócios duas vezes por ano para compradores e gerentes ambientais a fornecedores,
tais como Rank Xerox, 3M e HP.
1996 — Foi criado um banco de dados sobre produtos e informações ambientais. Esse projeto foi posteriormente incorporado à base de dados nacional.
1997 — Requisitos formais de compras ambientais para fornecedores foram aprovados pelo governo
municipal.
1998/99 — Os requisitos ambientais foram incluídos em propostas européias de Roterdã.
Paralelamente a essas atividades, muitas iniciativas de compras sustentáveis foram organizadas em nível
departamental. Como resultado do projeto Licitação Sustentável, a cidade de Roterdã, em 2000, informou ter um programa de licitação sustentável e um alto nível de conscientização por parte dos funcionários sobre os aspectos ambientais da aquisição.

Marco quatro: implementando o plano de ação local
Quadro 32

Resumo do marco quatro
❑
❑
❑
❑

❑

objetivo — implementar o plano de ação;
duração — 12-24 meses;
carga de trabalho — 0,5 a seis pessoas/mês;
departamentos envolvidos — departamento central de aquisições, outros departamentos de aquisição, departamento ambiental;
produto — licitação de mais produtos sustentáveis.
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Implementando as metas Procura+
A abordagem do marco foi criada de maneira que a implantação em si seja
direta, não demandando muito tempo dos funcionários. Ao mesmo tempo, os
detalhes vão depender muito das práticas locais de aquisição, como, por exemplo,
de como as chamadas para propostas/orçamentos são formuladas e publicadas.
Veja um esboço geral dos passos a serem seguidos:
❑
❑

❑

❑
❑

❑

❑

identificar quais produtos serão comprados, em que quantidades e quando;
informar aos bons parceiros (fornecedores locais) sobre os critérios estabelecidos;
integrar os critérios Procura+ (e outros critérios relativos às metas) na seção
apropriada dos editais (definição do assunto, especificações, critérios de aprovação);
publicar os editais;
avaliar as propostas recebidas, conferir se todas se encaixam nas especificações
técnicas e se todos os fornecedores preenchem o critério de seleção. Classificar
propostas elegíveis de acordo com o critério de aprovação;
aprovar o contrato. Se necessário, incluir cláusulas no contrato para assegurar
desempenho ambiental durante a execução do mesmo;
verificar se os produtos e serviços preenchem os requisitos e aplicar sanções, se
necessário.

Esses pontos descrevem o procedimento geral para uma convocação de propostas/orçamentos. Os compradores locais aplicarão seus próprios procedimentos dentro da estrutura geral.
Atividades paralelas
As autoridades públicas talvez queiram considerar medidas como educação
e treinamento, as implicações financeiras da licitação sustentável e a organização
da licitação (agilização).
Treinamento e comunicação
A implantação eficiente do plano de ação exige que haja uma compreensão
em comum de licitação sustentável e que a equipe que esteja implementando o
plano de ação seja capaz de utilizar as ferramentas e conceitos de licitação susten-
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tável na prática. Portanto, treinamento e comunicação são componentes importantes da licitação sustentável. O treinamento não precisa ser formal e pode muitas vezes ser integrado às atividades existentes, tais como o treinamento técnico
regular dos funcionários ou oficinas/workshops para aumentar a conscientização
dentro dos programas de gestão ambiental ou da Agenda 21 local, se houver.
Uma autoridade pública deve analisar a necessidade de treinamento nos
seguintes casos:
❑

❑

❑

❑

compradores — talvez precisem de treinamento nas ferramentas principais,
métodos e fontes de informações de licitação sustentável; estratégias de prevenção; administração de cadeia de suprimentos; licitação eletrônica e os aspectos
legais de licitação sustentável e critérios ambientais;
consumidores finais — o treinamento de consumidores finais deve ter como
objetivo o aumento de conscientização sobre técnicas de prevenção da poluição, maneiras de eliminar a necessidade de mais produtos e o uso correto de
produtos sustentáveis (quantidade correta de materiais de limpeza usados pelo
pessoal da manutenção, técnicas de direção ecológica para motoristas etc.). O
treinamento de consumidores finais é essencial para assegurar que a licitação
sustentável resulte em vantagem econômica e melhoria na eficiência geral das
operações da autoridade pública;
contadores — se uma autoridade pública desejar monitorar os efeitos financeiros da licitação sustentável e programas de administração ambiental, poderá
considerar treinamento em conceitos contábeis inovadores de contabilidade
ambiental, ou ciclo de vida, por exemplo;
fornecedores — especialmente os fornecedores locais precisam estar conscientes das novas práticas de licitação sustentável adotadas pela autoridade pública.
Precisam de tempo e informações para que se ajustem aos novos requisitos. O
treinamento deles poderá incluir a publicação de requisitos de propostas, assim
como seminários especialmente organizados para fornecedores locais.

As autoridades públicas também precisam comunicar suas metas de licitação sustentável aos seus funcionários, consumidores finais e fornecedores, e algumas perguntas precisam ser respondidas.
❑

❑
❑

Há necessidade de um boletim regular, atualização de sites, seminários com
fornecedores, envolvimento com a mídia?
Como será organizada a comunicação entre os vários departamentos?
Como a autoridade pública vai trabalhar com outros participantes da campanha?
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É importante ter em mente que a comunicação deve destacar os benefícios
da licitação sustentável para cada um dos grupos-alvo. Uma estratégia eficiente de
comunicação ajudará a elevar a percepção ambiental e contribuirá para a melhoria
da imagem política da administração que toma providências concretas para o
desenvolvimento sustentável.
Quadro 33

Treinamento na cidade de Göteborg, Suécia
A cidade de Göteborg, na Suécia, desenvolveu seu modelo para compras com consciência ambiental há
mais de 10 anos. O modelo é baseado em decisões políticas, métodos de trabalho estabelecidos e estratégias de informação/educação. Atividades de treinamento constituem um componente importante do
modelo. Foram os funcionários da prefeitura que inicialmente requisitaram tais atividades para estabelecer a idéia de uma política ambiental municipal. Os objetivos principais das atividades de treinamento são
a promoção da licitação sustentável, o aumento da colaboração e conhecimento/know-how e a troca
de experiências.
Financiamento — o treinamento regular de políticos locais é financiado pelas autoridades de licitação
de Göteborg; o de fornecedores é financiado pelos próprios fornecedores; e o de funcionários municipais
é financiado pelos seus respectivos departamentos.
Capacitadores — os funcionários da prefeitura somam aproximadamente 80% dos capacitadores e o restante advém de órgãos externos (tais como o Comitê Sueco para Licitação Ecologicamente Sustentável).
Grupos-alvo do esquema de treinamento incluem políticos locais, funcionários municipais (compradores,
consumidores finais) e fornecedores. O princípio fundamental é de que o treinamento deve ser adaptado
às necessidades, expectativas e atividades de agentes diferentes.
Treinamento — palestras, oficinas/workshops, audiências, reuniões, cursos, conferências ou grupos de
trabalho com múltiplos envolvidos.
Conteúdo — requisitos legalmente viáveis, ferramentas para licitação sustentável, avaliação de respostas de fornecedores aos requisitos ambientais, SGA e licitação, o papel de autoridades de licitação e
exemplos de melhores práticas de conselhos regionais suecos.
Motivação — para anunciar os seminários e manter as pessoas informadas e motivadas entre as reuniões, a
autoridade de licitação de Göteborg empregou os seguintes meios: convites para as reuniões eram enviados
pelo sistema de correio municipal e listas de fornecedores; um boletim sobre licitação sustentável foi emitido pela autoridade de licitação a cada trimestre; informação atualizada era publicada no site oficial da autoridade; e o mais importante, os stakeholders/partes interessadas eram contatados diretamente.
A experiência de Göteborg ilustra que um esquema de treinamento diferenciado para políticos, fornecedores e funcionários municipais sustenta a implementação com sucesso da licitação sustentável dentro
de estruturas de licitação descentralizadas; o treinamento só é possível se recursos significativos são
distribuídos para tal esforço, mas, de acordo com a experiência de Göteborg, o treinamento também
ajuda a convencer os políticos a apoiar futuros esquemas e os motiva a cumprir seus compromissos.
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Financiamento
Embora uma licitação sustentável possa resultar em economia e vantagens
econômicas de longo prazo para uma autoridade pública, o processo de implementação do marco exigirá recursos adicionais nos estágios iniciais, como educação e treinamento, com análise e desenvolvimento de novos procedimentos de
compras e com a troca para novos fornecedores e produtos sustentáveis.
Para manter os custos adicionais dentro de certos limites, os critérios Procura+ foram elaborados estipulando um teto no preço, de maneira a assegurar
que custos adicionais de produtos sustentáveis não excedam 5-10% do preço
do produto.
A licitação sustentável também oferece uma série de opções para reduzir
custos com aquisição. Alguns pontos especialmente relevantes na implementação
estão aqui resumidos:
❑

❑

❑

abordagens do custo de ciclo de vida — baseadas em uma estimativa cuidadosa
do custo do ciclo de vida dos produtos, incluindo o custo de produção, uso,
manutenção e descarte do produto. O custo do ciclo de vida pode auxiliar a
autoridade a tomar decisões de gestão bem informadas e obter economias consideráveis a longo prazo, em razão do preço inicial, e também dos custos póscompra de produtos, que são comparados. Em conseqüência, a oferta mais
benéfica poderá ser escolhida. Custos de ciclo de vida são particularmente relevantes na hora de efetuar compras consideráveis, como, por exemplo, projetos
de infra-estrutura. As autoridades públicas podem precisar introduzir novos
sistemas de contabilidade, adquirir softwares relevantes ou contratar um consultor para ajudar a colocar o custo de ciclo de vida em prática quando tomar
decisões de compra. As autoridades podem requerer formalmente que seja aplicado o custo de ciclo de vida quando da tomada de decisões de compra. Esta
orientação deve estar refletida nos documentos de licitação;
estrutura organizacional — a autoridade pública precisa analisar as vantagens e
desvantagens da licitação centralizada versus a descentralizada. Em alguns casos, a mudança na estrutura organizacional pode resultar em reduções de custos substanciais e diminuir o tempo necessário para processar pedidos;
compra compartilhada — ajuda prefeituras a reduzir custos administrativos e
obter preços mais competitivos, resultantes da concentração de licitação e exigência de quantidades maiores. O ICLEI, junto com 10 cidades, iniciou um
projeto em 2003 para desenvolver formas de implementação de licitação
compartilhada na Europa;
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compras eletrônicas (e-procurement) — podem minimizar o custo administrativo de compras e operações de aquisições sustentáveis internas, pois ajuda a
cortar o gasto com papel. A aquisição eletrônica também oferece um meio
eficaz de comunicação com fornecedores e dá acesso fácil à informação e à
orientação sobre licitação sustentável. A economia que se faz com a licitação
eletrônica pode ser investida na própria campanha;
redução de compra ao que é necessário — evitar compras é a melhor maneira
de se minimizar os impactos dos produtos. Portanto, todo programa de licitação sustentável deve incluir uma análise das oportunidades de minimização do
impacto ambiental de um grupo de produtos e implementar métodos de prevenção de poluição, como, por exemplo, uma mudança para produtos mais
duráveis e o treinamento de consumidores finais.

O quadro 34 mostra um exemplo de medidas tomadas na cidade de Kolding,
na Dinamarca.
Quadro 34

Diminuição de custos através de redução de compras na cidade de
Kolding, Dinamarca
Kolding é uma cidade de 61 mil habitantes. Com cerca de 6 mil funcionários, sua prefeitura é, sozinha, a
maior empresa da região e, portanto, um mercado relevante. A cidade de Kolding está engajada na implementação da Agenda 21. O Plano Municipal de Kolding (1998-2009) tem o objetivo de fortalecer os esforços ambientais das autoridades públicas por meio de gestão, planejamento, monitoramento ambiental e
compras sustentáveis. Um dos objetivos da cidade de Kolding é o de garantir que operações de cozinha
com consciência ambiental sejam implementadas. A cidade enfrentou o desafio de encontrar produtos
orgânicos a preços razoáveis e encontrou uma solução para esse problema reduzindo as compras ao que
é realmente necessário. As ações obtiveram bastante êxito; em alguns meses, 20 das 30 cozinhas participantes haviam alcançado o objetivo de 20% de orgânicos em suas compras, considerado o melhor resultado o de 62% em uma cozinha.
As seguintes ações obtiveram sucesso:
❑

❑

uso de oportunidades/recursos existentes — a cidade pesquisou soluções disponíveis não apenas no
âmbito local, mas também no regional. Como resultado, 10 cozinhas no município de Kolding se uniram
ao projeto regional, onde profissionais de cozinha e ambientalistas especialistas juntaram esforços na
criação de cozinhas onde um alimento saudável era produzido com um mínimo de impactos ambientais.
especialistas envolvidos — com conhecimento extenso do mercado para produtos alimentícios orgânicos ajudaram a equipe de cozinha comum a encontrar fornecedores potenciais, preparar os contratos necessários etc.;
Continua
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identificando potenciais para redução de custo — nas cozinhas participantes, os padrões de compras
e hábitos culinários foram examinados e documentados para identificar as opções que poderiam resultar em economia, como, por exemplo, a mudança de cardápios, em que a carne foi trocada por legumes; soluções tecnológicas que pudessem reduzir o consumo de água e energia; mudanças nas práticas
de cozinha; e o treinamento da equipe de cozinha;
uso de economias alcançadas para uma licitação sustentável — as economias alcançadas foram utilizadas para aumentar a quantidade de produtos alimentícios orgânicos usados na cozinha, criando uma
solução de custos neutra.

Esse estudo de caso mostra que as barreiras para uma licitação sustentável podem ser superadas se a
autoridade pública conseguir pensar “fora dos parâmetros” e utilizar o conhecimento de especialistas.

Marco cinco: monitorando o progresso e informando os resultados
Quadro 35

Resumo do marco cinco
❑

❑
❑
❑

❑

objetivo — avaliar realizações, relatá-las ao público e revelar sua contribuição para a sustentabilidade
global;
duração — quatro a oito meses;
carga de trabalho — uma a duas pessoas/mês;
departamentos envolvidos — departamento estratégico, departamento central de licitações, outros
departamentos de aquisição, departamento ambiental, departamento financeiro/contabilidade;
produto — Procura+ scorecard.

Monitorando e analisando/revendo o progresso
Esse marco serve para avaliar se as metas anteriormente estabelecidas pelo
governo local foram atingidas. O objetivo dessa revisão do progresso é de realçar
conquistas, mas também de identificar problemas e soluções, ajustar estratégias
de implementação para condições em mudança e estimular líderes de equipes a
manter o entusiasmo para uma licitação sustentável. Análises internas podem ser
informais também. A autoridade deverá designar uma pessoa especialmente responsável pela coleta de dados e preparo de relatórios internos.
As análises internas consistem em dois exercícios. Primeiro, a implantação
do plano de ação deve ser revista. Uma avaliação deverá responder às seguintes
questões: as medidas e procedimentos foram adotados? O que foi obtido? É possível melhorar ainda mais as operações de aquisição?
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O segundo exercício consiste em preencher o cartão de pontos da licitação
(procurement scorecard), que serve para indicar as extensões às quais os critérios
estão integrados nas práticas de licitação e quais custos surgiram.
Em algum estágio a autoridade pública poderá também repetir o exercício
de auto-avaliação feito na etapa preparatória.

O que deve ser relatado ao ICLEI?
Os participantes da campanha são solicitados a relatar seus resultados ao
ICLEI, que organiza a campanha Procura+ na Europa. Isso facilita para que o
ICLEI possa compilar um relatório documentando os benefícios acumulados
obtidos pelos participantes. Para tal relatório, o cálculo de benefícios ambientais
é baseado na quantidade de produtos comprados de acordo com os critérios Procura+, tal como foi informado pelos participantes da campanha. Os dados que
cada autoridade pública envia serão convertidos em números de alívio/mitigação
ambiental e os participantes da campanha poderão avaliar seus desempenhos. Os
resultados positivos da campanha ajudarão a promover uma licitação sustentável
na esfera da União Européia e na mundial.

Aspectos adicionais para a facilitação da implementação
Organização da licitação
O processo de marco da Procura+ foi elaborado para ser aplicável por qualquer autoridade pública, não importando seu tamanho ou estrutura. Também é
importante reconhecer que a forma como a licitação é organizada influencia tanto na eficácia de medidas de licitação sustentável quanto na abordagem mais apropriada a ser adotada.
Compras sustentáveis eficazes necessitam de uma cooperação entre pelo
menos duas unidades administrativas tradicionalmente separadas: compras/
contratações e ambiental. O critério ambiental a ser incluído nas decisões de
compra geralmente exige um grau de conhecimento especializado, que apenas
aqueles que trabalham no departamento ambiental o têm, e da mesma forma, as
autoridades ambientais podem não ter consciência dos procedimentos, regulamentos e condições que definem o trabalho dos compradores. A natureza de tal
cooperação entre esses departamentos é um fator-chave para preparar diretrizes e
legislação apropriadas de licitação sustentável. Além disso, não importa quão efi-
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cientes sejam as diretrizes; sem uma implementação e monitoramento eficazes,
pouco pode ser conseguido. Estruturas apropriadas e procedimentos de compras
dentro de uma administração são fundamentais para assegurar que todas as atividades sejam realizadas com sucesso.
Contudo, tais estruturas e procedimentos claramente não são determinados unicamente pelas necessidades de licitação sustentável, e existe uma grande
variedade de modelos. Variações no tamanho da autoridade pública e no tipo de
serviço e produto comprado significam que há pouca uniformidade de abordagem, seja entre as cidades ou dentro delas. A licitação para uma cidade com população de 2 milhões é um desafio bem diferente em relação a uma cidade de 60
mil. Além disso, os procedimentos de compra para o papel tamanho A4 para
impressão e cópia, por exemplo, usado em todos os departamentos e escritórios,
podem não ser adaptados com facilidade à contratação de serviços para a renovação de um edifício público.
Apoio político
Há vários elementos que influenciam o sucesso na promoção da licitação
sustentável, sendo um dos mais importantes o grau de apoio político que a proposta recebe internamente. O projeto Relief considerou que a existência de uma
política de compra sustentável local, ou de quais compras sustentáveis são elementos significativos, fornece uma base útil em que se possa construir uma abordagem coerente e bem coordenada. Sem tal política, os esforços tendem a ser meio
fragmentados e baseados nos esforços de indivíduos engajados. Ademais, estimular
aqueles com responsabilidades de compras para incluir considerações ambientais
em seus procedimentos sem uma declaração de políticas é muito mais difícil.
Licitação centralizada ou descentralizada?
Em termos estruturais, o fator de maior influência para a implementação
de atividades de licitação sustentável é o grau de centralização da licitação. Porém,
não está totalmente claro onde está a vantagem. Há várias vantagens para a licitação sustentável inerente a um sistema de licitação amplamente centralizado. Se
todas as compras são efetuadas de forma centralizada por alguns funcionários
com responsabilidades de compras, é relativamente fácil para eles implementarem um programa de licitação sustentável, o que se torna muito mais difícil se as
responsabilidades de compra estão espalhadas, especialmente se os registros de
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todas as compras não são sistematicamente feitos. Além do mais, a coordenação
com o departamento ambiental e o treinamento de compradores para assuntos
ambientais relacionados à licitação e a elaboração de ofertas apropriadas serão mais
diretas se as pessoas competentes estiverem todas concentradas no mesmo departamento. Finalmente, a centralização das compras permite fazer uma economia considerável, que poderá compensar os preços altos de alguns produtos.
Embora num mundo ideal todos os argumentos sejam favoráveis à centralização das compras para torná-las sustentáveis, na prática as coisas podem ser
diferentes. Primeiro, a cooperação entre as unidades de compra pode enfrentar
dificuldades. É preciso uma definição prévia de quem arcará com os custos do
tempo adicional empregado no desenvolvimento dos critérios. Segundo, corre-se
o risco de uma unidade central de compras utilizar seu poder para impedir as
compras sustentáveis. Em geral, os responsáveis por compras públicas estão muito apegados à visão de que são responsáveis apenas por obter o melhor preço.
Finalmente, soluções de compras centralizadas podem não atender perfeitamente
às necessidades do departamento, e as compras descentralizadas adicionam um
grau de flexibilidade e resposta às demandas do departamento individual. Isso também é verdade num sentido ambiental. Por exemplo, se um produto é adquirido
por um órgão central de compras, um enfoque nos critérios de produtos poderá
ocorrer, enquanto a necessidade de se comprar o produto pode não ser considerada.
Deve, em todo caso, ser reiterado que considerações ambientais claramente
não são o único fator influenciando a estrutura de compras de um órgão público.
Conforme mencionado acima, um município com uma população de 60 mil
pode mais facilmente centralizar as compras do que um com população de
2 milhões de habitantes. Portanto, a questão interessante talvez seja: como assegurar o cumprimento dos princípios de licitação sustentável em um sistema de
licitação descentralizado? A ação adotada por Zurique, por exemplo, que exige
que cada departamento monte um sistema de gestão ambiental é de grande interesse nesse sentido. Embora as etapas iniciais exijam grande quantidade de trabalho e esforço, o potencial de cada sistema para assegurar o constante automonitoramento de esforços torna-se bem maior. Em um sistema descentralizado, outro
fator vital é o fluxo contínuo de informações úteis e utilizáveis para compradores
operando em todos os departamentos, incluindo diretrizes claras e fáceis de seguir relacionadas a produtos específicos e seminários de treinamento. Esse fluxo
de informações deve funcionar também dos dois lados. É imprescindível que as
informações sobre o que foi comprado na esfera descentralizada, tanto em termos
de quantidade quanto de informações, sejam monitoradas para que o progresso
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na implementação de uma licitação sustentável possa ser avaliado. Se um sistema
descentralizado pode ser monitorado e motivado eficazmente, há ganhos significativos a serem obtidos ao limitar a administração centralizada, além de reunir
tarefas a competências.
Produtos diferentes, abordagens diferentes
Ao olharmos para os diferentes grupos de produtos, fica claro que há um
potencial para implementar medidas de compras sustentáveis eficazes em todas as
áreas. Embora isso deva ser o objetivo máximo, há vários grupos específicos que
se destacam como prioridades, devido a fatores como importância financeira,
extensão de impactos ambientais e simplicidade de se introduzir práticas eficazes.
Para os produtos de alta prioridade (tais como aqueles abarcados pelos critérios
Procura+), há de haver compromissos sólidos e obrigatórios, estabelecidos centralmente para a obtenção de certas metas.
Para grupos de produtos em que a prioridade não é tão alta, é recomendado
que se busque uma ação mais amena, permitindo um grau considerável de autonomia aos compradores, desde que acompanhada de uma campanha informativa, destacando-se a finalidade e benefícios de uma licitação sustentável e fornecendo informações sobre como implementar tais práticas. Isso tem o benefício de
envolver de perto e motivar funcionários do órgão público, ao invés de se configurar numa imposição superior de licitação sustentável.
Agilização da aquisição
Além de uma comparação com estruturas de licitação tradicional, as autoridades públicas podem também considerar a aplicação de novas técnicas e ações
de licitação, num esforço para aumentar a eficiência e acessar oportunidades adicionais para a compra de produtos sustentáveis. A licitação compartilhada e a
licitação eletrônica são discutidas brevemente a seguir:
❑

licitação compartilhada — dois ou mais órgãos públicos reúnem suas atividades de licitação. Já é amplamente realizada em níveis regionais pela Europa e
oferece oportunidades de economia de custos significativos por meio de custos
administrativos reduzidos e vantagens de preços em relação à compra a granel.
Além disso, pedidos maiores estimulam fornecedores a atender critérios
ambientais mais exigentes, por exemplo. A Bolsa Eletrônica do Estado de São

Compras públicas 2a ed 5a prova.pmd

119

24/9/2008, 11:55

120

❑

Compras públicas sustentáveis

Paulo (BEC) oferece essa opção, reunindo vários agentes públicos num único
sistema. Ver em: <www.bec.sp.gov.br/publico/aspx/home.aspx>;
licitação eletrônica — sistema de compras via internet. Pode também acarretar
melhorias significativas de eficiência administrativa pelo uso de procedimentos
eletrônicos padronizados. Permite acesso a uma maior variedade de fornecedores e oferece um método rápido e transparente para comparar ofertas. A Bolsa
Eletrônica do Estado de São Paulo (BEC) também oferece essa opção. Ver em:
<www.bec.sp.gov.br/publico/aspx/home.aspx>.

Rede de relacionamentos (networking) internacional: juntos é mais fácil
Uma grande parte das autoridades públicas européias (cerca de 57%) interessadas em licitação sustentável acredita que a troca de experiências e informações com autoridades que instituíram medidas semelhantes de forma pioneira é
uma das ferramentas que mais auxilia para facilitar na implementação da licitação
sustentável. Esse tipo de troca de experiências é uma prática comum em alguns
países em nível nacional. O nível internacional oferece ainda mais benefícios
em potencial. A Compre-Verde — rede de trabalho de profissionais de licitação
sustentável na Europa (BIG-Net) — organiza esse tipo de intercâmbio de informações.
Fluxo de informação contínua via internet
A rotina diária de um escritório é repleta de troca de informações. Porém,
às vezes, a informação necessária não está disponível. Pode levar dias e muita
paciência para encontrar uma informação relevante, principalmente no caso de
informação técnica relacionada a produtos. Nesse caso, pode valer a pena perder
alguns minutos para anotar sua questão e perguntar às pessoas que possam ter um
problema semelhante. Isso nem sempre pode fornecer a resposta perfeita, mas
muito tempo pode ser poupado. Além disso, uma pessoa real lidando com esse
assunto, sob uma perspectiva semelhante, tem uma vantagem distinta em comparação à informação escrita: você poderá trocar experiências, dividir frustrações,
dar e receber dicas.
Outra opção é criar uma rede eletrônica de discussão pública. Todos os
participantes da rede podem assinar uma lista de endereços eletrônicos (mailing
list), onde trocam informações regulares sobre desenvolvimento sustentável relevante, assuntos políticos e jurídicos.
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Troca direta em reuniões de profissionais
Embora a internet desempenhe um papel cada vez mais importante em
nossas vidas, reuniões que facilitem uma interação pessoal ainda são a forma mais
direta de comunicação. Razão pela qual uma ou mais reuniões BIG-Net são organizadas a cada ano na Europa. Tais reuniões são gratuitas para participantes da
rede de relacionamentos e dão aos participantes a oportunidade de reunir as informações mais recentes sobre assuntos práticos, além de trocar suas experiências
com compras sustentáveis. Também servem para preparar projetos comuns e analisar condições específicas de estrutura, tais como o desenvolvimento da legislação européia.
Além das reuniões exclusivas, o ICLEI organiza os congressos e exposições
da “EcoProcura”, onde os participantes da rede também se beneficiam da redução
nos custos de participação. As Nações Unidas (ONU) também organizam reuniões de especialistas sobre a matéria e mantêm site sobre a licitação sustentável:
<www.un.org/esa/sustdev/sdissues/consumption>.

Processo de marco e sistemas de gestão ambiental
Os sistemas de gestão ambiental (SGAs) são esquemas de gestão que consistem em uma série de procedimentos e medidas padronizadas estabelecidas com
o intuito de assegurar melhorias contínuas ao desempenho ambiental.
Os SGAs estão progressivamente ganhando reconhecimento entre as autoridades públicas na Europa e no Brasil. Muitas cidades e municípios estão aplicando SGAs, na totalidade ou em parte de suas operações. Portanto, é importante reconhecer como a implementação dos SGAs e a participação na campanha
estão ligadas e mutuamente realçam a eficácia um do outro.

Conceito SGA
Há dois principais esquemas de SGA reconhecidos internacionalmente: o
Esquema de Gestão Ambiental e Auditoria (Emas, do inglês eco-management and
audit scheme) e o Esquema de Organização de Padrão Internacional ISO 14001
(ISO, do inglês International Standard Organization). Ambos são baseados em
uma série de princípios-chave:
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melhorias contínuas no desempenho ambiental;
cumprimento de legislação ambiental;
enfoque nos impactos ambientais significativos da organização e no trato com
aqueles considerados mais substanciais;
análise de desempenho (benchmarking) em relação à melhor prática;
apresentação de relatório público sobre o desempenho ambiental da organização.
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Decreto Estadual no 49.674, de 6 de junho de 2005
Estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilização de produtos e
subprodutos de madeira de origem nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo Estado de São Paulo e dá providências correlatas.
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais.
Considerando que compete ao Estado controlar e fiscalizar obras, atividades,
processos produtivos e empreendimentos que, direta ou indiretamente, possam
causar degradação do meio ambiente, adotando medidas preventivas ou corretivas e aplicando as sanções administrativas pertinentes, consoante previsto no inciso XX do art. 193 da Constituição do Estado;
Considerando o volume de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa
utilizados em obras e serviços de engenharia contratados pelo Poder Público, em
especial os oriundos da região amazônica, a alta taxa de desmatamento e a necessidade de contenção das atividades ilegais;
Considerando que o art. 46 da Lei Federal no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998,
considera crime ambiental receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição da
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licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da
via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento; e
Considerando a necessidade de aperfeiçoar os instrumentos de controle do uso
legalmente admitido de produtos e subprodutos florestais de origem nativa em
obras e serviços de engenharia contratados pelo Estado de São Paulo,
DECRETA:
Art. 1o. As contratações de obras e serviços de engenharia, que envolvam o emprego de produtos e subprodutos de madeira, deverão obedecer aos procedimentos de controle estabelecidos no presente decreto, com vista à comprovação da
procedência legal dos produtos e subprodutos de madeira de origem nativa utilizados.
Art. 2o. Para os fins deste decreto, considera-se:
I — produto de madeira de origem nativa: madeira em toras; toretes; postes não
imunizados; escoramentos; palanques roliços; dormentes nas fases de extração/
fornecimento; mourões ou moirões; achas e lascas; pranchões desdobrados com
motosserra; lenha;
II — subproduto de madeira de origem nativa: madeira nativa serrada sob qualquer forma, laminada, aglomerada, prensada, compensada, chapas de fibra,
desfolhada, faqueada e contraplacada;
III — procedência legal: produtos e subprodutos de madeira de origem nativa,
decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por
órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente
— SISNAMA, com autorização de transporte expedida pelo Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA.
Art. 3o. Nos termos do art. 6o, inciso IX, alíneas “c” e “e”, e do art. 7o, § 2o, inciso
I, da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, o projeto básico de obras e
serviços de engenharia, que envolvam o uso de produtos e subprodutos de madeira, somente poderá ser aprovado pela autoridade competente caso contemple,
de forma expressa, o emprego de produtos e subprodutos de madeira de origem
exótica, ou de origem nativa de procedência legal.
Parágrafo único. A exigência prevista no “caput” deste artigo deverá constar de
forma obrigatória como requisito para a elaboração do projeto executivo.
Art. 4o. O edital de licitação de obras e serviços de engenharia deverá estabelecer
para a fase de habilitação, entre os requisitos de qualificação técnica, a exigência
de apresentação pelos licitantes de declaração de compromisso de utilização de
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produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa de
procedência legal, nos termos do modelo constante do Anexo I deste decreto.
Art. 5o. Os contratos que tenham por objeto a execução de obras ou a prestação
de serviços de engenharia deverão conter cláusulas específicas que indiquem:
I — a obrigatoriedade de utilização de produtos ou subprodutos de madeira de
origem exótica, ou de origem nativa que tenha procedência legal;
II — em cada medição, como condição para recebimento das obras ou serviços
de engenharia executados, a obrigatoriedade, por parte do contratado, de apresentação ao responsável por este recebimento, de notas fiscais de aquisição dos
produtos e subprodutos de madeira, acompanhadas de declaração de emprego
apenas de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou, no caso de
uso de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa, de acordo com o
que estabelece o art. 46 da Lei Federal no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998,
acompanhadas dos seguintes documentos:
a) original da primeira via da ATPF — Autorização de Transporte de Produtos
Florestais expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis — IBAMA;
b) comprovante de que o(s) fornecedor(es) encontra(m)-se cadastrado(s) no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis — IBAMA;
III — a possibilidade de rescisão do contrato, caso não haja o cumprimento por
parte dos contratados, dos requisitos insertos nos incisos I e II deste artigo, com
fundamento no art. 78, incisos I e II, da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de
1993, bem como de aplicação das penalidades previstas nos arts. 86 a 88 do
mesmo diploma legal e sanção administrativa de proibição de contratar com a
Administração Pública pelo período de até 3 (três) anos, consoante art. 72,
§ 8o, inciso V, da Lei Federal no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, observadas as
normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente de sua responsabilização na esfera criminal.
Art. 6o. O contratante, por intermédio do responsável pela administração do
contrato, encaminhará à unidade do Instituto Brasileiro de Recursos Naturais
Renováveis — IBAMA, da circunscrição administrativa da obra ou do serviço de
engenharia, até o dia 15 (quinze) do mês seguinte à medição, o original da primeira via da ATPF — Autorização de Transporte de Produtos Florestais, consoante modelo constante do Anexo II do presente decreto.
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Parágrafo único — Caberá, ainda, ao responsável pela administração do contrato
instruir os autos respectivos com a seguinte documentação:
1. original ou cópia autenticada das notas fiscais de aquisição dos produtos e subprodutos de madeira tanto de origem nativa quanto de origem exótica;
2. original da declaração de emprego de produtos ou subprodutos de madeira de
origem exótica;
3. cópia da primeira via da ATPF — Autorização de Transporte de Produtos
Florestais e o comprovante de que trata o inciso II, alínea “b”, do art. 5o deste
decreto, no caso de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa;
4. comprovante de recebimento pelo Instituto Brasileiro de Recursos Naturais
Renováveis — IBAMA do original da primeira via da ATPF, nos termos do
previsto no “caput” deste artigo.
Art. 7o. O contratado deverá manter em seu poder cópia autenticada da primeira
via da ATPF — Autorização de Transporte de Produtos Florestais, para fins de
comprovação de regularidade perante o Instituto Brasileiro de Recursos Naturais
Renováveis — IBAMA.
Art. 8o. Os servidores públicos que deixarem de atender as determinações constantes do presente decreto ficarão sujeitos à aplicação das sanções administrativas
pertinentes.
Art. 9o. As normas e procedimentos estabelecidos pelo presente decreto aplicamse à Administração Pública direta e autárquica e às fundações públicas, devendo
ser adotadas as providências necessárias à sua implementação pelas empresas públicas, sociedades de economia mista e demais empresas controladas pelo Estado
de São Paulo.
Art. 10. O Secretário-Chefe da Casa Civil, na qualidade de Presidente do Comitê
de Qualidade da Gestão Pública, poderá editar normas complementares para a
aplicação das disposições do presente decreto.
Art. 11. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 6 de junho de 2005
GERALDO ALCKMIN
José Goldemberg
Secretário do Meio Ambiente
Arnaldo Madeira
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicado na Casa Civil, aos 6 de junho de 2005.
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ANEXO I
a que se refere o art. 4o do Decreto no 49.674, de 6 de junho de 2005
DECLARAÇÃO
Em conformidade com o disposto no art. 4o, do Decreto no, de de de 2005, que
estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilização de produtos e
subprodutos de madeira de origem nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo Estado de São Paulo:
Eu, , R.G. legalmente nomeado representante da empresa , CNPJ , para o fim de
qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de no / , Processo no, declaro, sob as penas da lei, que para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de
engenharia objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e
subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa de procedência
legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados
por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA, tendo
ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos arts. 86 a 88 da Lei
Federal no 8.666/93, e no art. 72, § 8o, inciso V, da Lei Federal no 9.605/98, sem
prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.
ANEXO II
a que se refere o art. 6o do Decreto no 49.674, de 6 de junho de 2005
MODELO DE COMPROVANTE DE ENTREGA DA PRIMEIRA VIA DA
AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS FLORESTAIS —
ATPF AO IBAMA
Eu, , RG , nomeado responsável pelo acompanhamento do contrato no, celebrado entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria , pelo (órgão), e
empresa , CNPJ , venho, pelo presente, encaminhar ao Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA o original da
primeira via da Autorização de Transporte de Produto Florestal — ATPF, consoante relação abaixo, nos termos do previsto no Anexo II da Portaria IBAMA no
44-N, de 6 de abril de 1993 e respectivas alterações, e determinado pelo art. 6o do
Decreto no, de de de 2005, que regulamenta o controle do emprego de produtos
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e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e serviços de engenharia
contratados pelo Estado de São Paulo.
Solicita-se que qualquer irregularidade que porventura venha a ser constatada na
Autorização de Transporte de Produto Florestal — ATPF, ora restituída ao IBAMA,
seja imediatamente comunicada por escrito ao contratante, (Estado de São Paulo, ou entidade), órgão , endereço , telefone ( ) a fim de que possam ser adotadas
as providências legais pertinentes.
Relação de ATPFs: (indicar número de cada ATPF)
(obs.: A ATPF deverá ser entregue na unidade do IBAMA da circunscrição administrativa da obra ou do serviço de engenharia executados)
Fonte: IMESP — Volume 115 — Número 104 — São Paulo, terça-feira, 7 de
junho de 2005.
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Decreto no 46.380, de 26 de setembro de 2005
Estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilização de produtos e
subprodutos de madeira de origem nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo Município de São Paulo.
GILBERTO KASSAB, Vice-Prefeito, em exercício no cargo de Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
CONSIDERANDO competir ao Município controlar e fiscalizar obras, atividades, processos produtivos e empreendimentos que, direta ou indiretamente, possam causar degradação do meio ambiente, adotando as medidas preventivas ou
corretivas pertinentes;
CONSIDERANDO o volume de produtos e subprodutos de madeira de origem
nativa utilizados em obras e serviços de engenharia contratados pelo Poder Público Municipal, oriundos, especialmente, da região amazônica;
CONSIDERANDO a alta taxa de desmatamento e, ainda, a necessidade de contenção das atividades ilegais e de valorização das atividades decorrentes do manejo florestal sustentável;
CONSIDERANDO que o artigo 46 da Lei Federal no 9.605, de 12 de fevereiro
de 1998, considera crime ambiental receber ou adquirir, para fins comerciais ou
industriais, madeira, lenha e outros produtos de origem vegetal sem exigir a exibi-
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ção da licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munirse da via que deverá acompanhar o produto até o seu final beneficiamento;
CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoar os instrumentos de controle do
uso legalmente permitido dos produtos e subprodutos florestais de origem nativa
em obras e serviços de engenharia contratados pelo Município de São Paulo,
DECRETA:
Art. 1o. As contratações de obras e serviços de engenharia pelo Município de São
Paulo que utilizem produtos e subprodutos de madeira de origem nativa deverão
obedecer aos procedimentos de controle ambiental estabelecidos neste decreto,
com vistas à comprovação de sua procedência legal.
Art. 2o. Para os fins deste decreto, considera-se:
I — produto de madeira de origem nativa: madeira nativa em toras, toretes, postes, escoramentos, palanques roliços, dormentes, mourões, achas, lascas e lenha;
II — subproduto de madeira de origem nativa: madeira nativa serrada sob qualquer forma, laminada, aglomerada, prensada, compensada, em chapas de fibra,
desfolhada, faqueada e contraplacada;
III — procedência legal: produtos e subprodutos de madeira de origem nativa,
decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por
órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente
— SISNAMA, com autorização de transporte expedida pelo Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA.
Art. 3o. Em decorrência do disposto nas alíneas “c” e “e” do inciso IX do artigo 6o,
bem como do inciso I do §2o do artigo 7o, todos da Lei Federal no 8.666, de 21
de junho de 1993, o projeto básico de obras e serviços de engenharia que envolvam o uso de produtos e subprodutos de madeira somente poderá ser aprovado
pela autoridade competente caso contemple, de forma expressa, a obrigatoriedade do emprego de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de
origem nativa que tenha procedência legal.
Parágrafo único. A exigência prevista no “caput” deste artigo deverá constar de
forma obrigatória como requisito para a elaboração do projeto executivo.
Art. 4o. Nos editais de licitação de obras e serviços de engenharia que utilizem
produtos e subprodutos de madeira contratados pelo Município de São Paulo,
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deverá constar da especificação do objeto o emprego de produtos e subprodutos
de madeira de origem exótica, ou de origem nativa que tenha procedência legal.
Art. 5o. Em face do que estabelece o artigo 46 da Lei Federal no 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998, o Município de São Paulo deverá exigir, no momento da assinatura dos contratos de que trata este decreto, a apresentação, pelos contratantes,
de declaração, firmada sob as penas da lei, do compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa que
tenha procedência legal, nos termos do modelo constante do Anexo I integrante
deste decreto.
Art. 6o. Os contratos que tenham por objeto a execução de obras ou a prestação
de serviços de engenharia tratados neste decreto deverão conter cláusulas específicas que indiquem a obrigatoriedade de:
I — utilização de produtos ou subprodutos de madeira de origem exótica, ou de
origem nativa que tenha procedência legal;
II — apresentação, pelo contratado, em cada medição, como condição para recebimento das obras ou serviços de engenharia executados, dos seguintes documentos:
a) declaração de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, quando essa for a hipótese, acompanhadas das respectivas notas fiscais de sua
aquisição;
b) no caso do uso de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa, em
face do que estabelece o artigo 46 da Lei Federal no 9.605, de 1998, devendo ser
entregues ao contratante:
1) notas fiscais de aquisição desses produtos e subprodutos;
2) original da 1a (primeira) via da Autorização de Transporte de Produtos Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA;
3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira de
origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA;
III — cumprimento, pelo contratado, dos requisitos previstos nos incisos I e II
deste artigo, sob pena de rescisão do contrato, com fundamento nos incisos I e II
do artigo 78, e da aplicação das penalidades estipuladas nos artigos 86 a 88, todos
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da Lei Federal no 8.666, de 2003, e da sanção administrativa de proibição de
contratar com a Administração Pública pelo período de até 3 (três) anos, com
base no inciso V do §8o do artigo 72 da Lei Federal no 9.605, de 1998, sem
prejuízo das implicações de ordem criminal.
§1o. O contratante encaminhará à unidade do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA, da circunscrição administrativa correspondente a obra ou serviço de engenharia, até o dia 15 (quinze) do
mês seguinte ao da medição, o original da 1a (primeira) via da Autorização de
Transporte de Produtos Florestais — ATPF, consoante modelo constante do Anexo
II integrante deste decreto.
§2o. Caberá, ainda, ao contratante instruir os autos respectivos com a seguinte
documentação:
I — cópia da 1a (primeira) via da Autorização de Transporte de Produtos Florestais — ATPF ou original da declaração de emprego de produtos ou subprodutos
de madeira de origem exótica;
II — comprovante de que trata o item 3 da alínea “b” do inciso II deste artigo, no
caso de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa;
III — original ou cópia autenticada das notas fiscais de aquisição dos produtos e
subprodutos de madeira, tanto de origem nativa quanto de origem exótica;
IV — comprovante de recebimento, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA, do original da 1a (primeira) via
da Autorização de Transporte de Produtos Florestais — ATPF, nos termos do §1o
deste artigo.
§3o. A contratada deverá manter em seu poder cópia autenticada da 1a (primeira)
via da Autorização de Transporte de Produtos Florestais — ATPF, para fins de
comprovação da regularidade perante o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA.
Art. 7o. Os servidores e empregados públicos que não atenderem às determinações deste decreto estarão sujeitos à aplicação das sanções administrativas pertinentes.
Art. 8o. As normas e procedimentos estabelecidos neste decreto aplicam-se à Administração Pública Municipal Direta e Indireta.
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Art. 9o. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogado o
Decreto no 45.958, de 6 de junho de 2005.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 26 de setembro de
2005, 452o da fundação de São Paulo.
GILBERTO KASSAB, Vice-Prefeito em exercício no cargo de Prefeito
EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO, Secretário Municipal
do Verde e do Meio Ambiente
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 26 de setembro de 2005
ALOYSIO NUNES FERREIRA FILHO, Secretário do Governo Municipal
ANEXO I
integrante do Decreto no 46.380, de 26 de setembro de 2005
DECLARAÇÃO
Em conformidade com o disposto no artigo 5o do Decreto no 46.380, de 26 de
setembro de 2005, que estabelece procedimentos de controle ambiental para a
utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e
serviços de engenharia contratados pelo Município de São Paulo:
Eu, ____________________________, RG _________________________,
legalmente nomeado representante da empresa ____________________________,
CNPJ _____________________, e vencedor do procedimento licitatório no ____,
modalidade de ___, no___/___, processo no ____, declaro, sob as penas da lei,
que, para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto da referida
licitação, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem
exótica, ou de origem nativa que tenha procedência legal, decorrentes de
desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental
competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA,
com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA, ficando sujeito às sanções
administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal no 8.666, de 21 de
junho de 1993, e no inciso V do §8o do artigo 72 da Lei Federal no 9.605, de 12
de fevereiro de 1998, sem prejuízo das implicações de ordem criminal estabelecidas em lei.
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ANEXO II
integrante do Decreto no 46.380, de 26 de setembro de 2005
COMPROVANTE DE ENTREGA DA 1a (PRIMEIRA) VIA DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS FLORESTAIS — ATPF AO
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS — IBAMA.
Eu,_______________________________, RG__________________,
nomeado responsável pelo acompanhamento do contrato no_________________,
decorrente do processo licitatório no ___________________________, na modalidade de __________________________, no _____/_____, processo no
________________, celebrado entre a Prefeitura do Município de São Paulo,
por intermédio da Secretaria ______________________________________,
pelo_______________________(órgão), e empresa ______________________,
CNPJ ________________________, venho, pelo presente, encaminhar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA
o original da 1a (primeira) via da Autorização de Transporte de Produtos Florestais — ATPF, consoante relação abaixo, de acordo com o Anexo II da Portaria
Normativa IBAMA no 44-N, de 6 de abril de 1993, e respectivas alterações, e
determinado pelo artigo 6o, §1o, do Decreto no ______________________ de
______________de 2005, que estabelece procedimentos de controle ambiental
para a utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em
obras e serviços de engenharia contratados pelo Município de São Paulo.
Solicita-se que qualquer irregularidade que porventura venha a ser constatada na Autorização de Transporte de Produtos Florestais — ATPF, ora restituída
ao IBAMA, seja imediatamente comunicada por escrito à Prefeitura do Município de São Paulo, órgão__________________________________, endereço
______________________________________________________, telefone
(__)______________, a fim de que possam ser adotadas as providências legais
pertinentes.
Relação de ATPFs: (indicar número de cada ATPF).
(Obs: A ATPF deverá ser entregue na unidade do IBAMA da circunscrição administrativa correspondente a obra ou serviço de engenharia executados).
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Resolução CC-53, de 30 de junho de 2004 (Casa Civil,
Governo do Estado de São Paulo)
Institui Grupo Técnico com o objetivo de elaborar estudos e prestar assessoria técnica e
jurídica na área ambiental, para os fins que especifica e dá providências correlatas.
O Secretário-Chefe da Casa Civil, na qualidade de Presidente do Comitê de
Qualidade da Gestão Pública,
Considerando a relevância do papel do Estado como indutor do consumo sustentável e o dever de preservação e conservação do meio ambiente em observância aos princípios constitucionais e à legislação ambiental;
Considerando as atribuições, junto ao Comitê de Qualidade da Gestão Pública,
do Grupo Técnico que objetiva promover estudos visando a ampliação dos sistemas eletrônicos de aquisição de bens e serviços no âmbito do Governo do Estado
de São Paulo;
Considerando a necessidade de se introduzir critérios de ordem ambiental nos
procedimentos de aquisição de bens e de prestação de serviços, resolve:
Art. 1o. Fica instituído, junto ao Comitê de Qualidade da Gestão Pública, Grupo Técnico com o objetivo de elaborar estudos e prestar assessoria técnica e
jurídica na área ambiental, visando a introdução de critérios de ordem ambien-
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tal compatíveis com as políticas socioambientais do Governo do Estado de São
Paulo, especialmente nas ações decorrentes dos subgrupos de trabalho de que
trata o art. 4o da Resolução CC-53, de 3 de setembro de 2003, incumbidos da
ampliação dos sistemas eletrônicos de aquisição de bens e serviços.
Art. 2o. O Grupo Técnico terá a atribuição de propor diretrizes, normas e procedimentos voltados a fomentar a adoção de sustentabilidade ambiental nas
contratações que tenham por objeto a aquisição de bens e a prestação de serviços comuns, bem como a execução de obras e serviços de engenharia.
Art. 3o. O Grupo Técnico será composto de membros representantes dos órgãos
e das entidades a seguir relacionados:
I — Casa Civil, que exercerá a coordenação geral dos trabalhos;
II — Secretaria do Meio Ambiente, que exercerá a coordenação técnica dos trabalhos;
III — Secretaria de Economia e Planejamento;
IV — Secretaria da Fazenda;
V — Secretaria de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento;
VI — Procuradoria Geral do Estado;
VII — Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — Sabesp;
VIII — Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental — Cetesb.
§1o Os membros do Grupo Técnico serão designados pelo Secretário-Chefe da
Casa Civil.
§2o O Grupo Técnico poderá convidar para participar de suas reuniões, sem
direito a voto, pessoas que, por seus conhecimentos e experiência profissional,
possam contribuir para a discussão das matérias em exame.
Art. 4o. O Grupo Técnico poderá formar subgrupos de trabalho e/ou solicitar a
participação de profissionais da Administração Pública, objetivando apoiar o desempenho de suas atividades.
Art. 5o. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Portaria no 1.156 do Ministério da Justiça, de 20 de dezembro de 2001,
sobre ações afirmativas
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso da competência que lhe
confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição Federal,
Considerando os padrões internacionais de respeito aos direitos humanos e liberdades fundamentais expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos e
os compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar o Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação Racial, a Convenção Internacional Sobre a Eliminação
de Todas as Formas de Discriminação Contra as Mulheres, a Convenção no 111
da Organização Internacional do Trabalho — OIT, que trata da discriminação
no emprego e na profissão, e a Convenção Interamericana para a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência;
Considerando as declarações, plataformas e programas de ação das conferências
mundiais sobre direitos humanos (Viena, 1993); desenvolvimento social (Copenhague, 1994); direitos da mulher (Pequim, 1995); e de combate ao racismo,
discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata (Durban, 2001);
Considerando a institucionalização do Programa Nacional dos Direitos Humanos — PNDH — que prevê a adoção de medidas compensatórias especiais que
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acelerem o processo de construção da igualdade, sem qualquer discriminação no
que se refere a gênero, raça, etnia e condição física ou mental;
Considerando que a ação afirmativa constitui um dos instrumentos de promoção
da cidadania e da inclusão social, possibilitando a garantia a todos os cidadãos
brasileiros dos direitos consagrados na Constituição Federal e na legislação ordinária, resolve:
Art. 1o. Instituir o Programa de Ações Afirmativas do Ministério da Justiça, que
tem como objetivo central a incorporação, no cotidiano do Ministério, de um
conjunto de medidas preconizadas pelo Programa Nacional de Direitos Humanos, especialmente as referentes à promoção e proteção dos direitos dos
afrodescendentes, das mulheres e das pessoas portadoras de deficiência.
Art. 2o. Constituem o Programa de Ações Afirmativas do Ministério da Justiça as
seguintes medidas administrativas e de gestão estratégica:
I — Com o objetivo de garantir a igualdade de oportunidades, o Ministério da
Justiça — MJ, a contar da publicação da presente Portaria, passará a observar, no
preenchimento de cargos de direção e assessoramento superior — DAS, requisito
que garanta, até o final do ano de 2002, a realização das seguintes metas de participação de afrodescendentes, mulheres e pessoas portadoras de deficiência:
a) afrodescendentes — 20% (vinte por cento);
b) mulheres — 20% (vinte por cento);
c) portadores de deficiência — 5% (cinco por cento).
II — Os termos de convênio ou parceria celebrados pelo Ministério da Justiça, a
contar do mês de janeiro de 2002, deverão incorporar cláusula de adesão ao Programa Nacional de Direitos Humanos, especialmente no que diz respeito às políticas de promoção da igualdade.
III — Nas licitações e concorrências públicas promovidas pelo MJ deverá ser
observado, como critério adicional, a ser utilizado nos casos em que a legislação
assim o permitir, a preferência por fornecedores que comprovem a adoção de
políticas de ação afirmativa.
IV — Nas contratações de empresas prestadoras de serviços, bem como de
técnicos e consultores no âmbito dos projetos desenvolvidos em parceria com
organismos internacionais, será exigida a observância das seguintes metas:
a) afrodescendentes — 20% (vinte por cento);
b) mulheres — 20% (vinte por cento);
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c) portadores de deficiência:
— Até 200 empregados — 2% (dois por cento);
— De 201 a 500 — 3% (três por cento);
— De 501 a 1.000 — 4% (quatro por cento);
— De 1.001 em diante — 5% (cinco por cento).
Art. 4o. A coordenação do Programa de Ações Afirmativas do Ministério da Justiça ficará a cargo do Secretário-Executivo do Ministério, com as seguintes atribuições:
I — Submeter à apreciação do Ministro de Estado propostas de diretrizes complementares, com vistas à adequada execução do Programa;
II — estabelecer diretrizes e procedimentos administrativos com vistas a garantir
a adequada implementação do Programa, a sua incorporação aos Regimentos
Internos dos órgãos integrantes da estrutura organizacional do Ministério e a
conseqüente realização das metas estabelecidas no inciso I do art. 2o;
III — articular, com parceiros do MJ, a estruturação de propostas que promovam
a implementação de políticas de ação afirmativa;
IV — estimular o desenvolvimento de ações de capacitação com foco nas medidas da ação afirmativa para a promoção da igualdade e o acesso à cidadania;
V — sensibilizar servidores do MJ para a promoção dos direitos humanos, com a
conseqüente eliminação das desigualdades de gênero, raciais e as que se vinculam
às pessoas portadoras de deficiência;
VI — trabalhar de forma articulada com os empreendedores sociais e parceiros
dos movimentos negros, de mulheres e de pessoas portadoras de deficiência;
VII — sistematizar os resultados alcançados pelo Programa de Ações Afirmativas
do MJ e disponibilizá-los através dos meios de comunicação;
VIII — fomentar a implementação de medidas estabelecidas nos acordos, tratados e convenções internacionais, que tenham o Brasil como signatário, com vistas à promoção da igualdade de oportunidades.
Art. 5o. Fica constituída a Comissão de Avaliação e Acompanhamento do Programa de Ações Afirmativas do MJ, assim composta:
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I — Secretário de Estado dos Direitos Humanos, que a presidirá;
II — Representante da Secretaria Executiva;
III — Representante do Conselho Nacional de Combate à Discriminação — CNCD;
IV — Representante do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher — CNDM;
V — Representante do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de
Deficiência — CONADE.
Parágrafo Único. A Comissão tem por finalidade apoiar, supervisionar e avaliar a
implementação do Programa de Ações Afirmativas do MJ, sugerindo ao Ministro
de Estado a adoção de medidas destinadas a garantir a continuidade e a efetividade
do Programa, especialmente no que diz respeito ao cumprimento das metas e do
cronograma estabelecido.
Art. 6o. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALOYSIO NUNES FERREIRA
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Rachel Biderman é coordenadora adjunta e pesquisadora do Centro de Estudos
em Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas (GVces). Advogada com bacharelado em direito pela Universidade de São Paulo. Mestre em direito internacional, com enfoque na área ambiental, pela American University — Washington College of Law. Mestre em ciência ambiental pela USP. Doutoranda em
administração pública pela FGV, elaborando pesquisa sobre a sociedade de consumo no contexto das mudanças climáticas. Professora colaboradora na pós-graduação do GVpec no curso de Gestão em Sustentabilidade da FGV, onde coordena os módulos referentes a meio ambiente. Coordenadora da dimensão
ambiental do índice de sustentabilidade empresarial da Bovespa. Professora de
direito ambiental e problemas ambientais contemporâneos do Curso de Gestão
Ambiental e Engenharia Ambiental do Senac. Especialista em mudanças climáticas globais, vem atuando no tema desde 1998, tendo integrado a equipe de coordenação do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas em 2001 e 2002, e do
Observatório do Clima — Rede Brasileira de ONGs e Movimentos Sociais em
Mudanças Climáticas. Especialista em consumo sustentável, elaborou estudos e
cursos no tema, junto ao Ministério da Educação, Idec (Instituto Brasileiro de
Defesa do Consumidor), Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Instituto PróSustentabilidade (Ipsus). Nos Estados Unidos trabalhou para as organizações WWF
e Ciel (Center for International Environmental Law), em 1991 e 1992. É autora
do livro Democracia, cidadania e proteção do meio ambiente, publicado em 2002
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pela Editora Annablume; co-autora dos livros infantis Patrulheiros do clima da
Terra e Guardiões da camada de ozônio e Guardiões da Mata Atlântica. Autora de
diversos artigos em revistas e periódicos nas temáticas de mudanças climáticas,
consumo sustentável e direito ambiental. É membro dos conselhos administrativos do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) e do Greenpeace
(Brasil).
Luciana Stocco Betiol é advogada, com bacharelado em direito pela PUC-São
Paulo e especialista em direito processual civil pela mesma universidade. Master
em direito ambiental pela Universidad Complutense de Madrid e mestre em direito civil pela PUC-São Paulo. Sócia fundadora da Associação Nacional de Arquitetura Bioecológica (Anab-Brasil) e responsável pelo núcleo jurídico. Monitora
do Programa de Educação Continuada da Fundação Getulio Vargas (GVpec) em
gestão de sustentabilidade. Foi professora assistente no curso de pós-graduação
lato sensu em direito civil na Escola Paulista de Advocacia — Instituto dos Advogados de São Paulo (2004), professora assistente no curso de pós-graduação lato
sensu em direito administrativo contratual promovido pela Escola de Direito de
São Paulo da Fundação Getulio Vargas (GVLaw), professora assistente de graduação em direito civil da PUC-São Paulo. Foi advogada associada do Lima Gonçalves, Jambor, Rotenberg&Silveira Bueno Advogados. Trabalhou no Ávila, Nogueira, Miguel Neto e Aidar Advogados. Foi advogada júnior no escritório Renan
Lotufo Advogados Associados.
Laura Silvia Valente de Macedo é diretora regional do ICLEI-LACS. Arquiteta,
professora e consultora ambiental. É mestre em ciência ambiental pela Universidade de São Paulo (Procam/USP) e em gestão ambiental pela Universidade de
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O Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT lança agora em março de 2014, a segunda
edição do Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho, revisada, atualizada e
ampliada. O Guia, instituído pela Resolução CSJT 103/2012, teve sua primeira edição em maio de
2012. A mesma Resolução determinou a criação do Fórum Permanente de Contratações
Sustentáveis da Justiça do Trabalho, o qual se encarregou, em 2013, de conduzir o processo de
revisão e atualização do Guia, além de elaborar o Portal de Contratações Sustentáveis, propor
acompanhamento de indicadores e metas, ações de capacitação e compras compartilhadas entre os
órgãos da Justiça do Trabalho.
Para esta segunda edição, novos tópicos foram criados, ampliando significativamente o rol de
itens sustentáveis que o integram. Os produtos foram agrupados segundo os critérios de
sustentabilidade por eles partilhados. Para cada critério definido foi indicada a respectiva forma de
comprovação, estabelecendo-se, sempre que necessário, o atendimento a requisitos mínimos de
desempenho, como a fixação das faixas de eficiência aceitáveis na Etiqueta de Eficiência Energética
(ENCE) para eletrodomésticos, veículos e prédios públicos. Complementando, foi incluída uma
compilação da legislação aplicável a cada tópico e fornecidos exemplos de forma a facilitar a
identificação de produtos semelhantes com os mesmos critérios. As práticas de sustentabilidade
foram igualmente revistas e ampliadas, tendo sido adicionado, por sua enorme importância, um tópico
integralmente dedicado à logística reversa.
Agradecemos ao CSJT, através do apoio de suas Coordenadorias, ao TST, pelo suporte
logístico à realização dos trabalhos, tanto presenciais quanto eletrônicos, bem como aos TRT’s que
investiram com a cessão dos servidores que os representaram, participando dos diversos grupos de
trabalho do Fórum Permanente. Agradecemos a todos os membros do Fórum Permanente de
Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho. Assim, a Justiça do Trabalho investe na
elaboração participativa de políticas internas e aprimora a cada dia seus processos de contratações,
com foco na sustentabilidade, visando ao bem comum.
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GUIA DE CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS DA JUSTIÇA DO TRABALHO
1. INTRODUÇÃO
A iniciativa do Conselho Superior da Justiça do Trabalho de elaborar um guia para inclusão de
critérios e práticas de sustentabilidade nas contratações realizadas por órgãos da Justiça do Trabalho
revela-se em sintonia com o processo em curso no Brasil e no mundo, que consiste na percepção de
que a forma como a humanidade vive e como tem se desenvolvido até agora não se sustentará por
muito tempo, ante a constatação de que os recursos naturais presentes no planeta são em sua
grande maioria finitos.
Em todo o mundo buscam-se formas mais justas e sustentáveis de existir, ou seja, padrões
sustentáveis de produção e consumo, preservação dos recursos e redução das desigualdades
sociais. Boa parte da comunidade científica mundial entende que “não há como viabilizar sete bilhões
de pessoas, com o padrão de consumo e as aspirações do mundo contemporâneo nos limites físicos
1
da terra” .
A consciência da responsabilidade de cada cidadão, das organizações em geral e, em
especial, do poder público, quanto a mudanças que viabilizem a continuidade da vida no planeta, vem
crescendo a cada dia, ainda que com percalços, de forma contraditória, com avanços e retrocessos, e
com as dificuldades inerentes aos processos humanos. Diversos exemplos e iniciativas condizentes
com a necessária transformação que nos é exigida podem ser identificados em todo o mundo:
avanços na ciência e na tecnologia, na participação social, nos arcabouços normativos nacionais e
internacionais, na responsabilidade social por parte das organizações, preocupação crescente com o
respeito aos direitos humanos e a diversas outras iniciativas em todos os países.
2

O Plano de Ação para Produção e Consumo Sustentáveis (PPCS) , lançado em novembro de
2011 pelo Ministério do Meio Ambiente, é o documento guia das ações de governo, do setor produtivo
e da sociedade que direciona o Brasil para padrões mais sustentáveis de produção e consumo, com
redução da pobreza.
Em seu primeiro ciclo, de 2011 a 2014, o PPCS tem concentrado esforços em seis áreas
principais, a saber: educação para o consumo sustentável; varejo e consumo sustentável; aumento
da reciclagem; compras públicas sustentáveis; construções sustentáveis; e Agenda Ambiental na
Administração Pública (A3P), na qual figura como um dos eixos temáticos a Licitação Sustentável.
Vale ressaltar que os outros eixos temáticos da A3P – uso racional dos recursos naturais e bens
públicos; gestão adequada dos resíduos gerados; qualidade de vida no ambiente de trabalho; e
sensibilização e capacitação –, bem como as áreas de foco do PPCS, têm relação direta com as
contratações públicas.
O governo brasileiro trabalhou no sentido de que o debate na Conferência das Nações Unidas
para o Desenvolvimento Sustentável - Rio+20 girasse em torno de um compromisso global pela
sustentabilidade, pela inclusão e pela erradicação da pobreza extrema no mundo. Tais propostas
integraram o documento com os objetivos que o governo brasileiro definiu para compor a pauta do
encontro.
Nesse sentido, o documento oficial com a posição do Brasil encaminhado à ONU enfatiza o
papel do Estado como indutor e regulador do desenvolvimento sustentável:
(...) é fundamental que o Estado retome seu papel de indutor e regulador do
desenvolvimento, favorecendo a adoção de práticas econômicas e processos
produtivos inovadores, calcados no uso racional e na proteção dos recursos naturais
e na incorporação de pessoas excluídas à economia, por meio do acesso ao
1

RESENDE, André Lara. Os limites do possível. Valor econômico, São Paulo, 20 jan. 2012. Disponível em:
<http://www.valor.com.br/cultura/2491926/os-novos-limites-do-possivel>.
2
PPCS, disponível em <http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/producao-e-consumo-sustentavel/planonacional>
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emprego, ao trabalho decente e à renda. Por meio de instrumentos econômicos e
políticas públicas, o Estado deve remover barreiras e criar incentivos positivos, que
facilitem a adesão do setor produtivo a padrões mais sustentáveis sob as óticas
econômica, ambiental e social (...). O Estado pode ainda influenciar
significativamente a adoção de modelos mais sustentáveis pela forma como aufere e
aplica a receita. Os instrumentos de política fiscal, associados à valoração de
serviços ambientais, desempenham, nesse sentido, papel central no repertório de
políticas do Estado, por meio dos quais podem ser estabelecidos estímulos positivos
para a adoção de padrões mais sustentáveis em toda a cadeia produtiva (...). As
compras públicas e investimentos também podem desempenhar papel nesse
3
contexto .

2. CONTRATAÇÕES PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS
As contratações públicas sustentáveis constituem relevante instrumento de contribuição para a
reorganização da economia com novos paradigmas. No Brasil, inserem-se em um contexto de
agendas nacionais que orientam as ações e as políticas para o desenvolvimento sustentável, ou seja,
para uma forma de desenvolvimento que satisfaça “as necessidades atuais sem comprometer a
4
habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades” .
Sob tal perspectiva, as contratações públicas sustentáveis representam a adequação da
contratação ao que se chama consumo sustentável. Significa pensar a “proposta mais vantajosa para
a administração” levando-se em conta não apenas o menor preço, mas o custo como um todo,
considerando a manutenção da vida no planeta e o bem-estar social. Vale lembrar que os recursos
naturais do país e sua biodiversidade são recursos públicos e como tal devem ser preservados.
De acordo com o Guia de Compras Públicas Sustentáveis da Fundação Getúlio Vargas,
“Licitação Sustentável é uma solução para integrar considerações ambientais e sociais em todos os
estágios do processo da compra e contratação dos agentes públicos (de governo) com objetivo de
5
reduzir impactos à saúde humana, ao meio ambiente e aos direitos humanos” .
6

As compras governamentais, que no Brasil movimentam mais de 10% do PIB , afetam setores
importantes da economia e têm um grande poder de influenciar os rumos do mercado. Cabe ao
governo, como grande comprador, além de dar o exemplo, estimular uma economia “que resulta em
melhoria do bem-estar humano e equidade social, ao mesmo tempo em que gera valor para a
Natureza, reduzindo significativamente os impactos e riscos sociais e ambientais e a demanda sobre
7
recursos escassos do ecossistema e da sociedade” .
O objetivo das licitações é, por força legal, assegurar a livre concorrência e obter o melhor
produto/serviço com a proposta mais vantajosa. Quando se considera os três pilares da
sustentabilidade o processo torna-se mais complexo, uma vez que, além da preocupação com a
economia dos recursos financeiros, é preciso considerar também os impactos que as contratações
podem causar ao meio ambiente e à sociedade. Nesse sentido, os recursos públicos precisam ser
3

Documento de contribuição brasileira à Conferência Rio+20, ONU, 1º/11/2011, p. 12-13. Disponível em:
<http://hotsite.mma.gov.br/rio20/wp-content/uploads/BRASIL_Rio_20_portugues.pdf>.
4
Relatório Brundtland, 1987 – “Nosso Futuro Comum” – Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento da
ONU. Também, segundo a ABNT NBR ISO 26000, “desenvolvimento sustentável refere-se à integração de objetivos de alta
qualidade de vida, saúde e prosperidade com justiça social e manutenção da capacidade da Terra de suportar a vida em
toda a sua diversidade. Esses objetivos sociais, econômicos e ambientais são interdependentes e reforçam-se mutuamente.
Desenvolvimento sustentável pode ser tratado como uma forma de expressar as expectativas mais amplas da sociedade
como um todo”.
5
BIDERMAN, Rachel; MACEDO, Laura Silvia Valente de; MONZONI, Mário; MAZON, Rubens. Guia de Compras Públicas
Sustentáveis – Fundação Getulio Vargas e ICLEI. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. Disponível em:
<http://www.gvces.com.br/arquivos/36/Guia-de-compras-publicas-sustentaveis.pdf>.
6
Segundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, 2001.
7
Conceito de economia Verde in Quadro Referencial para a Economia Verde no Brasil – Vitae Civilis – Cidadania e
Sustentabilidade – Disponível em:
<http://vitaecivilis.org/economiaverde/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=387&Itemid=86>
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considerados de forma ampla e responsável.
Afigura-se, assim, enorme a responsabilidade do gestor público ao estabelecer as “regras do
jogo” para assegurar, além da livre concorrência, o menor custo financeiro, social e ambiental, de
modo a garantir que a “proposta mais vantajosa” seja realmente mais vantajosa para o conjunto da
sociedade, que, em última instância, é a detentora do bem público.
Recentemente a Lei nº 12.349, de 15 de dezembro de 2010, introduziu a expressão
“desenvolvimento nacional sustentável” ao caput do artigo 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
o que leva à constatação de que a licitação sustentável impõe-se como um caminho inexorável. Os
desafios são muitos e vão além de garantir a segurança jurídica, que já conta com consideráveis
avanços, porquanto visa a alcançar, especialmente, a esfera das especificações na preparação da
licitação.
Os critérios de sustentabilidade, a serem estabelecidos nos projetos básicos, projetos
executivos e termos de referência, tornam todos os setores da instituição responsáveis em especificálos, além de exigir do agente tomador de decisão, na elaboração, uma análise acurada de todos os
aspectos que envolvem a contratação, tais como motivação da aquisição, características do produto
ou serviço, impactos da utilização e descarte responsável.
De acordo com o referido Guia de Compras Públicas Sustentáveis da Fundação Getúlio
8
Vargas , três fatores são fundamentais para a contratação: a) deve ser avaliada a real necessidade
da aquisição pretendida; b) a decisão deve levar em conta as circunstâncias sob as quais o produto
foi gerado, considerando os materiais de produção, as condições de transporte, entre outros; c) deve
ser feita uma avaliação em relação ao seu futuro, ou seja, como o produto pretendido se comportará
durante sua fase útil e após sua disposição final. Considerar os segundo e terceiro fatores significa
avaliar, no caso de produtos, o seu ciclo de vida.
A escolha de produtos mais eficientes traz maior economia a médio e longo prazo, além de ser
uma opção que garante um menor impacto ambiental e social. A partir de uma análise mais ampla, a
condição mais vantajosa para a Administração parte não mais da comparação estrita do preço de
aquisição, mas de uma avaliação mais completa do ciclo de vida do produto.
Por se tratar de um tema novo e complexo, as contratações públicas sustentáveis geram
dúvidas e impasses de toda espécie, principalmente quanto à definição dos aspectos que melhor
representam a sustentabilidade de determinado produto ou serviço. Por exemplo: o produto é mais
sustentável por consumir menos matéria-prima, água ou energia ou por gerar menos resíduos? É
mais sustentável por ser reciclável, reciclado ou mais durável? Como escolher o critério de
sustentabilidade quando um implicar na redução do outro? Como escolher quando não se tem como
avaliar o ciclo de vida do produto? São questões que se apresentam e merecem aprofundamento,
mas que não constituem empecilho para a realização das contratações públicas sustentáveis, dentro
dos critérios de legalidade e com segurança jurídica.
Este Guia não pretende esgotar todas as possibilidades de inclusão de critérios e práticas de
sustentabilidade nas contratações públicas, o que seria descabido. Busca-se aqui fomentar um
processo contínuo e duradouro de aperfeiçoamento.
Não se pode olvidar que a implantação do Guia requer, de um lado, disponibilidade, bom
senso, conhecimento e, sobretudo, sentimento cívico por parte de todos os envolvidos no processo
de contratação. Requer, de outro lado, consciência do papel do agente público, guardião da causa e
da coisa pública, cujo trabalho, em prol do bem comum, traz o sentido de servir, atender, cuidar e
proteger, sem jamais perder de vista, em suas atividades e decisões, que tudo o que é público
pertence a todos os cidadãos, pertence a toda coletividade.
Nesse contexto, o Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho tem por objetivos
subsidiar, inspirar e estimular os agentes envolvidos a assumirem atitudes proativas e investigatórias,
8

BIDERMAN, Rachel; MACEDO, Laura Silvia Valente de; MONZONI, Mário; MAZON, Rubens. Guia de Compras Públicas
Sustentáveis – Fundação Getulio Vargas e ICLEI. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. Disponível em:
<http://www.gvces.com.br/arquivos/36/Guia-de-compras-publicas-sustentaveis.pdf>.
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apontando caminhos com base em normas, regulamentos e boas práticas. Cuida-se de um
instrumento em permanente construção. A intenção, enfim, é que o Guia estimule o surgimento de
novas proposições e pesquisas, potencialize ideias, gere ações e promova a cultura da
sustentabilidade no âmbito da Justiça do Trabalho.
3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
A Constituição Federal de 1988 estabeleceu, no art. 170, inciso VI, como um dos princípios da
ordem econômica a defesa do meio ambiente, a qual foi ampliada pela Emenda constitucional nº 42,
de 19 de dezembro de 2003, ao prever a possibilidade de tratamento diferenciado conforme o
impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação.
No art. 225, caput, destaca-se o dever constitucional de o Estado preservar o meio ambiente, o
que se efetiva com o uso de poder de compra. O inciso IV, a seu turno, traz a exigência de estudo
prévio de impacto ambiental para toda obra ou atividade causadora de significativa degradação do
meio ambiente.
Tais previsões constitucionais coadunam-se com a Política Nacional do Meio Ambiente
(PNMA), de que trata a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e deram origem ao art. 12 da Lei nº
8.666/93, o qual dispõe que, nos projetos básico e executivo de obras e serviços, sejam considerados
vários requisitos, entre os quais o de impacto ambiental.
Outros instrumentos legais disciplinam a inclusão de critérios de sustentabilidade nas licitações
e contratações públicas, tais como:
a) Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001, que regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição
Federal de 1988 e estabelece diretrizes gerais da política urbana, dentre as quais a adoção
de padrões de proteção e consumo de bens e serviços de expansão urbana compatíveis com
os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município e do Território sob
sua área de influência (art. 2, VIII);
b) Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que instituiu a Política Nacional sobre Mudança
de Clima (PNMC), que tem como uma de suas diretrizes o estímulo e o apoio à manutenção
e à promoção de padrões sustentáveis de produção e consumo (art. 5º, XIII), e como um de
seus instrumentos a adoção de critérios de preferência nas licitações e concorrências
públicas para as propostas que propiciem maior economia de energia, água e outros recursos
naturais e redução da emissão de gases de efeito estufa e de resíduos (art. 6º, XII);
c) Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS), cujo art. 7º, inciso XI, destaca como um dos objetivos a prioridade nas aquisições e
contratações governamentais de produtos reciclados e recicláveis, assim como de bens,
serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e
ambientalmente sustentáveis;
d) Lei nº 12.349/2010, que incluiu como finalidade da licitação a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável. Esse normativo definiu como não comprometedores ou não restritivos
da competitividade das licitações vários dispositivos incluídos no art. 3º da Lei nº 8666/93
(§§5º ao 12º), muitos voltados à proteção à indústria e produção locais, dentre os quais, o
§5º, que autoriza o estabelecimento de margem de preferência para produtos manufaturados
e serviços nacionais que atendem a normas técnicas brasileiras;
o

e) Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, que regulamenta a Lei n 12.305/2010, que
institui a PNRS, cria o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o
Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras
providências;
f)

Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, que regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666/93,
estabelecendo critérios, práticas e diretrizes gerais de sustentabilidade nas contratações
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realizadas pela administração pública federal;
g) Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia
da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG), a qual
prevê expressamente que as especificações técnicas para aquisições de bens e contratações
de obras e serviços deverão conter critérios ambientais nos processos de extração,
fabricação, utilização e descarte de matérias-primas, sem frustrar o caráter competitivo do
certame;
h) Instrução Normativa nº 10, de 12 de novembro de 2012, da SLTI/MPOG, que estabelece
regras para elaboração dos Planos de Gestão de Logística Sustentável de que trata o art. 16,
do Decreto nº 7.746/2012, e dá outras providências.
No caso da Instrução Normativa nº 1/2010, foi a primeira vez que se estabeleceu a observância
de regras definidas pelos vários institutos de normatização e controle, a exemplo de: cumprimento de
requisitos ambientais para certificação pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(Inmetro); emprego de produtos de limpeza e conservação que respeitem normas da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); obediência à resolução do Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA) sobre ruídos; atendimento às normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) sobre resíduos sólidos.
Outro instrumento também importante nesse processo foi a Agenda 21, documento final da
Conferência Rio-92, que estabeleceu um plano de ação para o desenvolvimento sustentável, com
destaque para o capítulo 4, que, ao tratar das mudanças de padrões de consumo, relacionou uma
série de atividades, entre as quais o exercício da liderança por meio das aquisições pelos Governos,
de modo a aperfeiçoar o aspecto ecológico de suas políticas de aquisição.
Destaque-se da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente o Princípio 15, que traduz o Princípio
da Precaução, nos seguintes termos:
Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser
amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando
houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica
absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas
9
economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental .
10

O termo de adesão ao processo de Marrakech firmado pelo Brasil em 2007, e que deu origem
à edição, em novembro de 2011, do PPCS, que, conforme já referenciado, visa à promoção e ao
apoio a padrões sustentáveis de produção e consumo e que, em seu primeiro ciclo de
implementação, de 2011 a 2014, identificou como temas prioritários, entre outros, as compras e
construções públicas sustentáveis.
Importante referenciar o Decreto nº 2.783, de 17 de setembro de 1998, que dispõe sobre
proibição de aquisição de produtos ou equipamentos que contenham ou façam uso das substâncias
que destroem a camada de ozônio pelos órgãos e pelas entidades da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional.
O Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006, disciplina a separação dos resíduos recicláveis
descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, na fonte
geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis.
O Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990, regulamenta o reaproveitamento, a
9

Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento – Rio de Janeiro, de 3 a 14 de junho de 1992. Disponível em
<http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf>.
10
Processo global de consultas e de elaboração de políticas de produção e consumo sustentável, coordenado pelas
agências UNEP e UNDESA. O Processo de Marrakesh foi iniciado em 2003, como resposta ao Plano de Implementação de
Johanesburgo (Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável/Rio+10 - 2002), e tem como foco desenvolver um
conjunto de programas que apoie iniciativas regionais e nacionais para construir e apoiar padrões de Produção e Consumo
Sustentáveis (PCS).
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movimentação, a alienação e outras formas de desfazimento de material.
Cite-se ainda: Decreto n° 99.280, de 6 de junho de 1990, que promulga a Convenção de Viena
para a Proteção da Camada de Ozônio e o Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a
Camada de Ozônio; Decreto n° 2.652, de 1° de julho de 1998, que promulga a Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, assinada em Nova York, em 9 de maio de 1992;
Decreto nº 5.208, de 17 de setembro de 2004, que promulga o Acordo-Quadro sobre Meio Ambiente
do MERCOSUL; Decreto nº 5.445, de 12 de maio de 2005, que promulga o Protocolo de Quioto à
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima; Decreto nº 7.390, de 9 de
dezembro de 2010, que regulamenta os arts. 6º, 11 e 12 da Lei n° 12.187/2009, que institui a Política
Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC).
4. DIRETRIZES
Nas licitações e demais formas de contratação promovidas pela Justiça do Trabalho, bem como
no desenvolvimento das atividades, de forma geral, devem ser observadas as seguintes diretrizes:
11

a) Preferência por produtos de baixo impacto ambiental ;
b) Não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos (Lei 12.305/2010);
c) Preferência para produtos reciclados e recicláveis, bem como para bens, serviços e obras
que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente
sustentáveis (Lei 12.305/2010);
d) Aquisição de produtos e equipamentos duráveis, reparáveis e que possam ser aperfeiçoados
(Portaria MMA 61/2008);
e) Opção gradativa por produtos mais sustentáveis, com estabelecimento de metas crescentes
de aquisição, observando-se a viabilidade econômica e a oferta no mercado, com
razoabilidade e proporcionalidade;
f)

Adoção de procedimentos racionais quando da tomada de decisão de consumo, observandose a necessidade, oportunidade e economicidade dos produtos a serem adquiridos (Portaria
MMA 61/2008);

g) Estabelecimento de margem de preferência para produtos manufaturados e serviços
nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras, em observância a Lei nº 12.349/2010;
h) Preferência, nas aquisições e locações de imóveis, àqueles que atendam aos requisitos de
sustentabilidade e acessibilidade, de forma a assegurar o direito de ir e vir das pessoas com
deficiência e com mobilidade reduzida;
11

Definição de impacto ambiental, segundo a Resolução CONAMA 01/86: Artigo 1º - “Para efeito desta Resolução,
considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente,
causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente,
afetam:
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
II - as atividades sociais e econômicas;
III - a biota;
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
V - a qualidade dos recursos ambientais.”
Uma referência para avaliação do impacto ambiental de um produto é a análise ambiental do ciclo de vida. É uma
ferramenta que permite a quantificação das emissões ambientais ou a análise do impacto ambiental de um produto,
sistema ou processo. Essa análise é feita sobre toda a "vida" do produto ou processo, desde o seu início (por exemplo,
desde a extração das matérias-primas no caso de um produto) até o final da vida (quando o produto deixa de ter uso e é
descartado como resíduo), passando por todas as etapas intermediárias (manufatura, transporte, uso). Na dificuldade de
realizar a avaliação do ciclo de vida, é possível levar-se em consideração alguns critérios, por meio de pesquisas, relativos às
fases dos processos.
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i)

Observância às normas técnicas, elaboradas pela ABNT, nos termos da Lei nº 4.150, de 21
de novembro de 1962, para aferição e garantia da aplicação dos requisitos mínimos de
qualidade, utilidade, resistência e segurança dos materiais utilizados;

j)

Conformidade dos produtos, insumos e serviços com os regulamentos técnicos pertinentes
em vigor expedidos pelo Inmetro de forma a assegurar aspectos relativos à saúde, à
segurança, ao meio ambiente, ou à proteção do consumidor e da concorrência justa (Lei nº
9.933, de 20 de dezembro de 1999).

As resoluções emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelo Conselho Superior
da Justiça do Trabalho (CSJT), que disponham sobre assuntos vinculados com a
sustentabilidade, tais como: responsabilidade social, preservação de direitos trabalhistas de
empregados de empresas terceirizadas, reinserção social, direitos humanos, saúde e segurança
do trabalho, deverão ser observadas concomitantemente sempre que necessárias e aplicáveis às
contratações.
No Planejamento Estratégico Institucional (PEI), no Planejamento Estratégico da
Tecnologia de Informação e Comunicação (PETIC), no Plano Diretor e de Tecnologia de
Informação e Comunicação (PDTIC) e no Plano de Obras, elaborados pelos órgãos da Justiça do
Trabalho, devem ser estabelecidos indicadores e metas que prevejam a adoção de novas
tecnologias e contenham os atributos de durabilidade, eficiência energética, redução no uso de
insumos, utilização de fontes renováveis de energia, diretrizes de sustentabilidade, entre outras.
5. CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE
a) Os critérios de sustentabilidade devem ser objetivamente definidos e veiculados como
12
especificação técnica do objeto .
b) As práticas de sustentabilidade devem ser objetivamente definidas e veiculadas como
13
obrigação da contratada .
5.1. AQUISIÇÃO DE BENS
a) A comprovação dos critérios de sustentabilidade contidos no instrumento convocatório
poderá ser feita mediante certificação emitida por instituição pública oficial, ou por instituição
14
acreditada, ou por qualquer outro meio definido no instrumento convocatório . Além da
certificação, podem ser utilizados, isolada ou combinadamente, os seguintes mecanismos de
avaliação da conformidade disponíveis no Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade
(SBAC): a declaração pelo fornecedor, a etiquetagem, a inspeção e o ensaio.
b) Deve ser dada preferência à aquisição de produtos constituídos no todo ou em parte por
15
materiais reciclados, atóxicos, biodegradáveis, conforme ABNT NBR – 15.448-1 e 15.448-2 .
c) Os produtos devem ser acondicionados em embalagens recicladas ou recicláveis,
preferencialmente de papelão ou de plástico à base de etanol de cana-de-açúcar.
5.1.1. Material de Expediente e de Gráfica
As aquisições de produtos oriundos da madeira devem observar os critérios da rastreabilidade e
da origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentável em conformidade
16
com a norma ABNT NBR 14790:2011, utilizada pelo Cerflor , ou com o padrão FSC-STD-40004 V2-1. A comprovação da conformidade deve ser feita por meio do Certificado de Cadeia de
12

Nos termos do art.3ª do Decreto Nº 7.746/2012.
Nos termos do art.3ª do Decreto Nº 7.746/2012.
14
Nos termos do Art. 5º §1º da Instrução Normativa nº 01/2010, da SLTI/MPOG.
15
Nos termos do Art. 5º da Instrução Normativa nº 01/2010, da SLTI/MPOG (letras c até f).
16
Cerflor - Programa Brasileiro de Certificação Florestal, desenvolvido no âmbito do SBAC e gerenciado pelo Inmetro.
13
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18

Custódia e/ou Selo de Cadeia de Custódia do Cerflor ou do FSC . Para produtos que utilizem
papel reciclado deve ainda ser observada a conformidade com a norma ABNT NBR 15755:2009
que define esse material com base no conteúdo de fibras recicladas. São produtos oriundos da
madeira, entre outros:
a) Papel, reciclado ou branco.
b) Produtos de papel confeccionados em gráfica, tais como envelopes, pastas classificadoras,
agendas, cartões de visita, panfletos, convites, livros de ponto, protocolo, etc.;
c) Envelopes reutilizáveis, confeccionados, preferencialmente, com papel reciclado;
d) Lápis produzidos com madeira certificada ou com material reciclado.
5.1.2. Material de Limpeza e Higiene
a) Materiais menos agressivos ao meio ambiente.
b) Produtos concentrados, preferencialmente.
c) Sabão em barra e detergentes em pó preferencialmente à base de coco ou isentos de fósforo
e, quando inexistentes no mercado, exigência de comprovação de teor que respeite o limite
máximo de concentração de fósforo, conforme Resolução CONAMA nº 359, de 29 de abril de
2005.
d) Os produtos saneantes domissanitários de qualquer natureza devem utilizar substâncias
19
tensoativas biodegradáveis .
e) Esponjas fabricadas com solvente à base d’água.
f) As aquisições de produtos oriundos da madeira, para fins sanitários, tais como, papel
higiênico, toalha, guardanapo, lenço, devem observar os critérios da rastreabilidade e da
origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentável em conformidade
com a norma ABNT NBR 14790:2011, utilizada pelo Cerflor, ou com o padrão FSC-STD-40004 V2-1. A comprovação da conformidade deve ser feita por meio do Certificado da Cadeia
de Custódia e/ou Selo de Cadeia de Custódia do Cerflor ou do FSC.
g) Nas aquisições de produtos usados na limpeza e conservação de ambientes, também
denominados saneantes, tais como álcool, água sanitária, detergentes, ceras, sabões,
saponáceos, desinfetantes, inseticidas, devem ser observados os critérios de eficácia e
segurança, comprovados pela regularidade (registro ou notificação) junto à ANVISA.
I. A comprovação da regularização deve ser feita por meio de cópia da publicação do
registro do produto no Diário Oficial da União (DOU), observada sua validade, ou a
apresentação do Comunicado de Aceitação de Notificação, enviado à empresa pela
ANVISA ou consulta à internet da divulgação de Aceitação de Notificação disponível no
sítio da ANVISA na internet em <http://www.anvisa.gov.br/saneantes/index.htm>.
20

h) Produtos que possuam comercialização em refil .
17

Segundo a ABNT NBR 14790:2011, Manejo florestal — Cadeia de custódia — Requisitos, “o objetivo global da cadeia de
custódia é oferecer aos clientes dos produtos de base florestal informações precisas e comprováveis sobre o conteúdo do
material que é originário de florestas certificadas, manejadas de forma sustentável ou de material reciclado”.
18
FSC - Conselho de Manejo Florestal (Forest Stewardship Council).
19
Tensoativo biodegradável é uma substância química com propriedades tensoativas, susceptível de decomposição e
degradação por microrganismos e que, em decorrência desses processos, não dê origem a substâncias consideradas nocivas
ao meio ambiente ou que possuam grau de toxicidade superior ao da substância tensoativa original. Portaria ANVISA n º
393 de 15 de maio de 1998 e Portaria do Ministério da Saúde nº 112 de 14/06/1982.
20
Produtos com refil não precisam de novas embalagens, apenas repõem o conteúdo na base original, o que propicia
economia de matéria-prima, recursos naturais e energia.
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5.1.3. Gêneros Alimentícios, Material de Copa e Cozinha
a) Nas aquisições de café, açúcar, frutas, verduras e alimentos em geral convêm que sejam
adquiridos produtos orgânicos (produzidos sem o uso de adubos químicos, defensivos ou
agrotóxicos), sempre que disponíveis no mercado. Devem ser observados os critérios da
origem e da qualidade do produto. A comprovação da conformidade com esses critérios deve
ser feita por meio do selo “Produto Orgânico Brasil” do Sistema Brasileiro de Avaliação da
21
Conformidade Orgânica (SISORG) , aposto no rótulo e/ou na embalagem do produto.
b) Copos e xícaras de material durável como vidro, cerâmica ou aço escovado em substituição
ao copo plástico descartável.
5.1.4. Máquinas e Aparelhos Consumidores de Energia
a) Devem ser adquiridos produtos que apresentem menor consumo e maior eficiência
22
energética dentro de cada categoria .
b) Para refrigeradores, condicionadores de ar, forno microondas, ventiladores, televisores,
lâmpadas e demais produtos aprovados no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do
23
Inmetro a comprovação da conformidade com esses critérios dar-se-á pela Etiqueta
24
Nacional de Conservação de Energia (ENCE), aposta ao produto e/ou em sua embalagem .
c) Deve-se optar pela aquisição de produtos que possuam a ENCE da classe de maior
eficiência, representada pela letra “A”, sempre que haja um número suficiente de produtos e
fabricantes nessa classe. Podem ser aceitos produtos das demais classes quando as
condições de mercado assim o exigirem.
d) Nas aquisições de refrigeradores, condicionadores de ar e demais equipamentos de
refrigeração, devem ser adquiridos produtos que utilizem gases refrigerantes ecológicos,
sempre que disponíveis no mercado.
e) Para a aquisição de aparelhos eletrodomésticos que gerem ruído, como liquidificadores e
aspiradores de pó, devem ser adquiridos produtos que apresentem nível de potência sonora
25
menor ou igual a 88 dB(A) , a ser comprovado pelo selo ruído aposto ao produto e/ou à sua
embalagem, conforme Portaria Inmetro nº 430, de 16 de agosto de 2012, alterada pela
Portaria Inmetro nº 388, de 06 de agosto de 2013.
f)

26

Optar, preferencialmente, pela aquisição de lâmpadas LED .

g) As aquisições de bens de informática, como computadores de mesa (desktops) e
computadores portáteis (notebook, laptop e netbook) devem observar os critérios de
segurança, compatibilidade eletromagnética e eficiência energética previstos na Portaria
Inmetro nº 170/12. A comprovação da conformidade com esses critérios deve ser feita
mediante apresentação de certificados e/ou relatórios de ensaios emitidos por instituição
acreditada pelo Inmetro.
h) Eletrodomésticos, equipamentos de informática e telecomunicações e demais produtos
eletroeletrônicos não devem conter certas substâncias nocivas ao meio ambiente como
21

Lei nº 10.831/2003 e Decreto nº 6.323/2007.
Lei nº 10.295/2001 e Decreto nº 4.059/2001.
23
Ver tabelas de consumo/eficiência energética de todos os produtos aprovados no PBE em
<http://www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp>.
24
Ver produtos com etiquetagem compulsória e legislação aplicável em
<http://www.inmetro.gov.br/qualidade/prodEtiquetagemComp.asp>.
25
O nível de 88 dB (A) corresponde aos limites superiores da classe 2 para liquidificador e da classe 3 para aspirador de pó
no novo selo ruído, em fase de implantação por ocasião da elaboração deste Guia.
26
Lâmpadas LED possuem alta eficiência energética, elevada vida útil e ausência de metais pesados como o mercúrio
presente nas lâmpadas fluorescentes. Atualmente são indicadas para diversos ambientes como circulação, hall de
elevadores e escadas.
22
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mercúrio, chumbo, cromo hexavalente, cádmio, bifenil-polibromados, éteres difenilpolibromados, em concentração acima da recomendada pela Diretiva 2002/95/EC do
27
Parlamento Europeu também conhecida como diretiva RoHS
(Restriction of Certain
Hazardous Substances). O atendimento a essa diretriz deve ser comprovado por meio de
certificado ou por declaração do fabricante.
i)

A destinação final de produtos eletroeletrônicos e seus componentes deve observar o
disposto no item 5.4 - Resíduos com Logística Reversa.

5.1.5. Cartuchos de Tinta e de Toner
a) Cartuchos de marca diferente do equipamento a que se destinam devem possuir
desempenho equivalente ao do original. A comprovação desse critério deve ser feita através
de relatório de ensaio emitido por laboratório detentor de Certificado de Acreditação
concedido pelo Inmetro, com escopo de acreditação específico para ensaios mecânicos com
base nas normas ABNT NBR ISO/IEC 24711:2011 e 24712:2011, para cartuchos de tinta e
ABNT NBR ISO/IEC 19752:2006 e 19798:2011, para cartuchos de toner.
b) A destinação final de cartuchos deve observar o disposto no item 5.4 - Resíduos com
Logística Reversa.
5.1.6. Pneus
a) Na aquisição de pneus deve ser exigida como requisito prévio à assinatura do contrato ou
empenho a regularidade do registro do fabricante ou importador no Cadastro Técnico Federal
de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP,
comprovada mediante a apresentação do certificado de regularidade emitido pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) conforme
Instrução Normativa Ibama Nº 6 DE 15/03/2013.
b) A destinação final de pneus deve observar o disposto no item 5.4 - Resíduos com Logística
Reversa.
5.1.7. Pilhas e Baterias
a) Pilhas e baterias devem conter, no corpo do produto e/ou em sua embalagem, advertências
quanto aos riscos à saúde humana e ao meio ambiente; identificação do fabricante ou deste e
do importador no caso de produtos importados, a simbologia indicativa da destinação
adequada e informação sobre a necessidade de, após seu uso, serem devolvidos aos
revendedores ou à rede de assistência técnica autorizada; conforme o art. 14, art. 16 e anexo
I da Resolução CONAMA Nº 401 de 4 de novembro de 2008.
b) Os teores de chumbo, cádmio e mercúrio devem estar em conformidade com os limites
máximos estabelecidos pela Resolução CONAMA 401/2008, comprovado pela regularidade
do registro do fabricante ou importador no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP, mediante
apresentação do certificado de regularidade emitido pelo Ibama, conforme Instrução
Normativa Ibama nº 6/2013.
c)

A destinação final de pilhas e baterias deve observar o disposto no item 5.4 - Resíduos com
Logística Reversa.

5.1.8. Mobiliário.
a) Todo mobiliário deve estar em conformidade com as normas técnicas da ABNT, comprovada
pela apresentação de relatório de ensaio emitido por laboratório detentor de Certificado de
Acreditação concedido pelo Inmetro, com escopo de acreditação específico para ensaios
27

Ver inciso IV do art. 5º da Instrução Normativa nº 01/2010, da SLTI/MPOG.
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mecânicos com base nas normas requeridas. O Relatório de Ensaio deve vir acompanhado de
documentação gráfica (desenho ou fotos) e memorial descritivo com informação necessária e
suficiente para perfeita identificação do modelo ou da linha contendo o modelo do produto.
b) O mobiliário fabricado com madeira ou seus derivados deve observar os critérios da
rastreabilidade e da origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentável
em conformidade com a norma ABNT NBR 14790:2011, utilizada pelo Cerflor, ou com o
padrão FSC-SDT-40-004 V2-1. A comprovação da conformidade deve ser feita por meio do
Certificado de Cadeia de Custódia e/ou Selo de Cadeia de Custódia do Cerflor ou do FSC.
c) Devem ser observadas as especificações técnicas constantes no Anexo I da Resolução CSJT
nº 54/2008, que institui o padrão de mobiliário ergonômico nos órgãos da Justiça do Trabalho
de 1º e 2º graus, compatibilizando-se as especificações com os critérios de sustentabilidade
aqui estabelecidos, enfatizando-se, ainda:
I.

Para armários e gaveteiros a NBR 13961:2010;

II.

Para mesas e estações de trabalho (mesas autoportantes conjugadas com
divisórias), a NBR 13966:2008.

d) Cadeiras e poltronas, exceto longarinas e poltronas de auditório, devem estar em
conformidade com a. NBR 13962:2006. A espuma, quando existente, deve ser isenta de CFC
e atender a NBR 9178:2003.
e) O mobiliário dos postos de trabalho deve atender aos requisitos da norma regulamentadora
NR-17 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). A comprovação de atendimento deve ser
feita por meio da apresentação, para linha e modelo, de laudo de ergonomia emitido por
engenheiro de segurança do trabalho ou profissional com especialização em ergonomia
devidamente habilitado para tal finalidade.
5.1.9. Veículos Leves de Passageiros e Comerciais Leves
a) Os veículos leves de passageiros para uso oficial, adquiridos ou locados, devem ser movidos
exclusivamente com combustível renovável 28 ou na forma da tecnologia “flex”.
b) Devem ser adquiridos veículos que apresentem maior eficiência energética e menor consumo
29
de combustível dentro de cada categoria, em conformidade com os requisitos constantes no
Regulamento de Avaliação da Conformidade para Veículos Leves de Passageiros e
30
Comerciais Leves . Para modelos das categorias subcompacto, compacto, médio e grande,
a comprovação da conformidade com esses critérios deve ser feita pela ENCE das classes
de maior eficiência, representadas pelas letras “A” ou “B”. Para as demais categorias
previstas na Portaria Inmetro Nº 377, de 29 de setembro de 2011, alterada pela Portaria
Inmetro Nº 522, de 31 de outubro de 2013, na ausência de classe de maior eficiência, podem
ser aceitos veículos da classe representada pela letra “C”.
c) Os veículos a serem adquiridos devem possuir nível de emissão de poluentes dentro dos
limites do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores
31
(PROCONVE) . A comprovação da conformidade deve ser feita pela ENCE com a presença
32
de, no mínimo, uma estrela .
28

o

Nos termos do Art. 1 da Lei 9.660, de 16 de junho de 1998.
Ver Tabelas de Consumo/Eficiência Energética de Veículos Automotores Leves, disponível em:
<http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/veiculos_leves_2014.pdf>.
30
Classificação e Regulamento de Avaliação da Conformidade para veículos leves de passageiros e comerciais leves
conforme Portaria Inmetro Nº 377/2011, alterada pela Portaria Inmetro Nº 522/2013.
31
Resolução CONAMA n° 18, de 6/05/1986 que institui o PROCONVE e Portaria Conjunta Ibama/Inmetro nº 2 de
16/12/2010 que estabelece a unificação dos indicadores de eficiência energética do Programa Brasileiro de Etiquetagem
Veicular (PBEV) do Inmetro com os indicadores ambientais que compõe o Nota Verde, decorrentes do PROCONVE do
Ibama.
29
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5.1.10. Vestuário
a) Na aquisição de uniformes ou outras vestimentas devem ser utilizados, preferencialmente,
produtos menos poluentes e agressivos ao meio ambiente que utilizem tecidos que tenham
em sua composição fibras oriundas de material reciclável e/ou algodão orgânico.
5.1.11. Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos
a) Nas aquisições de assinaturas de jornais, revistas e periódicos convém que sejam adquiridas
versões eletrônicas, sempre que disponíveis no mercado.
5.2. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
a) Os materiais e equipamentos utilizados na execução dos serviços contratados devem
observar os critérios de sustentabilidade constantes do item 5.1 deste Guia.
b) Os resíduos com logística reversa obrigatória, gerados na execução dos serviços devem
atender o disposto no item 5.4. - Resíduos com Logística Reversa.
c) A definição das rotinas de execução das atividades para contratação dos serviços
terceirizados deve prever e estimar período adequado para a orientação e ambientação dos
trabalhadores à política de responsabilidade socioambiental do órgão, durante toda a vigência
do contrato.
5.2.1. Serviços que envolvam a utilização de Mão de Obra
Para os serviços que envolvam a utilização de mão de obra, residente ou não, a contratada deve:
a) Obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do trabalho, de acordo
com as normas do MTE;
b) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para
a execução de serviços e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma
Regulamentadora nº 6 do MTE;
c) Elaborar e implementar Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), de acordo
com as Normas Regulamentadoras do MTE;
d) Elaborar e implementar Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), com
o objetivo de promoção e preservação da saúde dos trabalhadores, de acordo com as
Normas Regulamentadoras do MTE;
e) Assegurar, durante a vigência do contrato, capacitação a todos os trabalhadores em saúde e
segurança no trabalho, dentro da jornada de trabalho, com carga horária mínima de 2 (duas)
horas mensais, conforme a Resolução CSJT nº 98 de 20 de abril de 2012;
f)

Assegurar, durante a vigência do contrato, a capacitação dos trabalhadores quanto às
práticas definidas na política de responsabilidade socioambiental do órgão;

g) Comprovar, como condição prévia à assinatura do contrato e durante a vigência contratual,
sob pena de rescisão contratual, o atendimento das seguintes condições:
I. Não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando
trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria
Interministerial MTE/SDH nº 2, de12 de maio de 2011;
32

As estrelas são atribuídas em função da redução da emissão de poluentes (NMHC-CO-NOx) em relação aos limites do
PROCONVE. Abaixo de 60% do limite (menor emissão), 3 estrelas; entre 60% e 80% do limite, 2 estrelas e entre 80% e os
limites, 1 estrela. Ver coluna “Emissões no Escapamento” nas Tabelas de Consumo/Eficiência Energética de
Veículos Automotores Leves, disponível em: <http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/veiculos_leves_2014.pdf>.
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II. Não ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de
combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho
escravo, em afronta a previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal de 1988;
do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de março de 2004
(promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT nos 29 e 105.
h) Priorizar o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local
33
para execução dos serviços .
5.2.2. Serviços de Limpeza e Conservação
Para os Serviços de Limpeza e Conservação, a contratada também deve:
a) Observar a não utilização de produtos que contenham substâncias agressivas à camada de
ozônio na atmosfera, conforme Resolução CONAMA Nº 267 de 14 de setembro de 2000;
b) Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada e para a preservação dos recursos
hídricos, nos termos da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 e da legislação local,
considerando a política socioambiental do órgão;
c) Realizar programa interno de treinamento de seus empregados visando à adoção de práticas
para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água, redução de produção de
resíduos sólidos e coleta seletiva, observadas as normas ambientais vigentes;
d) Proceder ao recolhimento dos resíduos recicláveis descartados, de forma seletiva, bem como
de pilhas, baterias e lâmpadas, de acordo com o programa de coleta seletiva do órgão em
observância ao Decreto n° 5.940/2006;
e) Observar a destinação adequada aos resíduos gerados durante suas atividades, em
consonância com o programa de coleta seletiva do órgão;
f)

Evitar o desperdício de embalagens e a geração de resíduos sem reaproveitamento.

5.2.3. Serviços de Restaurante
Para os Serviços de Restaurante, a contratada também deve:
a) Oferecer opção de alimentação orgânica, comprovada pelo selo “Produto Orgânico Brasil”,
conforme item 5.1.3, alínea “a”;
b) Incluir cláusula sobre coleta seletiva, de acordo com a política socioambiental do órgão, em
observância ao Decreto n° 5.940/2006, bem como sobre obrigação de proceder ao
recolhimento do óleo usado, que deverá ser destinado à reciclagem, com a total proibição de
que este seja despejado na rede de esgoto;
c) Apresentar programa ou indicação de medidas visando reduzir o desperdício de insumos e a
geração de resíduos sem reaproveitamento;
d) Privilegiar o uso de produtos não descartáveis.
5.2.4. Serviços de Copa
Para os Serviços de Copa, a contratada também deve:
a) Recolher o óleo de cozinha e destiná-lo para reciclagem, com total proibição de que seja
despejado na rede de esgoto;
33

Nos termos do Art. 12 da Lei 8.666/93 e dos incisos II e IV do Art. 4º do Decreto nº 7.746/2012, conforme Art. 4º, § 1º da
Instrução Normativa nº 1/2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
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b) Realizar a coleta seletiva dos resíduos e promover a destinação adequada, de acordo com a
política socioambiental do órgão e em observância ao Decreto n° 5.940/2006.
5.2.5. Serviços de Impressão e de Cópia
Para os Serviços de Impressão e de Cópia, a contratada também deve:
a) Proceder à separação dos resíduos recicláveis descartados de forma seletiva, especialmente
o papel, de acordo com o programa de coleta seletiva do órgão e em observância ao Decreto
n° 5.940/2006;
b) A destinação final de cartuchos e cilindros deve observar o disposto no item 5.4 - Resíduos
com Logística Reversa.
5.2.6. Serviços de Jardinagem
Para os Serviços de Jardinagem, a contratada também deve:
a) Utilizar, preferencialmente, produtos e insumos de natureza orgânica, bem como utilizar
defensivos contra pragas com menor potencial de toxidade, equivalentes aos utilizados em
jardinagem amadora, nos termos definidos pela ANVISA;
b) Apresentar, sempre que houver necessidade da utilização de agrotóxicos e afins o registro do
produto no órgão federal responsável, nos termos da Lei nº 7.802/89 e legislação correlata;
c) Efetuar o recolhimento das embalagens vazias e respectivas tampas dos agrotóxicos e afins
utilizados, comprovando a destinação final ambientalmente adequada, nos termos da Lei nº
12.305/2010.
5.2.7. Serviços de Controle de Vetores e Pragas Urbanas
Para os Serviços de Controle de Vetores e Pragas Urbanas, tais como desinsetização,
desratização, descupinização, a contratada também deve:
a) Estar em conformidade com os requisitos de licenciamento, procedimentos e práticas
operacionais definidos na Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA – RDC nº 52, de 22
de outubro de 2009, destacando-se as metodologias direcionadas para a redução do impacto
ao meio ambiente, à saúde do consumidor e do aplicador dos produtos;
b) Aplicar produtos devidamente aprovados pela ANVISA;
c) Efetuar o recolhimento das embalagens vazias e respectivas tampas dos produtos utilizados,
promovendo sua destinação final ambientalmente adequada, nos termos da Lei nº
12.305/2010;
d) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança necessários para a execução de
serviços e fiscalizar o uso, nos termos da Norma Regulamentadora NR 6 do MTE.
5.2.8. Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos
Para os Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos, tais como elevadores,
equipamentos odontológicos, condicionadores de ar, equipamentos gráficos, a contratada
também deve:
a) Utilizar peças e componentes de reposição certificadas pelo Inmetro, de acordo com a
legislação vigente;
b) Efetuar o descarte de peças e materiais em observância à política de responsabilidade
socioambiental do órgão.

Guia

de

Contratações Sustentáveis
da Justiça do Trabalho

14

5.3. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
A indústria da construção civil é um dos segmentos que mais consome matérias-primas e
recursos naturais no planeta, gerando a parcela predominante dos resíduos sólidos produzidos
nas cidades 34, além de ser uma das grandes responsáveis pela emissão dos gases causadores
do efeito estufa. Para minimizar os impactos ambientais causados, a noção de sustentabilidade
deve estar presente desde o estudo de viabilidade técnica, escolha do terreno, definição do
programa de necessidades e concepção arquitetônica. A utilização de critérios e práticas de
sustentabilidade nas construções não deve se limitar aos novos prédios, mas englobar também
manutenção, reforma, ampliação, adaptações e mudanças na utilização dos prédios já existentes.
As especificações e demais exigências do projeto básico ou executivo para contratação de
obras e serviços de engenharia devem ser elaborados de forma a reduzir os resíduos gerados na
construção, proporcionar economia na manutenção dos prédios, reduzir o consumo de energia e
água, garantir os direitos constitucionais de acessibilidade aos portadores de deficiência, bem
como utilizar tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.
Da mesma forma, visando à garantia de qualidade e manutenção de requisitos mínimos
dos projetos básicos ou executivos de obras públicas, sempre que couber ou subsidiariamente,
os órgãos devem utilizar como parâmetro os normativos próprios, tais como a Resolução CNJ
114/2010 e Resolução CSJT 70/2010.
Na aquisição de bens devem ser exigidos os critérios de sustentabilidade constantes do
item 5.1 deste Guia e, na execução dos serviços contratados, no que couber, as práticas de
sustentabilidade previstas no item 5.2.
5.3.1. Na Concepção dos Projetos e Especificações das Obras e dos Serviços
a) A envoltória do edifício, o sistema de iluminação e o sistema de condicionamento de ar
devem observar os requisitos para os níveis de eficiência energética A ou B dos Requisitos
Técnicos da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de
Servicos e Públicos - RTQ-C, aprovado pela Portaria Inmetro nº 372 de 17/09/2010 e Portaria
Complementar nº 17 de 16 de janeiro de 2012.
b) Opção por equipamentos que proporcionem melhor eficiência energética, adquiridos em
conformidade com os critérios constantes no item 5.1.4 (Máquinas e Aparelhos
Consumidores de Energia).
c) Utilização de revestimentos de cor clara nas coberturas e fachadas, para reflexão dos raios
solares, e consequente redução da carga térmica nestas superfícies, com o objetivo de
melhorar o conforto ambiental e reduzir a necessidade de climatização. Deve ser avaliada
ainda a opção de implantar a cobertura verde.
d) Emprego de tintas à base de água, livre de compostos orgânicos voláteis, sem pigmentos à
35
base de metais pesados, fungicidas sintéticos ou derivados de petróleo .
36

e) Utilização de outros materiais em substituição ao asbesto/amianto .
f) Fixação de critérios para projeto arquitetônico baseados nas definições da NBR 15.220, que
levem em consideração os melhores parâmetros, com base nas definições de zonas
bioclimáticas estabelecidas na norma, de forma a evitar a insolação profunda e permitir a
iluminação e ventilação naturais.
34

Conforme estudo “Gestão Ambiental de resíduos da Construção Civil” realizado pelo SindusCon-SP, disponível em
http://www.sindusconsp.com.br/downloads/prodserv/publicacoes/manual_residuos_solidos.pdf
35
Observar a Resolução CONAMA nº 307 e Decreto nº 4.581 de 27 de janeiro de 2003, da Presidência da República.
36
O Amianto já foi vetado no Ministério do Meio Ambiente – Portaria nº. 43/2009; no Ministério da Saúde – Portaria nº
1.644/2009; e no Ministério da Cultura – Portaria nº 9/2009. Para maiores informações, ver “Dossiê Amianto Brasil” –
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados. Disponível em
<http://www.camara.gov.br/sileg/integras/769516.pdf>.
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g) Emprego de soluções construtivas que garantam maior flexibilidade na edificação de maneira
a permitir fácil adaptação às mudanças de uso do ambiente ou do usuário, no decorrer do
tempo, e evitar reformas que possam causar desperdício de material e grande impacto
ambiental decorrente da produção de entulho.
h) Apresentação de projeto para implantação de canteiro de obras organizado, com critérios
mais sustentáveis do ponto de vista ambiental, no qual conste, por exemplo, o reuso de água,
o reaproveitamento da água de chuvas e dos resíduos sólidos produzidos e a separação dos
não reutilizáveis para descarte.
i)

Apresentação do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), de
acordo com a Resolução 307, de 05 de julho de 2002 do CONAMA. Para fins de fiscalização
do fiel cumprimento do Projeto, a contratada deve comprovar que todos os resíduos
removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade
o
com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, NBR n s 15.112,
15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

j)

Emprego de fôrmas pré-moldadas fabricadas em material que permita a reutilização.

k) Utilização de andaimes e escoras, preferencialmente metálicos, ou de material que permita a
reutilização.
l)

Conformidade da Madeira utilizada na edificação ou no canteiro de obras com os critérios
constantes no item 5.1.8, alínea b. Nos casos de madeira de origem nativa não certificada a
sua procedência legal deve ser comprovada mediante apresentação, pelo fornecedor, da
Autorização de Transporte DOF (Documento de Origem Florestal) expedido pelo Ibama ou
Guia Florestal (GF) emitida pela Secretaria de Meio Ambiente de âmbito estadual.

m) Emprego de materiais e equipamentos que atendam a critérios de sustentabilidade, tais como
segurança, durabilidade e eficiência, de modo a gerar menos resíduos, menor desperdício e
menor impacto ambiental.
n) Utilização de revestimentos impermeáveis e antipoluentes nos ambientes internos, de fácil
limpeza e que favoreçam o conforto térmico e acústico das edificações.
o) Emprego de pisos externos que favoreçam a infiltração das águas da chuva no solo, de forma
a não sobrecarregar o sistema de coleta de águas pluviais.
p) Previsão de espaço físico específico para a coleta e armazenamento de materiais recicláveis.
q) Prioridade para emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem
37
local para execução, conservação e operação das obras .
5.3.2. Nos Projetos de Instalações Hidrossanitárias
a) Implantação de sistema de coleta e aproveitamento de água da chuva no prédio em
construção ou em reforma, agregando ao sistema hidráulico elementos que possibilitem sua
utilização para rega de jardim, lavagem de carros e limpeza/manutenção pesada e descarga
dos banheiros.
b) Separação da rede de esgoto em água cinza e água negra, visando ao reuso de água cinza.
c) Utilização de equipamentos economizadores de água, com baixa pressão, tais como torneiras
com arejadores, com sensores ou de fechamento automático, sanitários com sensores ou
com válvulas de descarga com duplo acionamento ou a vácuo.
d) Adoção de sistema de irrigação que reduza o consumo de água, tais como gotejamento, por
37

Ver Art. 12 da Lei 8.666/93, incisos II e IV do Art. 4º do Decreto nº 7.746/2012 e Art. 4, § 1º da Instrução Normativa nº 1/
2010 – SLTI/MPOG.
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micro aspersão ou mecanismo eletrônico programável para irrigação automática.
e) Adoção de sistema de medição individualizado de consumo de água.
5.3.3. Nos Projetos Elétricos e de Iluminação
a) Emprego de energia solar ou outra energia limpa para aquecimento de água, iluminação e
outros fins, cujo rendimento e custo se mostrem viáveis, com utilização de equipamentos
aprovados pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem do Inmetro e escolhidos entre os mais
eficientes.
b) Setorização da iluminação de um mesmo ambiente, através de interruptores, para permitir
uso localizado e aproveitamento da luz natural, inclusive instalação de sensores de presença
em locais que não exijam iluminação constante, como garagens, circulações, hall de
elevadores e escadas.
c) Uso de lâmpadas fluorescentes compactas de alta eficiência energética, ou tubulares de alto
rendimento em conformidade com os critérios constantes no item 5.1.4 (Máquinas e
Aparelhos Consumidores de Energia) e luminárias eficientes, bem como a utilização de
lâmpadas LED nos ambientes que permitam a sua utilização.
d) Utilização da Norma ABNT NBR 15920:2011 como referência para dimensionamento
econômico dos cabos elétricos com base em perdas por efeito joule.
e) Adoção de sistema de medição individualizado de consumo de energia elétrica.
5.3.4. Nos Projetos de Climatização
a) Uso de equipamentos de climatização mecânica ou de novas tecnologias de resfriamento do
ar que permitam a automação do sistema, de forma a possibilitar a setorização adequada dos
ambientes climatizados.
b) Instalação de aparelhos condicionadores de ar adquiridos em conformidade com os critérios
constantes no item 5.1.4 (Máquinas e Aparelhos Consumidores de Energia).
5.3.5. Nos Projetos de Urbanização
a) Preservação de espécies nativas e compensação da vegetação suprimida.
b) Plantio de espécies vegetais e criação de espaços verdes de convivência.
c) O paisagismo deve privilegiar o emprego de espécies nativas da região.
5.3.6. Nos Projetos de Acessibilidade
Para garantir a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida
tais como idosos, gestantes, obesos, devem ser observados os requisitos previstos na ABNT
NBR 9050:2004, dentre os quais:
a) Construção de rampas com inclinação adequada para acesso dos pedestres e plataforma de
transporte vertical para passageiros com dificuldades de locomoção;
b) Adequação de sanitários;
c) Reserva de vagas em estacionamento;
d) Reserva de espaço para pessoa em cadeira de rodas e assentos para pessoa com
mobilidade reduzida nas salas de espera, auditórios, salas de audiência e similares;
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e) Instalação de piso tátil direcional e de alerta;
f) Sinalização sonora para pessoas com deficiência visual, bem como sinalizações visuais
acessíveis a pessoas com deficiência auditiva, pessoas com baixa visão e pessoas com
deficiência intelectual;
g) Adaptação de mobiliário, portas e corredores em todas as dependências e acessos.
5.3.7. Nas Condições de Trabalho
Em relação às condições de trabalho da mão de obra devem ser exigidos das empresas
contratadas:
a) Atendimento às normas regulamentadoras expedidas pelo MTE, quanto à Segurança e
Medicina do Trabalho;
b) Adesão, por meio de cláusula contratual, ao Programa Nacional de Prevenção de Acidentes
do Trabalho - Programa Trabalho Seguro, instituído no âmbito da Justiça do Trabalho, voltado
à promoção da saúde do trabalhador, à prevenção de acidentes de trabalho e ao
fortalecimento da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho (PNSST), nos termos
da Resolução nº 96, de 23 de março de 2012, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho;
c) Adesão, por meio de cláusula contratual, ao “Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as
Condições de Trabalho”, firmado entre o Governo Federal e as entidades patronais e
representativas dos trabalhadores no dia 1º de março de 2012, visando à aplicação e
efetividade das Diretrizes nele estabelecidas;
d) Emprego de egressos do sistema carcerário e/ou cumpridores de medidas ou penas
alternativas em percentual não inferior a 2%, segundo o que preconizam as Resoluções CNJ
114, de 20 de abril de 2010 e CSJT 70, de 24 de setembro de 2010;
e) Capacitação de todos os trabalhadores em saúde e segurança no trabalho, dentro da jornada
de trabalho, observada a carga horária mínima de duas horas mensais, com ênfase na
prevenção de acidentes, conforme a Resolução CNJ 98/2012.
5.4. RESÍDUOS COM LOGÍSTICA REVERSA
Pilhas e baterias; pneus; lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz
38
mista ; óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens, bem como produtos eletroeletrônicos e
seus componentes devem observar o sistema de logística reversa nos termos da Lei nº
12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, regulamentada pelo Decreto nº
7.404/2010. Deve ser incluída, no termo de referência e na minuta de contrato, cláusula prevendo
a obrigação da coleta, pela contratada, dos resíduos oriundos da contratação, para fins de
devolução ao fabricante ou importador, responsáveis pela sua destinação final ambientalmente
adequada.
a) Pilhas e baterias devem observar a Resolução CONAMA n° 401/2008.
b) Pneus devem observar a Resolução CONAMA nº 416, de 30 de setembro de 2009 e
Instrução Normativa Ibama nº 01, de 25 de janeiro de 2013.
c) Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens devem observar a Resolução CONAMA nº
362/2005 e Acordo Setorial para a Implantação de Sistema de Logística Reversa de
Embalagens Plásticas Usadas de Lubrificantes.
38

Os resíduos cuja logística reversa é obrigatória são os referentes às lâmpadas de descarga em baixa ou alta pressão que
contenham mercúrio, tais como, fluorescentes compactas e tubulares, de luz mista, a vapor de mercúrio, a vapor de sódio,
a vapor metálico e lâmpadas de aplicação especial. Não serão objeto da logística reversa as lâmpadas incandescentes e
halógenas.
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d) Cartuchos de tinta, de toner e cilindros devem observar os seguintes procedimentos:
I. A sistemática de recolhimento deve indicar as quantidades mínimas de cartuchos e/ou
cilindros a serem recolhidos por evento, o intervalo e os responsáveis pelo
recolhimento, bem como a especificação e detalhamento da sua destinação;
II. Os cartuchos e/ou cilindros usados devem ser permutados, sempre que possível, por
suprimentos novos equivalentes, sem custo adicional, mediante relação de troca
estabelecida em função do número de unidades recolhidas pela contratada.
e) Devem ser considerados apropriados os procedimentos de destinação de cartuchos de tinta,
de toner e cilindros somente quando orientados para:
I. Reaproveitamento ou reutilização das peças e componentes dos suprimentos não
sujeitos a desgastes, efetivados sob supervisão do fabricante dos produtos;
II. Destinação ambientalmente adequada dos resíduos dos suprimentos, devidamente
licenciada pelo órgão ambiental competente, a ser efetivada pelo fabricante ou
importador do produto ou por representante autorizado.
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ANEXO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

RESOLUÇÃO Nº 103, DE 25 DE MAIO DE 2012

Aprova o Guia Prático para inclusão de
critérios de sustentabilidade nas contratações de
bens e serviços no âmbito da Justiça do
Trabalho de primeiro e segundo graus.

O CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, em sessão ordinária realizada em
25 de maio de 2012, sob a presidência do Ex.mo Ministro Conselheiro João Oreste Dalazen,
presentes os Ex.mos Ministros Conselheiros Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Antônio José de Barros
Levenhagen, Emmanoel Pereira, Lelio Bentes Corrêa e Aloysio Corrêa da Veiga, os Ex.mos
Desembargadores Conselheiros Márcio Vasques Thibau de Almeida, José Maria Quadros de Alencar,
Claudia Cardoso de Souza, Maria Helena Mallmann e André Genn de Assunção Barros, o Ex.mo
Vice-Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Eduardo Antunes Parmeggiani, e o Ex.mo Presidente da
ANAMATRA, Juiz Renato Henry Sant’Anna,
Considerando o disposto nos art. 170, inciso VI, da Constituição Federal, que estabelece como
princípio da ordem econômica a defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado
conforme o impacto ambiental dos produtos e de seus processos de elaboração e prestação;
Considerando a diretriz prevista no art. 225 da Constituição da República, que preconiza que
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações;
Considerando a Lei nº 6.938, 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do
Meio Ambiente, cujo objetivo traduz-se na preservação, melhoria e recuperação da qualidade
ambiental propícia à vida, visando a assegurar, no País, condições ao desenvolvimento
socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana;
Considerando as disposições do art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que contempla
dentre os princípios que devem nortear as contratações públicas ”a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável”;
Considerado a Política Nacional sobre Mudança de Clima (PNMC), instituída pela Lei nº
12.187, de 29 de dezembro de 2009, que tem como uma de suas diretrizes o estímulo e o apoio à
manutenção e à promoção de padrões sustentáveis de produção e consumo (art. 5º, XIII), e como um
de seus instrumentos a adoção de critérios de preferência, nas licitações e concorrências públicas,
para as propostas que propiciem maior economia de energia, água e outros recursos naturais e
redução da emissão de gases de efeito estufa e de resíduos (art. 6º, XII);
Considerando a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305, de
2 de agosto de 2010, que estabelece, dentre os objetivos, a prioridade, nas aquisições e contratações
governamentais, para produtos reciclados e recicláveis, e bens, serviços e obras que considerem
critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis;
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Considerando o preceituado no Decreto nº 2.783, de 17 de setembro de 1998, que dispõe
sobre proibição de aquisição de produtos ou equipamentos que contenham ou façam uso das
Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio - SDO, pelos órgãos e pelas entidades da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
Considerando o disposto no Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006, que disciplina a
separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública
federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos
catadores de materiais recicláveis;
Considerando o teor da Recomendação nº 11, de 22 de maio de 2007, do Conselho Nacional
de Justiça, que orienta os Tribunais de todo o país a adotarem políticas públicas visando à formação
e recuperação de um ambiente ecologicamente equilibrado, além da conscientização dos próprios
servidores e jurisdicionados sobre a necessidade de efetiva proteção ao meio ambiente, a elaboração
e acompanhamento de medidas, com fixação de metas anuais, visando à correta preservação e
recuperação do meio ambiente;
Considerando o contido na Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria
de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que
estabelece critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou
obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
Considerando o constante do Acórdão nº 1752/2011 do Plenário do Tribunal de Contas da
União, que pautou uma série de recomendações aos órgãos de governo no sentido da adoção de
medidas para o aumento da sustentabilidade e eficiência no uso de recursos naturais;
Considerando a Decisão Normativa nº 107/2010 do Tribunal de Contas da União, que
determina a inclusão nas prestações de contas de órgãos públicos de informações quanto à adoção
de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços ou
obras, tendo como referência o Decreto nº 5.940/2006 e a Instrução Normativa nº 1/2010, da
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão;
Considerando a Agenda 21, documento final da Conferência Rio-92, que estabeleceu um plano
de ação para o desenvolvimento sustentável, com destaque para o capítulo 4, que, ao tratar das
mudanças de padrões de consumo, relacionou uma série de atividades, entre as quais o exercício da
liderança por meio das aquisições pelos Governos, de modo a aperfeiçoar o aspecto ecológico de
suas políticas de aquisição;
Considerando o termo de adesão ao processo de Marrakech - processo global de consultas e
de elaboração de políticas de produção e consumo sustentável -, firmado pelo Brasil em 2007;
Considerando o programa de desenvolvimento Brasil Maior 2012-2015, recentemente lançado
pela Presidenta da República, que dá sinais claros do viés de sustentabilidade ao trazer orientações a
respeito da produção de forma mais limpa, a partir da diminuição da intensidade de energia;
construção modular para a redução de resíduos em obras de construção civil; definição de critérios de
sustentabilidade para edificações; apoio ao desenvolvimento de cadeias de reciclagem (em
consonância com a Política Nacional de Resíduos Sólidos); desenvolvimento regional sustentável a
partir de competências e recursos disponíveis localmente; e estímulos ao desenvolvimento e à
adoção de fontes renováveis de energia (em consonância com a Política Nacional de Mudança do
Clima e com a Política Nacional de Energia);
Considerando a edição, em novembro de 2011, do Plano de Ação para Produção e Consumo
Sustentáveis – PPCS, que visa à promoção e ao apoio a padrões sustentáveis de produção e
consumo e que, em seu primeiro ciclo de implementação, de 2011 a 2014, identificou como temas
prioritários, entre outros, as compras e construções públicas sustentáveis;
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Considerando que a Justiça do Trabalho, pela sua dimensão e respeitabilidade, desempenha,
nos procedimentos de compras e contratações, papel relevante na orientação dos fornecedores e
prestadores de serviço, quanto à adoção de padrões de produção e consumo e de serviços
ambientalmente sustentáveis, além de estimular a inovação tecnológica,
RESOLVE:
Art. 1º É aprovado o Guia Prático para inclusão de critérios de sustentabilidade a serem
observados na aquisição de bens e na contratação de obras e serviços no âmbito da Justiça do
Trabalho de primeiro e segundo graus, nos termos do anexo desta Resolução.
Art. 2º O Guia Prático será disponibilizado nos portais eletrônicos do Conselho Superior da
Justiça do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho, constituindo-se em instrumento de
consulta para elaboração de editais de licitação, de termos de referência ou de especificações.
§ 1º Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão estabelecer outras práticas sustentáveis,
além daquelas previstas no Guia Prático, consideradas as peculiaridade regionais.
§ 2º A não observância das diretrizes constantes do Guia Prático deverá ser expressamente
justificada e fundamentada.
Art. 3º O Guia Prático será objeto de constantes revisões e atualizações, de forma a assegurar
sua evolução no que tange à legislação vigente, aos avanços tecnológicos e à inovação.
Art. 4º A implantação e o desenvolvimento das compras e contratações sustentáveis no âmbito
da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus envolve a adoção dos seguintes mecanismos e
ferramentas:
I - instituição do Fórum Permanente de compras e contratações sustentáveis;
II - capacitação continuada;
III - realização de eventos nacionais ou regionais;
IV - utilização de meio eletrônico para difundir as informações e servir como instrumento de
comunicação direta com a sociedade e entre os Tribunais Regionais do Trabalho;
V - estabelecimento de indicadores e metas vinculados à temática.
Art. 5º O Fórum Permanente, de âmbito nacional, será constituído por ato da Presidência do
CSJT e contará com representantes do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e dos Tribunais
Regionais do Trabalho.
Art. 6º O Fórum Permanente encarregar-se-á do acompanhamento e atualização do Guia
Prático, bem como de manter disponíveis em meio eletrônico as seguintes informações:
I - editais e termos de referência sustentáveis;
II - boas práticas relacionadas a compras e contratações sustentáveis;
III - ações de capacitação programadas;
IV - divulgação de programas e eventos nacionais e regionais;
V - monitoramento das metas estabelecidas.
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Parágrafo único. A divulgação das informações de que trata este artigo dar-se-á no Portal de
Compras e Contratações Sustentáveis, a ser mantido e atualizado no sítio do Conselho Superior da
Justiça do Trabalho na rede mundial de computadores (internet).
Art. 7º Os Tribunais Regionais do Trabalho incluirão em seus programas de capacitação
cursos destinados a sensibilizar e instruir gestores e demais envolvidos para a concretização de
compras e contratações sustentáveis.
Parágrafo único. Os cursos objetivam:
I - a construção da capacidade institucional do órgão no sentido deimplantar medidas concretas
para a promoção do consumo sustentável, por meio das compras e contratações, de modo a reduzir
gastos e gerar impactos positivos sobre a saúde pública, a qualidade de vida e as condições de
sustentabilidade ambiental;
II - a troca de experiências e a visibilidade de ações exitosas a respeito do tema;
III - o intercâmbio com instituições públicas e privadas, comunidade acadêmica e entidades da
sociedade civil, além de servir de fórum de debate dos avanços e estratégias para maior efetividade
das compras e contratações públicas sustentáveis.
Art. 8º Os Planejamentos Estratégicos da Justiça do Trabalho e dos Tribunais Regionais do
Trabalho deverão conter indicadores e metas sobre compras e contratações sustentáveis, a fim de
mensurar, pelo menos, a disseminação do tema entre servidores e magistrados, a efetiva adoção de
critérios de sustentabilidade nas compras e contratações e a redução do consumo de insumos, a
exemplo de água e energia elétrica.
Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 25 de maio de 2012.

MINISTRO JOÃO ORESTE DALAZEN
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
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Apresentação

O presente Guia Nacional de Licitações Sustentáveis representa mais uma iniciativa do
Núcleo Especializado em Sustentabilidade, Licitações e Contratos – NESLIC, integrante da
estrutura do Departamento de Coordenação e Orientação de Órgãos Jurídicos (DECOR), da
Consultoria-Geral da União (CGU).
Resultado do profícuo e inovador trabalho dos membros desse núcleo do DECOR/CGU,
com destaque para o esforço pessoal das Advogadas Teresa Villac, Maria Augusta de Oliveira
Ferreira e Flávia Gualtieri de Carvalho, autoras deste projeto, o Guia Nacional de Licitações
Sustentáveis constitui um marco simbólico e operacional no âmbito da Consultoria-Geral da
União.
Simbólico porque reforça o comprometimento da CGU com a disseminação da temática
socioambiental nas contratações públicas entre seus membros e nos órgãos públicos federais
por ela assessorados em todo o Brasil. Esse comprometimento pode ser verificado em iniciativas
anteriores da Consultoria-Geral da União, como o manual “Implementando Licitações
Sustentáveis na Administração Pública Federal”, o livro “Licitações e Contratações
Administrativas”, ambos disponíveis na página institucional na internet1, e parcerias para a
ampla disseminação do conhecimento da CGU sobre o tema. Operacional porque traz em seu
bojo legislação e demais normas infralegais de incidência nos editais, termos de referência e
contratos. Nesse sentido, é também pedagógico e, por isso, traz segurança jurídica aos gestores
públicos na implementação das licitações sustentáveis, exigência normativa atualmente
inconteste no sistema jurídico nacional.
Com efeito, a consideração de critérios de sustentabilidade nos procedimentos de
contratação pública é uma obrigação imposta a todos os Poderes Públicos, a qual decorre não
apenas do atual comando normativo explícito do art. 3º da Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93),
mas igualmente do dever de proteção socioambiental prescrito pelo art. 225 da Constituição e,
em uma visão mais ampla, do próprio sistema normativo constitucional. Como há muito ressalta
o Prof. J. J. Gomes Canotilho, o Estado constitucional é também “Estado constitucional

1

www.agu.gov.br/cgu - link: “Kit Consultivo”.
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ecológico” (Der Ökologische Verfassungstaat)2, comprometido nos planos interno e
internacional com a defesa e a proteção do meio ambiente (os “deveres fundamentais
ecológicos”) e com o desenvolvimento sustentável das sociedades contemporâneas, em prol de
suas gerações futuras.
Assim, pensar-se juridicamente em desenvolvimento sustentável como um dos
princípios que norteia a licitação (artigo 3º, “caput”, da Lei 8.666/93) é agregar ao clássico tripé
da sustentabilidade – ambiental, social e econômico, constante do Relatório Brundtland – os
fundamentos e princípios da República Federativa do Brasil constantes de seus artigos 1º e 3º:
cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e livre iniciativa, construção
de uma sociedade livre, justa e solidária, erradicação da pobreza e da marginalização, com
redução das desigualdades sociais e regionais, promoção do bem estar de todos, juntamente
com o constitucional dever estatal em preservar o meio ambiente (artigo 225). Esse substrato
constitucional brasileiro exige um desenvolvimento que vá muito além dos aspectos econômicos
e que, nos internacionalmente difundidos dizeres do Prof. Amartya Sen, prêmio Nobel da
Economia, possibilite o fortalecimento das liberdades substantivas de todo ser humano.
Nesse contexto, é também inegável a existência de um conteúdo ético subjacente aos
atos e procedimentos públicos como promotores do desenvolvimento nacional sustentável: o
reconhecimento de que a sustentabilidade é um valor que irradia para todo o ordenamento
jurídico. Além de dever fundamental de proteção ambiental decorrente da Constituição e de
dever legal de sustentabilidade imposto pela Lei de Licitações, a consideração de aspectos
socioambientais nos processos licitatórios representa um dever ético, o qual decorre do
princípio responsabilidade (Hans Jonas)3 como “ética do agir humano”, uma “ética de
responsabilidade”, e que pode pressupor, igualmente, uma espécie de “imperativo categóricoambiental” (Canotilho).
Portanto, com este Guia Nacional renova-se o comprometimento e o reconhecimento
institucional da Consultoria-Geral da União de que a preservação do meio ambiente é obrigação
constitucional, dever ético e, portanto, missão institucional do Advogado Público, inserindo-se
2

CANOTILHO, J. J. Gomes. Estado constitucional ecológico e democracia sustentada. In: GRAU, Eros
Roberto; CUNHA, Sérgio Sérvulo (coord.). Estudos de Direito Constitucional em homenagem a José Afonso
da Silva. São Paulo: Malheiros; 2003, p. 101 e ss.
3

JONAS, Hans. O princípio responsabilidade. Ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Trad.
Marijane Lisboa, Luis Barros Montez. Rio de Janeiro: Contraponto; 2006.
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entre as atividades profissionais de todos os Membros da Instituição, constitucionalmente
reconhecida como Função Essencial à Justiça.

ANDRÉ RUFINO DO VALE
Diretor do Departamento de Coordenação e Orientação de Órgãos Jurídicos
(DECOR/CGU/AGU)
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O Núcleo Especializado Sustentabilidade, Licitações e Contratos
(NESLIC), integrante da Consultoria-Geral da União - CGU, da Advocacia-Geral
da União, é responsável pela uniformização de entendimento no aspecto
socioambiental em matéria de licitações e contratos, no âmbito da CGU. O
NESLIC atua para uniformizar e promover o assessoramento jurídico dos órgãos
da Administração Pública Federal, especialmente no que diz respeito às
chamadas licitações sustentáveis – contratações públicas que consideram os
aspectos socioambientais dos bens, serviços e obras a serem contratados pela
Administração pública.
O NESLIC apresenta agora, em março de 2016, a primeira edição do
Guia Nacional de Licitações Sustentáveis (GNLS). Partindo-se do sucesso e da
importância para o assessoramento jurídico acerca das licitações sustentáveis
alcançados pelo Guia Prático de Licitações Sustentáveis da CJU/SP, a
elaboração deste GNLS se fez necessária em razão da crescente importância
no contexto brasileiro atual das licitações sustentáveis. Esta importância das
licitações sustentáveis se reflete no constante surgimento de novas normas que
demandam especial atenção para atualização da legislação acerca da matéria.
Além da necessária atualização da legislação, este GNLS amplia a
orientação jurídica das licitações sustentáveis para incluir uma parte introdutória
mais geral acerca dos fundamentos das licitações sustentáveis, desde a
definição de desenvolvimento sustentável, passando por uma visão geral da
legislação acerca da matéria. Outra importante novidade deste GNLS está na
orientação acerca das licitações sustentáveis, desde a avaliação da necessidade
de contratação, passando pelo planejamento da contratação pública com a
inclusão de critérios, práticas e diretrizes de sustentabilidade, para se chegar a
promoção do desenvolvimento sustentável através da contratação pública. O
GNLS também inova ao dialogar com outros instrumentos de orientação da
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CGU, o Manual Implementando Licitações Sustentáveis na Administração
Pública Federal, o Manual de Licitações e Contratações Administrativas, o
Manual de Obras e Serviços de Engenharia, e os modelos de editais da
Comissão Permanente de Atualização e Modelos da CGU.
O GNLS lastreia-se, em especial, na nova redação do art. 3º, da Lei
8.666/93, que erigiu a promoção do desenvolvimento nacional sustentável ao
mesmo patamar de importância das demais finalidades da licitação - a garantia
da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa. Parte-se, portanto, do
pressuposto jurídico de que a inclusão de critérios sustentáveis nas licitações
deve ser a regra e a não inclusão é exceção, que necessita inclusive ser
justificada pelo gestor.
Sabemos que toda nova lei necessita de algum tempo para se tornar
efetiva, e neste caso das licitações sustentáveis necessita especialmente, diante
da complexidade do tema da sustentabilidade, de instrumentos que possam
facilitar o seu cumprimento. Eis o principal propósito deste GNLS, contribuir para
o cumprimento da legislação acerca das licitações sustentáveis, facilitando o
trabalho dos gestores e dos advogados públicos.
Agradecemos às autoras do Guia Prático de Licitações Sustentáveis da
CJU/SP, Dras. Luciana Pires Cspai, Luciana Maria Junqueira Terra, Mara Tieko
Uchida e Viviane Vieira da Silva, pelo trabalho pioneiro e de grande envergadura
jurídica, cuja estrutura foi mantida na segunda parte deste GNLS. Agradecemos
à Consultoria Geral da União, nas pessoas da Dra. Sávia Maria Leite Rodrigues
e Joaquim Modesto Pinto Júnior, que estimularam e viabilizaram a realização
deste trabalho. Agradecemos à Profa. Socorro Maria de Jesus Seabra Sarkis, da
Escola Preparatória de Cadetes do Exército pela legislação e normas
encaminhadas e em

especial a todos os Gestores e Advogados Públicos

Federais, que contribuem cotidianamente para a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável através das licitações públicas, cumprindo o mister
constitucional de defesa e preservação do meio ambiente para as presentes e
futuras gerações.
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Flávia Gualtieri de Carvalho
Maria Augusta Soares de Oliveira Ferreira
Teresa Villac
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2. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Desde 1972, época da Conferência de Estocolmo, a Organização das
Nações Unidas - ONU - ocupa-se de refletir, discutir e disseminar a ideia de
desenvolvimento sustentável.
O Relatório Brundtland, de 1987, elaborado pela Comissão Mundial sobre
o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, representa um marco histórico na
evolução do tema.
Na atualidade, o desenvolvimento sustentável constitui um princípio de
direito internacional geral, o que implica no dever de sua persecução por parte
de todos os Estados que compõem a comunidade internacional.
Em

linhas

gerais,

podemos

afirmar

que

a

necessidade

de

desenvolvimento e o dever de proteger o meio ambiente são valores que se
impõem com grande força e que ocorrem simultaneamente, sem qualquer
possibilidade de exclusão entre si.
Não há a menor viabilidade, nos tempos que correm, de pensarmos o
desenvolvimento apenas como fator econômico. Daqui em diante, o
desenvolvimento há de vir sempre acompanhado e orientado por necessidades
socioambientais. Sendo assim, todo desenvolvimento deve ser qualificado e
entendido como desenvolvimento sustentável.

10

CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

Guia Nacional de Licitações Sustentáveis

O desenvolvimento sustentável está associado a uma
conjugação de, no mínimo, três esforços primordiais:
- bem estar social;
- desenvolvimento econômico;
- preservação do meio ambiente.

A partir deste enfoque tripartite, que constitui o núcleo mínimo do
desenvolvimento

sustentável,

reconhecemos

que

o

desenvolvimento

sustentável envolve ainda outras dimensões, tais como a ética, a jurídica e a
política.
O bem estar social relaciona-se com a efetivação de direitos sociais,
como saúde, educação e segurança, entre outros, assim como a garantia dos
direitos assegurados aos trabalhadores, tais como proibição do trabalho do
menor, fixação de salário mínimo, medidas relacionadas à fixação da jornada de
trabalho e medidas de proteção à segurança e saúde no ambiente de trabalho,
a título de mera exemplificação.
O desenvolvimento econômico diz respeito à geração e distribuição de
riqueza.
A preservação do meio ambiente constitui importante elo da corrente do
desenvolvimento sustentável e impõe que tanto o bem estar social quanto o
desenvolvimento econômico sejam alcançados sem prejuízo do meio ambiente
ecologicamente equilibrado, que deve ser mantido e preservado pela geração
atual em benefício próprio e das futuras gerações.
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Ressalte-se, por oportuno, que o desenvolvimento sustentável não pode
subsistir apenas como ideário, simplesmente alicerçado em boas intenções,
sábias palavras e atitudes heroicas.
O desenvolvimento sustentável precisa evoluir, com urgência, em direção
a mudança da realidade.

O Poder Público e a sociedade devem conjugar

esforços e adotar práticas voltadas para a realização imediata desta importante
diretriz. Quando o planeta sofre, a humanidade sofre ainda mais. Precisamos,
todos, de atenção e cuidado. Não podemos postergar o ideal de construirmos
uma sociedade livre, justa, solidária e sustentável, sendo que cada um destes
valores, ressalte-se, não existem por si, mas estão todos coimplicados.
Neste contexto, entre diversas outras medidas a cargo do Poder Público,
destaca-se a adoção de uma política de contratações públicas sustentáveis. Daí
a relevância da atualização e da nacionalização do presente Guia Nacional de
Licitação Sustentável.

3. LICITAÇÃO SUSTENTÁVEL
Licitação é o procedimento administrativo formal utilizado no âmbito da
Administração Pública que visa a escolher, entre os diversos interessados,
aquele que apresentar a proposta mais vantajosa para a celebração de
determinado contrato (fornecimento, serviços, obras), de acordo com critérios
objetivos de julgamento previamente estabelecidos em edital.

Licitação sustentável, por sua vez, é a licitação que integra
considerações socioambientais em todas as suas fases com o
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objetivo de reduzir impactos negativos sobre o meio ambiente
e, via de consequência, aos direitos humanos.
Trata-se de uma expressão abrangente, uma vez que não está
delimitada pelo procedimento licitatório em si, mas perpassa
todas as fases da contratação pública, desde o planejamento
até a fiscalização da execução dos contratos.

A licitação sustentável deverá considerar, no mínimo, ao lado de aspectos
sociais e da promoção do comércio justo no mercado global, os seguintes
aspectos:
 redução do consumo;
 análise do ciclo de vida do produto (produção, distribuição, uso
e disposição) para determinar a vantajosidade econômica da
oferta;
 estímulo para que os fornecedores assimilem a necessidade
premente de oferecer ao mercado, cada vez mais, obras,
produtos e serviços sustentáveis, até que esta nova realidade
passe a representar regra geral e não exceção no mercado
brasileiro;
 fomento da inovação, tanto na criação de produtos com menor
impacto ambiental negativo, quanto no uso racional destes
produtos, minimizando a poluição e a pressão sobre os
recursos naturais;
Atualmente, são finalidades do procedimento licitatório:
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 realização do princípio da isonomia (igualdade, imparcialidade);
 seleção da proposta mais vantajosa;
 promoção do desenvolvimento nacional sustentável (Lei nº
12.349, de 15/12/2010, alterou o art. 3º da Lei nº 8.666/93,
introduzindo o desenvolvimento nacional sustentável como
objetivo das contratações públicas).
A inovação legislativa acima referida é altamente significativa para a
efetivação da licitação sustentável no Brasil. Trata-se de fundamento jurídico
sólido e de cristalina interpretação. Isto porque, ao introduzir como finalidade do
procedimento licitatório, no art. 3º da Lei nº 8.666/93, a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável, no mesmo patamar normativo das
finalidades anteriores, quais sejam a realização do princípio da isonomia e a
seleção da proposta mais vantajosa, passou a obrigar que a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável seja um fator de observância cogente pelo
gestor público nas licitações.
Em outros termos, podemos afirmar que a licitação sustentável não pode
mais ser considerada como exceção no cotidiano da Administração Pública. Ao
contrário, ainda que sua implantação esteja ocorrendo de uma maneira
gradativa, a realização da licitação sustentável pela Administração Pública, na
forma descrita nos parágrafos anteriores, deixou de ser medida excepcional para
ser a regra geral.
Constituem diretrizes de sustentabilidade, entre outras:
- menor impacto sobre recursos naturais (flora, fauna, solo,
água, ar);
- preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas
de origem local;
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- maior eficiência na utilização de recursos naturais como
água e energia;
- maior geração de empregos, preferencialmente com mão
de obra local;
- maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da
obra;
- uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos
naturais.
- origem ambientalmente regular dos recursos naturais
utilizados nos bens, serviços e obras.
(Art. 4º do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012,
que regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666/93).

Estima-se que as contratações públicas no Brasil representam 13,8% do
Produto Interno Bruto ("Mensurando o mercado de compras governamentais
brasileiro" de Cássio Garcia Ribeiro e Edmundo Inácio Júnior, publicado no
Caderno de Finanças Públicas, n. 14, p. 265/287, dez. 2014). Sendo assim,
temos que a licitação sustentável constitui significativo instrumento que dispõe a
Administração Pública para exigir que as empresas que pretendam contratar
com o Poder Público, cumpram requisitos de sustentabilidade socioambiental
desde a produção até a distribuição de bens, assim como na prestação de
serviços e na realização de obras de engenharia.
Sendo assim, precisamos avançar e agilizar a efetivação da licitação
sustentável, sem nunca descuidar da livre e isonômica participação dos
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interessados, da preocupação com a qualidade da despesa pública e com a
vantajosidade das propostas para a Administração Pública.
De acordo com o ordenamento constitucional vigente, efetivar na prática
a licitação sustentável, promovendo o uso racional e inteligente dos recursos
naturais é dever do Poder Público e da sociedade. Trata-se de uma política
pública socioambiental e, no fundo, de um compromisso ético com a vida, de um
elo na corrente da promoção de uma civilização melhor, de um futuro melhor.

4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
A Constituição da República Federativa do Brasil em vigor,
promulgada em 05 de outubro de 1988, foi a primeira constituição brasileira a
afirmar expressamente o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
O “caput” do art. 225 é norma central para a compreensão inicial do tema,
razão pela qual segue transcrito:
Art. 225 – Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defende-lo e preserválo para as presentes e futuras gerações.
A partir deste comando nuclear, editou-se caudalosa legislação ambiental
e estruturou-se o sistema nacional do meio ambiente, incumbido de realizar
diversificadas políticas públicas, tendo em vista a necessidade de assegurar a
efetividade do direito acima delineado.
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No âmbito federal, de acordo coma a Lei nº 10.683, de 28/02/2003, que
dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, tal
sistema está estruturado a partir do Ministério do Meio Ambiente – MMA, cujas
principais atribuições destacamos a seguir:
o política nacional do meio ambiente e dos recursos
hídricos;
o política de preservação, conservação e utilização
sustentável de ecossistemas, biodiversidade e florestas;
o proposição de estratégias, mecanismos e instrumentos
econômicos e sociais para a melhoria da qualidade
ambiental e do uso sustentável dos recursos naturais;
o políticas para integração do meio ambiente e produção;
o políticas e programas ambientais para a Amazônia
Legal;
o zoneamento ecológico-econômico.
No que diz respeito especificamente à licitação sustentável, destaca-se a
força vinculante das normas produzidas pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente – IBAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente e dos recursos
naturais renováveis – CONAMA, Ministério do Meio Ambiente e Ministério do
Planejamento.
Relacionamos, a seguir, a título de mera exemplificação, alguns diplomas
normativos cujo conhecimento reputamos como essencial para os agentes
públicos envolvidos nos procedimentos relacionados à licitação sustentável:
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o Constituição da República Federativa do Brasil – art. 170
e art. 225
o Lei nº 6.938/1981 – Política Nacional do Meio Ambiente
o Lei nº 12.187/2009 - Política Nacional de Mudança do
Clima
o Lei nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos
Sólidos
o Lei nº 12.349/2010, que alterou o artigo 3o da Lei nº
8.666/93
o Decreto nº 2.783/98 – Proíbe entidades do governo
federal de comprar produtos ou equipamentos contendo
substâncias degradadoras da camada de ozônio
o Decreto nº 7.746/2012 – Regulamenta o art. 3º da Lei nº
8.666/93
o Decreto 5.940/06 – Coleta Seletiva Solidária na
Administração Pública Federal
o Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19/01/2010 –
Dispõe sobre critérios de sustentabilidade ambiental na
aquisição de bens, contratação de serviços ou obras
pela administração direta, autárquica e funcional
o Instrução Normativa SLTI/MPOG n. 10, de 12/11/2012 Estabelece regras para elaboração dos Planos de
Gestão de Logística Sustentável de que trata o art. 16,
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do Decreto no 7.746, de 5 de junho de 2012, e dá outras
providências.
o Portaria nº 61 – MMA, de 15/05/2008,

estabelece

práticas de sustentabilidade ambiental nas compras
públicas
o Portaria nº 43 – MMA, de 28/01/2009, proíbe o uso de
amianto em obras públicas e veículos de todos os
órgãos vinculados à administração pública
o - Portaria n. 23,

- MPOG, estabelece boas práticas de

gestão e uso de Energia Elétrica e de Água nos órgãos
e entidades da Administração Pública Federal direta,
autárquica

e

fundacional

e

dispõe

sobre

o

monitoramento de consumo desses bens e serviços.

O Enunciado nº 22 do Manual de Boas Práticas
Consultivas da Consultoria Geral da União, por sua vez,
determina: os órgãos consultivos devem adotar medidas
tendentes à construção de um meio ambiente sustentável, a
partir do próprio exemplo, que deverá repercutir no trabalho
desenvolvido.

Ao lado dos fundamentos jurídicos gerais, acima sugeridos, deverão ser
utilizados outros instrumentos normativos para a, originários de diversificados
órgãos públicos (IBAMA, CONAMA, INMETRO e outros), de acordo com o objeto
licitado.
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5. PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO
SUSTENTÁVEL (passo a passo)

Regras gerais
1º PASSO: NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO E A POSSIBILIDADE DE
REUSO/REDIMENSIONAMENTO OU AQUISIÇÃO PELO PROCESSO DE
DESFAZIMENTO

2º PASSO:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO PARA ESCOLHA DE

BEM OU SERVIÇO COM PARAMETROS DE SUSTENTABILIDADE

3º PASSO:

ANÁLISE DO EQUILÍBRIO ENTRE OS PRINCÍPIOS

LICITATÓRIOS

Detalhamento dos três passos:
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1º PASSO: NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO E A POSSIBILIDADE DE
REUSO/REDIMENSIONAMENTO OU AQUISIÇÃO PELO PROCESSO DE
DESFAZIMENTO

- VERIFICAR A NECESSIDADE DE CONTRATAR/ADQUIRIR
– POSSIBILIDADE DE REUTILIZAR BEM OU REDIMENSIONAR
SERVIÇO JÁ EXISTENTE
– POSSIBILIDADE DE ADQUIRIR BEM PROVENIENTE DO
DESFAZIMENTO
O gestor público deve ser bastante criterioso e cauteloso acerca da
necessidade de contratação ou aquisição de novos bens ou serviços.
Ainda assim, mesmo diante da necessidade de um bem ou serviço, o
gestor deve analisar com cuidado a possibilidade de reuso dos seus bens ou
redimensionamento dos serviços já existentes.
Esta ordem de prioridade está em conformidade com o disposto no art.9º
da Lei 12.305/2010.
Art. 9º. Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos,
deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não
geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento
dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente
adequada dos rejeitos.
Além disso, existe a possibilidade de adquirir bens provenientes de outro
órgão público pelo processo de desfazimento, em conformidade especialmente
com o decreto 99.658/90 e a Lei 12.305/2010.
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PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO PARA ESCOLHA DE

BEM OU SERVIÇO COM PARAMETROS DE SUSTENTABILIDADE
-

ESCOLHER E INSERIR CRITÉRIOS, PRÁTICAS E DIRETRIZES DE
SUSTENTABILIDADE COM OBJETIVIDADE E CLAREZA
Art. 3o Os critérios e práticas de sustentabilidade de que
trata o art. 2o serão veiculados como especificação técnica
do objeto ou como obrigação da contratada.
Art. 4o São diretrizes de sustentabilidade, entre outras:
I – menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna,
ar, solo e água;
II – preferência para materiais, tecnologias e matériasprimas de origem local;
III – maior eficiência na utilização de recursos naturais como
água e energia;
IV – maior geração de empregos, preferencialmente com
mão de obra local;
V – maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e
da obra;
VI – uso de inovações que reduzam a pressão sobre
recursos naturais; e
VII – origem ambientalmente regular dos recursos naturais
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utilizados nos bens, serviços e obras.
– VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DESSES
PARÂMETROS E A SUA DISPONIBILIDADE NO MERCADO
“Na esfera contratual pública, a Administração fixa suas
necessidades para a consecução das finalidades institucionais
de cada órgão. É neste momento que o gestor público escolhe
o objeto a ser licitado. ”
(Fonte: Manual Implementando Licitações e Contratos. PARTE
I, Teresa Villac. Cadernos da Consultoria-Geral da União grifamos)
http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/327966

Após constatada a necessidade de licitar, o gestor público irá escolher o
objeto (bem ou serviço) a ser licitado.
Esclareça-se que ora se trata da discricionariedade, da possibilidade de
escolha do gestor, entretanto, existem limitações a esta discricionariedade
impostas pela legislação ambiental incidente sobre os vários produtos e
serviços, bem como da legislação trabalhista que, por exemplo, limita o
trabalho infantil e proíbe o trabalho escravo. Esta legislação está detalhada na
parte prática do Guia.
Neste momento da escolha do objeto a ser licitado se dá a inserção de
critérios de sustentabilidade nas especificações dos bens ou serviços, podendo
ocorrer no termo de referência ou projeto básico, ou na minuta do contrato.
Esta inclusão de critérios de sustentabilidade deve ser feita de modo claro
e objetivo, observando-se o que o mercado pode ofertar e as possibilidades
de comprovação e verificação dos critérios inseridos pelo órgão público,
através de certificações, documentos comprobatórios, amostra etc.
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Destaque-se que em licitações com critério de julgamento do tipo melhor
técnica ou técnica e preço, os critérios de sustentabilidade serão considerados
na avaliação e classificação das propostas.

VISÃO SISTÊMICA:
O DECRETO 7.546/11
regulamentou a incidência de
margem de preferência com
lastro na Lei 12.349/10.

Exemplos de critérios de
sustentabilidade estão descritos
na legislação, dentre elas a Lei
12.187/2009 (Mudanças
Climáticas), Lei 12. 305/2011
(Resíduos Sólidos), Decreto

http://www.planalto.gov.br/ccivi
l_03/_ato20112014/2012/decreto/d7746.htm

7.746/2012 (que regulamenta o
art. 3º da Lei 8666/93).

Eis a lista de exemplos:
o Lei 12.187/2009
- (...) as propostas que propiciem maior economia de
energia, água e outros recursos naturais e redução da
emissão de gases de efeito estufa e de resíduos;

o Lei 12. 305/2010
- (...) produtos reciclados e recicláveis;
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- bens, serviços e obras que considerem critérios
compatíveis com padrões de consumo social e
ambientalmente sustentáveis;
o Decreto 7.746/2012, Art. 4o
- menor impacto sobre recursos naturais como flora,
fauna, ar, solo e água;
- preferência para materiais, tecnologias e matériasprimas de origem local;
- maior eficiência na utilização de recursos naturais
como água e energia;
- maior geração de empregos, preferencialmente com
mão de obra local;
- maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e
da obra;
- uso de inovações que reduzam a pressão sobre
recursos naturais; e
- origem ambientalmente regular dos recursos naturais
utilizados nos bens, serviços e obras.
Art. 5º (...) bens que estes sejam constituídos por material
reciclado, atóxico ou biodegradável
Ressalte-se que estes são “exemplos”, podendo haver a inclusão de
outros critérios a partir da análise de cada caso, em se tratando de bens, serviços
ou obras, como adiante será detalhado.
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Aqui também se insere a ANÁLISE DO CICLO DE VIDA, em
aquisições de bens ou produtos

“Neste processo, destaca-se a importância da objetividade na
especificação técnica do bem a ser adquirido e a orientação do órgão
de Consultoria Jurídica (artigo 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93)
para que sejam respeitados os princípios licitatórios. ”
(...)
(..), destacamos a existência de catálogos oficiais de produtos
sustentáveis em diferentes esferas governamentais, como o Catálogo de
Materiais do Sistema de Compras do Governo Federal (CATMAT
SUSTENTÁVEL), o Catálogo Socioambiental do Estado de São Paulo e
a inclusão de itens com critérios sustentáveis no Catálogo de Materiais e
Serviços (CATMAS) do Estado de Minas Gerais. (Grifamos)
(Fonte: Manual Implementando Licitações e Contratos. PARTE I, Teresa
Villac.

Cadernos

da

Consultoria-Geral

da

União)

http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/327966

3º PASSO:

ANÁLISE DO EQUILÍBRIO ENTRE OS PRINCÍPIOS

LICITATÓRIOS
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O gestor público deve buscar o equilíbrio entre os três princípios
norteadores

da

licitação

pública:

sustentabilidade,

economicidade

e

competitividade.

(Fonte:
Manual
Implementando
Licitações e Contratos. PARTE II,
Marcos Bliacheris. Cadernos da
Consultoria-Geral
da
União)
http://www.agu.gov.br/page/content/det
ail/id_conteudo/327966

“(..) faz-se necessário o equilíbrio, não podendo a Administração
se descuidar da competitividade e economicidade, buscando,
sempre que possível o equilíbrio destas com a redução de
impacto ambiental e benefícios sociais desejados. ”
“A melhor proposta não é simplesmente a de menor preço mas é
aquela que melhor atende ao interesse público, considerando-se
inclusive seus aspectos ambientais. ”
(Fonte: Manual Implementando Licitações e Contratos. PARTE
II, Marcos Bliacheris. Cadernos da Consultoria-Geral da União)
http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/327966
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É o que se chama de “melhor preço”, que será proposta de menor preço
que atende as especificações com critérios de sustentabilidade (conforme o 2º
passo).
Tem-se então o equilíbrio entre a economicidade e a redução do impacto
ambiental.
Quanto ao equilíbrio entre a competitividade e a redução do impacto
ambiental, de maneira geral é reconhecido que caso existam três fornecedores
diferentes a competitividade está preservada.
Entretanto, a sustentabilidade pode, de modo justificado, se sobrepor
aos outros princípios, tanto a economicidade, quanto a competitividade.
Ressalte-se que nestes casos a justificativa do gestor é necessária, onde ele
pode, por exemplo, optar por um produto mais caro do que o similar e isto
fazendo parte de uma medida de gestão mais ampla, que no final reduz o custo
em outros produtos ou no mesmo em razão da economia gerada, ou mesmo
relacionados com o objetivo de fomento a novos mercados para produtos
sustentáveis, que sejam necessárias à Administração em ações ligadas à
sustentabilidade ou outras.

A SUSTENTABILIDADE NA AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS
Os três passos gerais acima descritos serão seguidos na aquisição de
bens e produtos, com destaque para a análise do Ciclo de Vida do produto que
deve ser inserida no Segundo Passo, no momento da escolha do critério de
sustentabilidade.
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Fonte:
http://www.cnpma.embrapa.
br/nova/mostra2.php3?id=9
38
Através da análise do ciclo de vida verifica-se a inserção de critérios de
sustentabilidade nos vários momentos do ciclo. Desde os materiais utilizados e
o modo de produção, passando pelo modo de distribuição, embalagem e
transporte, até chegar no uso e por fim na disposição final.

EXEMPLOS DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE EM CADA FASE DO CICLO DE VIDA:
PRODUÇÃO
Materiais – com material reciclado, biodegradável, atóxico, com madeira
proveniente de reflorestamento
Modo de produção - sem utilização de trabalho escravo ou infantil; com
máquinas que reduzem a geração de resíduos industriais,

DISTRIBUIÇÃO
Embalagens compactas, indústria local, produtor local.
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USO
Produtos que economizam água e energia, produtos educativos que
levam à conscientização ambiental.

DESTINAÇÃO FINAL
Produtos recicláveis, biodegradáveis, atóxicos, com possibilidade para o
reuso.
Nesse sentido, os exemplos de produtos sustentáveis constantes do Art.
5º da Instrução Normativa 01/2010 da SLTI/MPOG:
I -

bens constituídos, no todo ou em parte, por

material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme
ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;
II – que sejam observados os requisitos ambientais
para a obtenção de certificação do Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial –
INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor
impacto ambiental em relação aos seus similares;

III – que os bens devam ser, preferencialmente,
acondicionados em embalagem individual adequada,
com o menor volume possível, que utilize materiais
recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção
durante o transporte e o armazenamento; e
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IV – que os bens não contenham substâncias
perigosas em concentração acima da recomendada
na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb),
cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados
(PBDEs).

6. SERVIÇOS
ASPECTOS GERAIS ATINENTES À SUSTENTABILIDADE EM SERVIÇOS
Nos termos do Decreto 7.746/12, a inserção da sustentabilidade em
serviços contratados pela Administração Pública, tem como possibilidades:
a) obrigação da contratada,
b) na descrição do serviço em si.
Assim, no tocante à primeira hipótese, as previsões de sustentabilidade
referem-se às condições em que prestado o serviço. As obrigações da
contratada devem estar relacionadas ao objeto contratual e podem decorrer da
inserção de normas ambientais ou de outras obrigações estabelecidas,
motivadamente, pela Administração, para a consecução do serviço.
Em acréscimo, não pode ser descartada a possibilidade de a
sustentabilidade estar inserida na própria descrição do serviço a ser contratado.
Tenha-se por exemplo a contratação de empresa de gerenciamento de resíduos
sólidos por órgão público que, nos termos de legislação municipal, configure-se
como grande gerador de resíduos. Outra situação é termo de compromisso com
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cooperativas e associações de catadores para destinação ambiental dos
resíduos recicláveis (Decreto 5.940/06).

SUSTENTABILIDADE EM QUAIS SERVIÇOS?


Serviços em geral



Serviços continuados sem dedicação exclusiva de mão-de-obra



Serviços continuados com dedicação exclusiva de mão-de-obra
Em cada caso concreto, o órgáo público deve verificar se o objeto a ser

licitado comporta a inserção de aspectos de sustentabilidade.

VISÃO SISTÊMICA:
Consulte também o Manual de
Licitações e Contratações
Administrativas, um dos Cadernos
da CGU disponíveis no KIT
CONSULTIVO, na internet da AGU:
www.agu.gov.br/cgu

7.
OBRAS
ENGENHARIA

E

SERVIÇOS

DE
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DEFINIÇÕES

VISÃO SISTÊMICA:
Consulte também Manual de
Obras e Serviços de
Engenharia –
Fundamentos da
Licitação e Contratação,
um dos Cadernos da CGU
disponíveis no KIT
CONSULTIVO, na internet
da AGU:

Embora o conceito de obra não tenha
contornos bem definidos no direito e seja
definido por lei de forma exemplificativa
(art. 6º, I), pode-se dizer que obra é toda e
qualquer

criação

material

nova

ou

incorporação de coisa nova à estrutura já
existente.

www.agu.gov.br/cgu

Serviço de engenharia é a atividade

.

destinada a garantir a fruição de utilidade
já existente ou a proporcionar a utilização
de funcionalidade nova em coisa/bem
material já existente. Não se cria coisa
nova. Pelo contrário, o serviço consiste no
conserto,

na

conservação,

operação,

reparação, adaptação ou manutenção de
um bem material específico já construído
ou fabricado. Ou, ainda, na instalação ou
montagem de objeto em algo já existente.
Objetiva-se,

assim,

manter-se

ou

aumentar-se a eficiência da utilidade a que se destina ou pode se destinar um
bem perfeito e acabado.
(Fonte: Manual de Obras e Serviços de Engenharia – fundamentos da Licitação
e Contratação. Cadernos da Consultoria-Geral da União. Manoel Paz e Silva
Filho – http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/327966 )
A SUSTENTABILIDADE EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

A inserção da sustentabilidade em obras e serviços configura-se em:
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a) Aspectos técnicos constantes do projeto básico ou termo de
referência (aqui para serviços comuns de engenharia).
b) Observância da legislação e normas.

Obras e serviços de engenharia geram resíduos e rejeitos e a
fase de planejamento da contratação deve considerar: medidas
para a minimizar sua geração e prever sua destinação
ambiental adequada

Hierarquia da PNRS
Fonte: VILLAC, T. A Construção
da Política Nacional de
Resíduos Sólidos. In Design
Resíduo & Dignidade. SANTOS,
M.C.L (coord).
Disponível em:
http://www.usp.br/residuos/?pag
e_id=626


Prevenção

de

resíduos

é

pensar

previamente,antes que eles existam.


Gestão de resíduos é o que fazer com

os resíduos já existentes.
Compreendendo prevenção de resíduos:
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A prevenção inclui medidas tomadas antes de uma substância, material
ou produto tornar-se um resíduo. Estas medidas incluem:
(A)

Redução da quantidade de RS (resíduo sólido), nomeadamente

por meio da reutilização de produtos ou do prolongamento do tempo de
vida dos produtos.
(B)

Redução dos impactos negativos dos RS gerados, no ambiente e

na saúde humana.
(C)

Redução do teor de substâncias nocivas presentes nos materiais

e produtos.
(DIAS, S.L.F.G; BORTOLETO, A.P. A prevenção de resíduos sólidos e o
desafio da sustentabilidade. In Design Resíduo & Dignidade. SANTOS,
M.C.L – coord.)

Compreendendo gestão de resíduos:

A gestão de resíduos de engenharia possui regramentos próprios,
constantes dos Planos de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil,
detalhado em tópico próprio.
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A ACESSIBILIDADE EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Quais

as

relações

entre

sustentabilidade e acessibilidade em

d

EM DESTAQUE

obras/serviços de engenharia?
As licitações sustentáveis são
uma política pública socioambiental e,
como toda política transversal, articulase com outras, procurando fortalecê-las
e conferir-lhes efetividade. É o que

CF
Lei 10.098/2000
Lei 7.405/85
Lei 8.160/91
Decreto 5.296/2004
NBR 9.050/2004.
Em SERVIÇOS PÚBLICOS Lei
10.048/2000, 10.436/2002,
11.126/2005, Decreto
5.296/2004, Decreto 5.904/06

ocorre, no que pertinente, com a Política
Nacional de Resíduos Sólidos (Lei
12.305/10), a Coleta Seletiva Solidária
na

Administração

Pública

Federal

23,92% da população brasileira
tem alguma deficiência
(Censo IBGE 2010)

(Decreto 5.940/06) e a Política Nacional
para Integração das Pessoas com
Deficiência (Decreto 914/1993).

(...) pensar em sociedades
sustentáveis, necessariamente
implica em garantir uma nova
discussão sobre acessibilidade,
direitos humanos e cidadania.

Acessibilidade é
um atributo
essencial do ambiente que garante a
melhoria da qualidade de vida das
pessoas. Deve estar presente nos
espaços, no meio físico, no transporte,
na informação e comunicação,
inclusive nos sistemas e tecnologias
da informação e comunicação, bem
como em outros serviços e instalações
abertos ao público ou de uso público,
tanto na cidade como no campo
fonte:
http://www.pessoacomdeficiencia.go
v.br/app/

(Jorge Amaro)
Destacamos
6.949/2009,
Convenção

que

o

Decreto

promulgou

Internacional

sobre

a
os

Direitos das Pessoas com Deficiência:

Autor: Jorge Amaro de Souza Borges.
Livro disponível para download gratuito
no site da OAB/link publicações:
http://www.oab.org.br/bibliotecadigital/publicacoes/4#%270000000566
%27
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Artigo 9. Acessibilidade
2.Os Estados Partes também tomarão medidas apropriadas
para:
a) Desenvolver, promulgar e monitorar a implementação de
normas e diretrizes mínimas para a acessibilidade das
instalações e dos serviços abertos ao público ou de uso
público;
d) Dotar os edifícios e outras instalações abertas ao público
ou de uso público de sinalização em braille e em formatos
de fácil leitura e compreensão;”
O Tribunal de Contas da União tem se posicionado sobre o tema:
9.1.recomendar à ... que:
9.1.10.adeque-se aos padrões de acessibilidade definidos
na NBR 9050, instalando elevadores/rampas/plataformas
de acesso em seus prédios com mais de um pavimento, a
fim de propiciar condições efetivas de acesso a todos os
cidadãos indiscriminadamente, e, dessa forma, dar
cumprimento ao Decreto 6.949/2009 e ao princípio da
isonomia/equidade/igualdade;
9.1.12.considere, em seus projetos futuros e naqueles em
andamento, os padrões de acessibilidade definidos nas
NBRs 9050/2004 e 15575-1, além de outros normativos
aplicáveis à matéria, sem prejuízo de outras ações não
normatizadas que visem a atender o princípio da isonomia,
no que se refere à acessibilidade;
(AC-0047-01/15-P, Plenário, Relator Bruno Dantas)

9.1. dar ciência... acerca das seguintes irregularidades
identificadas:
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9.2.3. inobservância de requisitos legais e técnicos de
acessibilidade(...), a exemplo da existência de apenas um
sanitário

destinado

a

portadores

de

necessidades

especiais, sem haver distinção por gênero, contrariando a
NBR 9.050/2004 e a Lei 10.098/2000 (achado 3.3).
(Acórdão 1972/2014 – Plenário).

SUSTENTABILIDADE EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO
ORDENAMENTO JURÍDICO LICITATÓRIO:

LEI 8.666/93 E DECRETO

7.746/12

Na elaboração do projeto básico/termo de referência de serviço comum
de engenharia, destacamos o que consta do ordenamento jurídico licitatório
geral:
Lei 8.666/93
Art. 12. Nos projetos básicos e projetos executivos de
obras e serviços serão considerados principalmente os
seguintes requisitos
I - segurança;
II - funcionalidade e adequação ao interesse público;
III - economia na execução, conservação e operação;
IV - possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais,
tecnologia e matérias-primas existentes no local para
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execução, conservação e operação;
V - facilidade na execução, conservação e operação, sem
prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço;
VI - adoção das normas técnicas, de saúde e de
segurança do trabalho adequadas;
VII - impacto ambiental.

Decreto 7.746/12:
Art. 4o São diretrizes de sustentabilidade, entre outras:
I – menor impacto sobre recursos naturais como flora,
fauna, ar, solo e água;
II – preferência para materiais, tecnologias e matériasprimas de origem local;
III – maior eficiência na utilização de recursos naturais
como água e energia;
IV – maior geração de empregos, preferencialmente com
mão de obra local;
V – maior vida útil e menor custo de manutenção do bem
e da obra;
VI – uso de inovações que reduzam a pressão sobre
recursos naturais; e
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VII – origem ambientalmente regular dos recursos
naturais utilizados nos bens, serviços e obras.
Art. 5º A administração pública federal direta, autárquica
e fundacional e as empresas estatais dependentes
poderão exigir no instrumento convocatório para a
aquisição de bens que estes sejam constituídos por
material reciclado, atóxico ou biodegradável, entre outros
critérios de sustentabilidade.
Art. 6º As especificações e demais exigências do projeto
básico ou executivo para contratação de obras e serviços
de engenharia devem ser elaboradas, nos termos do art.
12 da lei nº 8.666, de 1993, de modo a proporcionar a
economia da manutenção e operacionalização da
edificação e a redução do consumo de energia e água,
por meio de tecnologias, práticas e materiais que
reduzam o impacto ambiental.

Além destas previsões, detalhamento da
legislação em geral e normas na
2a Parte deste Manual
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ACESSIBILIDADE EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LEGISLAÇÃO

PRINCIPAIS DETERMINAÇÕES

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA

Lei 10.098/2000

Necessidade que obras e serviços de
engenharia sejam executados de modo a
que se tornem acessíveis a pessoas com
deficiência e mobilidade reduzida

Na elaboração do projeto básico deverão ser
considerados os padrões de acessibilidade
constantes da Lei 10.098/2000, Decreto
5.296/2004 e NBR 9050/ABNT, bem como
sinalização em braille e em formatos de fácil
leitura e compreensão nos termos do Decreto
6.949/2009.

Decreto
5.296/2004
Decreto
6.949/2009
NBR
9050/ABNT

PRECAUÇÕES

ACESSIBILIDADE EM LOCAÇÕES

LEGISLAÇÃO

PRINCIPAIS DETERMINAÇÕES

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA

Lei 10.098/2000

Necessidade que os imóveis locados
pelos órgãos públicos sejam acessíveis
a pessoas com deficiência e mobilidade
reduzida

Na escolha do imóvel a ser locado deverão ser
considerados os padrões de acessibilidade
constantes da Lei 10.098/2000, Decreto
5.296/2004 e NBR 9050/ABNT, bem como
sinalização em braille e em formatos de fácil
leitura e compreensão nos termos do Decreto
6.949/2009.

Decreto
5.296/2004
Decreto
6.949/2009

PRECAUÇÕES
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NBR 9050/ABNT
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AGROTÓXICOS
Aquisição ou serviços que envolvam a aplicação de agrotóxicos e afins, definidos como:
“produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de
produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou plantadas, e de outros ecossistemas e de ambientes urbanos, hídricos e industriais,
cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, bem como as
substâncias e produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento;”
(Decreto n° 4.074/2002, art. 1°, IV)
Exemplos:
Controle de pragas – Dedetização – Jardinagem - Etc.
LEGISLAÇÃO

PRINCIPAIS
DETERMINAÇÕES

 Os agrotóxicos e afins só
podem
ser
produzidos,
Decreto n°
comercializados e utilizados se
4.074/2002
estiverem
previamente
registrados no órgão federal
Lei n° 12.305/2010 competente, qual seja:
– Política Nacional
de Resíduos
a) o Ministério da Agricultura,
Sólidos
Pecuária e Abastecimento, para
os agrotóxicos destinados ao
uso nos setores de produção,
armazenamento
e
beneficiamento de produtos
Lei n° 7.802/89

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA

PRECAUÇÕES

EM QUALQUER CASO:

- Lembramos que
o fabricante de
inseticidas,
fungicidas
ou
germicidas
também deve estar
registrado
no
Cadastro Técnico
Federal
de
Atividades
Potencialmente
Poluidoras
ou
Utilizadoras
de
Recursos

1) Inserir no EDITAL - item de habilitação jurídica da empresa:
“x) Para o exercício de atividade que envolva produção, comercialização
ou aplicação de agrotóxicos e afins: ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente do Estado, do Distrito
Federal ou do Município, nos termos do artigo 4° da Lei n° 7.802, de 1989,
e artigos 1°, inciso XLI, e 37 a 42, do Decreto n° 4.074, de 2002, e
legislação correlata.
x.1) Caso o licitante seja dispensado de tal registro, por força de dispositivo
legal, deverá apresentar o documento comprobatório ou declaração
correspondente, sob as penas da lei.”
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agrícolas,
nas
florestas 2) Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA - item de obrigações da
plantadas e nas pastagens;
contratada:
b) o Ministério da Saúde, para
os agrotóxicos destinados ao
uso em ambientes urbanos,
industriais,
domiciliares,
públicos ou coletivos, ao
tratamento de água e ao uso em
campanhas de saúde pública;

“A Contratada é obrigada a efetuar o recolhimento das embalagens vazias
e respectivas tampas dos agrotóxicos e afins, mediante comprovante de
recebimento, para fins de destinação final ambientalmente adequada, a
cargo das empresas titulares do registro, produtoras e comercializadoras,
ou de posto de recebimento ou centro de recolhimento licenciado e
credenciado, observadas as instruções constantes dos rótulos e das bulas,
conforme artigo 33, inciso I, da Lei n° 12.305, de 2010, artigo 53 do
Decreto n° 4.074, de 2002, e legislação correlata.”

c) o Ministério do Meio
Ambiente, para os agrotóxicos NA AQUISIÇÃO:
destinados ao uso em ambientes
hídricos, na proteção de 1) Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA - item de descrição ou
florestas nativas e de outros especificação técnica do produto:
ecossistemas.
“Só será admitida a oferta de agrotóxicos, seus componentes e afins que
 A empresa que produz, estejam previamente registrados no órgão federal competente, de acordo
comercializa ou presta serviços com as diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis pelos
que envolvam a aplicação de setores da saúde, do meio ambiente e da agricultura, conforme artigo 3º da
Lei n° 7.802, de 1989, e artigos 1°, inciso XLII, e 8° a 30, do Decreto n°
agrotóxicos e afins:
4.074, de 2002, e legislação correlata.”
a) deve possuir registro junto ao
órgão competente municipal ou 2) Inserir no EDITAL - item de julgamento da proposta, na fase de
estadual,
para
fins
de avaliação de sua aceitabilidade e do cumprimento das especificações
autorização de funcionamento; do objeto:
b) não pode funcionar sem a
assistência e responsabilidade
de
técnico
legalmente
habilitado.

“x) O Pregoeiro solicitará ao licitante provisoriamente classificado em
primeiro lugar que apresente ou envie imediatamente, sob pena de nãoaceitação da proposta, o documento comprobatório do registro do
agrotóxico, seus componentes e afins no órgão federal competente, de
acordo com as diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis
pelos setores da saúde, do meio ambiente e da agricultura, conforme artigo

Ambientais,
de
sorte
que
as
disposições
específicas deste
Guia Prático sobre
CTF
também
devem
ser
seguidas.
Quanto
especificamente à
qualificação
técnica,
atentar
para o disposto no
art. 37 do Decreto
n° 4.074/2002, de
acordo com o qual
a empresa deve
dispor
da
assistência
e
responsabilidade
de um técnico
legalmente
habilitado
para
executar
a
aplicação
de
agrotóxicos
e
afins.
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 O usuário de agrotóxicos e
afins
deve
efetuar
tempestivamente a devolução
das embalagens vazias, e
respectivas
tampas,
aos
estabelecimentos
comerciais
em que foram adquiridos,
mediante
comprovante,
observadas
as
instruções
constantes dos rótulos e das
bulas, para destinação final
ambientalmente adequada, a
cargo das respectivas empresas
titulares do registro, produtoras
e comercializadoras.

3º da Lei n° 7.802, de 1989, e artigos 1°, inciso XLII, e 8° a 30, do Decreto
n° 4.074, de 2002, e legislação correlata.
x.1) Caso o licitante seja dispensado de tal registro, por força de dispositivo
legal, deverá apresentar o documento comprobatório ou declaração
correspondente, sob as penas da lei.”
NOS SERVIÇOS:
1) Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA - item de obrigações da
contratada:
“Os agrotóxicos, seus componentes e afins a serem utilizados na execução
dos serviços deverão estar previamente registrados no órgão federal
competente, de acordo com as diretrizes e exigências dos órgãos federais
responsáveis pelos setores da saúde, do meio ambiente e da agricultura,
conforme artigo 3º da Lei n° 7.802, de 1989, e artigos 1°, inciso XLII, e 8°
a 30, do Decreto n° 4.074, de 2002, e legislação correlata.”
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APARELHOS ELÉTRICOS EM GERAL
Máquinas e aparelhos cujo funcionamento consuma energia elétrica
Exemplos:
Refrigeradores – Televisores - Condicionadores de ar – Lâmpadas - Etc.
LEGISLAÇÃO

PRINCIPAIS DETERMINAÇÕES

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA

PRECAUÇÕES

Lei n° 10.295/2001

 Com vistas à alocação eficiente de recursos
energéticos e à preservação do meio ambiente, o
Poder Executivo estabelecerá, no âmbito da
Política Nacional de Conservação e Uso Racional
de Energia, os níveis máximos de consumo de
energia, ou mínimos de eficiência energética, para
máquinas
e
aparelhos
fabricados
ou
comercializados no País.

NA AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO:

- O cumprimento dos
níveis de eficiência
energética
fixados
pelo Poder Público é
requisito
para
a
comercialização do
aparelho no Brasil. A
lógica é que tais
níveis correspondam
à classe de menor
eficiência da ENCE.

Decreto n° 4.059/2001
Decreto n° 4.508/2002 – art.
2°
Requisitos de Avaliação da
Conformidade – RAC
Aquecedores de água a gás,
dos tipos instantâneo e de
acumulação:
Portaria INMETRO n° 119, de
30/03/2007

 Tais parâmetros serão fixados através de
portaria interministerial dos Ministérios de Minas
e Energia - MME, da Ciência e Tecnologia - MCT
e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior - MDIC.

 Os fabricantes e os importadores de máquinas
e aparelhos consumidores de energia são
Portaria INMETRO nº 182, de obrigados a adotar as medidas necessárias para
13/04/2012 alterada pela
que sejam obedecidos os níveis máximos de
Portaria INMETRO n.º 390, de consumo de energia e mínimos de eficiência
06/08/2013

1)
Inserir
no
TERMO
DE
REFERÊNCIA - item de descrição ou
especificação técnica do produto:
“Só será admitida a oferta do produto
XXXX que possua a Etiqueta Nacional de
Conservação de Energia – ENCE, na(s)
classe(s) XXXX, nos termos da Portaria
INMETRO n° XXXX, que aprova os
Requisitos de Avaliação da Conformidade
– RAC do produto e trata da etiquetagem
compulsória.”
2) Inserir no EDITAL - item
julgamento da proposta, na fase
avaliação de sua aceitabilidade e
cumprimento das especificações
objeto:

de
de
do
do

“O Pregoeiro solicitará ao licitante
provisoriamente classificado em primeiro
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- Assim, a partir do
momento em que se
exige ENCE na(s)
classe(s)
mais
eficientes,
já
é
pressuposto
o
cumprimento
dos
índices mínimos de
eficiência energética
eventualmente

46

Bombas e Motobombas
Centrífugas:
Portaria INMETRO nº 455, de
01/12/2010
Condicionadores de ar:Portaria

INMETRO n° 7, de
04/01/2011
Portaria INMETRO n.º 643, de
30/11/ 2012
Portaria INMETRO n.º 410, de
16/08/2013.

Fornos de Micro-ondas:
Portaria INMETRO n.º 497, de
28/12/2011 alterada pela
Portaria INMETRO n.º 600, de
09/11/2012
Fogões e fornos a Gás de Uso
Doméstico:
Portaria INMETRO nº 18, de
15/01/2008
Portaria INMETRO nº 400, de
01/08/2012 alterada pela

energética, constantes da regulamentação lugar
que
apresente
ou
envie
específica estabelecida para cada tipo de produto. imediatamente, sob pena de não-aceitação
da proposta, cópia da Etiqueta Nacional de
 As máquinas e aparelhos encontrados no Conservação de Energia – ENCE do
mercado sem as especificações legais, quando da produto ofertado, para comprovação de
vigência da regulamentação específica, deverão que pertence à(s) classe(s) exigida(s) no
ser recolhidos, no prazo máximo de 30 (trinta) Termo de Referência.”
dias, pelos respectivos fabricantes e importadores,
sob pena de multa, por unidade, de até 100% (cem NOS SERVIÇOS:
por cento) do preço de venda por eles praticados.
1)
Inserir
no
TERMO
DE
 Os dados relativos ao índice de eficiência REFERÊNCIA - item de obrigações da
energética e ao nível de consumo de energia de contratada:
cada máquina ou aparelho são informados na
respectiva Etiqueta Nacional de Conservação de “O produto XXXX a ser utilizado na
Energia – ENCE, que deve ser aposta em todos os execução dos serviços deverá possuir a
produtos sujeitos à etiquetagem compulsória, a Etiqueta Nacional de Conservação de
Energia – ENCE, na(s) classe(s) XXXX,
cargo do INMETRO.
nos termos da Portaria INMETRO n°
 Para cada tipo de máquina ou aparelho, o XXXX, que aprova os Requisitos de
INMETRO elabora Requisitos de Avaliação da Avaliação da Conformidade – RAC do
Conformidade – RAC específicos, fixando os produto e trata da etiquetagem
respectivos índices de eficiência energética e de compulsória.”
consumo e a escala de classes correspondentes –
sendo “A” a mais eficiente, “B” a segunda mais
eficiente, e assim sucessivamente, até
normalmente “E”, “F” ou “G”, as menos
eficientes.

incidentes
para
aquele aparelho.
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 A princípio, a Etiqueta Nacional de
Conservação de Energia – ENCE serve como
importante elemento de convencimento no
processo de escolha do produto pelo consumidor.
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Portaria INMETRO n.º 496, de Todavia, o ordenamento jurídico vem evoluindo
10/10/2013
no sentido de impor como mandatória a
preocupação com a eficiência energética dos
produtos adquiridos pela Administração Pública.
Lâmpadas a Vapor de Sódio a
 O Decreto nº 7.746/2012, que estabelece a
Alta Pressão:
adoção de critérios e práticas de sustentabilidade
Portaria INMETRO nº 483, de nas contratações realizadas pela administração
pública federal, estipula como diretrizes de
07/12/2010 alterada pela
Portaria INMETRO/MDIC n.º sustentabilidade: menor impacto sobre recursos
naturais como flora, fauna, ar, solo e água, maior
124, de 15/03/2011
eficiência na utilização de recursos naturais como
Lâmpadas de uso doméstico – água e energia e maior vida útil e menor custo de
manutenção do bem e da obra (art. 4º, I, III e V).
linha Incandescente:
Portaria INMETRO n° 283, de
11/08/2008
Lâmpadas fluorescentes
compactas com reator
integrado:
Portaria INMETRO nº 289, de
16/11/2006
Portaria INMETRO nº 489, de
08/12/10
Lâmpadas LED com
dispositivo integrado à base:
Portaria INMETRO nº 144, de
13/03/2015

 Assim, há forte embasamento normativo para
que a Administração deixe de adquirir bens de
baixa eficiência energética, acrescentando como
requisito obrigatório da especificação técnica do
objeto que o produto ofertado pelos licitantes
possua ENCE da(s) classe(s) de maior eficiência.
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 Conforme premissa do art. 2º, parágrafo único,
do Decreto nº 7.746/2012 (“A adoção de critérios
e práticas de sustentabilidade deverá ser
justificada nos autos e preservar o caráter
competitivo do certame”), é necessário que o
órgão licitante adote os seguintes procedimentos:
- consultar as tabelas divulgadas no site do
INMETRO
(http://www.inmetro.gov.br/consumidor/ta
belas.asp), para pesquisar as condições
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Máquinas de lavar roupas de
uso doméstico:
Portaria INMETRO n° 185, de
15/09/2005
Motores elétricos trifásicos de
indução:
Portaria INMETRO nº 488, de
08/12/2010
Reatores Eletromagnéticos
para Lâmpadas à vapor de
sódio e Lâmpadas à vapor
metálico (Halogenetos):

médias do mercado – isto é, a divisão e
proporcionalidade das classes de ENCE
entre os produtos e fabricantes analisados;
- a partir de tal pesquisa, o órgão definirá
qual ou quais classes de ENCE serão
admitidas no certame – por exemplo,
apenas produtos da classe mais econômica,
a classe A (caso haja número razoável de
produtos e fabricantes em tal classe); ou das
classes A e B, ou A e B e C, etc.
 O objetivo essencial é assegurar a aquisição
pela Administração do produto de maior
eficiência energética, sem prejuízo relevante da
competitividade.
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Portaria INMETRO nº 454, de
01/12/2010 alterada pela
Portaria INMETRO n.º 517, de
29/10/2013
Refrigeradores e seus
assemelhados, de uso
doméstico:
Portaria INMETRO n° 20, de
01/02/2006
Sistemas e equipamentos para
energia Fotovoltaica (Módulo,
controlador de carga, Inversor
e bateria):
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Portaria INMETRO n° 4, de
04/01/2011
Televisores com tubos de raios
catódicos (Cinescópio):
Portaria INMETRO n° 267, de
01/08/2008
Portaria INMETRO n° 563, de
23/12/2014
Televisores do tipo plasma,
LCD e de projeção:
Portaria INMETRO n° 85, de
24/03/2009
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Portaria INMETRO n° 563,
de 23/12/2014

Ventiladores de Mesa, Coluna
e Circuladores de Ar:
Portaria INMETRO n° 20, de
18/01/2012
Ventiladores de teto de uso
residencial:
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Portaria INMETRO n° 113, de
07/04/2008
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APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS
Aquisição ou serviços que envolvam a utilização dos seguintes aparelhos eletrodomésticos: liquidificadores, secadores de cabelo e aspiradores de pó.
Exemplos:
Limpeza - Preparação de refeições - Etc.
LEGISLAÇÃO

PRINCIPAIS
DETERMINAÇÕES

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA

PRECAUÇÕES

Resolução
CONAMA n° 20,
de 07/12/94

 Institui o Selo Ruído, que
indica o nível de potência
sonora, medido em decibel dB(A),
de
aparelhos
eletrodomésticos que gerem
ruído no seu funcionamento.

NA AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO:

- Lembramos que o
fabricante de aparelhos
eletrodomésticos
também deve estar
registrado no Cadastro
Técnico Federal de
Atividades
Potencialmente
Poluidoras
ou
Utilizadoras de Recursos
Ambientais, de sorte que
as
disposições
específicas deste Guia
Prático
sobre
CTF
também devem ser
seguidas.

Liquidificadores:
Instrução
Normativa MMA
n° 3, de
07/02/2000
Secadores de
cabelo:
Instrução
Normativa MMA
n° 5, de
04/08/2000
Aspiradores de
pó:

1) Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA - item de descrição ou
especificação técnica do produto:

“Só será admitida a oferta de (liquidificador ou secador de cabelo
ou aspirador de pó) que possua Selo Ruído, indicativo do
 Atualmente, a aposição do respectivo nível de potência sonora, nos termos da Resolução
Selo Ruído é obrigatória para CONAMA n° 20, de 07/12/94, e da Instrução Normativa n°
liquidificadores, secadores de XXXX, e legislação correlata.”
cabelo e aspiradores de pó
comercializados
no
país, 2) Inserir no EDITAL - item de julgamento da proposta, na fase
de avaliação de sua aceitabilidade e do cumprimento das
nacionais ou importados.
especificações do objeto:
“O Pregoeiro solicitará ao licitante provisoriamente classificado em
primeiro lugar que apresente ou envie imediatamente, sob pena de
não-aceitação da proposta, cópia do Selo Ruído do produto
ofertado, nos termos da Resolução CONAMA n° 20, de 07/12/94, e
da Instrução Normativa n° XXXX, e legislação correlata.”
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Instrução
Normativa
IBAMA n° 15, de
18/02/2004

NOS SERVIÇOS:
1) Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA - item de obrigações
da contratada:
“Os (liquidificadores ou secadores de cabelo ou aspiradores de
pó) utilizados na prestação dos serviços deverão possuir Selo
Ruído, indicativo do respectivo nível de potência sonora, nos termos
da Resolução CONAMA n° 20, de 07/12/94, e da Instrução
Normativa n° XXXX, e legislação correlata.”
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS
Percentual mínimo destinado à aquisição de gêneros alimentícios de agricultores familiares e suas organizações, empreendedores familiares rurais e
demais beneficiários da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006
LEGISLAÇÃO

PRINCIPAIS DETERMINAÇÕES

DECRETO Nº Estabelece, no âmbito da Administração
8.473, DE 22 DE Pública federal, o percentual mínimo
JUNHO
DE destinado à aquisição de gêneros
alimentícios de agricultores familiares e
2015
suas organizações, empreendedores
familiares rurais e demais beneficiários
da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA

PRECAUÇÕES

Na fase de planejamento da contratação, o Exceções previstas no artigo 2º, do
órgão da Administração Pública Federal Decreto 8.473/2015
deverá considerar que:
Do total de recursos destinados no exercício
financeiro à aquisição de gêneros alimentícios
pelos órgãos e entidades de que trata o caput,
pelo menos 30% (trinta por cento) deverão ser
destinados à aquisição de produtos de
agricultores familiares e suas organizações,
empreendedores familiares rurais e demais
beneficiários que se enquadrem na Lei nº
11.326, de 2006, e que tenham a Declaração de
Aptidão ao Pronaf - DAP.
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CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS - Fabricação ou industrialização de
produtos em geral
Aquisição ou locação de produto cuja fabricação ou industrialização envolva atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos
ambientais (art. 17, I, da Lei n° 6.938/81).
Citam-se exemplificativamente as seguintes categorias de fabricantes (Anexo I da Instrução Normativa IBAMA n° 06/2013):
- estruturas de madeira e de móveis
- veículos rodoviários e ferroviários, peças e acessórios
- aparelhos elétricos e eletrodomésticos
55

- material elétrico, eletrônico e equipamentos para telecomunicação e informática
- pilhas e baterias
- papel e papelão
- preparados para limpeza e polimento, desinfetantes, inseticidas, germicidas e fungicidas
- sabões, detergentes e velas
- tintas, esmaltes, lacas, vernizes, impermeabilizantes, solventes e secantes
Etc.
LEGISLAÇÃO

PRINCIPAIS
DETERMINAÇÕES

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA

PRECAUÇÕES
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Lei n° 6.938/81
Instrução
Normativa
IBAMA n° 06, de
15/03/2013

 As pessoas físicas e jurídicas que
desenvolvem
tais
atividades,
listadas no Anexo I da Instrução
Normativa IBAMA n° 06/2013, são
obrigadas ao registro no Cadastro
Técnico Federal de Atividades
Potencialmente
Poluidoras
ou
Utilizadoras
de
Recursos
Ambientais, instituído pelo art. 17,
inciso II, da Lei n° 6.938/81.

NA AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO
observação ao final do texto):

(vide

1) Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA - item
de descrição ou especificação técnica do produto:
“Para os itens abaixo relacionados, cuja atividade de
fabricação ou industrialização é enquadrada no
Anexo I da Instrução Normativa IBAMA n° 06, de
15/03/2013, só será admitida a oferta de produto cujo
fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais,
instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938,
de 1981:

 A formalização do registro se dá
mediante
a
emissão
do
Comprovante de Registro, contendo
o número do cadastro, o CPF ou
CNPJ, o nome ou a razão social, o
a) ITEM XX;
porte e as atividades declaradas.
 A comprovação da regularidade
do registro se dá mediante a emissão
do Certificado de Regularidade,
com validade de três meses,
contendo o número do cadastro, o
CPF ou CNPJ, o nome ou razão
social, as atividades declaradas que
estão ativas, a data de emissão, a
data de validade e chave de
identificação eletrônica.

b) ITEM XX;
c) ITEM XX;
(...)”
2) Inserir no EDITAL - item de julgamento da
proposta, na fase de avaliação de sua
aceitabilidade
e
do
cumprimento
das
especificações do objeto:

“a) Para os itens enquadrados no Anexo I da
 A inscrição no Cadastro Técnico Instrução Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013,
Federal não desobriga as pessoas o Pregoeiro solicitará ao licitante provisoriamente
físicas ou jurídicas de obter as classificado em primeiro lugar que apresente ou

- O registro do fabricante no
Cadastro Técnico Federal – CTF
assegura que o processo de
fabricação ou industrialização de
um produto, em razão de seu
impacto ambiental (atividade
potencialmente poluidora ou
utilizadora
de
recursos
ambientais),
está
sendo
acompanhado e fiscalizado pelo
órgão competente.
- Todavia, normalmente quem
participa da licitação não é o
fabricante em si, mas sim
revendedores, distribuidores ou
comerciantes em geral – os quais,
por
não
desempenharem
diretamente atividades poluidoras
ou utilizadoras de recursos
ambientais, não são obrigados a
registrar-se no Cadastro Técnico
Federal – CTF do IBAMA.
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- Portanto, a fim de não introduzir
distinções entre os licitantes,
entendemos que a forma mais
adequada de dar cumprimento à
determinação legal é inseri-la na
especificação do produto a ser
adquirido.
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licenças, autorizações, permissões,
concessões, alvarás e demais
documentos obrigatórios dos órgãos
federais, estaduais ou municipais
para o exercício de suas atividades.

envie imediatamente, sob pena de não-aceitação da
proposta, o Comprovante de Registro do fabricante
do produto no Cadastro Técnico Federal de
Atividades
Potencialmente
Poluidoras
ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado
do respectivo Certificado de Regularidade válido,
nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de
1981, e da Instrução Normativa IBAMA n° 06, de
15/03/2013, e legislação correlata.

- Nessa hipótese, o licitante
deverá
comprovar,
como
requisito de aceitação de sua
proposta, que o fabricante do
produto por ele ofertado está
devidamente registrado junto ao
CTF.

a.1) A apresentação do Certificado de Regularidade
será dispensada, caso o Pregoeiro logre êxito em
obtê-lo mediante consulta on line ao sítio oficial do
IBAMA, imprimindo-o e anexando-o ao processo;
a.2) Caso o fabricante seja dispensado de tal registro,
por força de dispositivo legal, o licitante deverá
apresentar o documento comprobatório ou
declaração correspondente, sob as penas da lei.”
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Obs.: Conforme ressaltamos na primeira parte deste
Guia (inserir o link), cabe ao gestor, na fase do
planejamento
da
contratação,
verificar
a
possibilidade de comprovação dos critérios de
sustentabilidade e a sua disponibilidade no mercado.
Neste caso, por se tratar de registro do fabricante,
deve-se atentar para essas cautelas, e, caso não seja
possível a obtenção do produto com o cumprimento
da exigência do registro no CTF do seu fabricante
(licitação deserta), deve-se acostar a justificativa ao
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processo.
ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS - Consumo, Comercialização,
Importação ou Transporte de determinados produtos
Contratação de pessoa física ou jurídica que se dedique a atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais, relacionadas
ao consumo, comercialização, importação ou transporte de determinados produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, ou de produtos e
subprodutos da fauna e flora (art. 17, I, da Lei n° 6.938/81).
Citam-se exemplificativamente as seguintes categorias (Anexo I da Instrução Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013):
- produtor, importador, exportador, usuário ou comerciante de produtos e substâncias controladas pelo Protocolo de Montreal (Substâncias que
Destroem a Camada de Ozônio - SDOs)
- comerciante de:
- motosserras;
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- combustíveis;
- derivados de petróleo;
- mercúrio metálico;
- produtos químicos ou perigosos;
- pneus e similares;
- construtor de obras civis;
- importador de baterias para comercialização de forma direta ou indireta;
- importador de pneus e similares;
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- transportador de produtos florestais;
- transportador de cargas perigosas;
- consumidor de madeira, lenha ou carvão vegetal;
- prestadores de serviços de assistência técnica em aparelhos de refrigeração.
LEGISLAÇÃO

PRINCIPAIS
DETERMINAÇÕES

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA

PRECAUÇÕES

Lei n° 6.938/81

Já tratadas no item acima.

NOS SERVIÇOS:

- Nesse caso, diferentemente do item
acima, o licitante desempenha
diretamente as atividades poluidoras
ou utilizadoras de recursos ambientais,
de modo que deverá obrigatoriamente
estar registrado no Cadastro Técnico
Federal – CTF do IBAMA.

Instrução
Normativa IBAMA
n°06, de
15/03/2013
alterada pela
Instrução
Normativa IBAMA
n°01 de 31/01/2014

1) Inserir no EDITAL - item de habilitação jurídica
da empresa:
“a) Para o exercício de atividade de XXXX,
classificada como potencialmente poluidora ou
utilizadora de recursos ambientais, conforme Anexo I
da Instrução Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013:
Comprovante de Registro no Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado
do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos
termos do artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981,
e da Instrução Normativa IBAMA n° 06, de
15/03/2013, e legislação correlata.
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- Assim, o registro no CTF deve ser
exigido como requisito de habilitação
jurídica do licitante, conforme art. 28,
V, da Lei n° 8.666/93.

a.1) A apresentação do Certificado de Regularidade
será dispensada, caso o Pregoeiro logre êxito em obtêlo mediante consulta on line ao sítio oficial do
IBAMA, imprimindo-o e anexando-o ao processo;

59

a.2) Caso o licitante seja dispensado de tal registro, por
força de dispositivo legal, deverá apresentar o
documento
comprobatório
ou
declaração
correspondente, sob as penas da lei.”
INSTRUMENTOS DE DEFESA AMBIENTAL
Contratação de consultoria técnica sobre problemas ecológicos e ambientais, ou contratação de aquisição, instalação ou manutenção de equipamentos,
aparelhos e instrumentos destinados ao controle de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras (art. 17, I, da Lei n° 6.938/81)
LEGISLAÇÃO

PRINCIPAIS DETERMINAÇÕES

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA

Lei n° 6.938/81

 As pessoas físicas e jurídicas que desenvolvem
tais atividades, listadas no Anexo I da Instrução
Normativa IBAMA n° 10, de 27/05/2013, são
obrigadas ao registro no Cadastro Técnico Federal de
Instrumentos de Defesa Ambiental, instituído pelo
art. 17, inciso I, da Lei n° 6.938/81.

NOS SERVIÇOS:

Instrução
Normativa
IBAMA n° 10, de
27/05/2013

 A formalização do registro se dá mediante a
emissão do Comprovante de Registro, contendo o
número do cadastro, o CPF ou CNPJ, o nome ou a
razão social, o porte e as atividades declaradas.

1) Inserir no EDITAL - item de habilitação jurídica
da empresa:

PRECAUÇÕ
ES
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“a) Para o exercício de atividade de XXXX, classificada
como instrumento de defesa ambiental, conforme
Anexo I da Instrução Normativa IBAMA n° 10, de
27/05/2013: Comprovante de Registro no Cadastro
Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental,
acompanhado
do
respectivo
Certificado
de
Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso I,
da Lei n° 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa
IBAMA n° 10, de 27/05/2013, e legislação correlata.

 A comprovação da regularidade do registro se dá
mediante a emissão do Certificado de Regularidade,
com validade de três meses, contendo o número do
cadastro, o CPF ou CNPJ, o nome ou razão social, as a.1) A apresentação do Certificado de Regularidade será
atividades declaradas que estão ativas, a data de dispensada, caso o Pregoeiro logre êxito em obtê-lo
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emissão, a data de validade e chave de identificação mediante consulta on line ao sítio oficial do IBAMA,
eletrônica.
imprimindo-o e anexando-o ao processo;
 A inscrição no Cadastro Técnico Federal não
desobriga as pessoas físicas ou jurídicas de obter as
licenças, autorizações, permissões, concessões,
alvarás e demais documentos obrigatórios dos órgãos
federais, estaduais ou municipais para o exercício de
suas atividades.

a.2) Caso o licitante seja dispensado de tal registro, por
força de dispositivo legal, deverá apresentar o
documento
comprobatório
ou
declaração
correspondente, sob as penas da lei.”

61

61

CONSTRUÇÃO CIVIL
Obras ou serviços de engenharia.
LEGISLAÇÃO

PRINCIPAIS DETERMINAÇÕES

Instrução
Normativa
SLTI/MPOG n°
1, de 19/01/2010

 Nos termos do art. 12 da Lei nº 8.666, de 1993,
as especificações e demais exigências do projeto
básico ou executivo, para contratação de obras e
serviços de engenharia, devem ser elaborados
visando à economia da manutenção e
operacionalização da edificação, a redução do
consumo de energia e água, bem como a utilização
de tecnologias e materiais que reduzam o impacto
ambiental, tais como:

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA

As disposições da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, devem ser aplicadas pela Administração no
momento da elaboração do Projeto Básico, documento que
deve trazer o “conjunto de elementos necessários e
suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar
a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da
licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos
técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e
o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da
I - uso de equipamentos de climatização mecânica, obra e a definição dos métodos e do prazo de execução” (art.
ou de novas tecnologias de resfriamento do ar, que 6°, inciso IX, da Lei n° 8.666/93).
utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes
Pelo caráter eminentemente técnico do Projeto Básico, não
aonde for indispensável;
cabe a um órgão de assessoramento jurídico estabelecer
II - automação da iluminação do prédio, projeto de quaisquer elementos de seu conteúdo. A opção por uma ou
iluminação, interruptores, iluminação ambiental, outra metodologia é decisão discricionária da Administração,
iluminação tarefa, uso de sensores de presença;
que deve sempre basear-se em estudos técnicos e, agora,
também nas determinações da IN SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010.

PRECAUÇÕ
ES

62
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III - uso exclusivo de lâmpadas fluorescentes De todo modo, fica registrado o alerta para que, na fase de
compactas ou tubulares de alto rendimento e de elaboração do Projeto Básico das obras ou serviços de
luminárias eficientes;
engenharia, sejam aplicadas as diretrizes de sustentabilidade
ambiental do novo diploma normativo.
IV - energia solar, ou outra energia limpa para
aquecimento de água;
V - sistema de medição individualizado de
consumo de água e energia;
VI - sistema de reuso de água e de tratamento de
efluentes gerados;
VII - aproveitamento da água da chuva, agregando
ao sistema hidráulico elementos que possibilitem a
captação, transporte, armazenamento e seu
aproveitamento;
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VIII - utilização de materiais que sejam reciclados,
reutilizados e biodegradáveis, e que reduzam a
necessidade de manutenção;
IX - comprovação da origem da madeira a ser
utilizada na execução da obra ou serviço.
 Deve ser priorizado o emprego de mão-de-obra,
materiais, tecnologias e matérias-primas de origem
local para execução, conservação e operação das
obras públicas.
 Devem ser observadas as normas do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial - INMETRO e as normas ISO nº 14.000
da Organização Internacional para a Padronização
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(International Organization for Standardization),
relativas a sistemas de gestão ambiental.
 Quando a contratação envolver a utilização de
bens, o instrumento convocatório deverá exigir a
comprovação de que o licitante adota práticas de
desfazimento sustentável ou reciclagem dos bens
que forem inservíveis para o processo de
reutilização.
 Deve ser exigido o uso obrigatório de agregados
reciclados nas obras contratadas, sempre que existir
a oferta de agregados reciclados, capacidade de
suprimento e custo inferior em relação aos
agregados naturais.
64
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CONSTRUÇÃO CIVIL – Resíduos
Obras ou serviços de engenharia que gerem resíduos, definidos como:
“são os provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de
terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa,
gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha”
(Resolução CONAMA n° 307/2002, art. 2°, inciso I)
Os resíduos da construção civil subdividem-se em quatro classes (art. 3° da Resolução):
I - Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como:
a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infra-estrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;
b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa
e concreto;
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c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meio-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras;
II - Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras e gesso;
III - Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem
ou recuperação;
IV - Classe D - são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou
prejudiciais à saúde oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem como telhas e demais
objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde.
LEGISLAÇÃO

PRINCIPAIS DETERMINAÇÕES

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA

Resolução
CONAMA nº

 Os geradores de resíduos da construção NAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA:
civil devem ter como objetivo prioritário a

PRECAUÇÕES
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307, de
05/07/2002
(com alterações
introduzidas
pelas Resoluções
CONAMA n°
431, de
24/05/2011, e n°
448, de
18/01/2012)
Lei n°
12.305/2010 –
Política Nacional
de Resíduos
Sólidos

não geração de resíduos e, secundariamente,
a redução, a reutilização, a reciclagem, o
tratamento dos resíduos sólidos e a
disposição final ambientalmente adequada
dos rejeitos.

1) Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO
BÁSICO - item de obrigações da contratada:
“A Contratada deverá observar as diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil
estabelecidos na Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de
Resíduos Sólidos, Resolução nº 307, de 05/07/2002, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, e
Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

 Os pequenos geradores devem seguir as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano
Municipal de Gestão de Resíduos da
Construção
Civil,
elaborado
pelos
municípios e pelo Distrito Federal, em
conformidade com os critérios técnicos do a) O gerenciamento dos resíduos originários da contratação
deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do
sistema de limpeza urbana local.
Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil,
 Os grandes geradores deverão elaborar e ou do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção
implementar Plano de Gerenciamento de Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;
Resíduos da Construção Civil próprio, a ser
apresentado
ao
órgão
competente, b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA
estabelecendo os procedimentos necessários n° 307, de 05/07/2002, a Contratada deverá providenciar a
para
a
caracterização,
triagem, destinação ambientalmente adequada dos resíduos da
acondicionamento, transporte e destinação construção civil originários da contratação, obedecendo, no
que couber, aos seguintes procedimentos:
ambientalmente adequados dos resíduos.
 Os resíduos não poderão ser dispostos em
aterros de resíduos domiciliares, áreas de
“bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes
vagos e áreas protegidas por Lei, bem como
em áreas não licenciadas.
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b.1) resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como
agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados ou encaminhados a aterro de resíduos Classe A de
reservação de material para usos futuros;

b.2) resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações):
 Ao contrário, deverão ser destinados de deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas
acordo com os seguintes procedimentos:
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I - Classe A: deverão ser reutilizados ou de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a
reciclados na forma de agregados ou permitir a sua utilização ou reciclagem futura;
encaminhados a aterro de resíduos Classe A
de reservação de material para usos futuros; b.3) resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que
II - Classe B: deverão ser reutilizados, permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser
reciclados ou encaminhados a áreas de armazenados, transportados e destinados em conformidade
armazenamento temporário, sendo dispostos com as normas técnicas específicas;
de modo a permitir a sua utilização ou
b.4) resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou
reciclagem futura;
prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados
III - Classe C: deverão ser armazenados, e destinados em conformidade com as normas técnicas
transportados e destinados em conformidade específicas.
com as normas técnicas específicas;
c) Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os
IV - Classe D: deverão ser armazenados, resíduos originários da contratação aterros de resíduos
transportados e destinados em conformidade domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água,
com as normas técnicas específicas.
lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não
licenciadas.
Instrução
Normativa
SLTI/MPOG n°
1, de 19/01/2010
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 O Projeto de Gerenciamento de Resíduo
de Construção Civil - PGRCC, nas
condições determinadas pela Resolução
CONAMA n° 307, de 05/07/2002, deverá ser
estruturado em conformidade com o modelo
especificado pelos órgãos competentes.

d) Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Plano
Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, ou do
Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil,
conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa,
que todos os resíduos removidos estão acompanhados de
Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as
normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
 Os contratos de obras e serviços de
ABNT NBR nºs 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
engenharia
deverão
exigir
o
fiel
2004.”
cumprimento do PGRCC, sob pena de multa,
estabelecendo, para efeitos de fiscalização,
que todos os resíduos removidos deverão
estar acompanhados de Controle de
Transporte de Resíduos, em conformidade
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com as normas da Agência Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nºs
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004, disponibilizando campo específico na
planilha de composição dos custos.

CREDENCIAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE
LEGISLAÇÃO

PRINCIPAIS DETERMINAÇÕES

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA

PRECAUÇÕES
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Norma
Aspectos de proteção à segurança e à saúde Inserir como obrigação da contratada no termo
Regulamentadora dos trabalhadores, processamento de de referencia:
NR 32/ABNT
produtos de saúde e destinação ambiental
A contratada observará:
de resíduos de saúde.
Resolução da
a) Proteção à segurança e à saúde dos
Diretoria
trabalhadores dos serviços de saúde e
Colegiada RDC
daqueles que exercem atividades de
15/2012 –
promoção e assistência à saúde em geral,
Anvisa
consubstanciada
na
Norma
Resolução n.
Regulamentadora NR 32/ABNT;
258/2005 –
b) boas práticas em processamento de
CONAMA
produtos de saúde (Resolução da
Diretoria Colegiada RDC 15/2012 –
Resolução da
Anvisa)
Diretoria
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Colegiada RDC
306/2004 –
ANVISA

c) destinação ambiental adequada dos
resíduos de saúde (Resolução n. 258/2005
– CONAMA e Resolução da Diretoria
Colegiada RDC 306/2004 – ANVISA).
d) Utilização de produtos de acordo com as
diretrizes da Anvisa e Inmetro, se
existentes.

DETERGENTE EM PÓ
Aquisição ou serviços que envolvam a utilização de detergente em pó
Exemplo:
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Limpeza – Lavanderia - Etc.
LEGISLAÇÃO

PRINCIPAIS
DETERMINAÇÕES

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA

Resolução
CONAMA n°
359, de
29/04/2005

 Os detergentes em pó NA AQUISIÇÃO:
utilizados no país, ainda que
importados, devem respeitar 1) Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA - item de
limites de concentração descrição ou especificação técnica do produto:
máxima de fósforo.
“Só será admitida a oferta de detergente em pó, fabricado
no país ou importado, cuja composição respeite os limites
de concentração máxima de fósforo admitidos na
Resolução CONAMA n° 359, de 29/04/2005, e legislação
correlata.”

PRECAUÇÕES

- Lembramos que o fabricante de
detergentes também deve estar
registrado no Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais, de sorte que as
disposições específicas deste Guia
Prático sobre CTF também devem ser
seguidas.
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NOS SERVIÇOS:
1) Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA - item de
obrigações da contratada:
“O detergente em pó a ser utilizado na execução dos
serviços deverá possuir composição que respeite os
limites de concentração máxima de fósforo admitidos na
Resolução CONAMA n° 359, de 29/04/2005, e legislação
correlata.”
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EMISSÃO DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS POR FONTES FIXAS
Obras ou serviços que envolvam a utilização de fonte fixa que lance poluentes na atmosfera, definida como:
“qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva;”
(Resolução CONAMA n° 382/2006, art. 3°, “g”)
Exemplo:
Obras e serviços de engenharia - Etc.
LEGISLAÇÃO

PRINCIPAIS
DETERMINAÇÕES

Resolução
CONAMA n°
382, de
26/12/2006

 A emissão de poluentes EM QUALQUER CASO:
atmosféricos por fontes fixas
deve respeitar limites máximos, 1) Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA - item de
de acordo com a natureza do obrigações da contratada:
poluente e com o tipo de fonte.
“Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em
 Para as fontes fixas instaladas local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por
antes de 02/01/2007 ou que emissão pontual ou fugitiva, utilizado pela contratada na
tenham solicitado Licença de execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de
Instalação-LI anteriormente a emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n°
essa data – data de entrada em 382, de 26/12/2006, e Resolução CONAMA n° 436, de
vigor da Resolução CONAMA n° 22/12/2011, e legislação correlata, de acordo com o poluente e
382/2006 –, incidem os limites o tipo de fonte.”
máximos estabelecidos pela
Resolução
CONAMA
n°
436/2011.

Resolução
CONAMA n°
436, de
22/12/2011

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA

PRECAUÇÕES
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FRASCOS DE AEROSSOL EM GERAL
Aquisição ou serviços que envolvam a utilização de frascos de aerossol
Exemplo:
Limpeza – Pintura - Manutenção predial - Obras e serviços de engenharia - Etc.
LEGISLAÇÃO

PRINCIPAIS
DETERMINAÇÕES

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA

PRECAUÇÕES

Lei n°
12.305/2010 –
Política Nacional
de Resíduos
Sólidos

 Os fabricantes, distribuidores,
importadores, comerciantes ou
revendedores de frascos de
aerossol
em
geral
são
responsáveis pelo recolhimento,
pela descontaminação e pela
destinação final ambientalmente
adequada do produto.

A logística reversa é um instrumento de desenvolvimento
econômico e social que busca devolver os resíduos sólidos ao setor
empresarial. Este sistema deverá ser implementado,
prioritariamente, pelos seguintes tipos de resíduos: agrotóxicos,
pilhas e baterias, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes e
eletroeletrônicos.

O
órgão
deverá
verificar se existe
legislação estadual ou
local
específica
disciplinando o tema.

72

Como primeira cautela, o órgão deve verificar se, para aquele
produto ou embalagem, já existe regulamentação editada pelo
 Para tanto, devem manter um Poder Público – seja na esfera federal, estadual ou municipal –, ou
sistema de coleta em recipientes acordo setorial ou termo de compromisso celebrado pelo Poder
próprios, instalados em locais Público com o setor produtivo.
visíveis, para que os usuários do
produto
possam
descartá-lo Se ainda não houver regulamentação ou acordo, é recomendável
que o órgão consulte os fornecedores do ramo para conhecer suas
adequadamente.
práticas de destinação final dos produtos ou embalagens
comercializados. Desta forma, poderá avaliar se há condições
médias no mercado de exigir, como obrigação contratual, que a
empresa contratada efetue o recolhimento e a destinação final

72

ambientalmente adequada dos produtos ou embalagens por ela
utilizados ou fornecidos.
De todo modo, o pressuposto para a inserção de tal obrigação
contratual, quando ainda não houver acordo setorial ou termo de
compromisso, é assegurar que não represente fator de restrição à
competitividade ou custo desarrazoável para o órgão contratante.
EM QUALQUER CASO:
1) Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA - item de obrigações
da contratada:
“A contratada deverá providenciar o recolhimento e o adequado
descarte dos frascos de aerossol originários da contratação,
recolhendo-os ao sistema de coleta montado pelo respectivo
fabricante, distribuidor, importador, comerciante ou revendedor,
para fins de sua destinação final ambientalmente adequada.”
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LÂMPADAS FLUORESCENTES
Aquisição ou serviços que envolvam a utilização de lâmpadas fluorescentes
Exemplo:
Manutenção predial - Obras e serviços de engenharia - Etc.
LEGISLAÇÃO

PRINCIPAIS
DETERMINAÇÕES

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA

PRECAUÇÕES

Lei n°
12.305/2010 –
Política Nacional
de Resíduos
Sólidos

 Os
fabricantes,
distribuidores, importadores,
comerciantes ou revendedores
de lâmpadas fluorescentes são
responsáveis
pelo
recolhimento,
pela
descontaminação
e
pela
destinação
final
ambientalmente adequada do
produto.

A logística reversa é um instrumento de
desenvolvimento econômico e social que busca
devolver os resíduos sólidos ao setor empresarial. Este
sistema deverá ser implementado, prioritariamente,
pelos seguintes tipos de resíduos: agrotóxicos, pilhas e
baterias, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes e
eletroeletrônicos.

- A Lei n° 12.305/2010 – Política
Nacional de Resíduos Sólidos, de
abrangência nacional, determina que
os
fabricantes,
importadores,
distribuidores e comerciantes de
lâmpadas fluorescentes, de vapor de
sódio e mercúrio e de luz mista são
obrigados a estruturar e implementar
sistemas de logística reversa,
mediante retorno dos produtos e
embalagens após o uso pelo
consumidor, de forma independente
do serviço público de limpeza
urbana e de manejo dos resíduos
sólidos

Como primeira cautela, o órgão deve verificar se, para
aquele produto ou embalagem, já existe regulamentação
editada pelo Poder Público – seja na esfera federal,
 Para tanto, devem manter um estadual ou municipal –, ou acordo setorial ou termo de
sistema de coleta em recipientes compromisso celebrado pelo Poder Público com o setor
próprios, instalados em locais produtivo.
visíveis, para que os usuários do
produto possam descartá-lo Se ainda não houver regulamentação ou acordo, é
recomendável que o órgão consulte os fornecedores do
adequadamente.
ramo para conhecer suas práticas de destinação final
dos produtos ou embalagens comercializadas. Desta
forma, poderá avaliar se há condições médias no
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O órgão deverá verificar se existe
legislação estadual ou local
específica disciplinando o tema.
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mercado de exigir, como obrigação contratual, que a
empresa contratada efetue o recolhimento e a
destinação final ambientalmente adequada dos produtos
ou embalagens por ela utilizados ou fornecidos.
De todo modo, o pressuposto para a inserção de tal
obrigação contratual, quando ainda não houver acordo
setorial ou termo de compromisso, é assegurar que não
represente fator de restrição à competitividade ou custo
desarrazoável para o órgão contratante.
EM QUALQUER CASO:

- Lembramos que determinados tipos
de lâmpadas também se sujeitam às
disposições da Lei n° 10.295/2001 e
Decreto n° 4.059/2001, que fixam
índices mínimos de eficiência
energética ou níveis máximos de
consumo de energia elétrica
(conforme item específico deste
Guia Prático - "APARELHOS
ELÉTRICOS EM GERAL").

1) Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA - item de
obrigações da contratada:
“A contratada deverá providenciar o recolhimento e o
adequado descarte das lâmpadas fluorescentes
originárias da contratação, recolhendo-as ao sistema de
coleta montado pelo respectivo fabricante, distribuidor,
importador, comerciante ou revendedor, para fins de sua
destinação final ambientalmente adequada.”
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LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Serviços de limpeza e conservação
LEGISLAÇÃO

PRINCIPAIS
DETERMINAÇÕES

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA

PRECAUÇÕES

Lei n° 12.305/2010
– Política Nacional
de Resíduos
Sólidos

 O Anexo V da Instrução
Normativa (“Metodologia de
Referência dos Serviços de
Limpeza e Conservação”) traz
diversas obrigações de cunho
ambiental para as empresas
contratadas, dentre elas:

NOS SERVIÇOS:

- A princípio, as Instruções
Normativas da Secretaria de
Logística e Tecnologia da
Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e
Gestão
–
SLTI/MPOG
possuem aplicação obrigatória
somente aos
órgãos
e
entidades
integrantes
do
Sistema de Serviços Gerais –
SISG
da
Administração
Federal. Todavia, os órgãos
militares também podem
aplicar, no que couber, as
normas pertinentes ao SISG
(Decreto n° 1.094/94).

1) Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA - item de
obrigações da contratada:

“Nos termos do Anexo V da Instrução Normativa
SLTI/MPOG n° 2, de 30/04/2008, e da Instrução Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, a contratada deverá adotar
a) reciclagem e destinação as seguintes providências:
adequada dos resíduos gerados;
a) realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados
com as alterações
introduzidas pelas b) otimização na utilização de pela Administração, na fonte geradora, e a coleta seletiva do
seguintes INs:
recursos e na redução de papel para reciclagem, promovendo sua destinação às
desperdícios e de poluição, associações e cooperativas dos catadores de materiais
n° 3, de
notadamente quanto ao uso de recicláveis, nos termos da IN MARE nº 6, de 3/11/95, e do
15/10/2009
substâncias tóxicas ou poluentes e Decreto nº 5.940/2006, ou outra forma de destinação
ao consumo de energia elétrica e adequada, quando for o caso;
n° 4, de 11/11/2009 água;
a.1) os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis devem ser
n° 5, de
c) descarte adequado de materiais acondicionados adequadamente e de forma diferenciada,
18/12/2009
potencialmente poluidores, tais para fins de disponibilização à coleta seletiva.
como pilhas e baterias, lâmpadas
fluorescentes e frascos de
Instrução
Normativa
SLTI/MPOG n° 2,
de 30/04/2008
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- Quando os serviços de
limpeza abarcam itens já
sujeitos a regramento próprio
(descarte adequado de pilhas,
lâmpadas e pneus usados;
utilização
de
aparelhos
eletrodomésticos; etc.), cabe
reproduzir
também
as
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aerossóis
inservíveis.

e

pneumáticos b) otimizar a utilização de recursos e a redução de
desperdícios e de poluição, através das seguintes medidas,
dentre outras:

 Os editais para a contratação de
serviços deverão prever que as
empresas contratadas adotem as
seguintes
práticas
de
sustentabilidade na execução dos
nº 6, de 23/12/2013 serviços, quando couber:
Instrução
Normativa
SLTI/MPOG n° 1,
de 19/01/2010

nº 3, de 24/06/2014 I - use produtos de limpeza e
conservação de superfícies e
nº 4, de 20/03/2015 objetos inanimados que obedeçam
às classificações e especificações
determinadas pela ANVISA;

b.1) racionalizar o uso de substâncias potencialmente
tóxicas ou poluentes;

disposições específicas a cada
item,
por
serem
mais
detalhadas que as previsões
genéricas
da
Instrução
Normativa SLTI/MPOG n°
2/2008.

b.2) substituir as substâncias tóxicas por outras atóxicas ou
de menor toxicidade;
b.3) usar produtos de limpeza e conservação de superfícies
e objetos inanimados que obedeçam às classificações e
especificações determinadas pela ANVISA;

b.4) racionalizar o consumo de energia (especialmente
elétrica) e adotar medidas para evitar o desperdício de água
tratada, conforme parâmetros do Decreto estadual n° 48.138,
II - adote medidas para evitar o de 8/10/2003, do Estado de São Paulo;
desperdício de água tratada,
conforme parâmetros do Decreto b.5) realizar um programa interno de treinamento de seus
estadual n° 48.138, de 8/10/2003, empregados, nos três primeiros meses de execução
do Estado de São Paulo;
contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de
consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos,
III - observe a Resolução observadas as normas ambientais vigentes;
CONAMA nº 20, de 7/12/94,
quanto aos equipamentos de b.6) treinar e capacitar periodicamente os empregados em
limpeza que gerem ruído no seu boas práticas de redução de desperdícios e poluição;
funcionamento;
c) utilizar lavagem com água de reuso ou outras fontes,
IV - forneça aos empregados os sempre que possível (águas de chuva, poços cuja água seja
equipamentos de segurança que se certificada de não contaminação por metais pesados ou
fizerem necessários, para a agentes bacteriológicos, minas e outros);
execução de serviços;
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V - realize um programa interno de
treinamento de seus empregados,
nos três primeiros meses de
execução contratual, para redução
de consumo de energia elétrica, de
consumo de água e redução de
produção de resíduos sólidos,
observadas as normas ambientais
vigentes;
VI - realize a separação dos
resíduos recicláveis descartados
pelos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional, na
fonte geradora, e a sua destinação
às associações e cooperativas dos
catadores de materiais recicláveis,
que será precedida pela coleta
seletiva do papel para reciclagem,
quando couber, nos termos da IN
MARE nº 6, de 3 de novembro de
1995 e do Decreto nº 5.940, de 25
de outubro de 2006;

d) observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7/12/94, e
legislação correlata, quanto aos equipamentos de limpeza
que gerem ruído no seu funcionamento;
e) fornecer aos empregados os equipamentos de segurança
que se fizerem necessários, para a execução de serviços;
f) respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos
sólidos;
g) desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de
descarte de materiais potencialmente poluidores, dentre os
quais:
g.1) pilhas e baterias que contenham em suas composições
chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos devem ser
recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada
pelas respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou
importadores;
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g.2) lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis em geral
devem ser separados e acondicionados em recipientes
adequados para destinação específica;

VII - respeite as Normas
g.3) pneumáticos inservíveis devem ser encaminhados aos
Brasileiras - NBR publicadas pela
fabricantes para destinação final, ambientalmente adequada,
Associação Brasileira de Normas
conforme disciplina normativa vigente.”
Técnicas sobre resíduos sólidos;
VIII - preveja a destinação
ambiental adequada das pilhas e
baterias usadas ou inservíveis,
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segundo disposto na Resolução do
CONAMA vigente.
Lei n° 12.305/2010
– Política Nacional
de Resíduos
Sólidos

 Para fins de coleta seletiva, os
consumidores
são
obrigados
a acondicionar adequadamente e
de forma diferenciada os resíduos
sólidos reutilizáveis e recicláveis.
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LIXO TECNOLÓGICO
Exemplo:
Manutenção de computadores - Manutenção de aparelhos eletrônicos - Etc.
LEGISLAÇÃO

PRINCIPAIS
DETERMINAÇÕES

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA

PRECAUÇÕES

Lei n°
12.305/2010 –
Política Nacional
de Resíduos
Sólidos

 Os
produtores,
comerciantes
ou
importadores
de
produtos e componentes
eletroeletrônicos
que
estejam em desuso e
sujeitos à disposição
final, considerados lixo
tecnológico, devem darlhes destinação final
ambientalmente
adequada.

A logística reversa é um instrumento de desenvolvimento
econômico e social que busca devolver os resíduos sólidos ao
setor empresarial. Este sistema deverá ser implementado,
prioritariamente, pelos seguintes tipos de resíduos: agrotóxicos,
pilhas e baterias, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes e
eletroeletrônicos

- Lembramos que os fabricantes de
aparelhos
elétricos
ou
de
equipamentos de informática também
devem estar registrados no Cadastro
Técnico Federal de Atividades
Potencialmente
Poluidoras
ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais,
de sorte que as disposições específicas
deste Guia Prático sobre CTF também
devem ser seguidas.

Assim, como primeira cautela, o órgão deve verificar se, para
aquele produto ou embalagem, já existe regulamentação editada
pelo Poder Público – seja na esfera federal, estadual ou municipal
–, ou acordo setorial ou termo de compromisso celebrado pelo
Poder Público com o setor produtivo.
Se ainda não houver regulamentação ou acordo, é recomendável
que o órgão consulte os fornecedores do ramo para conhecer suas
práticas de destinação final dos produtos ou embalagens
comercializados. Desta forma, poderá avaliar se há condições
médias no mercado de exigir, como obrigação contratual, que a
empresa contratada efetue o recolhimento e a destinação final
ambientalmente adequada dos produtos ou embalagens por ela
utilizados ou fornecidos.
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Verificar se existe legislação local
específica disciplinando o tema.
- A Lei n° 12.305/2010 – Política
Nacional de Resíduos Sólidos, de
abrangência nacional, determina que
os
fabricantes,
importadores,
distribuidores e comerciantes de
produtos eletroeletrônicos e seus
componentes são obrigados a
estruturar e implementar sistemas de
logística reversa, mediante retorno dos

8
0

De todo modo, o pressuposto para a inserção de tal obrigação
contratual, quando ainda não houver acordo setorial ou termo de
compromisso, é assegurar que não represente fator de restrição à
competitividade ou custo desarrazoável para o órgão contratante.

produtos e embalagens após o uso
pelo
consumidor,
de
forma
independente do serviço público de
limpeza urbana e de manejo dos
resíduos sólidos.
Todavia, tal sistema de logística
reversa deverá ser implementado
progressivamente,
segundo
cronograma a ser estabelecido em
regulamento.
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MERCÚRIO METÁLICO
Aquisição de mercúrio metálico
LEGISLAÇÃO

PRINCIPAIS
DETERMINAÇÕES

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA

PRECAUÇÕES

Decreto n°
97.634/89

 O importador, produtor ou
comerciante de mercúrio
metálico
deve
possuir
cadastro junto ao IBAMA
para o regular exercício de
suas atividades.

EM QUALQUER CASO:

- Lembramos que o
comerciante de mercúrio
metálico também deve
estar
registrado
no
Cadastro Técnico Federal
de
Atividades
Potencialmente
Poluidoras
ou
Utilizadoras de Recursos
Ambientais, de sorte que
as disposições específicas
deste Guia Prático sobre
CTF também devem ser
seguidas.

Portaria IBAMA
n° 32, de
12/05/95

1) Inserir no EDITAL - item de habilitação jurídica da empresa:
“x) Para o exercício de atividade que envolva a importação, produção
ou comercialização de mercúrio metálico: Certificado de Registro que
comprove o cadastramento válido junto ao IBAMA, acompanhado da
Autorização de Importação, Produção ou Comercialização
correspondente, nos termos dos artigos 1° e 3° do Decreto n° 97.634,
de 1989, e da Portaria IBAMA n° 32, de 12/05/95, e legislação
correlata.
x.1) Caso o licitante seja dispensado de tal cadastramento, por força de
dispositivo legal, deverá apresentar o respectivo documento
comprobatório.
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ÓLEO LUBRIFICANTE
Aquisição ou serviços que envolvam a utilização de óleo lubrificante.
Exemplo:
Manutenção de veículos - Etc.
LEGISLAÇÃO

PRINCIPAIS
DETERMINAÇÕES

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA

Lei n°
12.305/2010 –
Política Nacional
de Resíduos
Sólidos

 A pessoa física ou jurídica que,
em decorrência de sua atividade,
gera óleo lubrificante usado ou
contaminado deve recolhê-lo e
encaminhá-lo a seu produtor ou
importador, de forma a assegurar a
destinação final ambientalmente
adequada do produto, mediante
processo de reciclagem ou outro que
não afete negativamente o meio
ambiente.

EM QUALQUER CASO:

Resolução
CONAMA nº
362, de
23/06/2005
Acordo Setorial –
implantação do
Sistema de
Logística Reversa
de embalagens
plásticas de óleo
lubrificante, de
19/12/2013

PRECAUÇÕES

- Lembramos que o
comerciante de produtos
1) Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA - item de derivados de petróleo
obrigações da contratada:
também
deve
estar
registrado no Cadastro
“Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 – Técnico
Federal
de
Política Nacional de Resíduos Sólidos e Resolução CONAMA Atividades Potencialmente
n° 362, de 23/06/2005, a contratada deverá efetuar o Poluidoras ou Utilizadoras
recolhimento e o descarte adequado do óleo lubrificante usado de Recursos Ambientais, de
ou contaminado originário da contratação, bem como de seus sorte que as disposições
resíduos e embalagens, obedecendo aos seguintes específicas deste Guia
procedimentos:
Prático sobre CTF também
devem ser seguidas.
a) recolher o óleo lubrificante usado ou contaminado,
armazenando-o em recipientes adequados e resistentes a
vazamentos e adotando as medidas necessárias para evitar que
venha a ser misturado com produtos químicos, combustíveis,
solventes, água e outras substâncias que inviabilizem sua
reciclagem, conforme artigo 18, incisos I e II, da Resolução
CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislação correlata;
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b) providenciar a coleta do óleo lubrificante usado ou
contaminado recolhido, através de empresa coletora
devidamente autorizada e licenciada pelos órgãos competentes,
ou entregá-lo diretamente a um revendedor de óleo lubrificante
acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigação de recebêlo e recolhê-lo de forma segura, para fins de sua destinação final
ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso III e § 2°,
da Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislação
correlata;
c) exclusivamente quando se tratar de óleo lubrificante usado
ou contaminado não reciclável, dar-lhe a destinação final
ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo órgão
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da
Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislação
correlata;”
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PILHAS OU BATERIAS
Aquisição ou serviços que envolvam a utilização de pilhas e baterias portáteis, baterias chumbo-ácido, automotivas e industriais ou pilhas e baterias dos
sistemas eletroquímicos níquel-cádmio e óxido de mercúrio, relacionadas nos capítulos 85.06 e 85.07 da Nomenclatura Comum do Mercosul-NCM
(Resolução CONAMA n° 401/2008, art. 1°).
Exemplo:
Serviços de telefonia móvel com fornecimento de aparelhos - Aparelhos de comunicação – Instrumentos de medição - Etc.
LEGISLAÇÃO

PRINCIPAIS
DETERMINAÇÕES

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA

PRECAUÇÕES

Lei n°
12.305/2010 –
Política Nacional
de Resíduos
Sólidos

 As
pilhas
e
baterias
comercializadas no território
nacional
devem
respeitar
limites máximos de chumbo,
cádmio e mercúrio admitidos
para cada tipo de produto,
conforme laudo físico-químico
de composição elaborado por
laboratório acreditado pelo
INMETRO
ou
demais
laboratórios admitidos pela
Instrução Normativa IBAMA
n° 08, de 03/09/2012.

EM QUALQUER CASO:

- Lembramos que
o fabricante e o
importador
de
pilhas e baterias
também
devem
estar registrados
no
Cadastro
Técnico Federal de
Atividades
Potencialmente
Poluidoras
ou
Utilizadoras
de
Recursos
Ambientais,
de
sorte
que
as
disposições
específicas deste
Guia Prático sobre
CTF
também

Resolução
CONAMA nº
401, de
04/11/2008
Instrução
Normativa
IBAMA n° 08, de
03/09/2012

 Não são permitidas formas
inadequadas de destinação final
de pilhas e baterias usadas, tais
como:

1) Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA - item de obrigações da
contratada:
“Não são permitidas, à contratada, formas inadequadas de destinação final
das pilhas e baterias usadas originárias da contratação, nos termos do artigo
22 da Resolução CONAMA n° 401, de 04/11/2008, tais como:
a) lançamento a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais, ou em aterro
não licenciado;
b) queima a céu aberto ou incineração em instalações e equipamentos não
licenciados;
c) lançamento em corpos d’água, praias, manguezais, pântanos, terrenos
baldios, poços ou cacimbas, cavidades subterrâneas, redes de drenagem de
águas pluviais, esgotos, ou redes de eletricidade ou telefone, mesmo que
abandonadas, ou em áreas sujeitas à inundação.”
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a) lançamento a céu aberto,
tanto em áreas urbanas como
rurais, ou em aterro não
licenciado;

“A contratada deverá providenciar o adequado recolhimento das pilhas e
baterias originárias da contratação, para fins de repasse ao respectivo
fabricante ou importador, responsável pela destinação ambientalmente
adequada, nos termos da Instrução Normativa IBAMA n° 08, de 03/09/2012,
conforme artigo 33, inciso II, da Lei n° 12.305, de 2010 – Política Nacional
b) queima a céu aberto ou de Resíduos Sólidos, artigos 4° e 6° da Resolução CONAMA n° 401, de
incineração em instalações e 04/11/2008, e legislação correlata.”
equipamentos não licenciados;
NA AQUISIÇÃO:
c) lançamento em corpos
d’água, praias, manguezais, 1) Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA - item de descrição ou
pântanos, terrenos baldios, especificação técnica do produto:
poços ou cacimbas, cavidades
subterrâneas,
redes
de “Só será admitida a oferta de pilhas e baterias cuja composição respeite os
drenagem de águas pluviais, limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio admitidos na Resolução
esgotos,
ou
redes
de CONAMA n° 401, de 04/11/2008, para cada tipo de produto, conforme laudo
eletricidade ou telefone, mesmo físico-químico de composição elaborado por laboratório acreditado pelo
que abandonadas, ou em áreas INMETRO, nos termos da Instrução Normativa IBAMA n° 08, de
03/09/2012.”
sujeitas à inundação.
 Os estabelecimentos que
comercializam pilhas e baterias
e a rede de assistência técnica
autorizada pelos respectivos
fabricantes e importadores
devem receber dos usuários os
produtos usados, respeitando o
mesmo princípio ativo, para
fins de repasse ao respectivo
fabricante
ou
importador,
responsável pela destinação
ambientalmente adequada, nos

devem
seguidas.

ser
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2) Inserir no EDITAL - item de julgamento da proposta, na fase de
avaliação de sua aceitabilidade e do cumprimento das especificações do
objeto:
“O Pregoeiro solicitará ao licitante provisoriamente classificado em primeiro
lugar que apresente ou envie imediatamente, sob pena de não-aceitação da
proposta, o laudo físico-químico de composição, emitido por laboratório
acreditado junto ao INMETRO, nos termos da Instrução Normativa IBAMA
n° 08, de 03/09/2012, ou outro documento comprobatório de que a
composição das pilhas e baterias ofertadas respeita os limites máximos de
chumbo, cádmio e mercúrio admitidos na referida Resolução, para cada tipo
de produto.”
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termos da Instrução Normativa NOS SERVIÇOS:
IBAMA n° 03, de 30/03/2010.
1) Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA - item de obrigações da
 Para tanto, devem manter contratada:
pontos
de
recolhimento
“As pilhas e baterias a serem utilizadas na execução dos serviços deverão
adequados.
possuir composição que respeite os limites máximos de chumbo, cádmio e
mercúrio admitidos na Resolução CONAMA n° 401, de 04/11/2008, para
cada tipo de produto, conforme laudo físico-químico de composição
elaborado por laboratório acreditado pelo INMETRO, nos termos da
Instrução Normativa IBAMA n° 08, de 03/09/2012.”
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PNEUS
Aquisição ou serviços que envolvam a utilização de pneus
Exemplo:
Manutenção de veículos - Etc.
LEGISLAÇÃO

PRINCIPAIS DETERMINAÇÕES

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA

PRECAUÇÕES

Lei n° 12.305/2010
– Política Nacional
de Resíduos
Sólidos

 Os fabricantes e importadores de
pneus novos devem coletar e dar
destinação adequada aos pneus
inservíveis existentes no território
nacional, nos termos da Instrução
Normativa IBAMA n° 01, de
18/03/2010,
recebendo
e
armazenando os produtos entregues
pelos usuários através de pontos de
coleta e centrais de armazenamento.

EM QUALQUER CASO:

- Lembramos que o fabricante e
o comerciante de pneus também
devem estar registrados no
Cadastro Técnico Federal de
Atividades
Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais, de sorte
que as disposições específicas
deste Guia Prático sobre CTF
também devem ser seguidas.

Resolução
CONAMA nº 416,
de 30/09/2009

Instrução
Normativa IBAMA
n° 01, de
 Ao realizar a troca de um pneu
18/03/2010
usado por um novo ou reformado, o
estabelecimento de comercialização
de pneus também é obrigado a receber
e armazenar o produto usado entregue
pelo consumidor, sem ônus.

1) Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA - item de
obrigações da contratada:
“A contratada deverá providenciar o recolhimento e o
adequado descarte dos pneus usados ou inservíveis
originários da contratação, recolhendo-os aos pontos de
coleta ou centrais de armazenamento mantidos pelo
respectivo fabricante ou importador, ou entregando-os
ao estabelecimento que houver realizado a troca do
pneu usado por um novo, para fins de sua destinação
final ambientalmente adequada, nos termos da
Instrução Normativa IBAMA n° 01, de 18/03/2010,
conforme artigo 33, inciso III, da Lei n° 12.305, de
2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos
1° e 9° da Resolução CONAMA n° 416, de 30/09/2009,
e legislação correlata.”
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PRODUTOS OU SUBPRODUTOS FLORESTAIS
Obras ou serviços de engenharia e demais serviços que envolvam a utilização de produtos ou subprodutos florestais (Instrução Normativa 21,
23/12/2014, IBAMA)
Art. 32. Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende- se por produto florestal a matéria-prima proveniente da exploração de florestas ou outras
formas de vegetação, classificado da seguinte forma:
I - produto florestal bruto: aquele que se encontra no seu estado bruto ou in natura, nas formas abaixo:
a) madeira em tora;
b) torete;
c) poste não imunizado;
d) escoramento;
e) estaca e mourão;
f) acha e lasca nas fases de extração/fornecimento;
g) pranchão desdobrado com motosserra;
h) bloco, quadrado ou filé obtido a partir da retirada de
costaneiras;
i) lenha;
j) palmito;
k) xaxim;
l) óleo essencial.
II - produto florestal processado: aquele que, tendo passado por atividade de processamento, obteve a seguinte forma:
a) madeira serrada devidamente classificada conforme Glos- sário do Anexo III desta Instrução Normativa;
b) piso, forro (lambril) e porta lisa feitos de madeira maciça conforme Glossário do Anexo III desta Instrução Normativa;
c) rodapé, portal ou batente, alisar, tacos e decking feitos de madeira maciça e de perfil reto conforme Glossário do Anexo III desta Instrução
Normativa;
d) lâmina torneada e lâmina faqueada;
e) madeira serrada curta classificada conforme Glossário do Anexo III desta Instrução Normativa, obtida por meio do aprovei- tamento de resíduos
provenientes do processamento de peças de ma- deira categorizadas na alínea "a";
f) resíduos da indústria madeireira para fins energéticos, ex- ceto serragem;
g) dormentes;
h) carvão de resíduos da indústria madeireira;
i) carvão vegetal nativo, inclusive o embalado para varejo na
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fase de saída do local da exploração florestal, produção e/ou em- pacotamento;
j) artefatos de xaxim na fase de saída da indústria;
k) cavacos em geral.
Parágrafo único. Considera-se, ainda, produto florestal bruto, para os fins do disposto no inciso I deste artigo, as plantas vivas e produtos florestais não
madeireiros da flora nativa brasileira coletados na natureza e constantes em lista federal de espécies ameaçadas de extinção, ou nos Anexos da
Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagem em Perigo de Extinção - Cites.

LEGISLAÇÃO

PRINCIPAIS DETERMINAÇÕES

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA

Decreto n°
5.975/2006 – art.
11

 As empresas que utilizam matéria-prima EM QUALQUER CASO:
florestal são obrigadas a se suprir de recursos
1)
Inserir
no
TERMO
DE
oriundos de:
REFERÊNCIA/PROJETO - item de obrigações da
I - manejo florestal, realizado por meio de Plano contratada:
de Manejo Florestal Sustentável - PMFS
“A contratada deverá utilizar somente matéria-prima
devidamente aprovado;
florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
II - supressão
da
vegetação
natural, Decreto n° 5.975, de 2006, de:
devidamente autorizada;
a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de
Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente
III - florestas plantadas; e
aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional
IV - outras fontes de biomassa florestal, do Meio Ambiente – SISNAMA;
definidas em normas específicas do órgão
b) supressão da vegetação natural, devidamente
ambiental competente.
autorizada pelo órgão competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA;

PRECAUÇÕES
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c) florestas plantadas; e
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d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas específicas do órgão ambiental competente.”

Decreto n°
5.975/2006 – art.
20
Portaria MMA n°
253, de
18/08/2006
Instrução
Normativa
21/2014 IBAMA

 O transporte e armazenamento de produtos e
subprodutos florestais de origem nativa depende
da emissão de uma licença obrigatória, o
Documento de Origem Florestal – DOF,
contendo as informações sobre a respectiva
procedência.

EM QUALQUER CASO:
1)
Inserir
no
TERMO
DE
REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO - item de
obrigações da contratada:

“A contratada deverá comprovar a procedência legal
 O controle do DOF dá-se por meio do dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
Sistema-DOF, disponibilizado no site eletrônico cada etapa da execução contratual, por ocasião da
respectiva medição, mediante a apresentação dos
do IBAMA.
seguintes documentos, conforme o caso:
 O DOF acompanhará obrigatoriamente o
produto ou subproduto florestal nativo da a) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição
origem ao destino nele consignado, por meio de dos produtos ou subprodutos florestais;
transporte rodoviário, aéreo, ferroviário, fluvial
b) Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor
ou marítimo, e deverá ter validade durante todo
e do transportador dos produtos ou subprodutos
o tempo do transporte e armazenamento.
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras
de Recursos Ambientais – CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória,
acompanhados dos respectivos Certificados de
Regularidade válidos, nos termos da Instrução
Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, e legislação
correlata;
c) Documento de Origem Florestal – DOF, instituído
pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do

- Verificar se, nos
modelos da CJU/SP
específicos
para
a
licitação de obras e
serviços de engenharia,
já constam as redações
atualizadas sugeridas.
Alguns
Estados
brasileiros (atualmente,
Mato Grosso, Pará,
Rondônia
e
Minas
Gerais)
possuem
documentos de controle
próprios, que substituem
o DOF como a licença
obrigatória
para
o
transporte
e
armazenamento
de
produtos e subprodutos
florestais.
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- Portanto, quando os
produtos ou subprodutos
florestais
tiverem
origem em tais Estados,
o
documento
correspondente também

91

Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n°
21/2014, legislação correlata e superveniente, válido
por todo o tempo e percurso do transporte e
armazenamento, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exija a emissão de tal
licença obrigatória.

deve ser exigido da
contratada.

c.1) Caso os produtos ou subprodutos florestais
utilizados na execução contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle próprio, a
Contratada deverá apresentá-lo, em complementação
ao DOF, para fins de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do território
estadual.”
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PRODUTOS PRESERVATIVOS DE MADEIRA
Aquisição ou serviços que envolvam a utilização de produtos preservativos de madeira
Exemplo:
Conserto de móveis - Obras e serviços de engenharia – Manutenção de imóveis - Etc.
LEGISLAÇÃO

PRINCIPAIS DETERMINAÇÕES

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA

Portaria
Interministerial n°
292, de 28/04/89

 Os produtos preservativos de madeira e
seus ingredientes ativos, inclusive
importados, só podem ser fabricados,
consumidos ou postos à venda se
estiverem previamente registrados no
IBAMA, à exceção dos preservativos
destinados à experimentação e ao uso
domissanitário.

EM QUALQUER CASO:

dos Ministros da
Fazenda, da Saúde
e do Interior
Instrução
Normativa IBAMA
n° 5, de 20/10/92

PRECAUÇÕES

1) Inserir no EDITAL - item de habilitação jurídica da empresa:

“x) Para o exercício de atividade que envolva produção industrial,
importação, comercialização ou utilização de produtos preservativos
de madeira: ato de registro ou cadastramento expedido pelo IBAMA,
nos termos dos artigos 1° e 14 da Portaria Interministerial n° 292, de
28/04/89, dos Ministros da Fazenda, da Saúde e do Interior, e da
 O produtor industrial de preservativos Instrução Normativa IBAMA n° 05, de 20/10/92, e legislação
de madeira e as usinas de preservação de correlata.”
madeira devem possuir registro junto ao
x.1) Caso o licitante seja dispensado de tal registro, por força de
IBAMA.
dispositivo legal, deverá apresentar o documento comprobatório ou
 O importador, o comerciante e o declaração correspondente, sob as penas da lei.”
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usuário de produtos preservativos de
madeira devem efetuar seu cadastramento 2) Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA - item de obrigações da
contratada:
junto ao IBAMA.
“As embalagens e os resíduos de produtos preservativos de madeira
 As embalagens e os resíduos de
não podem ser reutilizados ou reaproveitados, devendo ser recolhidos
produtos preservativos de madeira:
pela contratada e descartados de acordo com as recomendações
técnicas apresentadas na bula, para destinação final ambientalmente
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a) não podem ser reutilizados ou adequada, conforme item VI da Instrução Normativa IBAMA n° 05,
reaproveitados;
de 20/10/92, e legislação correlata.”
b) devem ser descartados de acordo com NA AQUISIÇÃO:
as recomendações técnicas apresentadas
na bula, para destinação final 1) Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA - item de descrição ou
especificação técnica do produto:
ambientalmente adequada.
“Só será admitida a oferta de produto preservativo de madeira que
esteja previamente registrado no IBAMA, conforme artigo 3º da
Portaria Interministerial n° 292, de 28/04/89, dos Ministros da
Fazenda, da Saúde e do Interior, e da Instrução Normativa IBAMA
n° 05, de 20/10/92, e legislação correlata.”
2) Inserir no EDITAL - item de julgamento da proposta, na fase
de avaliação de sua aceitabilidade e do cumprimento das
especificações do objeto:
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“x) O Pregoeiro solicitará ao licitante provisoriamente classificado
em primeiro lugar que apresente ou envie imediatamente, sob pena
de não-aceitação da proposta, o documento comprobatório do
registro do produto preservativo de madeira no IBAMA, conforme
artigo 3º da Portaria Interministerial n° 292, de 28/04/89, dos
Ministros da Fazenda, da Saúde e do Interior, e da Instrução
Normativa IBAMA n° 05, de 20/10/92, e legislação correlata.
x.1) Caso o licitante seja dispensado de tal registro, por força de
dispositivo legal, deverá apresentar o documento comprobatório ou
declaração correspondente, sob as penas da lei.”
NOS SERVIÇOS:
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1) Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA - item de obrigações da
contratada:
“Os produtos preservativos de madeira a serem utilizados na
execução dos serviços deverão estar previamente registrados no
IBAMA, conforme artigo 3º da Portaria Interministerial n° 292, de
28/04/89, dos Ministros da Fazenda, da Saúde e do Interior, e
Instrução Normativa IBAMA n° 05, de 20/10/92, e legislação
correlata.”
Instrução
Normativa IBAMA
n° 132, de
10/11/2006

 Proíbe a comercialização e a utilização,
no Brasil, de produtos preservativos de
madeira que contenham os ingredientes
ativos
Lindano
(gamahexaclorociclohexano) e Pentaclorofenol
(PCF) e seus sais.

EM QUALQUER CASO:
1) Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA - item de obrigações da
contratada:
“É vedada à contratada a utilização, na contratação, de produtos
preservativos de madeira que contenham os ingredientes ativos
Lindano (gama-hexaclorociclohexano) e Pentaclorofenol (PCF) e
seus sais.”
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RESÍDUOS – Serviços de saúde
Os resíduos decorrentes de serviços de saúde têm destinação ambiental específica.

LEGISLAÇÃO

PRINCIPAIS
DETERMINAÇÕES

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA

PRECAUÇÕES

Resolução
CONAMA n°
358, de
29/04/2005

 O
gerenciamento
dos
resíduos de serviços de saúde
deve ser executado de acordo
com o Plano de Gerenciamento
de Resíduos de Serviços de
Saúde – PGRSS elaborado pelo
gerador, em consonância com
as
normas
vigentes,
especialmente as de vigilância
sanitária.

EM QUALQUER CASO:

- Lembramos que
as exigências de
adequado
gerenciamento dos
resíduos
de
serviços de saúde
também incidem
na contratação de
Organizações
Civis de Saúde
(OCS)
e
Profissionais de
Saúde Autônomos
(PSA)
pelas
Forças Armadas.

RDC 306, DE
07/12/2004 ANVISA
Lei n°
12.305/2010 –
Política Nacional
de Resíduos
Sólidos

1) Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA - item de obrigações da
contratada:
“Quanto ao gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, a contratada
deverá obedecer às disposições do Plano de Gerenciamento de Resíduos de
Serviços de Saúde – PGRSS elaborado pelo órgão, além de obedecer às
diretrizes constantes da Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de
Resíduos Sólidos, Resolução CONAMA n° 358, de 29/04/2005 e RDC 306,
de 07/12/2004 – ANVISA.
a) os resíduos de serviços de saúde devem ser acondicionados atendendo às
exigências legais referentes ao meio ambiente, à saúde e à limpeza urbana, e
às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – NBR 7.500 ABNT
B) os resíduos de serviços de saúde devem ser armazenados atendendo às
exigências legais referentes ao meio ambiente, à saúde e à limpeza urbana, e
às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT –
NBR12235
C) a coleta e o transporte de resíduos de serviços de saúde devem atender às
exigências legais e às normas da ABNT – NBR12.810 e NBR14652;
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Assim,
cabe
inserir
as
disposições
pertinentes
nos
editais
de
credenciamento
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D) as estações para transferência de resíduos de serviços de saúde devem
estar licenciadas pelo órgão ambiental competente e manter as características
originais de acondicionamento, sendo vedada a abertura, rompimento ou
transferência do conteúdo de uma embalagem para outra;

lançados para tal
fim.

E) a destinação ambiental dos resíduos de saúde deve observar a lei
12.305/10, legislação e normas ambientais incidentes.
f) os resíduos pertencentes ao Grupo A do Anexo I da Resolução CONAMA
n° 358, de 29/04/2005, não podem ser reciclados, reutilizados ou
reaproveitados, inclusive para alimentação animal.
f.1) os resíduos pertencentes ao Grupo A1 do Anexo I da Resolução
CONAMA n° 358, de 29/04/2005, devem ser submetidos a processo de
tratamento que promova redução de carga microbiana compatível com nível
III de inativação e devem ser encaminhados para aterro sanitário licenciado
ou local devidamente licenciado para disposição final de resíduos dos
serviços de saúde.
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f.2) os resíduos pertencentes ao Grupo A2 do Anexo I da Resolução
CONAMA n° 358, de 29/04/2005, devem ser submetidos a processo de
tratamento, de acordo com o porte do animal, que promova redução de carga
microbiana compatível com nível III de inativação e devem ser
encaminhados para aterro sanitário licenciado ou local devidamente
licenciado para disposição final de resíduos dos serviços de saúde, ou para
sepultamento em cemitério de animais.
f.2.1) quando houver necessidade de fracionamento, este deve ser autorizado
previamente pelo órgão de saúde competente.
f.3) os resíduos pertencentes ao Grupo A3 do Anexo I da Resolução
CONAMA n° 358, de 29/04/2005, quando não houver requisição pelo
paciente ou familiares e/ou não tenham mais valor científico ou legal, devem
ser encaminhados para sepultamento em cemitério, desde que haja
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autorização do órgão competente do Município, do Estado ou do Distrito
Federal, ou para tratamento térmico por incineração ou cremação, em
equipamento devidamente licenciado para esse fim.
f.3.1) na impossibilidade de atendimento de tais destinações, o órgão
ambiental competente nos Estados, Municípios e Distrito Federal pode
aprovar outros processos alternativos de destinação.
f.4) os resíduos pertencentes ao Grupo A4 do Anexo I da Resolução
CONAMA n° 358, de 29/04/2005, podem ser encaminhados sem tratamento
prévio para local devidamente licenciado para a disposição final de resíduos
dos serviços de saúde, a não ser que haja exigência de tratamento prévio por
parte dos órgãos ambientais estaduais e municipais.
f.5) os resíduos pertencentes ao Grupo A5 do Anexo I da Resolução
CONAMA n° 358, de 29/04/2005, devem ser submetidos a tratamento
específico orientado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA.
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g) os resíduos pertencentes ao Grupo B do Anexo I da Resolução CONAMA
n° 358, de 29/04/2005, com características de periculosidade, conforme
Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ, quando
não forem submetidos a processo de reutilização, recuperação ou reciclagem,
devem ser submetidos a tratamento e disposição final específicos.
g.1) os resíduos no estado sólido, quando não tratados, devem ser dispostos
em aterro de resíduos perigosos - Classe I.
g.2) os resíduos no estado líquido não devem ser encaminhados para
disposição final em aterros.
g.3) os resíduos sem características de periculosidade não necessitam de
tratamento prévio e podem ter disposição final em aterro licenciado, quando
no estado sólido, ou ser lançados em corpo receptor ou na rede pública de
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esgoto, quando no estado líquido, desde que atendam as diretrizes
estabelecidas pelos órgãos ambientais, gestores de recursos hídricos e de
saneamento competentes.
h) os rejeitos radioativos devem obedecer às exigências definidas pela
Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN.
h.1) os rejeitos radioativos não podem ser considerados resíduos até que seja
decorrido o tempo de decaimento necessário ao atingimento do limite de
eliminação.
h.2) os rejeitos radioativos, quando atingido o limite de eliminação, passam
a ser considerados resíduos das categorias biológica, química ou de resíduo
comum, devendo seguir as determinações do grupo ao qual pertencem.
i) os resíduos pertencentes ao Grupo D Do Anexo I da Resolução CONAMA
n° 358, de 29/04/2005, quando não forem passíveis de processo de
reutilização, recuperação ou reciclagem, devem ser encaminhados para
aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos, devidamente licenciado pelo
órgão ambiental competente.
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i.1) quando tais resíduos forem passíveis de processo de reutilização,
recuperação ou reciclagem, devem atender as normas legais de higienização
e descontaminação e a Resolução CONAMA n° 275, de 25/04/2001.
j) os resíduos pertencentes ao Grupo E do Anexo I da Resolução CONAMA
n° 358, de 29/04/2005, devem ser apresentados para coleta acondicionados
em coletores estanques, rígidos e hígidos, resistentes à ruptura, à punctura,
ao corte ou à escarificação, e ter tratamento específico de acordo com a
contaminação química, biológica ou radiológica.
j.1) os resíduos com contaminação radiológica devem seguir as orientações
relativas aos resíduos do Grupo C.
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j.2) os resíduos que contenham medicamentos citostáticos ou antineoplásicos
devem seguir as orientações relativas aos resíduos do Grupo B com
características de periculosidade.
j.3) os resíduos com contaminação biológica devem seguir as orientações
relativas aos resíduos do Grupo A1 e A4.”

100

10
0

RESÍDUOS SÓLIDOS EM GERAL OU REJEITOS
Aquisições ou serviços que gerem resíduos sólidos ou rejeitos.
- Resíduos sólidos: “material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede,
se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou
economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível” (art. 3°, XVI, da Lei n° 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos);
- Rejeitos: “resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e
economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada” (art. 3°, XV, da mesma lei).
Conforme art. 13 da Lei n° 12.305/2010, os resíduos sólidos têm a seguinte classificação:
I - quanto à origem:
a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências urbanas;
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b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;
c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”;
d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”,
“h” e “j”;
e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas atividades, excetuados os referidos na alínea “c”;
f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais;
g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do
Sisnama e do SNVS;
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h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da
preparação e escavação de terrenos para obras civis;
i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas
atividades;
j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de
fronteira;
k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios;
II - quanto à periculosidade:
a) resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade,
carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei,
regulamento ou norma técnica;
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b) resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea “a”.
Exemplo:
Serviços de limpeza e conservação - Serviços de manutenção - Etc.
LEGISLAÇÃO

PRINCIPAIS DETERMINAÇÕES

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA

PRECAUÇÕES

Lei n° 12.305/2010
– Política Nacional
de Resíduos
Sólidos

 Na gestão e gerenciamento de resíduos
sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de
prioridade: não geração, redução, reutilização,
reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e
disposição final ambientalmente adequada dos
rejeitos.

EM QUALQUER CASO:

O órgão assessorado
deve
verificar
a
existência
de
legislação ambiental
estadual e local sobre
o tema.

Decreto n°
7.404/2010

1) Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA - item de
obrigações da contratada:
“a) Caso se enquadre nas hipóteses do artigo 20 da Lei
nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos
Sólidos, a Contratada deverá elaborar plano de
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gerenciamento de resíduos sólidos, sujeito à aprovação
da autoridade competente.

 Dentre outros, estão sujeitos à elaboração de
a.1)
Para
a
elaboração,
implementação,
plano de gerenciamento de resíduos sólidos:
operacionalização e monitoramento de todas as etapas
- os geradores de resíduos industriais;
do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, nelas
incluído o controle da disposição final ambientalmente
- os geradores de resíduos de serviços de adequada dos rejeitos, será designado responsável
saúde;
técnico devidamente habilitado.
estabelecimentos
comerciais
ou
prestadores de serviços que gerem resíduos
perigosos ou que, mesmo caracterizados
como não perigosos, por sua natureza,
composição ou volume, não sejam
equiparados aos resíduos domiciliares pelo
poder público municipal;

b) São proibidas, à contratada, as seguintes formas de
destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou
rejeitos:
- lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos
hídricos;
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- lançamento in natura a céu aberto, excetuados os
- as empresas de construção civil e as resíduos de mineração;
empresas
de
transporte,
conforme
- queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e
regulamentação própria.
equipamentos não licenciados para essa finalidade;
 São proibidas as seguintes formas de
destinação ou disposição final de resíduos - outras formas vedadas pelo poder público.”
sólidos ou rejeitos:
- lançamento em praias, no mar ou em
quaisquer corpos hídricos;
- lançamento in natura a céu aberto,
excetuados os resíduos de mineração;
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- queima a céu aberto ou em recipientes,
instalações e equipamentos não licenciados
para essa finalidade;
- outras formas vedadas pelo poder público.
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RESÍDUOS SÓLIDOS EM GERAL OU REJEITOS – Resíduos perigosos
“Aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade,
teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma
técnica” (art. 13, II, “a”, da Lei n° 12.305/2010)
Consideram-se geradores ou operadores de resíduos perigosos os empreendimentos ou atividades (art. 64 do Decreto nº 7.404/2010):
I - cujo processo produtivo gere resíduos perigosos;
II - cuja atividade envolva o comércio de produtos que possam gerar resíduos perigosos e cujo risco seja significativo a critério do órgão ambiental;
III - que prestam serviços que envolvam a operação com produtos que possam gerar resíduos perigosos e cujo risco seja significativo a critério do órgão
ambiental;
IV - que prestam serviços de coleta, transporte, transbordo, armazenamento, tratamento, destinação e disposição final de resíduos ou rejeitos perigosos;
ou
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V - que exercerem atividades classificadas em normas emitidas pelos órgãos do SISNAMA, SNVS ou SUASA como geradoras ou operadoras de resíduos
perigosos.
LEGISLAÇÃO

PRINCIPAIS DETERMINAÇÕES

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA

Lei n° 12.305/2010
– Política Nacional
de Resíduos
Sólidos

 Os estabelecimentos comerciais e de EM QUALQUER CASO:
prestação de serviços que gerem resíduos
perigosos estão sujeitos à elaboração de 1) Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA - item de
plano de gerenciamento de resíduos sólidos. obrigações da contratada:

Decreto n°
7.404/2010

 A instalação e o funcionamento de “a) Para a gestão e operação dos resíduos perigosos
empreendimento ou atividade que gere ou gerados a partir da presente contratação, a contratada
opere com resíduos perigosos somente deverá observar a Lei nº 12.305, de 2010 – Política
podem ser autorizados ou licenciados pelas
autoridades competentes se o responsável

PRECAUÇÕES
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Instrução
comprovar, no mínimo, capacidade técnica e Nacional de Resíduos Sólidos, Decreto nº 7.404, de 2010,
Normativa IBAMA econômica para prover os cuidados e Instrução Normativa 1, 25/01/2013 – IBAMA.
nº 1, de 25/01/2013 necessários ao gerenciamento desses
a.1) estar regularmente cadastrada no Cadastro Nacional
resíduos, quanto a:
de Operadores de Resíduos Perigosos – CNORP, parte
- dispor de meios técnicos e integrante do Cadastro Técnico Federal de Atividades
operacionais
adequados
para o Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
atendimento da respectiva etapa do Ambientais, conforme classificação do Anexo I da
processo de gerenciamento dos resíduos Instrução Normativa IBAMA nº 1, de 25/01/2013;
sob sua responsabilidade, observadas as
normas e outros critérios estabelecidos a.2) possuir plano de gerenciamento de resíduos sólidos
aprovado pelo órgão competente e em conformidade com
pelo órgão ambiental competente;
as exigências legais e normas pertinentes dos órgãos do
- apresentar, quando da concessão ou SISNAMA, do SNVS e do SUASA;
renovação do licenciamento ambiental,
as demonstrações financeiras do último a.3) possuir, caso exigível, autorização ou licenciamento
exercício social, a certidão negativa de junto ao órgão competente, que comprove, no mínimo,
falência, bem como a estimativa de capacidade técnica e econômica para prover os cuidados
custos anuais para o gerenciamento dos necessários ao gerenciamento desses resíduos.
resíduos perigosos, ficando resguardado
b) A Contratada que também operar com resíduos
o sigilo das informações apresentadas.
perigosos, em qualquer fase do seu gerenciamento, nos
 As pessoas jurídicas geradoras e/ou termos da Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de
operadoras de resíduos perigosos, conforme Resíduos Sólidos, e Decreto nº 7.404, de 2010, deverá:
classificação do Anexo I da Instrução
Normativa IBAMA nº 1, de 25/01/2013, são b.1) elaborar plano de gerenciamento de resíduos
obrigadas a cadastrar-se no Cadastro perigosos, a ser submetido ao órgão competente;
Nacional de Operadores de Resíduos
b.2) adotar medidas destinadas a reduzir o volume e a
Perigosos – CNORP, parte integrante do
periculosidade dos resíduos sob sua responsabilidade, bem
Cadastro Técnico Federal de Atividades
como a aperfeiçoar seu gerenciamento;
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras
de Recursos Ambientais.
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 A inscrição no CNORP engloba:

b.3) informar imediatamente aos órgãos competentes sobre
a ocorrência de acidentes ou outros sinistros relacionados
- a inscrição prévia do gerador ou aos resíduos perigosos.”
operador de resíduos perigosos no
Cadastro Técnico Federal;
- a indicação do responsável técnico
pelo gerenciamento dos resíduos
perigosos, de seu próprio quadro de
funcionários
ou
contratado,
devidamente habilitado;
- a prestação anual de informações sobre
a geração, a coleta, o transporte, o
transbordo,
armazenamento,
tratamento, destinação e disposição
final de resíduos ou rejeitos perigosos.
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 As pessoas jurídicas que operam com
resíduos perigosos também são obrigadas a:
- elaborar plano de gerenciamento de
resíduos perigosos, a ser submetido ao
órgão competente;
- adotar medidas destinadas a reduzir o
volume e a periculosidade dos resíduos
sob sua responsabilidade, bem como a
aperfeiçoar seu gerenciamento;
- informar imediatamente aos órgãos
competentes sobre a ocorrência de
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acidentes
ou
outros
sinistros
relacionados aos resíduos perigosos.
 É proibida a importação de resíduos
sólidos perigosos e rejeitos, bem como de
resíduos sólidos cujas características causem
dano ao meio ambiente, à saúde pública e
animal e à sanidade vegetal, ainda que para
tratamento, reforma, reúso, reutilização ou
recuperação.
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SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
A Resolução RDC ANVISA n. 216/04 estabelece Boas Práticas para Serviços de Alimentação..

Aplica-se aos serviços de alimentação que realizam algumas das seguintes atividades: manipulação, preparação, fracionamento, armazenamento, distribuição, tran
consumo, tais como cantinas, bufês, comissarias, confeitarias, cozinhas industriais, cozinhas institucionais, delicatéssens, lanchonetes, padarias, pastelarias, restau
As comissarias instaladas em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Terminais Alfandegados devem, ainda, obedecer aos regulamentos técnicos específicos.
Excluem-se deste Regulamento os lactários, as unidades de Terapia de Nutrição Enteral - TNE, os bancos de leite humano, as cozinhas dos
estabelecimentos assistenciais de saúde e os estabelecimentos industriais abrangidos no âmbito do Regulamento Técnico sobre as Condições
Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos.
LEGISLAÇÃO

PRINCIPAIS DETERMINAÇÕES

RESOLUÇÃO
Trata-se do Regulamento Técnico de Boas Práticas para
RDC
ANVISA Serviços de Alimentação
216/04

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA
1) Inserir
no
TERMO
REFERÊNCIA
item
obrigações da contratada:

PRECAUÇÕES
DE
de
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“A contratada observará a Resolução RDC
ANVISA 216, de 2004, bem como
legislação e/ou normas de órgãos de
vigilância sanitária estaduais, distrital e
municipais “
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SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR
Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários
decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo: o controle da prestação
de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. (Lei 80890/90, artigo 6º, parágrafo 1º, II)

LEGISLAÇÃO PRINCIPAIS DETERMINAÇÕES

PROVIDENCIA
TOMADA

A

SER PRECAUÇÕES

Leis 9.782/99 e Há necessidade de alvará sanitário/licença de
6.437/77
funcionamento de lavanderia hospitalar, emitido pelo
órgão de vigilância sanitária estadual ou municipal
competente, conforme exigido pelas Leis 9.782/99 e
6.437/77

1) Inserir no EDITAL
requisito de habilitação:

Lei n° 6.437, de
20 de agosto de
1977

1) Inserir no TERMO DE
REFERÊNCIA
obrigações da contratada:
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Apresentar
alvará
sanitário/licença
de
funcionamento de lavanderia
hospitalar, emitido pelo órgão
de vigilância sanitária estadual
ou municipal competente,
conforme exigido pelas Leis
9.782/99 e 6.437/77

A contratada deverá observar
a Lei n° 6.437, de 20 de

11
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Resolução RDC
n. 6/2012 ANVISA

agosto de 1977, que
disciplinou regramentos e
infrações
à
legislação
sanitária federal, bem como
a Resolução RDC n. 6/2012
- ANVISA, que dispõe sobre
as
Boas
Práticas
de
Funcionamento para as
Unidades de Processamento
de Roupas de Serviços de
Saúde
e
dá
outras
providências.
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SUBSTÂNCIAS QUE DESTROEM A CAMADA DE OZÔNIO
Aquisição ou serviços que envolvam a utilização de Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio - SDOs, especificadas nos anexos A e B do Protocolo
de Montreal (promulgado pelo Decreto n° 99.280/90), notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano.
Tais substâncias são encontradas geralmente nos seguintes produtos:
- Unidades de ar condicionado automotivo
· Refrigeradores e congeladores
- Equipamentos e sistemas de refrigeração
- Equipamentos e aparelhos de ar condicionado
- Instalações frigoríficas
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- Resfriadores de água e máquinas de gela
- Aerossóis
- Equipamentos e sistemas de combate a incêndio
- Extintores de incêndio portáteis
- Solventes
- Esterilizantes
- Espumas rígidas e semi-rígidas
Etc.
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LEGISLAÇÃO

PRINCIPAIS DETERMINAÇÕES

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA

PRECAUÇÕES

Decreto n°
2.783/98

 É vedada a aquisição, pelos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, de produtos ou
equipamentos que contenham ou façam uso das
Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO
abrangidas pelos Anexos A e B do Protocolo de
Montreal, como, por exemplo, as seguintes listadas:

NA AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO:

-

1) Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA item de descrição ou especificação técnica
do produto:

“Nos termos do Decreto n° 2.783, de 1998, e
CFCs 11 a 13; CFCs 111 a 115; CFCs 211 a 217; Halons Resolução CONAMA n° 267, de 14/11/2000,
é vedada a oferta de produto ou equipamento
1211, 1301 e 2402; CTC, e tricloroetano
que contenha ou faça uso de qualquer das
Substâncias que Destroem a Camada de
 São exceções à vedação:
Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de
a) produtos ou equipamentos considerados de usos Montreal”
essenciais, como medicamentos e equipamentos de uso
NOS SERVIÇOS:
médico e hospitalar;
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b) serviços de manutenção de equipamentos e sistemas de 1) Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA item de obrigações da contratada:
refrigeração.
Resolução
CONAMA nº 267,
de 14/11/2000

 É proibida, em todo o território nacional, a utilização
de Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio –
SDO abrangidas pelos Anexos A e B do Protocolo de
Montreal, na produção ou instalação, a partir de 1º de
janeiro de 2001, de:

“Nos termos do Decreto n° 2.783, de 1998, e
Resolução CONAMA n° 267, de 14/11/2000,
é vedada a utilização, na execução dos
serviços, de qualquer das Substâncias que
Destroem a Camada de Ozônio – SDO
abrangidas pelo Protocolo de Montreal.”

a) novos aerossóis, exceto para fins medicinais;
b) novos refrigeradores e congeladores domésticos;
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c) novos equipamentos, sistemas e instalações de
refrigeração;
d) novas instalações de ar condicionado central;
e) novas unidades de ar condicionado automotivo;
f) instalações frigoríficas com compressores de potência
unitárias superior a 100 HP;
g) novos equipamentos, sistemas e instalações combate a
incêndio, exceto na navegação aérea ou marítima, quanto
aos Halons 1211 e 1301;
h) novas espumas rígidas e semi-rígidas (flexível e
moldada/pele integral);
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i) novos solventes ou esterilzantes.
 As SDOs somente podem ser utilizadas para os “usos
essenciais” listados no art. 4° da Resolução:
I - para fins medicinais e formulações farmacêuticas para
medicamentos na forma aerossol, tais como os Inaladores
de Dose de Medida-MDI e/ou assemelhados na forma
“spray” para uso nasal ou oral;
II - como agente de processos químicos e analíticos e
como reagente em pesquisas científicas;
III - em extinção de incêndio na navegação aérea e
marítima, aplicações militares não especificadas, acervos
culturais e artísticos, centrais de geração e transformação
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de energia elétrica e nuclear, e em plataformas marítimas
de extração de petróleo – Halons 1211 e 1301.
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SUBSTÂNCIAS QUE DESTROEM A CAMADA DE OZÔNIO – Serviços de manutenção
Serviços de manutenção de sistemas, equipamentos ou aparelhos que contenham Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDOs abrangidas
pelo Protocolo de Montreal.
Exemplo:
- Manutenção de sistemas de refrigeração - Manutenção de equipamentos de ar condicionado - Manutenção de extintores de incêndio ou de sistemas de
combate a incêndio – Etc.
LEGISLAÇÃO

PRINCIPAIS DETERMINAÇÕES

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA

PRECAUÇÕES

Resolução
CONAMA n°
340, de
25/09/2003

 Estabelece especificações técnicas
para os procedimentos de recolhimento,
acondicionamento, armazenamento e
transporte de Substâncias que Destroem
a Camada de Ozônio – SDOs,
notadamente CFCs, Halons, CTC e
tricloroetano.

NOS SERVIÇOS:

- Embora, em tese, já esteja vigente há
tempos a proibição de utilização de
SDOs como fluidos de refrigeração ou
de extinção de incêndio em aparelhos ou
equipamentos
novos,
conforme
Resoluções CONAMA n° 13, de
13/12/95, e n° 267, de 14/11/2000, é
possível que a Administração ainda
possua aparelhos ou equipamentos que
contenham SDOs, ou por serem mais
antigos, ou por não ter sido observada a
proibição por parte do fabricante.

1) Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA item de obrigações da contratada:
“Na execução dos serviços, a contratada
deverá obedecer às disposições da Resolução
CONAMA n° 340, de 25/09/2003, nos
procedimentos
de
recolhimento,
acondicionamento,
armazenamento
e
transporte das Substâncias que Destroem a
Camada de Ozônio – SDOs abrangidas pelo
Protocolo de Montreal (notadamente CFCs,
Halons, CTC e tricloroetano), obedecendo às
seguintes diretrizes:

 Para o recolhimento e transporte de
CFC-12, CFC-114, CFC-115, R-502 e
Halons 1211, 1301 e 2402, é vedado o
uso
de
cilindros
pressurizados
descartáveis que não estejam em
conformidade com as especificações da
Resolução, bem como de quaisquer
outros
vasilhames
utilizados
a) é vedado o uso de cilindros pressurizados
indevidamente como recipientes.
descartáveis
que
não
estejam
em
 Quando os sistemas, equipamentos ou conformidade com as especificações da citada
aparelhos que utilizem SDOs forem Resolução, bem como de quaisquer outros
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- Assim, estas disposições são essenciais
na contratação de serviços de
manutenção de equipamentos e
aparelhos de ar condicionado ou de
extintores de incêndio que contenham
SDOs, a fim de amenizar o impacto
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objeto de manutenção, reparo ou recarga,
ou outra atividade que acarrete a
necessidade de retirada da SDO, é
proibida a liberação de tais substâncias
na atmosfera, devendo ser recolhidas
mediante coleta apropriada e colocadas
em recipientes adequados.
 A SDO recolhida deve ser reciclada in
loco, mediante a utilização de
equipamentos
adequados,
ou
acondicionada em recipientes e enviada
a unidades de reciclagem ou centros de
incineração, licenciados pelo órgão
ambiental competente.
 Quando a SDO recolhida for o CFC12, os respectivos recipientes devem ser
enviados aos centros regionais de
regeneração de refrigerante licenciados
pelo órgão ambiental competente, ou aos
centros de coleta e acumulação
associados às centrais de regeneração.

vasilhames utilizados indevidamente como
recipientes, para o acondicionamento,
armazenamento, transporte e recolhimento das
SDOs CFC-12, CFC-114, CFC-115, R-502 e
dos Halons H-1211, H-1301 e H-2402;
b) quando os sistemas, equipamentos ou
aparelhos que utilizem SDOs forem objeto de
manutenção, reparo ou recarga, ou outra
atividade que acarrete a necessidade de
retirada da SDO, é proibida a liberação de tais
substâncias na atmosfera, devendo ser
recolhidas mediante coleta apropriada e
colocadas em recipientes adequados,
conforme diretrizes específicas do artigo 2° e
parágrafos da citada Resolução;

ambiental da liberação
substâncias na atmosfera.

de

tais

- Lembramos que os prestadores de
serviços de reparação de aparelhos de
refrigeração, bem como aqueles que
recolhem ou reciclam substâncias
controladas pelo Protocolo de Montreal
(Substâncias que Destroem a Camada
de Ozônio - SDOs), também devem
estar registrados no Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais, de sorte que as disposições
específicas deste Guia Prático sobre
CTF também devem ser seguidas.
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c) a SDO recolhida deve ser reciclada in loco,
mediante a utilização de equipamento
projetado para tal fim que possua dispositivo
de controle automático antitransbordamento,
ou acondicionada em recipientes adequados e
enviada a unidades de reciclagem ou centros
de incineração, licenciados pelo órgão
ambiental competente.
c.1) quando a SDO recolhida for o CFC-12, os
respectivos recipientes devem ser enviados
aos centros regionais de regeneração de
refrigerante licenciados pelo órgão ambiental
competente, ou aos centros de coleta e
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acumulação associados
regeneração.”

às

centrais

de
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO

LEGISLAÇÃO
Portaria n.
24/09/14.
SLTI/MP

PRINCIPAIS DETERMINAÇÕES

86, Dispõe sobre as orientações e
especificações de referência para
contratação de soluções de Tecnologia da
Informação no âmbito da Administração
Pública Federal direta, autárquica e
fundacional e dá outras providências.

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA

PRECAUÇÕES

Na fase de planejamento da contratação, o
órgão assessorado deve observar o que se
segue.
As contratações de Soluções de Tecnologia da
Informação pelos órgãos e entidades
integrantes do Sistema de Administração dos
Recursos de Tecnologia da Informação - SISP:
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I - serão precedidas por processo de
planejamento alinhado ao PDTI do órgão e
aderente às políticas de aquisição, substituição
e descarte de equipamentos constantes da
Instrução Normativa SLTI/ MP nº 1, de 19 de
janeiro de 2010, do Decreto nº 99.658, de 30
de outubro de 1990, e de suas alterações
posteriores.
II - tomarão como referência as especificações
técnicas de soluções de Tecnologia da
Informação disponíveis no endereço eletrônico
http://www.governoeletronico.gov.br/sispconteudo/nucleo-de-contratacoes-de-ti,
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adequando-as, quando necessário, à satisfação
de suas necessidades específicas;
III - observarão as orientações técnicas no que
tange aos aspectos: de aderência a requisitos de
sustentabilidade, de posicionamento da
tecnologia, de ciclo de vida, de uso da
linguagem, de usabilidade, entre outros,
disponíveis
no
endereço
eletrônico
http://www.governoeletronico.gov.br/sispconteudo/nucleo-de-contratacoesde-ti.
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VEÍCULOS
Aquisição ou serviços que envolvam a utilização de veículos automotores.
Exemplo:
Locação de automóveis – Serviços de transporte – Etc.
LEGISLAÇÃO PRINCIPAIS DETERMINAÇÕES
Lei n° 9.660/98
Instrução
Normativa
SLTI/MPOG n°
3, de
15/05/2008

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA

 Os veículos leves adquiridos para compor frota NA AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO:
oficial ou locados de terceiros para uso oficial
1) Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA - item
deverão utilizar combustíveis renováveis.
de descrição ou especificação técnica do produto:
 Excluem-se de tal obrigatoriedade os veículos
componentes da frota das Forças Armadas, os de “Só será admitida a oferta de veículo automotor que
representação dos titulares dos Poderes da União, utilize o combustível renovável XXXX (etanol, gás
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios natural veicular, biodiesel, eletricidade, etc.),
e, conforme dispuser regulamento, aqueles inclusive mediante tecnologia “flex”, nos termos da
destinados à prestação de serviços públicos em Lei n° 9.660, de 1998.”
faixas de fronteira e localidades desprovidas de
NOS SERVIÇOS:
abastecimento com combustíveis renováveis.
1) Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA - item
de obrigações da contratada:
“Os veículos automotores utilizados na prestação
dos serviços deverão utilizar o combustível
renovável XXXX (etanol, gás natural veicular,
biodiesel, eletricidade, etc.), inclusive mediante
tecnologia “flex”, nos termos da Lei n° 9.660, de
1998.”

PRECAUÇÕES
- A Lei nº 9.660/98 foi
editada
quando
veículos
movidos
exclusivamente
a
álcool eram fabricados
e comercializados no
Brasil.
Atualmente,
todavia, a indústria
automobilística
não
mais
produz
tais
veículos – sucedidos
pelos modelos “flex”,
movidos por mais de
um
tipo
de
combustível: gasolina
e etanol, gasolina e
eletricidade, etc.
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- Assim, quanto ao
combustível
etanol,
entendemos necessário
adotar
uma

12
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interpretação ampla do
dispositivo legal, no
sentido de admitir
veículos “flex”, sob
pena de restrição
desarrazoada da ampla
competitividade.
Resolução
CONAMA n° 1,
de 11/02/1993
Resolução
CONAMA n°
272, de
14/09/2000
Resolução
CONAMA
8/1993
Resolução
CONAMA
17/1995
Resolução
CONAMA
242/1998

 limites máximos de ruídos para veículos NA AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO:
automotores nacionais e importados, em aceleração
1) Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA - item
e na condição parado.
de descrição ou especificação técnica do produto:
“Só será admitida a oferta de veículo automotor que
atenda aos limites máximos de ruídos fixados nas
Resoluções CONAMA n° 1, de 11/02/1993, n.
08/1993, n. 17/1995, n° 272/2000 e n. 242/1998 e
legislação superveniente e correlata.”
NOS SERVIÇOS:
1) Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA - item
de obrigações da contratada:
“Os veículos automotores utilizados na prestação
dos serviços deverão atender aos limites máximos
de ruídos fixados nas CONAMA n° 1, de
11/02/1993, n. 08/1993, n. 17/1995, n° 272/2000 e
n. 242/1998 e legislação superveniente e correlata.”

- Lembramos que o
fabricante de veículos
rodoviários, inclusive
peças e acessórios,
também deve estar
registrado no Cadastro
Técnico Federal de
Atividades
Potencialmente
Poluidoras
ou
Utilizadoras
de
Recursos Ambientais,
de sorte que as
disposições específicas
deste Guia Prático
sobre CTF também
devem ser seguidas.
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Resolução
CONAMA n°
18, de
06/05/1986

 O Programa de Controle da Poluição do Ar por
Veículos Automotores – PROCONVE tem o
objetivo principal de reduzir os níveis de emissão
de poluentes por veículos automotores, visando ao
atendimento de padrões de qualidade do ar,
especialmente nos centros urbanos.

NA AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO:
1) Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA - item
de descrição ou especificação técnica do produto:
“Só será admitida a oferta de veículo automotor que
atenda aos limites máximos de emissão de
poluentes provenientes do escapamento fixados no
âmbito do Programa de Controle da Poluição do Ar
por Veículos Automotores – PROCONVE,
conforme Resoluções CONAMA n° 18, de
06/05/1986, complementações e alterações
supervenientes”
NOS SERVIÇOS:
1) Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA - item
de obrigações da contratada:
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“Os veículos automotores utilizados na prestação
dos serviços deverão atender aos limites máximos
de emissão de poluentes provenientes do
escapamento fixados no âmbito do Programa de
Controle da Poluição do Ar por Veículos
Automotores – PROCONVE, conforme Resoluções
CONAMA n° 18, de 06/05/1986, complementações
e alterações supervenientes.”
Resolução
CONAMA n°
418, de
25/11/2009

 Os Planos de Controle de Poluição Veicular – NOS SERVIÇOS:
PCPV, elaborados pelos Estados e pelo Distrito
Federal, poderão indicar a realização de um 1) Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA - item
Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos de obrigações da contratada:
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em Uso – I/M, para fins de controle da emissão de “Os veículos automotores utilizados na prestação
poluentes e ruído.
dos
serviços
deverão
ser
submetidos
periodicamente ao Programa de Inspeção e
Manutenção de Veículos em Uso – I/M vigente,
mantido pelo órgão estadual ou municipal
competente, sendo inspecionados e aprovados
quanto aos níveis de emissão de poluentes e ruído,
de acordo com os procedimentos e limites
estabelecidos pelo CONAMA ou, quando couber,
pelo órgão responsável, conforme Resolução
CONAMA
n°
418,
de
25/11/2009,
complementações e alterações supervenientes.”
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APRESENTAÇÃO

Com a finalidade de implementar na Justiça Federal da 3ª Região um novo paradigma de
compras, que ajude a promover o desenvolvimento sustentável, e considerando a importância
do engajamento dos setores e servidores envolvidos nos processos de aquisição de bens e
contratação de serviços e obras, foi elaborado o presente Manual de Licitações Sustentáveis.
Este é o primeiro trabalho da Justiça Federal da 3ª Região e contou com a colaboração
de servidores dos três órgãos (Tribunal Regional Federal e Seções Judiciárias de São Paulo e de
Mato Grosso do Sul), que envidaram esforços para a sua realização, com vistas a demonstrar a
relevância das contratações públicas sustentáveis no atual cenário brasileiro.
Não se pretende esgotar as possibilidades de inclusão de critérios e práticas de
sustentabilidade nas contratações que venham a ser realizadas pela Justiça Federal da 3ª Região,
mas estimular um processo contínuo de aperfeiçoamento, visando a sedimentar o poderdever de realizar compras sustentáveis, selecionando propostas que sejam vantajosas para a
Administração, ao mesmo tempo em que promovam o desenvolvimento nacional sustentável.
De acordo com o Painel de Compras do Governo Federal1 , até junho de 2016 foram
realizados 34.738 processos de compras, totalizando R$ 11.836.075.445,68, o que demonstra a alta
capacidade aquisitiva do poder público. Em contrapartida, desse total, apenas 0,60% continham
itens sustentáveis, o que sinaliza a necessidade de criação e divulgação de instrumentos que
possibilitem a adoção de critérios ambientais.
Esse expressivo poder de compra demonstra que a Administração Pública detém
condições para influenciar as práticas de mercado ao priorizar as contratações sustentáveis,
havendo, portanto, um grande potencial de contribuição na área de licitações, podendo alcançar
inovações no processo de oferta e aquisição de bens e serviços, com melhores resultados
ambientais, sociais e econômicos.
Assim, este Manual objetiva orientar as áreas responsáveis pelo planejamento das
contratações, bem como as que atuam nas etapas dos processos licitatórios e de compra direta,
na avaliação e adoção de critérios e práticas de sustentabilidade ambiental, de acordo com a
legislação aplicável.
Diante desse desafio, serão apresentados as noções gerais, as diretrizes, os critérios e as
práticas de sustentabilidade que podem ser adotados na elaboração dos termos de referência,
editais e contratos, com orientações acerca da fase de planejamento, etapa tão importante do
processo de contratação, bem como precedentes do Tribunal de Contas da União e a legislação
em vigor.

1- http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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SEÇÃO I
A SUSTENTABILIDADE NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS
I.1. INTRODUÇÃO
O Brasil possui um arcabouço jurídico ambiental considerado como um dos mais modernos do mundo,
além de ser signatário de tratados e convenções internacionais sobre Meio Ambiente, o que denota
reconhecer a gravidade da dimensão do problema ecológico e manter o compromisso assumido na ECO 922  
de tomar as iniciativas e medidas necessárias ao desenvolvimento sustentável.
Ademais, na Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, realizada em 2002 na África do Sul,
conferência conhecida como Rio+10, foram estabelecidas medidas para “Produção e Consumo”, como a de
“promover as políticas de compras públicas”, que incentiva o desenvolvimento e a disseminação de bens e
serviços ambientalmente saudáveis, nas quais se inserem as licitações sustentáveis.
Nesse contexto, a introdução de critérios socioambientais nos procedimentos de aquisição de bens,
serviços e obras apresenta-se como imperativo máximo do Poder Público e justifica-se, também, em face da
responsabilidade objetiva do Estado no que diz respeito à promoção do bem estar dos administrados e à
preservação do meio ambiente de forma sistemática e contínua.
Por isso, no âmbito das contratações públicas, a legislação pátria vem atribuindo ao gestor público o dever de
que os editais de licitação prevejam cláusulas contendo critérios ambientalmente sustentáveis para a aquisição
de bens, contratação de serviços e obras, consolidada com a nova redação do art. 3º da Lei nº 8.666/19933  e no
entendimento doutrinário majoritário da inserção de critérios e exigências socioambientais nos procedimentos
licitatórios, desde que, no projeto básico ou termo de referência, estejam claramente detalhados e balizados em
elementos técnicos coerentes e justificáveis, fundamentados no ordenamento jurídico.

2- Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que ocorreu no Rio de Janeiro em 1992.
3- Incluído pela Lei nº 12.349, de 15 de dezembro de 2010, e regulamentado pelo Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012.
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I.2. PILARES DA SUSTENTABILIDADE
A ideia de sustentabilidade baseia-se em três pilares fundamentais: o ambiental, o econômico e o social.
Na representação abaixo, verificamos como as diferentes dimensões da sustentabilidade devem interagir e
quais os elementos pertencentes a cada uma delas.

(Imagem: http://www.comprasgovernamentais.gov.br/paginas/artigos/compras-compartilhadas-sustentaveis)

Quando se consideram os três pilares da sustentabilidade o processo torna-se mais complexo, uma
vez que, além da preocupação com a economia dos recursos financeiros, é preciso considerar também os
impactos que as contratações podem causar ao meio ambiente e à sociedade.
Um dos maiores desafios para os gestores públicos é como sair do plano teórico-conceitual para o nível
prático e estabelecer a harmonia entre os diversos elementos exigidos nessas diferentes dimensões.

I.3. EQUILÍBRIO ENTRE OS PRINCÍPIOS DA LICITAÇÃO E A SUSTENTABILIDADE
O gestor público não deve se limitar ao aspecto econômico no planejamento das contratações públicas
sustentáveis, mas observar e garantir o equilíbrio entre os princípios da licitação estabelecidos no art. 3º da
Lei nº 8.666/93.
O ponto ideal é que haja a intersecção entre viabilidade, competitividade, impacto ambiental e preço.
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I.3.1. MENOR PREÇO
Tradicionalmente, nas contratações somente é analisado o custo financeiro, não se incluindo os custos
sociais e ambientais internalizados na fabricação, uso e descarte do produto.
No viés da sustentabilidade a proposta de menor preço deve ser aquela mais vantajosa para a
Administração, ou seja, deve estar de acordo com o descritivo do objeto licitado, que deverá conter os
critérios socioambientais constantes na legislação própria, devidamente justificados. Por isso, o menor preço
não prevalece sobre a descrição, pois o que a lei exige é a escolha do menor preço dentre as propostas que
agreguem vantagem para a Administração, respeitado o princípio da isonomia.
Trata-se de buscar o equilíbrio entre a economicidade e a redução do impacto ambiental para obtenção
do “melhor preço”, ou seja, da proposta de menor preço que atenda aos requisitos de sustentabilidade
exigidos.
É preciso, portanto, dar um novo significado à noção de custo, adotando-se uma perspectiva sistêmica,
que possibilite pensar a proposta mais vantajosa para a Administração contextualizada no tempo e no
espaço socioambiental. A avaliação da vantagem tão somente com a consideração do custo imediato
importa indevido desprezo aos parâmetros socioambientais, que devem ser rigorosamente observados para
viabilizar a realização de compras sob a égide da sustentabilidade, impedindo o descarte indiscriminado de
resíduos. Os custos indiretos da compra, percebidos ao longo do tempo, revelam inadmissível desprestígio
à preservação dos recursos naturais não renováveis, propiciando indevida elevação do investimento público
para a manutenção de serviços de saneamento básico, com a consequente restrição na oferta de bens e
serviços e majoração de preços.
Assim, em uma compra sustentável, a caracterização da vantagem da proposta deve ser conjugada
com a avaliação do ciclo de vida do produto, optando-se por aquele que acarrete o menor impacto
ambiental no processo de fabricação, consumo e destinação final, conforme previsão contida no art. 1º da
Instrução Normativa (IN) nº 01/2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG):
“Art. 1° Nos termos do art. 3° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, as especificações para a aquisição de bens,
contratação de serviços e obras por parte dos órgãos e entidades da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, considerando os processos
de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas.”

I.3.2. ANÁLISE DO CICLO DE VIDA
O ciclo de vida compõe todas as etapas da
cadeia de produção, desde a extração da matéria
prima até o descarte final do produto.
A análise do ciclo de vida considera o impacto
ambiental do produto em todos os seus estágios
– desde a extração da matéria prima, seu
processamento para transformação em produto,
transporte, uso/reuso/reciclagem, até o seu
descarte final – visando a minimizar ao máximo o
dano ambiental.
Para um melhor entendimento, as etapas do
ciclo de vida estão ilustradas ao lado:

8

JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO

(Imagem:http://comprassustentaveis.com/acv-analise-do-ciclo-de-vida/
Acesso em 06/07/2016)

MANUAL DE LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS

O exame do ciclo de vida deve ser realizado no momento da escolha dos critérios de sustentabilidade
do produto, já que por meio dela é possível identificar a presença de quesitos sustentáveis nas várias fases
do ciclo: Produção, Distribuição, Uso e Destinação.
O produto sustentável é, portanto, aquele que apresenta o melhor desempenho ambiental ao longo de
seu ciclo de vida se comparado a um produto convencional.
Para realizar a comparação dos produtos, o gestor deve indagar:
1. Quais as opções disponíveis no mercado?
2. Das opções disponíveis, quais materiais e práticas de fabricação são mais sustentáveis? (menor
consumo de recursos e matérias primas, uso de fontes renováveis, menor índice de componentes tóxicos ou
danosos ao meio ambiente, etc.)
3. Existem certificações de sustentabilidade para o produto?
4. Qual tem o seu processo de utilização mais sustentável (ergonomia, por exemplo)?
5. Qual tem o seu processo de descarte mais sustentável?

I.3.3. LOGÍSTICA REVERSA
A logística reversa é um “instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um
conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos
sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra
destinação final ambientalmente adequada”, nos termos do art.3°, XII, da Lei n° 12.306/2010 (Política Nacional
de Resíduos Sólidos – PNRS).
A implantação da logística reversa poderá ser feita por regulamento, acordo setorial ou termo de
compromisso.
Dentre as vantagens e importância da logística reversa temos:
• Possibilitar o retorno de resíduos sólidos para as empresas de origem;
• Permitir a economia nos processos produtivos das empresas;
• Diminuir o consumo de matérias-primas.
Os setores obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, descritos no art. 33
da PNRS, são os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: agrotóxicos e seus resíduos
e embalagens; pilhas e baterias; pneus; óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; lâmpadas
fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; e produtos eletrônicos e seus componentes.
Para saber quais os sistemas de logística reversa implantados, consulte o Sistema Nacional de
Informações Sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos – SINIR (http://sinir.gov.br/web/guest/logistica-reversa).

I.4. CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS
As licitações sustentáveis (ou compras públicas sustentáveis ou licitações verdes) “são aquelas que
inserem critérios ambientais nas especificações contidas nos editais de licitação para aquisição de produtos,
para a contratação de serviços e para a execução de obras, de forma a minimizar impactos ambientais
adversos gerados por essas ações”4.
Os benefícios decorrentes da aplicação de critérios socioambientais nas contratações públicas viabilizam
o incremento de produtos sustentáveis colocados à disposição da sociedade e a inafastável preservação do
meio ambiente, com a redução da utilização de matérias-primas e diminuição do descarte de resíduos na
natureza.
4- Torres, Rafael Lopes,Licitações Sustentáveis: a importância e o amparo constitucional e legal, Revista do Tribunal de Contas da União – Brasil, ano 43,
n° 122 – Setembro/Dezembro, 2011 p.104.
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Considerando o volume das aquisições públicas, a Lei nº 12.349/2010 introduziu a expressão
“desenvolvimento nacional sustentável” ao caput do art. 3º da Lei nº 8.666/93, tornando imperiosa a
necessidade de se considerar a sustentabilidade nas contratações realizadas pela Administração Pública.
As contratações públicas sustentáveis contribuem para fomentar, estimular condutas e ajustar o
mercado fornecedor de bens, serviços e obras aos parâmetros de sustentabilidade ambiental fixados pela
própria Administração Pública.
De uma maneira mais abrangente, as contratações públicas sustentáveis significam a integração
sistemática dos critérios de sustentabilidade em todas as atividades e etapas da aquisição de bens, serviços
e obras, independentemente da forma de contratação, trazendo importantes reflexos às demais atividades
institucionais.
Todavia, as contratações públicas sustentáveis ainda geram muitas dúvidas e questionamentos,
principalmente quanto à definição dos aspectos que melhor representam a sustentabilidade de determinado
produto ou serviço. Por exemplo:
• O produto é mais sustentável por consumir menos matéria-prima, água ou energia ou por gerar
menos resíduos?
• É mais sustentável por ser reciclável, reciclado ou mais durável?
• Como escolher o critério de sustentabilidade quando um implicar na redução do outro?
• Como escolher quando não se tem como avaliar o ciclo de vida do produto?
Essas questões são pertinentes e precisam ser aprofundadas, mas não constituem obstáculo para a
realização das contratações públicas sustentáveis.
Os relatórios do Tribunal de Contas da União, por exemplo, já requisitam práticas da licitação sustentável,
com posterior monitoramento para avaliação das medidas tomadas. Vejamos:
Acórdão 5804/2013 – Segunda Câmara – Relatora: Ministra Ana Arraes(...)
1.7.recomendação:
1.7.1. ao órgão ...... que adote critérios de sustentabilidade na aquisição de bens, materiais de tecnologia da
informação, bem como na contratação de serviços ou obras, conforme disposto na Decisão Normativa/TCU
nº 108/2010, na Instrução Normativa nº 1/2010 e na Portaria nº 2/201, ambas da Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

O Acórdão TCU nº 5804/2013 recomenda o cumprimento da IN nº 01/2010-SLTI/MPOG.
Essa Instrução Normativa estabelece critérios ambientais a serem previstos nas especificações técnicas
para aquisição de bens e contratação de serviços e obras. Esse normativo constitui um marco legal para as
contratações públicas sustentáveis, visto que foi o primeiro a estabelecer a observância de regras definidas
pelos vários institutos de normatização e controle, como por exemplo:
• cumprimento de requisitos ambientais para certificação pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia – Inmetro (art. 4º, §4º);
• emprego de produtos de limpeza e conservação em respeito às normas da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – Anvisa (art 6º, I);
• observância à Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama sobre ruídos (art. 6º, III);
• atendimento às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT sobre resíduos sólidos
(art. 4º, §3º).
Já o Acórdão TCU nº 1752/2011 sinaliza o que é esperado do papel do gestor público no tocante às
contratações com critérios de sustentabilidade.
“O consumo mais responsável é condição indispensável para uma economia de baixo carbono, baseada na
sustentabilidade, e o Estado tem o papel fundamental no fomento de um padrão de consumo mais racional,
impulsionando o mercado e a sociedade a refletir e adotar novos hábitos e valores.
(...)
A finalidade da Administração Pública é por em prática as políticas públicas e programas de governo. Para
isso, é preciso gastar, mas deve fazê-lo de forma eficiente e sustentável, com zelo e austeridade, a fim de
atender às necessidades da sociedade sem deixar de preservar o meio ambiente. Gerir bem os recursos
financeiros e naturais é obrigação de todo e qualquer agente público.” (Acórdão TCU nº 1752/2011)
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I.4.1. ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS
Algumas ferramentas são fundamentais para a implementação das contratações sustentáveis:
• Realizar planejamento adequado das contratações;
• Conhecer melhor o mercado;
• Determinar critérios de sustentabilidade mais sistêmicos nos editais;
• Realizar avaliação do ciclo de vida (ACV);
• Melhorar de forma continuada as especificações dos bens e serviços;
• Otimizar os processos de contratações compartilhadas sustentáveis.

I.4.2. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO SUSTENTÁVEL
Como em qualquer processo licitatório, recomenda-se o máximo de esforço na etapa de planejamento
(fase interna da licitação), com realização em tempo hábil, a fim de não inviabilizar os estudos necessários
para abarcar os critérios de sustentabilidade.
No planejamento da contratação a equipe responsável deve elaborar a descrição técnica do objeto e
avaliar a pertinência de inserção de requisitos sustentáveis adequados ao bem ou serviço, com adoção de
parâmetros claros e objetivos, dentro de normas técnicas e jurídicas, e de acordo com pesquisa de mercado,
para não induzir qualquer tipo de direcionamento que possa comprometer a competitividade da licitação.
Assim, o planejamento da contratação é uma ferramenta fundamental para a gestão pública
sustentável, pois é nessa etapa que:
- analisa-se a necessidade da contratação;
- define-se o bem ou serviço (objeto) a ser licitado;
- estabelece-se a exigência de critérios e práticas de sustentabilidade;
- avalia-se o custo-benefício em relação ao bem ou serviço convencional.

I.4.3. ANÁLISE DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
Deve-se avaliar, de forma criteriosa e cautelosa, a necessidade de aquisição de novos bens ou
contratação de serviços, já que a melhor maneira de minimizar os impactos negativos decorrentes das
aquisições/contratações é reduzir o consumo, objetivando atender apenas às reais necessidades, sem
desperdícios.
Mesmo diante da necessidade de um bem ou serviço, deve-se analisar a possibilidade de reutilização dos
bens ou redimensionamento dos serviços já existentes. No caso de materiais, verificar, antes de iniciar um
processo de aquisição, a disponibilidade e a vantagem de reutilização de bens provenientes de processo de
desfazimento de outros órgãos públicos (de acordo com o Decreto nº 99.658/90 e a Lei nº 12.305/2010).
à

Identificar a necessidade de aquisição do bem ou contratação do serviço.
à
Analisar a possibilidade de reutilizar bem ou redimensionar serviço já existente.
à
Verificar a possibilidade de adquirir bem proveniente de desfazimento.

Portanto, é importante questionar:
è A necessidade pode ser atendida de outra forma?
Pode-se considerar a possibilidade de trocar a compra de um produto pela contratação de um serviço
ou, ainda, avaliar a possibilidade de compartilhamento de um bem entre unidades diversas.
è É possível mudar procedimento para evitar ou reduzir a necessidade de aquisição?
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Ex.: A assinatura digital de periódicos reduz a demanda por impressos e, consequentemente, a geração
de resíduos e permite o acesso a um público maior de forma concomitante.
è Diante de mudanças de procedimentos ocorridas, qual a real necessidade de aquisição?
A necessidade de aquisição de novos bens e produtos deve ser avaliada em conjunto com o impacto
decorrente da mudança de procedimentos, devendo ser feito estudo para curto, médio e longo prazo.
Exemplo: O processo eletrônico, à medida que se consolida, provoca alterações no uso e consumo de
materiais de expediente que se tornam obsoletos ou inúteis.
è É possível realizar o procedimento licitatório de forma compartilhada?
É possível e recomendável. Vantagens na adoção do procedimento licitatório compartilhado: aumento
na eficiência administrativa; redução do número de licitações e dos custos operacionais; celeridade na
contratação; otimização dos procedimentos; padronização dos bens.

I.4.4. COMPRA COMPARTILHADA
Compra compartilhada sustentável “é a aquisição conjunta de bens e serviços que geram menos
impacto ambiental, mais justiça social e eficiência econômica, com ganho de escala, realizada por
organizações públicas de diferentes setores ou entre unidades de uma mesma organização pública, visando
fomentar a produção e o consumo sustentável no país” (Guia Prático de Licitações Sustentáveis do STJ).
Nos termos do disposto na Resolução CNJ nº 201/2015, art. 3º, XII, compra compartilhada é a
“contratação para um grupo de participantes previamente estabelecidos, na qual a responsabilidade
de condução do processo licitatório e gerenciamento da ata de registro de preços serão de um
órgão ou entidade da Administração Pública Federal com o objetivo de gerar benefícios econômicos e
socioambientais”.
Algumas vantagens na realização de compra compartilhada:
• sustentabilidade;
• economia de escala;
• integração de procedimentos,
• otimização dos processos de aquisição de bens;
• padronização de bens adquiridos;
• aumento da eficiência administrativa, por meio da redução do número de licitações e custos
operacionais;
• celeridade na contratação.

I.4.5. PESQUISA DE MERCADO
Após a constatação da necessidade de aquisição do bem ou contratação do serviço, a equipe de
planejamento da contratação deve realizar a pesquisa de mercado.
à
Pesquisar solução sustentável no mercado.
à
Definir objeto a ser licitado (bem ou serviço).
à
Elaborar especificação com critérios de sustentabilidade.
É fundamental que a pesquisa seja realizada junto ao mercado fornecedor específico para que se possa
aferir a disponibilidade de produtos com critérios de sustentabilidade, afastando assim o risco de a licitação
resultar deserta e de nulidade do processo por direcionamento de fornecedor.
Na pesquisa de mercado deve-se analisar, por exemplo:
• inovações tecnológicas;
• novos materiais e padrões;
• a existência de normas técnicas pertinentes ao objeto;
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• quantas e quais empresas já estão aptas a fornecer o bem ou serviço;
• de que forma se dará a comprovação do atendimento aos requisitos ambientais pretendidos
(certificações, laudos, amostras, diligências, etc.).
É importante, também, realizar pesquisa em outros órgãos públicos, a fim de certificar-se da viabilidade
de realização de licitação sustentável para o objeto pretendido.
Caso não seja possível a adoção de critérios de sustentabilidade, deverão ser expostas as justificativas,
demonstrando essa impossibilidade com base na pesquisa de mercado e/ou na própria natureza do objeto.

I.5. COMPROVAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
As características a serem buscadas nos produtos e serviços contratados pela Administração, com a
preocupação da sustentabilidade ambiental, são as seguintes:
• Menor utilização de recursos naturais em seus processos produtivos;
• Menor presença de materiais perigosos ou tóxicos;
• Maior vida útil;
• Possibilidade de reutilização ou reciclagem;
• Geração de menor volume de resíduos.
Em geral, a comprovação pode ser feita mediante inscrição nos rótulos, nas embalagens, por informações
disponíveis no site do fabricante e em sites dos órgãos competentes, por apresentação de certificação
emitida por instituição pública oficial, ou por instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova
que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências do edital.
Para produtos fabricados com madeira, deve-se exigir o certificado de procedência da madeira
(DOF, emitido pelo Ibama), comprovando a utilização de madeira legal e proveniente de manejo florestal
responsável ou reflorestamento.
Para comprovação dos componentes da fórmula química dos produtos, observar a rotulagem, que é
obrigatória e testada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

I.5.1. MOMENTOS PARA INSERÇÃO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
I.5.1.1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO
Constatada a existência de solução sustentável, disponibilizada de forma competitiva pelo mercado,
inicia-se a especificação técnica do objeto, segundo critérios de sustentabilidade, por meio da elaboração do
termo de referência/projeto básico.
Nesse sentido dispõe o art. 2º do Decreto nº 7.746/2012:
“Art. 2º A administração pública federal direta, autárquica e fundacional e as empresas estatais dependentes
poderão adquirir bens e contratar serviços e obras considerando critérios e práticas de sustentabilidade
objetivamente definidos no instrumento convocatório, conforme o disposto neste Decreto.
Parágrafo único. A adoção de critérios e práticas de sustentabilidade deverá ser justificada nos autos e
preservar o caráter competitivo do certame.” (g.n.)

Do mesmo modo, a IN nº 01/2010-SLTI/MPOG prevê expressamente que as especificações técnicas para
aquisições de bens e contratação de serviços e obras deverão conter critérios ambientais nos processos
de extração, fabricação, utilização e descarte de produtos e matérias-primas, sem frustrar o caráter
competitivo do certame.
No momento da descrição do objeto da licitação deverão ser incluídas as exigências de especificações
técnicas (o produto deve possuir características especiais ou estar registrado junto ao órgão ambiental
competente, etc.).
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I.5.1.2. HABILITAÇÃO
De acordo com a Lei nº 8.666/93, as principais exigências relativas à sustentabilidade ambiental dizem
respeito à habilitação jurídica e qualificação técnica, abarcadas, respectivamente, no inc. V do art. 28 e
incisos I, II e IV do art. 30. Podemos citar como exemplo:
• registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão ambiental competente (art. 28, V);
• registro ou inscrição na entidade profissional (art. 30, I);
• membro da equipe técnica com determinada formação profissional (art. 30, II e parágrafos);
• atendimento a requisitos previstos em leis especiais (art. 30, IV).

I.5.1.3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Após a escolha e especificação técnica do objeto e a fixação de requisitos de habilitação para os
licitantes, deve-se garantir que serão respeitados os parâmetros de proteção ao meio ambiente durante
toda a fase de execução contratual. Por exemplo: ao estabelecer a disciplina de suas contratações, quando
envolverem produtos e embalagens abrangidos pelo art. 33, ou genericamente no art. 47, ambos da Lei
n° 12.305/2010, deverá ser inserido, dentre as obrigações da contratada, que, na qualidade de fabricante,
importadora, distribuidora ou comerciante, adote providências compatíveis, seja mediante o recolhimento do
produto ou embalagem abarcado pela logística reversa, seja mediante a disposição final dos resíduos sólidos
ou rejeitos provenientes da execução contratual.

I.5.2. CERTIFICAÇÕES, ROTULAGENS E SELOS SOCIOAMBIENTAIS
As certificações, rotulagens e selos socioambientais constituem ferramentas que podem ajudar na
adoção das contratações sustentáveis. São outorgados a produtos e serviços que estão em conformidade
com os critérios socioambientais, no que se refere à qualidade do material usado ou ao processo de
produção, como por exemplo:
FSC (Forest Stewardship Council);    CERFLOR (Certificação Florestal);    Energy Star;    Procel,     ISO
14.000 (Normas sobre gestão ambiental dentro de organização públicas e privadas);    IBD Certificações,    
AAO (Associação de Agricultura Orgânica),    RAS (Rede de Agricultura Sustentável),    LEED (Leadership
in Energy and Environmental Design),     Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular;    Certificados de
regularidade; etc.
Vale destacar, a título de ilustração, acórdão do Tribunal de Contas da União em que o Ministro do TCU
entendeu que a exigência de certificado restringiu a competitividade:
Acórdão n º 1929/2013–TCU-Plenário (...)
9.5 dar ciência à ...... de que:
9.5.1. de acordo com a jurisprudência desta Corte, a exigência de apresentação do certificado EPEAT na
categoria Gold, sem permissão de comprovação, por outros meios, de atendimento aos critérios pretendidos
pela Administração, constitui restrição indevida ao caráter competitivo da licitação e fere o princípio da
isonomia, por se tratar de certificação excessivamente rigorosa que, por ser emitida somente nos Estados
Unidos da América, privilegia as empresas que atuam no mercado americano.(g.n.)
(Acórdãos 2.584/2010, 2.403/2012 e 508/2013, todos do Plenário)

Verifica-se que a exigência de certificados, laudos e selos deve ser analisada com cautela, observando-se se
a existência de certificação ambiental por parte das empresas é situação predominante no mercado, a fim de
garantir a isonomia na licitação. A exigência deve, também, ser acompanhada de justificativa fundamentada.
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I.5.3. EXEMPLOS NA LEGISLAÇÃO ACERCA DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
• Constituição Federal, art. 225 (normas de proteção ao meio ambiente) e art. 170 (estabelece como
princípio da ordem econômica a defesa do meio ambiente).
• Lei nº 9.605/1998, Lei de Crimes Ambientais, que pune os infratores de contratar com a Administração
Pública.
• Decreto nº 4.131/2002, que dispõe sobre medidas de redução do consumo de energia elétrica no
âmbito da Administração Pública Federal.
• Portaria nº 61/2008, do Ministério do Meio Ambiente, que estabelece práticas de sustentabilidade
ambiental a serem observadas por esse Ministério quando das compras públicas.
• Lei nº 12.187/2009 (Política Nacional sobre Mudança do Clima), art. 6º, XII: (...) as propostas que
propiciem maior economia de energia, água e outros recursos naturais e redução da emissão de gases de
efeito estufa e de resíduos.
• Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), art. 7º, XI: prioridade, nas aquisições e
contratações governamentais, para:
a) produtos reciclados e recicláveis;
b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e
ambientalmente sustentáveis.
• Instrução Normativa nº 01/2010-SLTI/MPOG
Art. 5º Os órgãos e entidades da Administração Pública (...) poderão exigir (...)
I – que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico e
biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 E 15448-2;
III- que os bens devam ser acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume
possível, que utilize materiais recicláveis (...);
IV – que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada
na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados
(PBDEs).
• Lei nº 12.462/2011, que institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, dentre outras
disposições.
• Decreto nº 7.746/2012 (regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666/93):
Art. 4º São diretrizes de sustentabilidade, entre outras:
I - menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;
II - preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
III - maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;
IV - maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;
V - maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;
VI - uso de inovações que reduzam a pressão sobre os recursos naturais; e
VII - origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras.
Art. 5º (...) bens que sejam constituídos por material reciclado, atóxico ou biodegradável.
• Resolução nº 201/2015, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a implantação do Plano de
Logística Sustentável (PLS) dos órgãos do Poder Judiciário.
• Portaria nº 23/2015, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que estabelece boas
práticas de gestão de uso de energia elétrica e água nos órgãos da Administração Pública Federal.
• Lei nº 13.183/2015, que institui a Política de Educação para o Consumo Sustentável.
Reitere-se que a inserção de critérios ambientais nos instrumentos convocatórios deve ser realizada, mas
com parâmetros que possam ser objetivamente definidos e verificáveis.
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I.5.4. ONDE ENCONTRAR CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
- Legislações específicas;
- Resoluções, Normas do Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente), Ibama (Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente), ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e Inmetro (Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia);
- Sistema de Catalogação de Material (Catmat) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão, disponível no portal Comprasnet.

I.5.4.1. LINKS ÚTEIS
Guia Prático de Licitações Sustentáveis (3ª Edição), da Advocacia-Geral da União (AGU) http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/138067, imprescindível para os que atuam na
área de licitações e contratos da Administração Pública.
Portal de Contratações Públicas Sustentáveis - http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/, apresenta
diversas ferramentas e recursos sobre compras sustentáveis e também um fórum online para
administradores públicos, tomadores de decisão, compradores e sociedade, que buscam compartilhar e
divulgar conhecimento, experiências e boas práticas.
Portal de Compras Governamentais – http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
Comprasnet - http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/Livre/Catmat/Conitemmat1.asp, plataforma
para operar processos eletrônicos de aquisições e disponibilizar informações referentes às licitações e
contratações promovidas pela Administração Pública Federal.
Sites do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão:
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/arquivos/sustentabilidade/comprando-das-micro-e-pequenasempresas-revisado.pdf, para acesso a um guia para aquisição de produtos de micro e pequenas empresas.
http://cpsustentaveis, para consultar bens, serviços e obras contratados com requisitos de sustentabilidade
ambiental, assim como editais sustentáveis e bolsa de produtos inservíveis.
Sites do Ministério do Meio Ambiente:
http://www.mma.gov.br/component/licitacoes/: modelos, divulgação das licitações e contratos realizados
pelo Ministério do Meio Ambiente;
http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/a3p/eixos-tematicos/item/9031: compras
sustentáveis na prática
http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/a3p/item/9142: cartilhas
http://www.mma.gov.br/perguntasfrequentes: perguntas frequentes – sugestão clicar nos subitens
construção, mobilidade, resíduos sólidos etc., quando citados, para maiores informações.
Considerando o exaustivo trabalho realizado pela Advocacia Geral da União, consubstanciado no Guia
Prático de Licitações Sustentáveis – atualizado e complementado, em abril de 2016, pelo Guia Nacional
de Licitações Sustentáveis – que agrupou “(...) as informações legais mais relevantes, do ponto de vista
ambiental, sobre objetos que fazem parte do dia-a-dia das licitações e contratações de qualquer órgão
público (...)”, sugerimos às áreas gestoras-requisitantes-técnicas, ao iniciarem os procedimentos para a
realização da contratação, verificarem se o respectivo objeto possui correspondência nas tabelas dispostas
no guia, que elencam, em ordem alfabética, os principais itens abrangidos pela legislação ambiental vigente.
Caso a resposta seja positiva, deverão ser observadas, na tabela correspondente, as informações
relativas à norma aplicável ao objeto pretendido e suas principais determinações, bem como as providências
a serem tomadas na elaboração das minutas de edital e contrato e eventuais precauções envolvidas.
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I.6. DIRETRIZES DE SUSTENTABILIDADE
P Avaliar a real necessidade de compra;
P Utilizar avaliação do ciclo de vida para verificar impactos ambientais de produtos e embalagens;
P Dar preferência aos produtos de baixo impacto ambiental, que ofereçam menor potencial de geração
de resíduos e tenham maior durabilidade;
P Dar preferência para produtos reciclados e recicláveis;
P Considerar a toxicidade de materiais e produtos, matéria prima renovável, eficiência energética e
redução de emissões de gases;
P Considerar como critérios de decisão, além do preço, prazo e qualidade: substituição de fontes
poluentes; redução e reciclagem de resíduos; economia de água e energia; combate ao trabalho infantil;
inclusão social;
P Estabelecer margem de preferência para produtos manufaturados e serviços nacionais que atendam
às normas técnicas brasileiras, em observância à Lei nº 12.349/2010;
P Observar o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de
pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e do Decreto nº 8.538/2015;
P Dar preferência, nas aquisições e locações de imóveis, àqueles que atendam aos requisitos de
sustentabilidade e acessibilidade, de forma a assegurar o direito de ir e vir das pessoas com deficiência e
com mobilidade reduzida;
P Observar as normas técnicas, elaboradas pela ABNT, para aferição e garantia da aplicação dos
requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança dos materiais utilizados;
P Verificar a conformidade dos produtos e serviços com os regulamentos técnicos pertinentes em
vigor expedidos pelo Inmetro de forma a assegurar aspectos relativos à saúde, à segurança, ao meio
ambiente, ou à proteção do consumidor e da concorrência justa (Lei nº 9.933/1999);
P Promover a logística reversa;
P Realizar compras compartilhadas, quando possível.
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SEÇÃO II
RECOMENDAÇÕES SUSTENTÁVEIS PARA MATERIAIS, SERVIÇOS E OBRAS
II.1. AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES
Definição: Bem de consumo é aquele que se destina a satisfazer as necessidades de consumo de um
indivíduo. Será considerado “permanente” se fizer parte do mobiliário do ativo fixo da Instituição. Ex.: papel,
produtos de limpeza, equipamentos técnicos e de tecnologia da informação e mobiliário.
Características dos bens, segundo critérios ambientais:
Para material de limpeza e higiene:
- ser menos agressivos ao meio ambiente; ser concentrados (a fim de evitar excesso de embalagens);
sabão em barra e detergentes em pó; preferencialmente à base de coco ou isentos de fósforo e,
quando inexistentes no mercado, exigência de comprovação de teor que respeite o limite máximo de
concentração de fósforo, conforme Resolução CONAMA nº 359/2005;
- os produtos saneantes domissanitários de qualquer natureza devem utilizar substâncias tensoativas
biodegradáveis; esponjas fabricadas com solvente à base d’água;
- os produtos saneantes (álcool, água sanitária, detergente, cera, sabão, saponáceo, desinfetante,
inseticida) devem observar os critérios de eficácia e segurança comprovados pela regularidade (registro
ou notificação) junto à Anvisa;
- preferência por produtos que possuam comercialização em refil e embalagens plásticas recicláveis e
biodegradáveis.
Para gêneros alimentícios:
- sempre que possível, os produtos devem ser orgânicos (produzidos sem o uso de adubos químicos,
defensivos ou agrotóxicos); devem ser observados os critérios da origem e da qualidade do produto.
Para máquinas e aparelhos consumidores de energia:
- menor consumo e maior eficiência energética, dentro de cada categoria.
- possuir a ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) da classe de maior eficiência,
representada pela letra “A”, sempre que haja um número suficiente de produtos e fabricantes nessa
classe. Podem ser aceitos produtos das demais classes quando as condições de mercado assim o
exigirem.
- gases refrigerantes ecológicos, sempre que disponíveis no mercado, em refrigeradores, condicionadores
de ar e demais equipamentos de refrigeração;
- lâmpadas LED.
Para mobiliário:
- em conformidade com as normas técnicas da ABNT, comprovada pela apresentação de relatório de
ensaio emitido por laboratório detentor de Certificado de Acreditação concedido pelo Inmetro, com
escopo de acreditação específico para ensaios mecânicos com base nas normas requeridas. O Relatório
de Ensaio deve vir acompanhado de documentação gráfica (desenho ou fotos) e memorial descritivo
com informação necessária e suficiente para perfeita identificação do modelo ou da linha contendo o
modelo do produto.
Para veículos de passageiros e comerciais leves
- tanto os veículos adquiridos quanto para os locados: devem ser movidos com combustível renovável
ou na forma da tecnologia “flex”; ter nível de emissão de poluentes dentro dos limites do Programa de
Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE (a comprovação da conformidade
deve ser feita pela ENCE com a presença de, no mínimo, uma estrela).
Para assinaturas de jornais, revistas e períodicos
- optar por versões eletrônicas, sempre que disponíveis.
Cartuchos de tinta e de toner, pneus, pilhas e baterias
A destinação final deve observar a Logística Reversa.
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Exemplos de normas aplicáveis:
Construção civil:
Portaria 43, de 28/01/2009, do Ministério do Meio Ambiente, que proíbe a esse Ministério e aos órgãos
vinculados a utilização de qualquer tipo de asbesto/amianto e dos produtos que contenham essas fibras.
Camada de ozônio:
Decreto 2.783/1998, que proíbe a aquisição de produtos ou equipamentos que contenham ou façam uso das
substâncias que destroem a Camada de Ozônio – SDO.
Aparelhos eletrodomésticos/eletroeletrônicos:
- Resolução n° 20/1994, do Conama, instituindo Selo Ruído para aparelhos eletrodomésticos que gerem ruído
no seu funcionamento, e Portaria nº 430/2012, do Inmetro, sobre o mesmo assunto;
- Portarias do Inmetro n°s 007/2011, 020/2006, 085/2009, 004/2011, 454/2010 e 488/2010 sobre os requisitos
de avaliação de conformidade para, respectivamente, condicionadores de ar, refrigeradores, televisores e
sistemas e equipamentos para energia fotovoltaica, reatores eletromagnéticos para lâmpadas e motores
elétricos de indução trifásicos.
Tecnologia da Informação:
- Decreto nº 7.174/2010, que regula a contratação de bens e serviços de informática e automação pela
Administração Pública Federal;
- Portaria nº 02/2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, que dispõe sobre as especificações de bens de TI no âmbito da Administração Pública
Federal;
Produtos de limpeza:
Resolução RDC nº 13/2007, da Anvisa, que aprova o regulamento técnico para produtos de limpeza e afins.
Mobiliário:
norma ABNT NBR 14790:2011, utilizada pelo Cerflor, ou com o padrão FSC-SDT-40-004 V2-1, verificar a
necessidade de Certificado de Regularidade Ambiental, conforme item I.5.2. Certificações, Rotulagens e Selos
Socioambientais.
Descarte de resíduos:
- Decreto nº 5.940/2006, que determina a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos da
Administração Pública Federal;
- Resolução nº 275/2001, do Conama, que estabelece o código de cores, de coletores e transportadores, para
os diferentes tipos de resíduos.
Lâmpadas:
Portaria n° 489/2010, do Inmetro sobre os requisitos de avaliação de conformidade para lâmpadas
fluorescentes compactas com reator integrado.
Pilhas e baterias:
Resolução nº 401/2008, do Conama, que estabelece limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para
pilhas e baterias comercializadas no território nacional.

II.2. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Definição: Serviços são os chamados “bens intangíveis”, que se consubstanciam em procedimentos ou
atividades humanas para realização de funções, com ou sem o emprego direto de bens materiais. Exemplo:
serviços de limpeza e conservação, serviços de copa, serviços de jardinagem.
Para a contratação de serviços, observar as normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do
trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, bem como priorizar o emprego de mão-de-obra,
materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execução dos serviços.
Exemplos de normas aplicáveis:
Constituição Federal, normas infraconstitucionais e Convenções da OIT, que combatem a discriminação de
raça ou de gênero, o trabalho infantil e o trabalho escravo.
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Acessibilidade:
Resolução nº 230/2016, do Conselho Nacional de Justiça, sobre os direitos das pessoas com deficiência
e a instituição de comissões permanentes de acessibilidade e inclusão, e a norma ABNT NBR 9050, que
estabelece critérios e parâmetros técnicos em relação às condições de acessibilidade.
Água:
Decreto nº 48.138/2003, do Estado de São Paulo, instituindo medidas de redução e racionalização do uso de água.
Equipamento de Proteção Individual (EPI):
Norma Regulamentadora (NR) 6, e suas alterações/atualizações, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
Atividades insalubres:
Portaria nº 3.214/78, do MTE (NR 15), e suas atualizações.
Ergonomia:
Portaria nº 3.751/90, do MTE (NR 17).

II.3. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Definição: “Obra”, para os fins deste Manual, abrange toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou
ampliação realizadas por execução direta ou indireta, só podendo ser licitada com a existência dos projetos
básico e executivo (Res.CNJ 114/2010, art. 2º, II, § 2º, b). Exemplo: construção de um novo prédio, mudança de
layout de salas, etc. Em sentido administrativo amplo, é toda realização material a cargo da Administração,
executada diretamente por seus órgãos ou, indiretamente, por seus contratados e delegados.
Características das obras e serviços de engenharia, segundo critérios ambientais.
- uso da madeira de origem legal e certificada (FSC);
- exigência, no instrumento convocatório, do uso de agregados reciclados, sempre que possível;
- exigência do fiel cumprimento do Projeto de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil – PGRCC,
sob pena de multa;
- observância dos critérios específicos previstos para os Projetos de Instalações Hidrossanitárias, Elétricos,
de Iluminação e de Acessibilidade;
- observância das normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do trabalho  do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE)
Exemplos de normas aplicáveis:
Resíduo de obras:
Resolução 307/2002, e alterações, do Conama, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestão dos resíduos da construção civil e normas técnicas da ABNT nºs 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116 sobre o
mesmo assunto;
Conforto acústico:
Normas Técnicas ABNT 10.151, 10.152 e 11.957.
Planejamento, execução e monitoramento de obras no Poder Judiciário:
Resolução nº 114/2010, do Conselho Nacional de Justiça.
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GLOSSÁRIO
Acessibilidade: Possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização com
segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos.
Atributo de sustentabilidade: Na gestão de compras, alguns atributos de sustentabilidade podem ser
destacados: ambientais, diversidade, segurança, direitos humanos, aquisições de pequenas empresas locais.
Em algumas publicações, o termo “critério socioambiental” pode ser utilizado como sinônimo.
Avaliação de Impacto Ambiental: Processo sistemático de avaliação e documentação sobre as
potencialidades, capacidades e funções dos sistemas naturais e dos recursos, para facilitar o planejamento
e tomada de decisões para o uso e desenvolvimento sustentável, bem como para antecipar e gerenciar os
efeitos adversos e consequências de ações.
Avaliação de Impacto Social: Processo sistemático de estimar as consequências sociais que poderão
acontecer em razão de políticas ou iniciativas específicas de governos ou de organizações com ou sem fins
lucrativos, no contexto dos requisitos do Desenvolvimento Sustentável.
Avaliação do Ciclo de Vida (ACV): Ferramenta que ajuda a identificar todos os impactos ambientais que são
causados por um produto (bens e serviços) ao longo da sua vida. A ACV requer levantamentos e análises
compreensivas e sistêmicas, conectando atividades ou operações, em três blocos ou etapas: (1) Inventário de
entradas e saídas de energia e matérias-primas, abrangendo: extração, aquisição, armazenagem, processo de
manufatura, distribuição e transporte, uso, reuso e manutenção, reciclagem, gestão de resíduos e efluentes.
(2) Análise de impacto capaz de traduzir o significado do uso de recursos e das emissões nos consequentes
efeitos para o ambiente e saúde humana. (3) Valoração, traduzindo o significado ou os valores relativos para
os diferentes efeitos e as conclusões finais sobre os impactos analisados.
Boas Práticas: Ações e procedimentos dos quais surgem abordagens, atitudes e instrumentos inovadores
para negócios ou atividades, de natureza comportamental, caráter gerencial ou para produção de bens
e serviços que possam ser acessáveis e documentados através de diferentes metodologias. Com isso é
possível estabelecer o que funciona e o que não funciona, como, por que e sob que condições.
Ciclo de Vida: Técnica para avaliação dos aspectos ambientais e dos impactos potenciais associados a um
produto, compreendendo as etapas que vão desde a retirada da natureza das matérias-primas elementares
que entram no sistema produtivo (berço) até a disposição do produto final (túmulo), considerando inclusive
produção de energia; processos que envolvem a manufatura; questões relacionadas com as embalagens;
transporte; consumo de energia não renovável; impactos relacionados com o uso, ou aproveitamento e
reuso do produto ou mesmo questões relacionadas com o lixo ou recuperação e reciclagem.
Ciclo de vida do produto: Etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a obtenção de matériasprimas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final.
Coleta seletiva: Coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou
composição.
Competitividade: Garantia de posição ou conquista de melhor parcela de mercado, graças a estratégias e
ações gerenciais e produtivas, principalmente as relacionadas à diferenciação de produtos, redução de custos
e diferenças de volume e qualidade (assimetria) de informação.
Compra sustentável: Processo por meio do qual as organizações em suas licitações e contratações de bens,
serviços e obras, deverão valorar os custos efetivos com base nas condições de longo prazo, buscando gerar
benefícios à sociedade, a economia e a reduzir os danos ao ambiente natural.
Conformidade: Atendimento a normas obrigatórias ou voluntárias acordadas, com o propósito de garantir
que os erros sejam encontrados e corrigidos, que os infratores estejam sujeitos a exigências reparadoras ou,
se necessário, penalizações pelas transgressões.
Consumo Consciente ou Sustentável: Conceito que inclui o atendimento das necessidades de bens e
serviços das atuais e futuras gerações de maneira sustentável econômica, social e ambientalmente, isto é,
um consumo com consciência de seu impacto e voltado à sustentabilidade. Consumir de forma consciente
é buscar o equilíbrio entre a sua satisfação pessoal e a sustentabilidade, maximizando as consequências
positivas deste ato não só para si mesmo, mas também para as relações sociais, a economia e a natureza.
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Dano Ambiental: Lesão direta ou indireta sofrida pelo ambiente, inclusive qualquer diminuição na qualidade
ambiental que afete o equilíbrio ecológico, mediante atos, omissões ou atividades praticadas ou consentidas
por particulares ou pelo Poder Público que atinge interesse difuso de toda a coletividade, mesmo que não
cause prejuízo direto para alguma pessoa individualizada.
Desenvolvimento sustentável: “Aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer
a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas necessidades” (Relatório Brundland). Este
conceito que reflete uma tomada de consciência que vem conquistando espaço desde a divulgação do
documento Nosso Futuro Comum, mais conhecido como Relatório Brundtland (1987), marco importante
da sustentabilidade e que traz a clássica definição de desenvolvimento sustentável, firmado como “o
desenvolvimento que atende às necessidades das gerações atuais sem comprometer a capacidade das
futuras gerações terem suas próprias necessidades atendidas” (UN, 2010). Esta definição está enriquecida
pelos trabalhos da Cúpula Mundial em 2002, que envolve um conceito mais concreto do objetivo de
desenvolvimento atual, voltado à melhoria da qualidade de vida de todos os habitantes, distinguindo o fator
que limita tal desenvolvimento e pode prejudicar as gerações futuras, que é o uso de recursos naturais além
da capacidade da Terra.
Destinação: Deposição final (em locais adequados ou sob condições regulamentadas, seguras e autorizadas)
ou destruição (incineração) de substâncias tóxicas, radiativas ou de outro tipo de material, estoques e
sobras de pesticidas banidos, bem como tambores contendo materiais perigosos resultantes de ações de
remoção ou de liberação acidental.
Disposição Final: Deposição dos resíduos em solo previamente preparado de locais devidamente licenciados
para o fim, de acordo com critérios técnico-construtivos e operacionais, em consonância com as exigências
dos órgãos ambientais competentes.
Eficiência: Utilização dos recursos financeiros, humanos e materiais de modo a atingir a maximização
dos resultados para um determinado nível de recursos ou a minimização dos meios para determinada
quantidade e qualidade de resultados; redução do consumo de insumos mantendo o conforto e a
produtividade das atividades.
Eficiência Energética: Uso de técnicas e práticas para minimização no uso de energia ou no aproveitamento
máximo da energia usada.
Energia Renovável: Energia obtida a partir de fontes de recursos ambientais renováveis, respeitando os
limites de suporte da Terra.
Fornecedor: Toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. O fabricante,
o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de
projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de
seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.
Gestão Socioambiental: Processo ou sistema de gerenciamento que integra as dimensões econômica,
ambiental e social, através da articulação e inter-relacionamento de todos os componentes mais relevantes
da organização, para a condução de um negócio ou execução de uma atividade, como sistema coerente
para alcançar os objetivos pretendidos. O sistema combina as práticas internas e as questões externas de
maneira a estabelecer a confluência dos limites organizacionais, dos recursos e dos processos, abrangendo
recursos humanos, equipamentos, missão, valores, princípios e cultura organizacionais.
Gestão Sustentável: Modelo de práticas para execução de atividades de determinada organização,
comunidade, país ou subunidade político-administrativa de maneira a desenvolver todas as formas de
capital (manufaturado, financeiro, material, ambiental, social e humano) e, ao mesmo tempo, a criar valor
para todas as partes interessadas no presente e de preservar o direito das gerações futuras de decidirem
sobre seus próprios desejos.
Impacto Ambiental: Qualquer alteração das propriedades físico-químicas e biológicas do meio ambiente,
causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou
indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a
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biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, enfim, a qualidade dos recursos ambientais.
Logística reversa: Processo de coleta de produtos e materiais dos clientes ou consumidores para ser
reusado, reciclado, remanufaturado e empregado em outros produtos ou processos, na condição de
nutrientes industriais.
Matéria Prima: Bem material, insumo, componente ou elemento usado no processo produtivo, que se
incorpora ou não ao produto intencionado e que se apresenta: (i) nos estados físico, químico ou biológico,
(a) individualizado ou (b) sob diferentes combinações desses; (ii) na condição como foi extraído da natureza,
de origem abiótica (não renovável) ou biótica (renovável); (iii) como fruto do processamento industrial de
recursos naturais bióticos, abióticos, individualmente ou combinados; ou (iv) como derivado de (a) síntese
química, (b) cultivo biológico em sistema fechado, (c) cultivo aberto intensivo, sob manejo controlado e (d)
extrativismo em larga escala.
Meio ambiente: (a) Direito fundamental constitucional; (b) conjunto de condições, leis, influências e
interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em toas as suas formas; (c)
patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo; (d) tudo o
que cerca o ser vivo, que o influencia e que é indispensável à sua sustentação - incluem solo, clima, recursos
hídricos, ar, nutrientes e os outros organismos. O meio ambiente não é constituído apenas do meio físico e
biológico, mas também do meio sociocultural e sua relação com os modelos de desenvolvimento adotados
pelo homem.
Obra: Realização de trabalho em imóvel, desde seu início até sua conclusão, cujo resultado implique na
alteração de seu estado físico anterior.
Planejamento: Atividade que envolve a formulação sistematizada de um conjunto de decisões devidamente
integradas, expressas em objetivos e metas, e que explicita os meios disponíveis ou necessários para
alcançá-los, num dado prazo.
Poluente: Substância, meio ou agente que provoque direta ou indiretamente qualquer forma de poluição;
substância ou energia que, em certas concentrações, é capaz de degradar a qualidade ou utilidade do
ambiente.
Preservação Ambiental: Ações que garantem a manutenção das características próprias de um ambiente e
as interações entre os seus componentes.
Prevenção: Atitude voltada para o conhecimento, análise e julgamento das potencialidades dos riscos e a
disposição para intervir e evitar a ocorrência de possíveis danos às pessoas e ao meio ambiente.
Produto: Resultado do processo produtivo, desenhado e oferecido para consumo ou uso, em diferentes
etapas da cadeia de valor ou para o consumo ou o uso final no ambiente público. O produto é desenhado
para desempenhar ou prover função ou funções que atendam às necessidades de (a) beneficiários, usuários
e consumidores ou (b) de processos produtivos intermediários, em diferentes níveis e momentos da cadeia
de negócios ou de valor.
Projeto: Atividade ou conjunto coordenado de atividades dirigidas para alcançar objetivos explícitos e
justificados, segundo uma metodologia definida e empregando recursos humanos e materiais durante certo
período de tempo; representação gráfica ou escrita necessária à materialização de uma obra ou instalação,
realizada por meio de princípios técnicos e científicos, visando à consecução de um objetivo ou meta,
adequando-se aos recursos disponíveis e às alternativas que conduzem à viabilidade da decisão.
Qualidade Ambiental: Juízo de valor atribuído ao quadro atual ou às condições do meio ambiente. A
qualidade do ambiente resulta dos processos dinâmicos e interativos dos componentes do sistema
ambiental e define-se como o estado do meio ambiente numa determinada área ou região, como é
percebido objetivamente em função da medição de qualidade de alguns de seus componentes, ou mesmo
subjetivamente em relação a determinados atributos, como a beleza da paisagem, o conforto, o bem-estar.
Qualidade de Vida: São aspectos que se referem às condições gerais da vida individual e coletiva: habitação,
saúde, educação, cultura, lazer, alimentação, etc. O conceito se refere, principalmente, aos aspectos de
bem-estar social que podem ser instrumentados mediante o desenvolvimento da infraestrutura e do
equipamento dos centros de população, isto é, dos suportes materiais do bem-estar.
Reciclagem: É qualquer técnica ou tecnologia que permite o reaproveitamento de um resíduo, após o
mesmo ter sido submetido a um tratamento que altere as suas características físico-químicas.
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Recurso: Qualquer forma de capital disponível para uso; qualquer material físico, químico ou biológico,
energético ou informacional disponível para os processos produtivos, inclusive os nutrientes industriais
usados e recuperados durante o processo de produção. Em termos de capital natural, qualquer material
provido ou disponível na natureza, inclusive a radiação solar, ar e água que possa ser usado para atividades
humanas de produção ou para funcionamento da sociedade. Em termos de capital humano, qualquer
habilidade ou técnica provida pela habilidade intelectual.
Recursos Naturais: Denominação aplicada a todas as matérias-primas, tanto aquelas renováveis como as
não renováveis, obtidas diretamente da natureza, e aproveitáveis pelo homem.
Recursos Naturais Renováveis: Recursos que são repostos por processos naturais. Para a sustentabilidade
é indispensável que a reposição dos estoques seja feita na taxa comparável à do consumo pelas atividades
humanas e outros usos. São renováveis o oxigênio, água, recursos biológicos, biomassas e outros materiais
orgânicos, inclusive commodities como papel, madeira, couros, entre outros. Mas poderão perder a qualidade
de renovação se a extração ultrapassar o limite da capacidade de carga do planeta (condição indispensável
para a sustentabilidade). O esgotamento de aquíferos e a remoção da água absorvida em estruturas
rochosas porosas podem tornar a capacidade de renovação irreversível.
Resíduo: Qualquer material, gasoso, líquido ou sólido, que sobra de um processo de produção,
transformação, extração de recursos naturais, execução ou consumo de produtos e serviços.
Resíduo Sólido: Restos, remanescentes putrescíveis e não putrescíveis (com exceção dos excrementos) que
incluem papel, papelão, latas, material de jardim, madeira, vidro, cacos, trapos, lixo de cozinha e resíduos de
indústria, instrumentos defeituosos, aparelhos eletrodomésticos, etc.
Responsabilidade Social: Relação ética e transparente da organização com todas as suas partes
interessadas, visando ao desenvolvimento sustentável.
Retrofit: Remodelação ou atualização do edifício ou de sistemas, por meio da incorporação de novas
tecnologias e conceitos, normalmente visando à valorização do imóvel, mudança de uso, aumento da vida
útil e eficiência operacional e energética.
Reutilização ou Reuso: Prática industrial na qual qualquer sobra de material ou de resíduo é recuperada
e volta diretamente ao mesmo processo produtivo – na forma original –, para o mesmo tipo de uso para
o qual foi originalmente concebido, sem prévio reprocessamento capaz de alterar a condição original,
assegurando-se, quando necessário, tratamento destinado ao cumprimento das normas ambientais e de
saúde pública.
Risco: Medida de danos à vida humana, resultante da combinação entre a frequência de ocorrência e a
magnitude das perdas ou danos.
Risco Ambiental: Função de risco de impacto (dano) multiplicado pelo grau e duração da exposição ao
perigo.
Saúde: Estado de completo bem-estar físico, mental e social, o qual não pode ser confundido com a
mera ausência de doença, e que se caracteriza pela preservação da vida humana e pela qualificação dos
elementos que constituem a condição de vida.
Serviço: Qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as
de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter
trabalhista. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
Sustentabilidade Institucional: O conceito de sustentabilidade institucional representa uma nova abordagem
que, simultaneamente, promove inclusão social (com respeito à diversidade cultural e aos interesses de
todos os públicos envolvidos no negócio direta ou indiretamente), reduz – ou otimiza – o uso de recursos
naturais e o impacto sobre o meio ambiente, preservando a integridade do planeta para as futuras
gerações, sem desprezar o foco no negócio. Esta abordagem, ao lado das melhores práticas de governança
corporativa, cria valor para a instituição e proporciona maior probabilidade de continuidade do negócio no
longo prazo, ao mesmo tempo em que contribui para o desenvolvimento sustentável para toda a sociedade
neste planeta.
Tecnologia: Aplicação sistemática de conhecimentos científicos e empíricos e habilidades humanas para
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construir processos novos ou aprimorar os existentes, para sistemas, bens e serviços, em escala econômica,
por meio do uso combinado de informação e comunicação, instrumentação e recursos financeiros e
humanos.
Tecnologia Limpa: Tecnologia de redução ou, idealmente, prevenção da geração de resíduos e emissores,
otimização energética e de consumo de materiais, inclusive água.
Valor de referência: Valor máximo que o Governo está disposto a pagar na aquisição de um bem e/ou
contratação de um serviço. Esse valor é obtido mediante pesquisa de preços no mercado e/ou consulta ao
Sistema de Preços Praticados – SISPP, conforme manual disponível em: http://www.comprasnet.gov.br.
Vida útil: Período de tempo durante o qual o edifício, ou seus sistemas, mantém o desempenho esperado,
quando submetidos apenas às atividades de manutenção pré-definidas em projeto.
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GUIA PRÁTICO
DE LICITAÇÕES
SUSTENTÁVEIS
DO STJ

APRESENTAÇÃO

A Comissão de Licitações Sustentáveis, alterada
pela Portaria STJ/GDG n. 671 de 24 de julho de 2015,
elaborou este Guia Prático de Licitações Sustentáveis com vista às boas práticas no processo de
gestão de compras do STJ, em consonância com
o Acórdão TCU 2.831/2015 e demais normativos
vigentes sobre o assunto.
Este guia tem como principal objetivo facilitar a
interação entre a Coordenadoria de Compras e Contratos (COCC), a Comissão de Licitações Sustentáveis
(CLS) e as áreas gestoras nos processos de aquisição
e contratação de serviços no STJ, em obediência
aos princípios estabelecidos na Lei n. 8.666/93, em
particular ao desenvolvimento nacional sustentável.
Não há pretensão de esgotar todas as dúvidas a respeito dos procedimentos de compras e contratações
sustentáveis, mas este guia decorre da evolução do
processo de implantação das licitações sustentáveis
no STJ, das boas práticas já utilizadas por suas unidades e da necessidade de sistematizar os conceitos
aprendidos, tornando-os mais acessíveis ao comprador público, bem como de padronizar alguns
procedimentos para ganhar maior celeridade no
atendimento às demandas existentes.

Renata Silva Côrtes
Comissão de Licitações Sustentáveis

2

INTRODUÇÃO

A aquisição de bens e a contratação de
serviços ou de obras de engenharia são
ações administrativas cuja gestão tem
impacto direto sobre o meio econômico, político, social, ambiental e cultural.
A adoção de programa de gestão pública socioambiental pela Administração
Pública vai ao encontro do art. 225
da Constituição Federal e dos arts. 3º
e 12 da Lei n. 8.666/93, que trazem a
responsabilidade e o dever dos órgãos
públicos de rever seus critérios de atuação e incorporar às suas ações novas
práticas capazes de reduzir ou eliminar os danos socioambientais.

3

A gestão pública socioambiental, numa
perspectiva interna, trata das atividades da Administração Pública, de sua
gestão, de seus processos internos, de
suas atividades cotidianas. A Advogada da União Maria Augusta Ferreira1
explica que, através de programas de
gestão pública socioambiental, é possível modificar os padrões de produção e

consumo nos órgãos públicos, por meio da
adoção de novos referenciais de desempenho e atuação, pela inserção da variável
socioambiental nas atividades diárias,
gerando economia de recursos públicos
e fomentando a consciência ambiental
nas instituições públicas, prestando assim
uma inestimável contribuição para a melhoria do ambiente e da qualidade de vida
para as presentes e futuras gerações.

de 2012, art. 5º, I a V), a disponibilidade
de estudos e tecnologias sustentáveis, o
ciclo de vida (Portaria n. 293,

As boas práticas de gestão “dependem das
atividades de planejamento e programação orçamentária e da definição de objetos, materializadas em projetos básicos
ou termos de referências bem elaborados,
destinados a instruir e a integrar os editais
de licitações.”2 Essa é a base para que sejam traçados os procedimentos essenciais
para o processo de licitação e a boa gestão
da execução dos contratos administrativos
e a avaliação da contratada.

A implementação da licitação sustentável implica a mudança da cultura de consumo. Durante o planejamento, deve-se
reavaliar, de modo sistemático, a necessidade de consumo, a quantidade necessária do objeto para atender ao propósito e o custo benefício da aquisição. Essa
avaliação deve contemplar a possibilidade de mudança nos procedimentos, o
que pode até dispensar a compra. Dessa
forma, a inserção de critérios de sustentabilidade nos processos tem início no
repensar da forma de uso de materiais e
serviços. Assim, deve ser reconsiderada
a necessidade, a quantidade e a forma
de executar o mesmo serviço com qualidade, e, ao mesmo tempo, utilizando
o mínimo de insumos, além de incluir a
preocupação com o descarte no pós-vida
útil. É uma oportunidade para as unidades revisarem seus procedimentos,
necessidade e quantidade dos produtos
e serviços utilizados.

A licitação pública sustentável é um
mecanismo de gestão pública em que a
sustentabilidade deve ser considerada desde a fase de planejamento orçamentário,
passando pela revisão dos procedimentos,
consumo consciente, execução contratual
e destinação adequada dos resíduos decorrentes da contratação.
Como definição, a licitação sustentável
busca integrar critérios ambientais, sociais e econômicos em toda decisão no
processo licitatório. Para avaliação desses critérios, deve ser considerada a real
necessidade de aquisição do produto ou
serviço (Portaria STJ n. 293 de 31 de maio

art. 6º) e descarte (Portaria n. 293, art. 8º, I
a V). Assim, o planejamento é o início para
o uso mais eficiente e responsável dos recursos públicos por meio da diminuição
das externalidades negativas e análise dos
ciclos de vida.

______________________
1
FERREIRA. Apontamentos sobre a Gestão Socioambiental na Administração Pública Brasileira. Sustentabilidade na Administração Pública
– Valores e Práticas de Gestão Socioambiental. p. 30-31.
2
Manual de Compras, Contratação e Gestão da Execução de Contratos
do STJ. Processo STJ 10352/2015. p.28

ORIENTAÇÕES
PRÁTICAS

Procedimentos que você deve adotar
antes de realizar um pedido de compra
ou contratação.
Planejamento
ferramenta fundamental
O planejamento das compras e contratações é uma ferramenta fundamental
para a gestão pública sustentável. Ele
tem como base a capacidade de prever,
orientar e controlar as necessidades. O
planejamento é o princípio da modificação dos padrões de produção e consumo
e da otimização dos recursos da gestão
das organizações.
A administração tem o dever de selecionar os bens, serviços e obras de forma
mais vantajosa, em cumprimento ao art.
3º da Lei n. 8.666/93 e isso, em sentido amplo, não abrange somente o preço, mas
também a qualidade e a sustentabilidade
de proteção ao meio ambiente.

tabilidade do STJ, que trata do consumo
sustentável:
“I. repensar a necessidade de consumo e os
padrões de produção e consumo;
II. recusar possibilidades de consumo desnecessário;
III. reduzir, consumir menos, optar por produtos que ofereçam menor potencial de geração de resíduos e tenham maior durabilidade;
IV. reutilizar, evitar que vá para o lixo aquilo
que possa ser reaproveitado;
V. reciclar, transformar materiais usados em
matérias-primas para outros produtos por
meio de processos industriais ou artesanais.”

Parte daí a ideia de consumo consciente
que deve permear as decisões da administração.
a. O serviço/necessidade pode ser atendido de outra forma?

Procedimentos básicos:

1.

Verificar/avaliar a real necessidade de
aquisição do material/equipamento ou
da contratação do serviço, objeto da
futura solicitação.
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Há grande diferença entre a vontade e a
necessidade de comprar. Em conformidade com o art. 5º da Política de Susten-

Nas situações em que um produto não tem
uso contínuo, podem-se verificar as oportunidades de compartilhamento entre unidades diversas.
Ex. Um rotulador eletrônico, por exemplo,
não precisa ser adquirido por todas as unidades. Esse material adquirido por alguma unidade que o usa de forma mais frequente (ex.
Seção de Controle de Patrimônio) pode ser

compartilhado com alguma outra unidade que necessite dele
num momento determinado, para demanda eventual.

b. Analisar oportunidades de melhoria. É possível mudar

procedimento? A mudança de procedimento evita, altera ou reduz a necessidade de aquisição?

exemplo). Por outro lado, cria demandas por outros materiais e
serviços decorrentes das características da nova plataforma (mídias, palm tops, serviços de internet rápida).

2.

Verificar legislação incidente.

Normas gerais
Ex. Optar pela assinatura digital de periódicos favorece a redução de demanda por impressos com consequente redução na
geração de resíduos. Ademais, facilita o acesso concomitante a
um público maior.

c. Verificar o estoque local disponível.
Antes de comprar, é imprescindível verificar o estoque atual,
suas condições e quantitativos a fim de analisar se há necessidade de aquisição de um novo estoque, ou ainda para que
se projete adequadamente a estimativa do consumo para o
próximo período, baseado na série histórica do período anterior e do atual.

d. Reavaliar a quantidade suficiente e necessária.
A necessidade de aquisição de novos materiais deve ser avaliada
a partir da verificação das condições atuais e quantitativos existentes no estoque, conforme mencionado no item anterior.
Ademais, tal reavaliação deve ser feita em conjunto com o
impacto que a mudança dos procedimentos pode provocar
no uso dos materiais. O estudo deve ser feito para curto, médio e longo prazo.
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Ex. O processo eletrônico, à medida que se consolida, provoca
profundas alterações no uso e consumo de materiais de expediente que se tornam obsoletos ou inúteis (redução do uso do
papel, canetas, grampeadores, estantes, capas de processos, por

- Constituição Federal, de 1988, arts. 170 e 225.
- Lei n. 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e as alterações promovidas
pela Lei n. 12.349, de 2010, em particular no art. 3°, caput, da
Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, com vistas à promoção
do desenvolvimento nacional sustentável, bem como as que
visam ao estabelecimento como objetivos a prioridade, nas
aquisições e contratações governamentais, para produtos
reciclados e recicláveis e para bens, serviços e obras que
considerem critérios compatíveis com padrões de consumo
social e ambientalmente sustentáveis.
- Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a
Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos
de formulação e aplicação, e dá outras providências.
- Decreto n. 7.892, de 23 de janeiro de 2013 - regulamenta
o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei
n. 8.666, de 21 de junho de 1993.
- Decreto n.° 7.746, de 2012, que regulamentou o art. 3° da
Lei n. 8.666 de 21 de junho de 1993, para estabelecer critérios, práticas e diretrizes gerais para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável por meio das contratações
realizadas pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes,
e institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na
Administração Pública – CISAP.

- Decreto n. 5.450, de 2005, que regulamentou o pregão, na
forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns.

obras que considerem critérios compatíveis com padrões de
consumo social e ambientalmente sustentáveis.

- Resolução CNJ n. 201, de 3 de março de 2015 – dispõe sobre
a criação e competências das unidades ou núcleos socioambientais nos órgãos e conselhos do Poder Judiciário e implantação do respectivo Plano de Logística Sustentável (PLS – PJ).

- Lei n. 5.610, de 16 de fevereiro de 2016 – dispõe sobre a
responsabilidade dos grandes geradores de resíduos sólidos
no Distrito Federal.

- Portaria STJ n. 293 de 31 de maio de 2012 – dispõe sobre a
Política de Sustentabilidade no Superior Tribunal de Justiça.
- Portaria STJ n. 866 de 11 de dezembro de 2009 Dispõe sobre
a utilização de papel reciclado no âmbito da Secretaria do
Superior Tribunal de Justiça

- Lei n. 462, de 22 de junho de 1993 – dispõe sobre a reciclagem de resíduos sólidos no Distrito Federal.
- Decreto n. 7.404, de 2010, que estabeleceu normas para execução da Política Nacional de Resíduos Sólidos e instituiu o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos.

- Instrução Normativa Ibama n. 6 DE 15/3/2013 dispõe sobre a
regulamentação do Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP.

- Decreto n. 5.940, de 2006, que instituiu a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da
administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos
catadores de materiais recicláveis, e dá outras providências.

- Instrução Normativa SLTI n. 1 de 2010, que estabeleceu critérios
de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras na Administração Pública Federal.

- Decreto n. 96.044, de 18 de maio de 1988. Aprova o regulamento para o transporte rodoviário de produtos perigosos e
dá outras providências.

Microempresa e da empresa de pequeno porte
- Lei Complementar n. 123, de 2006 (alterada pela Lei Complementar n. 147, de 7 de agosto de 2014) - instituiu o Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
e estabeleceu normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União,
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

- Resolução Conama nº 275, de 25 de abril de 2001 - Estabelece
o código de cores para os diferentes tipos de resíduos, a ser
adotado na identificação de coletores e transportadores, bem
como nas campanhas informativas para a coleta seletiva.
- Resolução Conama n. 307 de 5 de julho de 2002 (alterada pela
Resolução Conama n. 469 de 29 de julho de 2015) – estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos, a
ser adotado na identificação de coletores e transportadores,
bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva.

Resíduos sólidos
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- Lei n. 12.305, de 2010, que estabelece como objetivos a
prioridade, nas aquisições e contratações governamentais,
para produtos reciclados e recicláveis e para bens, serviços e

- Resolução Conama n. 416 de 30 de setembro de 2009 - dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental causada por
pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada
e dá outras providências.

- Resolução Conama n. 401 de 4 de novembro de 2008 - estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio
para pilhas e baterias comercializadas no território nacional e
os critérios e padrões para o seu gerenciamento ambientalmente adequado, e dá outras providências.

Energia elétrica
- Lei n. 12.187, de 2009, que prevê critérios de preferência nas
licitações públicas para propostas que propiciem maior economia de energia, água e outros recursos naturais.
- Lei n. 10.295, de 2001, que trata da Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia e visa à alocação eficiente
de recursos energéticos e a preservação do meio ambiente.
- Decreto n. 4.059, de 2001, que regulamentou a Lei n. 10.295,
de 17 de outubro de 2001, e dispõe sobre a Política Nacional
de Conservação e Uso Racional de Energia.
- Instrução Normativa SLTI n. 2 de 4 de junho de 2014 – dispõe sobre regras para a aquisição ou locação de máquinas
e aparelhos consumidores de energia pela Administração
Pública Federal direta, autárquica e fundacional e uso da
Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) nos
projetos e respectivas edificações públicas federais novas
ou que recebam retrofit.

Alimentação
- Lei n. 10.831, de 2003, que dispõe sobre a agricultura orgânica.
- Lei n. 11.326, de 24 de julho de 2006 – estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura
Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais.

7

- Decreto n. 7.794, de 2012, que instituiu a Política Nacional de
Agroecologia e Produção orgânica.

- Decreto n. 6.323, de 27 de setembro de 2007 Regulamenta a
Lei n. 10.831, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre
a agricultura orgânica.

Produtos ou equipamentos que não contenham
substâncias degradadoras da camada de ozônio
- Decreto n. 2.783, de 1998 – dispõe sobre proibição de
aquisição de produtos ou equipamentos que contenham
ou façam uso das substâncias que destroem a camada de
ozônio – SDO, pelos órgãos e pelas entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e
dá outras providências.
- Resolução Conama n. 401 de 4 de novembro de 2008 - estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio
para pilhas e baterias comercializadas no território nacional e
os critérios e padrões para o seu gerenciamento ambientalmente adequado e dá outras providências.

Computadores sustentáveis – TI Verde
- Portaria n. 2 de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia
da Informação do Ministério do Planejamento Orçamento e
Gestão, que dispõe sobre as especificações padrão de bens
de Tecnologia da Informação no âmbito da Administração
Pública Federal direta, autárquica e fundacional.

Acessibilidade /Inclusão
- Lei n. 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira
de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa
com Deficiência).
- Decreto n. 6.949, de 25 de agosto de 2009, que promulga a
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova
York, em 30 de março de 2007.

3.

O repensar e a verificação de necessidade incluem,
também, tarefas como (se couber):
a. verificar estrutura disponível
b. acessórios necessários
c. vida útil
d. assistência técnica
e. custos de instalação
f. custos de manutenção
g. demandas de outras unidades/seções por serviço/produtos semelhantes

h. características adicionais do serviço/produto ne-

cessários para garantia de qualidade, durabilidade,
eficiência de uso, segurança, salubridade, conforto,
acessibilidade, eficiência dos materiais, uso racional de recursos naturais (água, energia e matéria-prima), destinação dos resíduos e logística reversa,
potencial de reaproveitamento e reciclagem.

- Após a definição da necessidade de aquisição/serviço outras informações precisam ser agregadas ao material/serviço a fim de que a demanda possa ser atendida de forma
adequada e de modo eficiente, com vista ao bom uso do
recurso público, sem comprometer a satisfação das necessidades da Administração.
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Ex. Caso seja preciso comprar lâmpadas, devem-se avaliar
também os seguintes itens: quantos bocais de lâmpadas existem? Qual a frequência de queima/troca das lâmpadas? De
que tipo de lâmpada eu preciso (ex.: incandescente, cristal de
100 w, fluorescente de 40w etc.)? Há modelos de lâmpadas
mais eficientes (eficiência energética)? Há modelos de lâmpadas cujo mercado dispõe de tecnologia de logística reversa?
Como serão descartadas as lâmpadas trocadas?

4.

Pesquisar similar mais sustentável no mercado.
O gestor público deve observar e garantir o equilíbrio entre
os princípios da licitação estabelecidos no art. 3º da Lei n.
8.666/93. Não pode a administração descuidar da competitividade e economicidade, buscando, sempre que possível, o
equilíbrio destas com a redução do impacto ambiental (art.
12 da Lei n. 8.666/93) e benefícios sociais desejados. “A melhor proposta não é simplesmente a de menor preço, mas é
aquela que melhor atende ao interesse público, considerando-se inclusive seus aspectos ambientais”. 3
O Tribunal de Contas da União (TCU) no Acórdão n. 2.380/2012
– 2ª Câmara – entendeu que, “no âmbito da administração
pública federal, direta, autárquica e fundacional, tanto em
face do disposto no art. 3º da Lei 8.666/93, quanto da IN SLTI/
MPOG 1, de 19/1/2010, as especificações para a aquisição de
bens, contratação de serviços e obras deverão conter critérios
de sustentabilidade ambiental, atentando-se para os processos
de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos
e matérias-primas que deram origem aos bens ou serviços a
serem contratados” (item 1.5.1.1), bem como “o descarte de
resíduos recicláveis pelos órgãos da administração pública federal, direta e indireta, deve ser feito em conformidade com o
disposto no Decreto 5.940/2006” (item 4.2).
Nesse sentido, deve-se sempre verificar a disponibilidade no
mercado de produtos com critérios de sustentabilidade, medida
que faz parte da concepção de uma gestão mais ampla, na qual o
custo final do produto pode ser reduzido em função da redução
do custo em outros produtos ou ainda em razão da economia
gerada, sem deixar de mencionar a redução nos custos ambientais do uso de recursos naturais e da disposição final, bem como
aqueles relacionados com o objetivo de fomento a novos mercados e tecnologias, além da prevenção da saúde e segurança.
______________________
3 BLIACHERIS. - Manual Implementando Licitações e Contratos. PARTE II. Cadernos da Consultoria-Geral da União.

E cabe ao gestor, na fase do planejamento da contratação, verificar a possibilidade de inserção e comprovação dos critérios
de sustentabilidade, além da sua disponibilidade no mercado.

méstico que não é adequado ao local onde será instalado,
aquisição de software incompatível com as necessidades.
As especificações das embalagens devem acompanhar a
descrição do objeto solicitado, destacando-se que, quando
a unidade do pedido for CAIXA, SACO, TUBO, VIDRO, etc...,
essa indicação deverá acompanhar a descrição do objeto.
Exemplo: CANETA esferográfica, com as seguintes características mínimas: corpo em material plástico transparente com
orifício na lateral e com tampa ventilada na cor da tinta, tubo
da tinta em material transparente, ponta de latão com esfera
de tungstênio, escrita média entre 0,7mm e 0,9 mm, cor da
tinta azul – similar ou com o mesmo padrão de qualidade das
seguintes marcas BIC, Compactor, Faber Castell - Quantidade: 150 - unidade: caixa com cinquenta unidades. Estaremos
comprando, neste caso, 150 caixas com 50 canetas em cada
uma, totalizando assim a aquisição de 7.500 canetas.

5.

O material a ser adquirido ou o serviço a ser contratado deverão ser satisfatoriamente identificados, de
modo que o mercado consiga determinar, perfeitamente, o que se pretende adquirir/contratar. O objeto
de uma licitação quando inadequadamente ou insuficientemente identificado inviabiliza todo o trabalho
realizado pelo solicitante.
A escolha do material deverá se dar de forma clara e objetiva,
tendo em vista os padrões mínimos de qualidade e desempenho. A indicação de marca é vedada pela Lei n. 8.666/93
e só será admitida quando se tratar de um produto único ou
um serviço só possa ser realizado por uma única empresa. E
essa restrição deverá ser apoiada em justificativas técnicas e
administrativas, sob pena de nulidade dos atos e responsabilização de quem lhe deu causa.
A marca poderá ser usada como referência a uma mera
exemplificação da qualidade mínima admitida (Ex.: caneta
esferográfica, com as seguintes características mínimas: corpo em material plástico transparente com orifício na lateral
e com tampa ventilada na cor da tinta, tubo da tinta em material transparente, ponta de latão com esfera de tungstênio,
escrita média entre 0,7mm e 0,9mm, cor da tinta azul – similar ou com o mesmo padrão de qualidade das seguintes
marcas BIC, Compacto, Faber Castell).
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A falta de informações ou parâmetros no levantamento ou
na especificação daquilo que se quer adquirir pode comprometer a aquisição de material em qualidade ou em quantidade ou ambos os casos, ou mesmo pode impossibilitar o
atendimento da demanda em virtude da falta de mercado
ou por restrição da competitividade. Ex.: aquisição de equipamento com potência insuficiente; aquisição de eletrodo-

6.

No caso de materiais de consumo, o objeto deverá ser
solicitado segundo as estimativas de consumo de utilização para um período de doze meses para evitar
tanto o excesso quanto a carência de materiais.
É importante que o cálculo das projeções considere o período
de tempo de oito meses previstos para a conclusão do procedimento licitatório, tempo de doze meses previstos para consumo,
saldo atual dos estoques e quantitativo destinado à formação
de estoque de segurança, correspondente ao consumo médio
mensal de dois meses, o qual se destina a suprir eventuais demandas que venham a superar a quantidade estimada.
Observa-se imperioso o cuidado para não solicitar quantidades
superiores à capacidade de armazenagem do local de entrega.
Não devem ser adquiridos materiais dos quais não se tenha a adequada capacidade técnica e física de estocagem. São entendidas
essas capacidades como as indicações de estocagem indicadas
pelo fabricante no rótulo do material/produto ou determinadas

por legislação específica. Observa-se que produtos/materiais dos
quais não se detém capacidade de estocagem deverão se adquiridos ou entregues na quantidade exata de seu consumo.
Exemplo. Existe local para guardar as lâmpadas até que todas
sejam instaladas? Não é indicada a existência de almoxarifados setoriais ou paralelos!

7.

Verificar, nos casos de material de consumo ou material permanente, junto à Coordenadoria de Suprimentos e Patrimônio (CSUP), a existência de estoque
do material/equipamento objeto da solicitação.
Observação: Na oportunidade, poderá ser verificada a existência de materiais/equipamentos oriundos das campanhas de
descarte ou do projeto “STJ reutiliza” em condições perfeitas
para reaproveitamento.

8.

Verificar, nos casos de material de consumo ou material permanente, junto à Coordenadoria de Compras
e Contratos (COCC), a existência de ata de registro
de preços – ARP válida e com saldo suficiente para
atender a demanda pretendida;

9.

Verificar, no caso de aquisição de material permanente
(equipamento), a disponibilidade em almoxarifado dos
insumos necessários à realização da primeira operação
do equipamento, bem como verificar se, no local onde
se pretende instalar o equipamento, há infraestrutura
suficiente e adequada para tal, bem como para a realização dos primeiros testes quando ele for entregue;

10.
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Verificar, no caso de material de consumo, se há, no local onde ele deverá ser entregue, condições adequadas
para sua guarda e acondicionamento dentro das indi-

cações do fabricante (Ex.: luminosidade, temperatura,
umidade etc.). As condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material,
nem a perda do prazo de validade ou garantia.
Não poderão ser adquiridos materiais dos quais não se tenha a
adequada capacidade técnica e física de estocagem. São entendidas essas capacidades como as indicações do fabricante
no rótulo do material/produto ou determinadas por legislação
específica. Observa-se que produtos/materiais dos quais não
se detém capacidade de estocagem deverão se adquiridos ou
entregues na quantidade exata de seu consumo.

11.

Verificar se o material de consumo, equipamento ou
serviço a ser solicitado não são regulados por setor
específico da instituição. Pedidos de natureza complexa ou específica devem ser realizados por profissional ou por setores da instituição que detêm competência técnica para tanto:
a. as obras, reformas e readequações pela Secretaria de
Gestão Predial;
b. equipamento e material de laboratório pela Secretaria de Serviços Integrados da Saúde;
c. obras e materiais bibliográficos, periódicos, jornais e
revistas de circulação nacional, a solicitação é responsabilidade da Biblioteca Ministro Oscar Saraiva;
d. concessão de diárias de viagem e passagens aéreas é
responsabilidade da Seção de Apoio Logístico/SAD;
e. veículos - Coordenadoria de Transporte;
f. gêneros alimentícios - Seção de Copa;
g. equipamento e suprimento de informática devem ser
solicitados com o apoio e participação da Secretaria
de Tecnologia da Informação e Comunicação;
h. mobiliário pela Coordenadoria de Suprimentos e Patrimônio.

Caso se verifique que o material, equipamento ou serviço que se pretende solicitar se enquadram em um dos
casos acima, deve-se entrar em contato com a unidade
técnica responsável para realizar a demanda.
As competências das unidades estão descritas no Manual
de Organização do STJ (http://intranet.stj.gov.br/docs_intranet/manuais/STJ_031538_2015_Manual_de_Organizacao_Maio_2016.pdf)

12.

Caso a CSUP informe que não há estoque do material de consumo ou permanente ou, ainda, caso a
COCC informe a não existência de ata de registro
de preços que atenda o objeto solicitado, a unidade
demandante deverá realizar pedido de material/
serviço no Sistema Administra, em conformidade,
no que for possível, com o art. 15 da Lei n. 8.666/93.

13.

De acordo com o art. 7º da Lei n. 8.666/1993, é condição essencial para a instauração de procedimento
licitatório a elaboração do projeto básico.
O projeto básico/termo de referência é peça importante
para orientar todos os procedimentos administrativos do
processo de compras e contratação; se for falho ou incompleto, a aquisição não atenderá aos objetivos da Administração. Importante mencionar que a sua elaboração
é de competência da unidade requisitante do material.
Deve ser elaborado com os elementos necessários e suficientes para que aquisição seja feita de modo a atender
a necessidade da Administração e aprovado pela autoridade competente, conforme consta do Manual de Organização do STJ.
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14.

A unidade solicitante deve informar, no pedido de compra ou de contratação, o código de execução orçamentária no intuito de ratificar que a despesa está prevista.
Os pedidos de compra e contratações devem estar em
conformidade com a previsão das despesas incluídas na
proposta orçamentária, devendo consignar nos pedidos o
atendimento a esse requisito e indicar o código de execução atribuído após a fase de retorno informada pela unidade
de orçamento e finanças do Tribunal.
Excepcionalmente, serão atendidos pedidos de compras ou
contratações não incluídos na proposta orçamentária. Para
isso, deverá ser apresentada justificativa, além de indicação
de outra demanda para fazer a compensação.

15.

O pedido de compra/serviço deve ser formulado no
Sistema Administra – módulo “Pedido de Material/
contratação” entre os dias 2 e 24 de cada mês e deverá, obrigatoriamente, vir acompanhado das seguintes informações:
a. Termo de referência/projeto básico;
b. Submissão à autoridade competente para aprovação;
c. Informação do código de execução orçamentária para
a referida despesa.

16.

Os pedidos de aquisição ou contratação de serviços
deverão ser elaborados levando-se em consideração
critérios de sustentabilidade (Lei n. 8.666/93 art. 3º,
IN/MPOG n. 1/2010 e Decreto n. 7.746 de 5/6/2012, Política de Sustentabilidade do STJ). Orientações constam
na PARTE II deste Guia Prático.

Desenvolvimento
econômico e social

• Melhor planejamento das necessidades (contratações
periódicas)

Na elaboração do edital, o Estado deve usar o seu poder de compras em favor dos pequenos negócios para
a promoção do desenvolvimento nacional sustentável,
de acordo com o previsto na Constituição Federal, na
Lei Complementar n. 123/2006, Lei n. 8.666/93, Lei n.
10.520/2002 e outras legislações correlatas no âmbito
de cada ente da Federação.

• Padronização de equipamentos e soluções – facilidade
de manutenção e uso.

Em conformidade com o inciso I do art. 48 da Lei Complementar n. 123/2006 e suas alterações, o processo
licitatório deve ser destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno
porte nos itens de contratação cujo valor seja de até
oitenta mil reais.

Compras compartilhadas sustentáveis
Trata-se da aquisição conjunta de bens e serviços que
geram menos impacto ambiental, mais justiça social e
eficiência econômica, com ganho de escala, realizada
por organizações públicas de diferentes setores ou
entre unidades de uma mesma organização pública,
visando fomentar a produção e o consumo sustentável no país. Com as compras e contratações por escala
econômica, maximizam-se os recursos, minimizam-se os custos e se obtêm ganhos de produtividade na
escala econômica.
• Economia de esforços através da redução de processos
repetitivos.

12

• Redução de custos por meio da compra concentrada
com maiores volumes (ganho de escala).

PEDIDO DE MATERIAL / CONTRATAÇÃO
Sistema administra
Acesso ao Sistema:

1.
A autorização para acesso ao Sistema de
Pedido de Material deve ser solicitada:
•
•

Central SAC r. 8080 ou;
Central SAC, via Sistema.

• Clique no ícone do SAC
para uma iniciar uma
solicitação de serviço.

• Clique na opção:
Chamados Técnicos – Informática – R. 9393

• Clique no ícone: Nova solicitação
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• Informar  login e senha

• Digite no campo indicado a solicitação
de cadastro no Sistema de Pedido de
Material, indicando, se possível, algum
perfil com atribuições semelhantes.

• Clique no ícone :
Registrar nova solicitação
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PEDIDO DE MATERIAL - Uso do Sistema
1. Informar usuário e senha

• Informar  login e senha

2. Na tela de início, informar o código do material ou parte da descrição do material desejado, como argumento
de pesquisa. Pressione “enter” para pesquisar;
• Informe o código do material
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• ou a descrição do item (ou parte dela). Em seguida,
clique no ícone “...” ou tecle “enter” para efetuar a pesquisa.

3. Selecione o item desejado e clique no botão “Incluir no pedido”;

• Clique no ícone:
Incluir no pedido

4. Informar a quantidade a ser solicitada e o saldo atual;

• Para cada item do pedido
acrescentado, informe a
quantidade a ser solicitada, bem
como o saldo atual do produto.
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5. Caso seja necessária a indicação de algum dado
complementar acerca do objeto, informar no campo
“Complemento – Descrição”:

7. Por fim, após todas as alterações necessárias,
clique no botão “Gravar”.

• Para acrescentar alguma informação
complementar, clique no ícone “...”
6. Após informar a complemento, clique no botão “Gravar”;

• Após informar todos os produtos a serem solicitados
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• Após digitar as informações complementares para o
pedido de materiais atual, clique no botão “gravar”

PLANEJAMENTO DE MATERIAL DA UNIDADE
A Orientação Normativa GDG n. 4 de 13 de maio
de 2014, que trata da execução orçamentária no Superior Tribunal de Justiça, determina, no seu art. 7°,
que a Secretaria de Administração deverá anualmente
elaborar o plano de compras e o divulgará até o dia 19
de dezembro de cada ano. O plano de compras deverá
ser ajustado até o dia 15 de fevereiro e ter como base as
prioridades definidas, considerando os valores efetivamente aprovados na Lei Orçamentária Anual (LOA).

PEDIDO DE MATERIAL
PLANEJAMENTO - Uso do Sistema
1. Informar  login e senha

O plano anual de compras e contratações é uma premissa básica da gestão, pois otimiza as ações de logística
da entidade e das organizações.
2. Acessar, no menu principal, a opção “Planejamento de
material de consumo”, conforme abaixo:

2.1 ALTERAR PLANEJAMENTO

• Para alterar/visualizar o
planejamento, clique no
botão “Alterar Planejamento”
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• Clique sobre o “planejamento de material de
consumo” para verificar o planejamento da unidade.

• A partir desta tela o planejamento de material
de consumo poderá ser alterado ou impresso.

A alteração do planejamento somente poderá ser feita se este não tiver
sido enviado. O botão “Alterar Planejamento” permite acesso à lista de materiais solicitados/planejados no período.
Funcionalidade dos botões na tela
de alteração do planejamento
de material de consumo:
Excluir
exclui item de material
do planejamento.
Gravar
salva as informações inseridas
e permite alterações posteriores.
Cancelar
fecha a tela sem salvar
as alterações realizadas.
Incluir
inclui novo item de material
ao planejamento.
Copiar
repete os quantitativos do ano
base para o exercício posterior,
para todos os materiais da lista.
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Finalizar
finaliza o planejamento e NÃO
permite alterações posteriores.

2.2 Para imprimir o planejamento, clique no botão
   “IMPRIMIR PLANEJAMENTO”:

Tela de impressão do planejamento de
utilização de materiais de consumo da
unidade, por período:
• Para imprimir/visualizar o
planejamento, clique no botão
“Imprimir Planejamento”
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Nesta tela será apresentada a relação
de material utilizado no ano anterior
(Qtd. realizada ano base) com os
respectivos quantitativos para subsidiar
no planejamento para o período seguinte
(Qtd. prevista pela unidade):

PARTE II

critérios de
sustentabilidade

versa, para destinação final adequada
(nos termos da Lei n. 12.305/2010);

As especificações para aquisição de bens,
contratação de serviços e obras no STJ, nos
casos em que for possível, deverão conter
critérios de sustentabilidade, considerando os processos de extração ou fabricação,
transporte, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas (art. 6º, Política de
Sustentabilidade do STJ). Consideram-se
como produtos mais sustentáveis aqueles:

A checagem verifica, entre alguns aspectos:
que resíduos sólidos serão gerados? Qual será
o destino final desses resíduos? As embalagens das matérias-primas retornarão para os
respectivos fornecedores ou o que impediria o
retorno? A embalagem poderá ser reciclada?

a) cujo processo produtivo implique
menor uso de energia, água e matéria-prima;
b) cujo processo produtivo implique geração reduzida de resíduos tóxicos e
gases de efeito estufa;
Checagem: Há utilização de alguma fonte de energia (gás natural, GLP, energia
elétrica)?Quais serão as emissões atmosféricas geradas? Como serão tratadas as
emissões ambientais geradas (efluentes e
resíduos sólidos)?

c) oriundos de fonte renovável;
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d) cujos resíduos gerados no fim da sua
vida útil possam ser reciclados, reaproveitados ou ainda retornados à cadeia produtiva, ou ainda destinados,
conforme o sistema de logística re-

e) que possuam qualidade, sejam úteis,
duráveis e resistentes, com redução
dos custos de manutenção.
A Associação Brasileira de Normas Técnicas
– ABNT é o órgão responsável pela normalização técnica no país, fornecendo a base
necessária ao desenvolvimento tecnológico
brasileiro. Dentre as suas atividades, está a
certificação. “Certificar um produto ou serviço significa comprovar junto ao mercado
e aos clientes que a organização possui um
sistema de fabricação controlado, garantindo a confecção de produtos ou a execução
dos serviços de acordo com normas específicas, garantindo sua diferenciação face
aos concorrentes. (ABNT, 2011)”
Inmetro – No âmbito de sua ampla missão
institucional, o Inmetro objetiva fortalecer
as empresas nacionais, aumentando sua
produtividade por meio da adoção de mecanismos destinados à melhoria da qualidade de produtos e serviços (http://www.
inmetro.gov.br, 2015).

A avaliação da conformidade é um processo sistematizado, acompanhado e avaliado, de forma a propiciar adequado grau de confiança de que um produto, processo ou
serviço atende a requisitos preestabelecidos em normas e
regulamentos técnicos com o menor custo para a sociedade (INMETRO, 2013). A avaliação da conformidade busca atingir dois objetivos fundamentais: em primeiro lugar,
deve atender preocupações sociais, estabelecendo com o
consumidor uma relação de confiança de que o produto,
processo ou serviço está em conformidade com requisitos especificados. Por outro lado, não pode tornar-se um
ônus para a produção.
Desta forma, a avaliação da conformidade, por um lado, assegura ao consumidor que o produto, processo ou serviço
está de acordo com as normas ou regulamentos previamente estabelecidos em relação a critérios que envolvam,
principalmente, a saúde e a segurança do consumidor e a
características técnicas que seu produto deve atender para
se adequar às referidas normas ou regulamentos (INMETRO,
2007). Para as empresas, a avaliação da conformidade induz
à busca contínua da melhoria da qualidade.
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Aquelas que se engajam neste movimento, orientam-se
para assegurar a qualidade dos seus produtos, processos
ou serviços, beneficiando-se com a melhoria da produtividade e o aumento da competitividade, tornando a concorrência mais justa, na medida em que indica, claramente, os produtos, processos ou serviços que atendem aos
requisitos especificados (INMETRO, 2007). Entretanto, não
se podem comparar produtos com conformidade avaliada
com o objetivo de identificar se um é melhor ou pior que
o outro. No que diz respeito à avaliação da conformidade, pode-se afirmar que ambos atenderam a requisitos
mínimos de segurança, de proteção à saúde, de proteção
do meio ambiente, etc. Dois produtos com conformidade
avaliada com base na mesma referência normativa devem
ser entendidos como produtos que atendem a requisitos
mínimos aplicáveis às especificidades de uso do produto

e, portanto, não cabe comparação entre os mesmos, no
sentido de definir qual é melhor ou pior. O entendimento
que se deve ter em relação a um produto com conformidade avaliada é que o mesmo “atende a requisitos mínimos
estabelecidos em uma norma ou regulamento técnico”
(INMETRO, 2007).

f) Cuja vida útil esteja em equilíbrio com seu custo-benefício, inclusive de manutenções, se for o caso;
A checagem verifica, entre alguns aspectos: Qual será o consumo estimado de vida? A utilidade é suficiente para atender
as necessidades da administração de modo eficiente? Há
manutenções previstas? Qual o custo das manutenções? Há
previsão orçamentária para as manutenções e reparos?

g) para os casos em que couber, que os centros de assistência técnica instalados ou técnicos residentes sejam locais
ou em localidades próximas da região Centro-Oeste;
h) devem ser, preferencialmente, acondicionados em
embalagem que utilize materiais reciclados ou recicláveis, com o menor volume possível, porém com
garantia de proteção durante o transporte e o armazenamento, conforme IN n. 1 da SLTI/MPOG de 19 de
janeiro de 2010;
i) que privilegiam a produção local, incentivando o desenvolvimento local e contribuindo para a redução
dos custos de transporte: uso de combustíveis fósseis,
emissão de gases de efeito estufa;
j) no caso de alimentos, para aqueles oriundos da pequena produção local, ou oriundos do cerrado, ou ainda os
produzidos pelo sistema orgânico, privilegiando, quando possível, frutas, verduras e legumes da estação;
k) em que as substâncias tóxicas podem ser substituídas
por outras atóxicas ou de menor toxicidade.

Orientações gerais para aquisição de material de
consumo e permanentes, atendendo quesitos de
sustentabilidade.
•

•
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Optar pela compra de produtos mais sustentáveis
de forma gradativa, com a definição de metas crescentes de aquisição, observando os preços e a oferta no mercado, com razoabilidade e proporcionalidade. “A aquisição de produtos mais sustentáveis
deve ocorrer à medida que o mercado evolui e é capaz de ofertar garantia de qualidade e quantidade
suficiente para atender à demanda, sem o risco de
entraves no procedimento licitatório”;
Sempre que possível e no que couber, deve ser estabelecida margem de preferência para produtos
manufaturados e serviços nacionais que atendam
a normas técnicas brasileiras, em observância à Lei
n. 12.349/2010;

•

Deve ser observado, no caso de contratações de
bens, serviços e obras, o atendimento às normas técnicas elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), nos termos da Lei n. 4.150/62,
bem como outras similares, tudo com o objetivo de
aferir e garantir a aplicação dos requisitos mínimos
de qualidade, utilidade, resistência e segurança dos
materiais utilizados;

•

Para as atividades enquadradas entre as atividades
potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais listadas no Anexo I da Instrução
Normativa Ibama n. 6 de 15 de março de 2013, o
fabricante está sujeito ao registro no Cadastro Técnico Federal.

Assim, com base no entendimento da Assessoria Jurídica/STJ, Proc. STJ 12002/2014, fls.10/11, e no Guia Prático
de Licitações Sustentáveis da Advocacia-Geral da União

– AGU (http://www.agu.gov.br/page/download/index/
id/14134636), sugere-se a inclusão, no termo de referência (item de descrição ou especificação técnica do
produto) e no edital (item de julgamento da proposta,
na fase de avaliação de sua aceitabilidade e do cumprimento das especificações do objeto), do seguinte texto:
- A licitante deverá informar o CNPJ do fabricante para que
se possa averiguar se ele está em situação regular junto
ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da Lei n. 6.938/81, haja vista
que se trata de atividade produtiva constante do Anexo I da
Instrução Normativa n. 6 de 15 de março de 2013
(https://servicos.ibama.gov.br/phocadownload/legislacao/in_ctf_app.pdf);

a) A apresentação do certificado de regularidade
será dispensada, caso o pregoeiro logre êxito em
obtê-lo mediante consulta online ao sítio oficial
do Ibama, imprimindo-o e anexando-o ao processo;
b) Caso o fabricante seja dispensado de tal registro,
por força de dispositivo legal, o licitante deverá
apresentar o documento comprobatório ou declaração correspondente, sob as penas da lei.
As orientações contidas neste Manual não são as
únicas a serem adotadas do ponto de vista técnico.
Elencaram-se neste anexo exigências ambientais consideradas relevantes. A opção de compras de produtos
sustentáveis deve ser analisada, pautada e justificada
na legislação vigente.

i • Critérios de sustentabilidade
sugeridos às especificações
de materiais:
1.
Material de expediente
1.1

Papel

por qualquer outro meio de prova que ateste que o
bem fornecido cumpre com as exigências do edital
(Exemplos: Cadastro Técnico Federal no Ibama, Selo
FSC, Selo CERFLOR, etc.).

Materiais com critérios de sustentabilidade
cadastrados no Sistema Administra:
6336

papel med. 210 mmx
297 mm (a4), cor
branca.

UN

Sustentável reciclado

14217

papel med. 210 mmx
297mm (a4), reciclado.

UN

Sustentável reciclado

1.1.1 Papel reciclado
• fibra longitudinal;
• alcalino;
• cor natural do papel reciclado;
• sem resíduos e/ou falhas que comprometam ou distorçam a impressão de textos ou imagens;
• apropriado para utilização em máquinas copiadoras
e offset, impressoras a laser e jato de tinta e aparelhos de fax;
• isento de cloro elementar.

1.1.2 Papel branco
• isento de cloro elementar;
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• papel proveniente de madeira do manejo legal e
sustentável das florestas de origem. A comprovação
pode ser feita mediante inscrição nos rótulos, nas
embalagens, por informações disponíveis no site do
fabricante e/ou em sites dos órgãos competentes, por
apresentação de certificação emitida por instituição
pública oficial, ou por instituição credenciada, ou

1.2

Itens derivados do papel
(envelopes, pastas classificadoras, agendas, cartões de visita, blocos etc.)
Sempre que possível, dar preferência
a materiais confeccionados com papel
reciclado;
A Seção de Reprografia do STJ produz
blocos de rascunho a partir do reaproveitamento de folhas de papéis descartados
ou inutilizados. Optar por essa alternativa,
sempre que possível (código 17805 –
bloco pequeno para rascunho “reutiliza”,
med. 100 mm x 100 mm; código 17534
– bloco grande para rascunho “reutiliza”,
med. 150 mm x 210 mm).

Materiais com critérios de sustentabilidade cadastrados no Sistema Administra:
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7320 Bloco para rascunho branco, grande.

Bl

Sustentável - reciclado

7339 Bloco para rascunho, pautado.

Bl

Sustentável - reciclado

7347 Bloco para rascunho branco, pequeno.

Bl

Sustentável - reciclado

7352 Bloco para ficha odontológica externa - foe.

Bl

Sustentável - alterada a quantidade
de folhas coloridas

7354 Bloco para guia de atendimento - ga.

Bl

Sustentável - reciclado

7356 Bloco para receituário odontológico, med. 148 X 210 mm.

Bl

Sustentável - reciclado

13016 Bloco para receituário médico, controle especial

Bl

Sustentável - reciclado

16393 Bloco para atestado de saúde

Bl

Sustentável - reciclado

16395 Bloco para receituário médico

Bl

Sustentável - reciclado

17364

Bloco “flip-chart”, material reciclado, gramatura 75, med.
Aprox. 650 X 950 mm, contendo 50 folhas.

Bl

Sustentável - reciclado

17399

Bloco para recado autocolante grande, confeccionado
em papel 100% reciclado.

Bl

Sustentável - reciclado

17400

Bloco para recado autocolante pequeno, confeccionado
em papel 100% reciclado.

Bl

Sustentável - reciclado

17534 Bloco grande para rascunho “reutiliza”, med. 150Mmx210mm.

Bl

Sustentável - reciclado

17593 Bloco branco para rascunho

Bl

Sustentável - reciclado

17805 Bloco pequeno para rascunho “reutiliza”, med. 100Mmx100mm.

Bl

Sustentável - reciclado

17600 Pasta em material reciclável

Un

Sustentável - reciclado

1.4

Itens constituídos em todo ou em parte por materiais reciclados, atóxicos e biodegradáveis,
recarregáveis;

1.4.1 Canetas esferográficas e lapiseiras

Materiais com critérios de sustentabilidade cadastrados no Sistema Administra:
17402

Caneta esferográfica de material plástico com no mínimo 70% reciclado, cor
azul

Un

Sustentável - reciclado

17403

Caneta esferográfica de material plástico com no mínimo 70% reciclado, cor
vermelha

Un

Sustentável - reciclado

17404

Caneta esferográfica de material plástico com no mínimo 70% reciclado, cor
preta

Un

Sustentável – reciclado

17408 Lapiseira (0,5) material plástico reciclado

Un

Sustentável – reciclado

17408 Lapiseira (0,7) material plástico reciclado

Un

Sustentável – reciclado

1.4.2 Marca-texto e pincéis

Materiais com critérios de sustentabilidade cadastrados no Sistema Administra:
15694
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Caneta tipo marcador multiuso “destaca texto”, cor amarela, à base de
água, secagem rápida.

Un

Sustentável – menos tóxica

17405 Lápis bicolor, destaca-texto.

Un

Sustentável – matéria-prima,
proveniente de madeira legal

6466 Pincel atômico cor azul

Un

Sustentável – recarregável

6467 Pincel atômico cor preta

Un

Sustentável – recarregável

6468 Pincel atômico cor vermelha

Un

Sustentável – recarregável

6469 Pincel atômico cor verde

Un

Sustentável – recarregável

17555 Pincel recarregável com tinta para quadro branco, cor verde

Un

Sustentável – recarregável

17556 Pincel recarregável com tinta para quadro branco, cor vermelha

Un

Sustentável – recarregável

17557 Pincel recarregável com tinta para quadro branco, cor azul

Un

Sustentável – recarregável

17558 Pincel recarregável com tinta para quadro branco, cor preta

Un

Sustentável – recarregável

17559 Tinta para recarga de pincel para quadro branco, cor verde

Un

Sustentável – recarregável

17560 Tinta para recarga de pincel para quadro branco, cor vermelha

Un

Sustentável – recarregável

17561 Tinta para recarga de pincel para quadro branco, cor azul

Un

Sustentável – recarregável

17562 Tinta para recarga de pincel para quadro branco, cor preta

Un

Sustentável – recarregável

17788 Pincel para quadro branco recarregável, cor verde, com recargas

Un

Sustentável – recarregável

Un

Sustentável – recarregável

Un

Sustentável – recarregável

17789

Pincel para quadro branco recarregável, cor azul, com recargas

17790 Pincel para quadro branco recarregável, cor preta, com recargas

1.4.3 Porta-objetos

Materiais com critérios de sustentabilidade cadastrados no Sistema Administra:
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17366

Porta-canetas e lápis em material polipropileno reciclado, medidas externas de
55x90x55mm

Un

Sustentável - reciclado

17367

Porta-clipe, material polipropileno reciclado, medidas externas de 55mm x
40mm x55mm

Un

Sustentável - reciclado

17368

Porta-lembrete, material polipropileno reciclado ou madeira medindo 30mm x
110mm x 115mm

Un

Sustentável - reciclado

17369

Prancheta em material polipropileno reciclado ou madeira, medindo 340mm x
235mm

Un

Sustentável - reciclado

1.4.4 Outros

Materiais com critérios de sustentabilidade cadastrados no Sistema Administra:
6788

Cola plástica branca de pva, 1kg.

Fr

Sustentável - atóxica

6789

Cola plástica em bastão, 10g.

Tb

Sustentável - atóxica

6790

Cola plástica branca de pva, 40g.

Fr

Sustentável - atóxica

15037

Cola plástica em bastão, 20g.

Tb

Sustentável - atóxica

15790

Cola plástica em bastão, 20g.

Fr

Sustentável - atóxica

17407

Cola branca (pva) – lavável, 40g.

Tb

Sustentável - atóxica

6192

Corretivo líquido para erros datilográficos.

Un

Sustentável - atóxica

16745

Clipes “reutiliza”

Cx

Sustentável – reaproveitamento de materiais

17410

Régua comum, 30 cm, material plástico reciclado

Un

Sustentável - reciclado

Sugestão de especificação de itens sustentáveis (não consta no Sistema Administra:
Caneta corretiva

Lápis preto
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Caixa para arquivo
morto

Caneta corretiva – matéria-prima
plástico rígido, composição à base
de água, atóxico
Lápis - tipo: 2hb; formato: cilíndrico;
tamanho: 17,5cm; ponta: apontado;
corpo: madeira reflorestada
Papelão Kraft reciclado

Atóxico

Madeira reflorestada
Utilização de produtos reciclados, recicláveis, reutilizáveis,
reaproveitáveis ou biodegradáveis compostáveis.

Capa de processo

Cartolina reciclada

Utilização de produtos reciclados, recicláveis, reutilizáveis,
reaproveitáveis ou biodegradáveis compostáveis.

Envelope para
correspondência

Papel apergaminhado reciclado

Utilização de produtos reciclados, recicláveis, reutilizáveis,
reaproveitáveis ou biodegradáveis compostáveis.

Envelope tipo saco

Papel Kraft reciclado

Utilização de produtos reciclados, recicláveis, reutilizáveis,
reaproveitáveis ou biodegradáveis compostáveis.

Bloco auto adesivo
para recados

Material papel reciclado,
branqueado sem cloro elementar.

Utilização de produtos reciclados, recicláveis, reutilizáveis,
reaproveitáveis ou biodegradáveis compostáveis.

Papel para escritório
a4

Material papel reciclado,
branqueado sem cloro elementar.

Utilização de produtos reciclados, recicláveis, reutilizáveis,
reaproveitáveis ou biodegradáveis compostáveis.

Papel para escritório
ofício 2

Material papel reciclado,
branqueado
sem cloro elementar.

Utilização de produtos reciclados, recicláveis, reutilizáveis,
reaproveitáveis ou biodegradáveis compostáveis.

Papel para escritório
a3

Material papel reciclado,
branqueado
sem cloro elementar.

Utilização de produtos reciclados, recicláveis, reutilizáveis,
reaproveitáveis ou biodegradáveis compostáveis.

Papel pardo reciclado

Utilização de produtos reciclados, recicláveis, reutilizáveis,
reaproveitáveis ou biodegradáveis compostáveis.

Cartão dúplex reciclado

Utilização de produtos reciclados, recicláveis, reutilizáveis,
reaproveitáveis ou biodegradáveis compostáveis.

Papelão prensado reciclado

Utilização de produtos reciclados, recicláveis, reutilizáveis,
reaproveitáveis ou biodegradáveis compostáveis.

Pasta catálogo

Papelão reciclado

Utilização de produtos reciclados, recicláveis, reutilizáveis,
reaproveitáveis ou biodegradáveis compostáveis.

Pasta classificadora

Papelão reciclado

Utilização de produtos reciclados, recicláveis, reutilizáveis,
reaproveitáveis ou biodegradáveis compostáveis.

Cartão marmorizado reciclado

Utilização de produtos reciclados, recicláveis, reutilizáveis,
reaproveitáveis ou biodegradáveis compostáveis.

Papel pardo

Pasta aba e elástico

Pasta az

Pasta suspensa
completa
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2.
Material de limpeza, desinfecção, higienização
2.1

Materiais menos agressivos ao meio ambiente;

2.2

Produtos concentrados, que utilizam menor quantidade de matéria-prima e água na sua fabricação e acondicionados em embalagens menores;

2.3

Sabão em barra e detergentes em pó, preferencialmente à base de coco ou isentos de fósforo
e, quando inexistentes no mercado, exigência de comprovação de teor que respeite o limite
máximo de concentração de fósforo, conforme Resolução 359/2005 do Conama;

2.4

Produtos com embalagens recicladas ou recicláveis, de papelão ou de plástico à base de etanol de cana-de-açúcar;

2.5

Os produtos deverão ser fabricados com tensoativos biodegradáveis e, preferencialmente,
com matérias-primas de origem vegetal e não poluentes, 100% biodegradáveis.

2.6

Produtos que possuam comercialização em refil;

2.7

Os produtos deverão ser notificados ou registrados na Anvisa, conforme determina a
legislação(www.anvisa.gov.br/saneantes/legis/ index.htm).

Materiais com critérios de sustentabilidade cadastrados no Sistema Administra:
Água sanitária em recipiente com 1000 ml

9347

Desinfetante líquido superconcentrado, bactericida e odorizante.

RC

Sustentável – concentrado

9350

Desinfetante sólido (refil) para uso em suporte.

UN

Sustentável – refil, biodegradável

14234

Desinfetante líquido superconcentrado, com ação bactericida e
germicida

LD

Sustentável – concentrado,
embalagem reciclável, registro na
Anvisa

L

Sustentável – concentrado,
embalagem reciclável, notificação/
registro Anvisa

9352
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Sustentável – embalagem reciclável,
notificado/registro Anvisa

9327

Detergente neutro superconcentrado

SC

Sustentável – biodegradável, atende
Conama 359/2005, registro Anvisa

L

Sustentável – concentrado

LD

Sustentável – concentrado,
registrado na Anvisa

L

Sustentável – biodegradável,
atóxica, não inflamável, notificado/
registro Anvisa

FR

Sustentável – concentrado,
biodegradável, embalagem
reciclável, notificado na Anvisa

Detergente neutro concentrado biodegradável, para limpeza em
16735
geral (código de consumo: 9352)

LD

Sustentável concentrado,
biodegradável, embalagem
reciclável, notificação/registro
Anvisa

16807 Detergente desengraxante alcalino, recipiente de 5 l

RC

Sustentável – biodegradável

9335

Esponja de lã de aço. Composta por aço carbono, pacote com 8
unidades e peso líquido de 60g.

PCT

Sustentável – Não causas danos
significativos ao ambiente, de fácil
decomposição,

9370

Esponja para limpeza, dupla face, med. Aprox. 75 X 110 x 22mm.

UN

Sustentável – livre de solventes,
embalagem reciclável

9372

Flanela em metro, na cor branca.

ML

Sustentável – em rolo (menos
embalagem)

9353

Detergente em pó multiuso, saco com 5 kg

9354

Detergente líquido concentrado, neutro, galão com 5 litros.

14232 Detergente removedor de cera
15005 Detergente desengraxante alcalino.
Detergente líquido concentrado, biodegradável, frasco com 500
16376
ml.

9375

Inseticida em aerosol, frasco com 300 ml

FR

Sustentável – isento de
clorofluorcarbono, notificado/
registro Anvisa

9378

Limpa-vidros concentrado, recipiente com 5 litros (código de
aquisição: 14231).

RC

Sustentável – concentrado,
biodegradável, notificado/registro
Anvisa

FR

Sustentável – biodegradável,
múltiplos usos, notificação/registro
Anvisa, embalagem reciclável

9384
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Limpador espumante instantâneo, multiuso, frasco com 500 ml.

14231 Limpa-vidros concentrado (código de consumo: 9378)

LD

Sustentável – concentrado,
biodegradável, notificação/registro
Anvisa

14363 Limpa alumínio concentrado.

RC

Sustentável – concentrado,
notificação/registro Anvisa

LD

Sustentável – concentrado,
biodegradável, registro/notificação
ANVISA

17554 Limpador multiuso concentrado
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9379

Lustra-móveis frasco com 200 ml.

FR

Sustentável – matéria prima de
origem renovável, embalagem
reciclável, notificação/registro
Anvisa

17395

Purificador de ar, embalagem reciclável, frasco com capacidade
entre 400 a 440 ml.

FR

Sustentável – ausência de aerossol,
embalagem reciclável, notificação/
registro Anvisa

2591

Sabão desengraxante, líquido, p/ limpeza das mãos.

L

Sustentável – biodegradável,
notificado/registro Anvisa

14570 Sabão de coco, em barra de 160g.

UN

Sustentável – matéria prima natural

16377 Sabão de coco em barra de 200 gramas

UN

Sustentável – matéria prima natural,
embalagem reciclável

9400

Sabão neutro glicerinado, em barra.

UN

Sustentável – matéria prima natural,
embalagem reciclável

9401

Sabão em pó, caixa com 1 kg.

CX

Sustentável – biodegradável,
embalagem reciclável, notificado/
registro Anvisa

CX

Sustentável – biodegradável,
embalagem reciclável, notificado/
registro Anvisa

L

Sustentável – concentrado,
biodegradável

RC

Sustentável – biodegradável,
notificado/registro Anvisa

RC

Sustentável – concentrado,
biodegradável

9417

Saponáceo em tablete de 200g.

2588

Shampoo concentrado para lavagem de veículos pesados e leves

9420

Shampoo para limpeza e conservação de tapetes e carpetes

14364 Shampoo concentrado para lavagem de veículos pesados e leves

15917

Saco oxi-biodegradável para lixo, cor preta, com capacidade para
150 litros, pacote com 100 unidades.

PCT

Sustentável - oxibiodegradável

15918

Saco oxi-biodegradável para lixo, cor preta, com capacidade para
100 litros, pacote com 100 unidades.

PCT

Sustentável - oxibiodegradável

15919

Saco oxi-biodegradável para lixo, cor preta, com capacidade para
40 litros, pacote com 100 unidades.

PCT

Sustentável - oxibiodegradável

15920

Saco oxi-biodegradável para lixo, cor branca, com capacidade para
PCT
100 litros, pacote com 100 unidades.

Sustentável - oxibiodegradável

15921

Saco oxi-biodegradável para lixo, cor branca, com capacidade para
PCT
40 litros, pacote com 100 unidades.

Sustentável - oxibiodegradável

15922

Saco oxi-biodegradável para lixo, cor azul, com capacidade para
100 litros, pacote com 100 unidades.

PCT

Sustentável - oxibiodegradável

15923

Saco oxi-biodegradável para lixo, cor azul, com capacidade para
50 litros, pacote com 100 unidades.

PCT

Sustentável - oxibiodegradável

15924

Saco oxi-biodegradável para lixo, cor verde, com capacidade para
50 litros, pacote com 100 unidades.

PCT

Sustentável - oxibiodegradável

15925

Saco oxi-biodegradável para lixo, cor amarela, com capacidade
para 50 litros, pacote com 100 unidades.

PCT

Sustentável - oxibiodegradável

15926

Saco oxi-biodegradável para lixo, cor vermelha, com capacidade
para 50 litros, pacote com 100 unidades.

PCT

Sustentável - oxibiodegradável

16345

Saco oxi-biodegradável para lixo, cor vermelha, com capacidade
para 60 litros, pacote com 100 unidades.

PCT

Sustentável - oxibiodegradável

16346

Saco oxi-biodegradável, para lixo, cor vermelha, com capacidade
para 100 litros, pacote com 100 unidades.

PCT

Sustentável - oxibiodegradável

16347

Saco oxi-biodegradável para lixo, cor azul, com capacidade para
60 litros, pacote com 100 unidades.

PCT

Sustentável - oxibiodegradável

3.
Agrotóxicos
3.1. Os agrotóxicos e afins só podem ser produzidos, comercializados e utilizados se estiverem
previamente registrados no órgão federal competente, qual seja:
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• o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para os agrotóxicos destinados ao uso

nos setores de produção, armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas florestas
plantadas e nas pastagens;
• o Ministério da Saúde, para os agrotóxicos destinados ao uso em ambientes urbanos, industriais,
domiciliares, públicos ou coletivos, ao tratamento de água e ao uso em campanhas de saúde
pública;
• o Ministério do Meio Ambiente, para os agrotóxicos destinados ao uso em ambientes hídricos,
na proteção de florestas nativas e de outros ecossistemas.
   

A empresa que produz, comercializa ou presta serviços que envolvam a aplicação de agrotóxicos e afins:
• deve possuir registro junto ao órgão competente municipal ou estadual, para fins de autorização de funcionamento;
• não pode funcionar sem a assistência e responsabilidade de técnico legalmente habilitado.

3.2

O usuário de agrotóxicos e afins deve efetuar tempestivamente a devolução das embalagens
vazias e respectivas tampas aos estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos, mediante comprovante, observadas as instruções constantes dos rótulos e das bulas, para destinação final ambientalmente adequada, a cargo das respectivas empresas titulares do registro,
produtoras e comercializadoras.

4.
Gêneros alimentícios
4.1. Optar por produtos orgânicos (com produção sem agrotóxicos), como café, açúcar, verduras
e alimentos em geral, sempre que disponível no local, em quantidade suficiente para atendimento da demanda.
O fornecedor deve estar de acordo com a legislação brasileira (Lei n. 10.831/2003, regulamentada pelo Decreto n. 6.323/2007) e estar no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos
do Ministério da Agricultura (MAPA). Deve apresentar o certificado de produtor orgânico expedido por certificadora ou organismo participativo de avaliação da conformidade ou organização de controle social – OCS, acreditados pelo MAPA.

34

4.2. Optar por frutos do cerrado, privilegiando os da época.

5.
Utensílios domésticos
5.1 Copos e xícaras
5.1.1 Copos e xícaras de material durável como vidro, cerâmica ou aço escovado em substituição
ao copo plástico descartável.
5.1.2 Copos descartáveis à base de material não poluente, como amido de milho ou papelão - materiais biodegradáveis.
5.2

Panelas de pressão e panelas metálicas – devem conter os padrões mínimos de segurança,
estabelecidos pelo Inmetro.

5.3

Eletrodomésticos

5.3.1 Refrigeradores e freezers – os modelos devem estar classificados com classe de eficiência “A”
na Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) vigente no período da aquisição.
5.3.2 Fogão a gás – os modelos devem estar classificados com o grau máximo de eficiência no
consumo de gás do selo Conpet.

Materiais com critérios de sustentabilidade cadastrados no Sistema Administra:
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12999

Panela de pressão, capacidade para 4,5 litros.

Sustentável –segurança

10054

Freezer horizontal, uma porta, capacidade entre 300 e 330 litros

Sustentável – Etiqueta “A” no ENCE

10055

Freezer vertical

Sustentável – Etiqueta “A” no ENCE

16352

Freezer horizontal, duas portas, capacidade entre 390 e 440 litros

Sustentável – Etiqueta “A” no ENCE

16866

Freezer - vertical - capacidade de aproximadamente 250 litros

Sustentável – Etiqueta “A” no ENCE

15456

Refrigerador para escritório, tipo frigobar.

Sustentável – Etiqueta “A” no ENCE

16629

Refrigerador - 2 portas

Sustentável – Etiqueta “A” no ENCE

16864

Refrigerador - 2 portas - capacidade entre 400 e 450 litros

Sustentável – Etiqueta “A” no ENCE

16867

Refrigerador - 1 porta

Sustentável – Etiqueta “A” no ENCE

6.
Mobiliário
6.1

Mobiliários em geral (cadeiras, estofados,
armários, mesas, gaveteiros)
Considerando que a fabricação dos produtos envolve a utilização de diversos recursos naturais, em especial, metais e madeira,
além de outros derivados do petróleo
(poliésteres, espumas e tintas), a atividade
de fabricação desses produtos se enquadra
entre as atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais listadas no Anexo I da Instrução Normativa Ibama n. 6 de 15 de março de 2013,
sujeitando a fabricante ao devido registro
no Cadastro Técnico Federal.
A licitante deverá informar o CNPJ da fabricante, para que, dessa forma, possa ser averiguada a regularidade do fabricante junto
ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras
de Recursos Ambientais – CTF.
A situação de regularidade do fabricante
deverá ser mantida na assinatura do contrato e durante a sua vigência.
Madeira
(produtos e subprodutos florestais)
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Nas aquisições que tratarem de madeira
de origem nativa, em conformidade com a
Instrução Normativa n. 21 de 23 de dezembro de 2014, deverá ser exigido da licitante
a comprovação de que a madeira é legal e
proveniente de manejo florestal responsável

ou reflorestamento, mediante a apresentação do DOF - documento de origem
florestal, instituído pela Portaria n. 253 de 18
de agosto de 2006 do Ministério do Meio
Ambiente, juntamente com a nota fiscal;
Nas aquisições que tratarem de madeira
não nativa, o produto deverá estar expresso
na nota fiscal ou outro documento, ou no
próprio produto, qual é a madeira utilizada e
esta deverá ser não nativa do Brasil (Exemplo: pinus, eucalipto, mogno africano etc.).
Não é necessária apresentação de DOF.
6.1.1 Cadeiras
Certificado de conformidade ou laudo da
norma ABNT NBR 13.962/06 ou versões posteriores, que especificam as características físicas e dimensionais e classificam as cadeiras
para escritório, bem como, estabelecem os
métodos para determinação da estabilidade,
da resistência e da durabilidade;
Parecer, laudo, certificado ou atestado
que comprovem terem os mobiliários padrões técnicos e funcionais básicos de ergonomia, atendendo a Portaria n. 3.751/90
do MTE em relação à Norma Brasileira NR
17 – Ergonomia.
6.1.2 Armários, gaveteiros e mesas
Parecer, laudo, certificado ou atestado
que comprovem terem os mobiliários padrões técnicos e funcionais básicos de ergonomia, atendendo a Portaria n. 3.751/90
do MTE em relação à Norma Brasileira NR
17 – Ergonomia.

6.1.3 Armários
Certificado de conformidade ou laudo de
todo escopo da norma ABNT NBR 13.961/10
ou versões posteriores, que especificam as
características físicas e dimensionais dos
armários para escritório, bem como estabelecem os métodos para a determinação da
estabilidade, resistência e durabilidade.

de mercúrio entre os disponíveis no mercado (indicando os valores mínimos ou máximos na discriminação dos materiais).
7.2

Sempre que possível, deve-se dar preferência
às lâmpadas LED;

7.3

Considerando que a produção desses bens
se enquadra entre as atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos
ambientais listadas no Anexo I da Instrução
Normativa Ibama n. 6 de 15 de março de
2013, sujeitando a fabricante ao devido registro no Cadastro Técnico Federal.

6.1.4 Mesas
Certificado de marca de conformidade da
ABNT ou laudo de todo escopo da norma
ABNT NBR 13.966/08 ou versões posteriores,
que especificam as dimensões de mesas de
escritório de uso geral, inclusive mesas de
reuniões, os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos para mesas de escritório, bem como definem os métodos de
ensaio para o atendimento desses requisitos.
Para mesas de madeira que possuam componentes metálicos: - laudo de acordo com
a norma ABNT NBR 8.094/83 ou versões
posteriores, que prescrevem o método para
execução de ensaios de exposição à névoa
salina, em materiais metálicos revestidos e
não revestidos.

7.
Lâmpadas
7.1
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Nas aquisições ou serviços que incluam
lâmpadas, devem ser adquiridos modelos
fluorescentes compactos de alta eficiência
energética, com etiqueta “A” do ENCE para
consumo de energia, ou tubulares de alto
rendimento, que apresentem o menor teor

Nos casos em que couber, a licitante deverá
informar o CNPJ da fabricante, para que, dessa forma, possa ser averiguada a regularidade
do fabricante junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF.
7.4

Nas aquisições de lâmpadas, o fornecedor
deve indicar como será feita a coleta para a
correta destinação final pelo fabricante;

7.5

Deve ser verificada a legislação local para
recolhimento de lâmpadas.

7.6

Sempre que possível, deverá ser incluída a logística reversa na aquisição de lâmpadas, cabendo
ao fornecedor o recolhimento do material,
conforme disposto na Lei n. 12.305/10.

8.
Pilhas e baterias
Na aquisição de pilhas e baterias, deve-se
exigir que:

8.1

As embalagens das pilhas e baterias, fabricadas no País ou importadas, contenham
as informações que atendam ao art. 14 da
Resolução n. 401/2008 – Conama (destinação adequada, advertências sobre os riscos
à saúde humana e ao meio ambiente);

8.2

No corpo das pilhas e baterias, constem informações que atendam ao disposto no art.
16 da Resolução n. 401/2008 – Conama;

8.3

Nas especificações de baterias chumbo-ácido e pilhas e baterias níquel-cádmio e
óxido de mercúrio, sejam observados os
limites máximos desses elementos, conforme o disposto na Resolução n. 401/2008
– Conama; a comprovação dar-se-á pela
apresentação de laudo do laboratório
acreditado pelo Inmetro, comprovando os
teores máximos permitidos de chumbo,
cádmio e mercúrio, previstos na Resolução
Conama n. 401/2008, para cada tipo de
produto listado naquele documento;

coleta para a correta destinação final pelo
fabricante;
8.6

O armazenamento de pilhas e baterias
deve atender aos critérios ambientais,
conforme orientação do fabricante.

8.7

Sempre que possível, deverá ser incluída a
logística reversa na aquisição de pilhas e
baterias, cabendo ao fornecedor o recolhimento do material, conforme disposto
na Lei n. 12.305/10.
Nos casos em que for possível, deve-se
priorizar a aquisição de pilhas e baterias
recarregáveis.

9.
Eletrodomésticos
9.1

8.4. Devem ser adquiridas pilhas e baterias de
fabricantes ou importadores que estejam
inscritos no Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF.

Nos casos em que couber, a licitante deverá informar o CNPJ da fabricante, para
que, dessa forma, possa ser averiguada
a regularidade do fabricante junto ao
Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras
de Recursos Ambientais – CTF.

A licitante deverá informar o CNPJ da
fabricante, para que, dessa forma, possa
ser averiguada a regularidade do fabricante junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF.
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8.5

Nas aquisições de pilhas e baterias, o fornecedor deve indicar como será feita a

Considerando que a produção desses
produtos se enquadra entre as atividades
potencialmente poluidoras ou utilizadoras
de recursos ambientais listadas no Anexo
I da Instrução Normativa Ibama n. 6 de 15
de março de 2013, sujeitando a fabricante
ao devido registro no Cadastro Técnico
Federal.

9.2

Para qualquer eletrodoméstico, deverá ser
verificado se possuem a obrigatoriedade

de apresentação da Etiqueta Nacional de
Conservação de Energia (ENCE), conforme o Programa Brasileiro de Etiquetagem
(PBE). Caso positivo, deverão ter a classe
de eficiência energética “A” (IN n. 2/14 da
SLTI/MPOG) e, no recebimento dos equipamentos, deverá ser verificada a etiqueta
colorida que classifica os modelos quanto
à eficiência energética. Caso negativo,
deverão apresentar o menor consumo de
energia possível.
9.3

Deve-se observar os eletrodomésticos
para os quais é compulsória a certificação
de segurança do INMETRO (Portaria Inmetro 371 de 29/12/2009).

9.4

Condicionadores de ar

9.5

Deve possuir selo Ruído – a Resolução
Conama n. 20 de 7 de dezembro de
1994 – Dispõe sobre a instituição do selo
Ruído de uso obrigatório para aparelhos
eletrodomésticos que geram ruído no seu
funcionamento
9.6
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Refrigerador e frigobar
Não deve utilizar como elemento de refrigeração substâncias que destroem a
camada de ozônio, controladas pelo Protocolo de Montreal;
Deve atender a Instrução Normativa
MPOG/SLTI n. 2 de 4 de junho de 2014
– regras para a aquisição ou locação de
máquinas e aparelhos consumidores de
energia e o uso da ENCE nos projetos e
edificações do governo federal;

Não deve utilizar elemento como elemento de refrigeração substâncias que destroem a camada de ozônio, controladas pelo
Protocolo de Montreal;
Deve atender às taxas mínimas referenciais de renovação de ar e requisitos de
conforto ambiental previstos na Resolução
Anvisa – RE n. 9 de 16 de janeiro de 2003;

Liquidificador e aspirador de pó

Classificados com etiqueta “A” no ENCE
(Etiqueta Nacional de Conservação de
Energia).
9.7

Chuveiro elétrico

Deve atender a Instrução Normativa
MPOG/SLTI n. 2 de 4 de junho de 2014
– regras para a aquisição ou locação de
máquinas e aparelhos consumidores de
energia e o uso da ENCE nos projetos e
edificações do governo federal.

Deve atender a Instrução Normativa
MPOG/SLTI n. 2 de 4 de junho de 2014
– regras para a aquisição ou locação de
máquinas e aparelhos consumidores de
energia e o uso da ENCE nos projetos e
edificações do governo federal.

Classificados com etiqueta “A” no ENCE
(Etiqueta Nacional de Conservação de
Energia)

Classificados com etiqueta “A” no ENCE
(Etiqueta Nacional de Conservação de
Energia)

Materiais com critérios de sustentabilidade
cadastrados no Sistema Administra:
10077

Circulador
de ar com 3
velocidades.

Sustentável – eficiência
energética, segurança,
baixo nível de ruído

10182

Liquidificador
industrial

Sustentável – com requisitos
de segurança

10.
Equipamentos de TI e comunicação
10.1. Exigir no edital que os equipamentos de
tecnologia de informação e comunicação,
bem como os seus periféricos e acessórios, não contenham substâncias perigosas
como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo
hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs) em concentração acima da
recomendada pela diretiva da Comunidade
Econômica Europeia Restriction of Certain
Hazardous Substances – RoHS (Restriction
of Certain Hazardous Substances);
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10.2 As especificações devem contemplar, “preferencialmente”, as configurações aderentes
aos computadores sustentáveis, também
chamados TI verde, conforme dispõe a Portaria n. 2/2010 da Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento Orçamento e Gestão e atualizações posteriores, disponíveis na rede mundial de computadores no endereço http://
www.governoeletronico.gov.br/sispconte
udo/especificacoes-tic, utilizando assim
materiais que reduzam o impacto ambiental.

10.3 O edital deve exigir do fornecedor (fabricante, importador, distribuidor ou comerciante) a indicação das medidas necessárias para assegurar a operacionalização do
recolhimento dos equipamentos que contenham materiais perigosos, inclusive em
relação ao suprimento (cartuchos, toners),
assim como declaração de que será dada a
destinação final ambientalmente adequada.
10.4 Considerando que a indústria de material
elétrico, eletrônico e comunicações se enquadra entre as atividades potencialmente
poluidoras ou utilizadoras de recursos
ambientais listadas no Anexo I da Instrução
Normativa Ibama n. 6 de 15 de março de
2013, sujeitando a fabricante ao devido
registro no Cadastro Técnico Federal.
A licitante deverá informar o CNPJ da
fabricante, para que, dessa forma, possa
ser averiguada a regularidade do fabricante junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF.
10.5 Cartuchos e tonners
Seguindo recomendações instituídas na
Lei n. 12.305/10, a contratada deverá adotar sistemas de logística reversa. Portanto,
deverá realizar a coleta dos cartuchos e
tonners, em parceria com o fabricante,
sem ônus para o STJ, garantindo sua destinação correta. Após o recolhimento, a
contratada deverá apresentar uma declaração de destinação final ambientalmente
adequada dos resíduos.

11.
Aquisição/renovação de periódicos
11.1. Optar, sempre que possível, pela assinatura de periódico no formato digital.

12.
Veículos
12.1 Utilizar combustível renovável ou que
cause menor impacto ambiental (álcool, GNV ou elétrico), inclusive mediante
tecnologia “flex”, nos termos da Lei n.
9.660/98;
12.2 Nas situações em que isso couber, os
fabricantes ou importadores devem estar
inscritos no Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF;
12.3 Devem estar adequados à legislação que
trata de limites máximos de ruído (Resoluções Conama n. 1 de 11/2/1993, e n. 272
de 14/9/2000) e emissão de poluentes
conforme o Programa de Controle da
Poluição do Ar por Veículos Automotores
– Proconve (Resoluções Conama n. 18 de
6/5/1986 e n. 315 de 29/10/2002);
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12.4 Devem atender aos limites máximos de
emissão de poluentes provenientes dos
escapamentos fixados no âmbito do Programa de Controle da Poluição do Ar por
Veículos Automotores – Proconve, conforme Resoluções Conama n. 18/86, n.
315/02 e legislação correlata;

12.5 Preferencialmente, apresentar o menor
consumo e a classe de eficiência energética “A” conforme a IN n. 2/14 da SLTI/
MPOG e a classificação do Programa
Brasileiro de Etiquetagem de veículos, que
poderá ser consultado na página do Inmetro na internet www. inmetro.gov.br/pbe
ou na página do Conpet: www.conpet.
gov.br/consultacarros.

13.
Pneus
13.1 Considerando que a indústria da borracha
se enquadra entre as atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais listadas no Anexo I da Instrução Normativa Ibama n. 6 de 15 de março
de 2013, sujeitando a fabricante ao devido
registro no Cadastro Técnico Federal.
A licitante deverá informar o CNPJ da fabricante, para que, dessa forma, possa ser averiguada a regularidade do fabricante junto
ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras
de Recursos Ambientais – CTF.
13.2 Sempre que possível, deverá ser incluída
a logística reversa na aquisição de pneus,
cabendo ao fornecedor o recolhimento
do material, conforme disposto na Lei n.
12.305/10.

II • Para contratação
de serviços

dispositivos da Portaria STJ n. 293 de 31 de
maio de 2012, e os seus profissionais deverão estar informados sobre as boas práticas
voltadas ao consumo consciente, redução
de desperdício e coleta seletiva, com o
objetivo de contribuir para a preservação do
meio ambiente e dos recursos públicos.

1.
Serviços que envolvam
mão de obra em geral
1.1

A contratada deverá obedecer às normas
técnicas de saúde, de higiene e de segurança do trabalho, de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego;

1.2

A contratada deverá fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que
se fizerem necessários para a execução
de serviços e fiscalizar o uso, em especial
pelo que consta da Norma Regulamentadora n. 6 do MTE;

1.3
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Não ter sido condenada a contratada ou
seus dirigentes por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero,
ao trabalho infantil e ao trabalho escravo,
em afronta à previsão dos arts. 1° e 170 da
Constituição Federal de 1988; do art. 149
do Código Penal Brasileiro; do Decreto n.
5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT n. 29 e 105;

1.4

Deve constar como obrigação da contratada a manutenção dessas condições, o
que poderá ser verificado constantemente
durante a vigência do contrato, sob pena
de rescisão contratual.

1.5

A empresa contratada deverá declarar ter
conhecimento da Política de Sustentabilidade do STJ, dando cumprimento aos

1.8

Deverão ser adotadas pela contratada as
normas federais e distritais quanto aos
critérios de preservação ambiental, sem
prejuízo das orientações do Superior Tribunal de Justiça que versem sobre a matéria, especialmente as preconizadas pela
Portaria STJ n. 293 de 31.5.2012.

2.
Serviços de limpeza e conservação
2.1

Para os serviços que envolvam a utilização
de aparelhos elétricos e eletrodomésticos
em geral, a contratada observará a Resolução Conama n. 20 de 7 de dezembro de
1994, quanto aos equipamentos de limpeza
que gerem ruído no seu funcionamento;

2.2

Os produtos de limpeza e conservação de
superfícies e objetos utilizados pela contratada deverão obedecer às classificações e
especificações determinadas pela Anvisa;

2.3

A contratada deve utilizar sabão em barra
e detergentes em pó preferencialmente à
base de coco ou isentos de fósforo; quando
inexistentes no mercado, dever-se-á exigir
comprovação de teor que respeite o limite
máximo de concentração de fósforo, conforme Resolução 359/2005 do Conama;

2.4

A contratada deverá observar a não utilização
de produtos que contenham substâncias
agressivas à camada de ozônio na atmosfera,
conforme Resolução Conama n. 267/2000;

• manter critérios especiais e privilegiados
para aquisição e uso de equipamentos e
complementos que promovam a redução
do consumo de água;

2.5

A contratada deverá adotar medidas para
evitar o desperdício de água tratada e preservação dos recursos hídricos, nos termos
da Lei n. 9.433/97 e da legislação local.

    

Exemplos:

• na limpeza de janelas e vidros: a limpeza
deve ser feita preferencialmente em dias
nublados, pois a luz solar direta seca os
produtos de limpeza antes que o vidro seja
polido corretamente;
• limpe os cantos das janelas com escovas
pequenas e macias;

• limpeza de calçadas, pisos frios e áreas de lazer
só será feita através da varredura e recolhimento
de detritos, ou através da utilização de baldes,
panos molhados ou escovão, sendo expressamente vedada lavagem com água potável,
exceto em casos que se confirme material
contagioso ou outros que tragam dano à saúde;
• lavagem das caixas d’água e/ou reservatórios:
deverão ser utilizados procedimentos de limpeza e desinfecção com economia de água,
inclusive programando data para que seja
consumida a água reservada na caixa, deixando disponível apenas um palmo de água para
iniciar o processo;
• sempre que adequado e necessário, a contratada deverá utilizar equipamento de limpeza
com jatos de vapor de água saturada sob
pressão. Trata-se de alternativa de inovação
tecnológica cuja utilização será precedida de
avaliação pelo contratante das vantagens e
desvantagens;
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• em caso de utilização de lavadoras, sempre
adotar as de pressão com vazão máxima de
360 litros/hora;

• para identificar manchas, limpe um lado
da janela com movimentos horizontais e o
outro com movimentos verticais;
• utilize jornais amassados para polir vidros;
• caso os vidros estejam empoeirados, limpe-os primeiramente com jornal ou papel
absorvente e depois utilize pano macio e
limpo umedecido com álcool ou água.
• Comunicar vazamentos
2.6

A contratada deverá recolher os resíduos recicláveis descartados (embalagens
e recipientes), de forma seletiva, bem
como de pilhas e baterias, de acordo
com o programa de coleta seletiva
do STJ em observância ao Decreto n.
5.940/2006 e à Resolução Conama n.
275/2001;

2.7

A contratada deverá evitar o desperdício
e a geração de resíduos sem reaproveitamento, como excesso de embalagens;

2.8

A contratada deverá respeitar a legislação
e as Normas Técnicas Brasileiras – NBR
publicadas pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.

3.
Serviços de cantina e restaurante
3.1

O serviço deverá oferecer opção de alimentação orgânica;

3.2

A contratada deverá apresentar ao fiscal
do contrato, sempre que solicitado, embalagens, notas fiscais e outros meios que
comprovem a aquisição de produtos orgânicos;

3.3
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3.7

Deverá ser privilegiado o uso de produtos
não descartáveis;

3.5

Os veículos utilizados para transporte
de alimentos, sejam dos fornecedores
ou da contratada, deverão obedecer aos
critérios de higienização e refrigeração,
quando for o caso, previstos na Resolução
– RDC n. 216/2004 – Anvisa ou de outra
norma atualizada que venha a substituí-la;
A contratada deverá cumprir todos os
itens do check list proposto pela resolução RDC n. 216/2004 da Anvisa (ou norma

A contratada deverá coletar diariamente
uma amostra de todas as preparações
que contenham ingredientes de origem
animal (carnes, ovos, laticínios, maionese)
servidas no restaurante autosserviço, na
lanchonete autosserviço e no serviço de
bufê do restaurante à la carte.
§ 1º As amostras, coletadas em recipiente plástico lacrado e datado, deverão ser mantidas congeladas pelo prazo
de 72 horas após a fabricação/produção dos alimentos.

Deverá ser incluída cláusula sobre coleta
seletiva em observância ao Decreto n.
5.940/2006, bem como sobre obrigação
de proceder ao recolhimento do óleo
usado, que deverá ser destinado à reciclagem, com a total proibição de que este
seja despejado na rede de esgoto;

3.4

3.6

que venha a substituí-la no futuro), bem
como o Manual de Boas Práticas desenvolvido por seu responsável técnico,
abrangendo todas as etapas de produção,
desde a recepção de gêneros à distribuição dos produtos.

§ 2º Amostras de alimentos sob suspeita
de contaminação poderão ser encaminhadas para análise em laboratório
microbiológico de referência pelo contratante, devendo a contratada arcar
com o ônus proveniente da emissão de
laudo microbiológico.
3.8

A fim de corroborar a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos servidos, a
contratada deverá contratar os serviços de
um laboratório de referência em análises
físico-química e microbiológica de alimentos: serão objeto de análise microbiológica amostras de alimentos prontos para
consumo, amostras da água utilizada para
o preparo de alimentos, swabs de manipu-

3.9

ladores de alimentos e swabs de superfícies, equipamentos e utensílios utilizados
na produção de alimentos.

4.
Serviços de copa

Caso alguma amostra esteja em desacordo
com o estabelecido pela legislação pertinente
(RDC n. 12/2001 da Anvisa e Portaria MS n.
2.914/2011 – ou normas que venham a substituí-las no futuro), a contratada deverá imediatamente tomar as medidas cabíveis para
corrigir a desconformidade. O plano de ação
com esse fim deverá ser submetido a conhecimento e aprovação do gestor do contrato.

4.1

Os serviços observarão o recolhimento
do óleo de cozinha e sua destinação para
reciclagem, com a total proibição de que
este seja despejado na rede de esgoto;

4.2

Nas copas deve ser realizada a coleta seletiva, com separação dos resíduos orgânicos
e destinação adequada, de acordo com a
política socioambiental do órgão, em observância ao Decreto n. 5.940/2006.

4.3

Boas práticas para o uso racional de água
nos serviços de copa:

Combate a vetores e manejo de resíduos
A contratada deverá realizar quinzenalmente
a desinsetização e desratização de restaurantes, cozinha, almoxarifado e banheiros, por
meio da subcontratação de empresa especializada que apresente os requisitos legais
para exercício dessa atividade (responsável
técnico, registros e descrição de produtos).
O serviço deverá ser contratado sem ônus
para o contratante;
A contratada deverá prover recipientes separados para o acondicionamento de lixo
orgânico e lixo seco dentro de suas dependências.
a) O lixo deverá ser acondicionado em contêineres com tampa, devidamente providos
de sacos plásticos apropriados e resistentes.
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b) A contratada deverá remover diariamente
o lixo em sacos plásticos apropriados e resistentes quantas vezes for necessário e depositá-lo em local indicado pelo contratante.

• Higienização de utensílios
• retirar o excesso de sujeira e/ou recolher
os resíduos;
• umedecer uma esponja em solução detergente;
• dispor de modo organizado os utensílios já
ensaboados e constituir lotes ensaboados
em quantidade suficiente, de acordo com
o espaço disponível;
• enxaguar em água corrente até a remoção total do detergente e demais resíduos, fechando a torneira a cada interrupção da operação de enxágue para iniciar
um novo lote;
Mantenha a torneira fechada QUANDO:
• desfolhar verduras e hortaliças;

• descascar legumes e frutas;
• cortar carnes, aves, peixes etc.;
• ao limpar os utensílios: panelões, bandejas etc.;

no órgão federal responsável, nos termos
da Lei n. 7.802/89 e legislação correlata;
6.3

A contratada deverá efetuar o recolhimento das embalagens vazias e respectivas
tampas dos agrotóxicos e afins utilizados,
comprovando a destinação final ambientalmente adequada, nos termos da Lei n.
12.305/2010;

6.4

Sempre que possível, deverá ser praticada
irrigação com água de reúso ou outras
fontes (água de chuva, poços cuja água
seja certificada de não contaminação por
metais pesados ou agentes bacteriológicos, minas e outros);

6.5

Nos plantios e replantios, sempre que
possível, deve ser priorizado o uso de
plantas nativas regionais para incentivar a
preservação da flora local;

6.6

Observar rigorosamente, quando da aplicação e/ou manipulação de saneantes, as
normas e boas práticas, bem como recomendações do fabricante, zelando pela
saúde e integridade de seus funcionários.

• interromper o trabalho por qualquer motivo.

5.
Serviços de cópia e impressão
5.1

A contratada deverá proceder à separação
dos resíduos recicláveis descartados de
forma seletiva, especialmente o papel, em
observância ao Decreto n. 5.940/2006;

5.2

Deverá ser exigida da contratada a apresentação de sistemática para o recolhimento dos cartuchos de tinta e de toner
usados e de sua correta destinação, sem
ônus para o Superior Tribunal de Justiça.
Após o recolhimento, deverá apresentar
uma declaração de sua destinação final
ambientalmente adequada.

6.
Serviços de jardinagem
6.1.

6.2
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A contratada deverá utilizar, “preferencialmente”, produtos e insumos de natureza orgânica, bem como utilizar defensivos contra
pragas com menor potencial de toxidade
equivalentes aos utilizados em jardinagem
amadora, nos termos definidos pela Anvisa;
Se houver necessidade da utilização de
agrotóxicos e afins para execução do serviço, a contratada deverá apresentar, ao
fiscal do contrato, o registro do produto

7.
Serviços de dedetização
7.1

Caberá à contratada executar os serviços
em estrita conformidade com os requisitos
de licenciamento, procedimentos e práticas operacionais definidos na Resolução
RDC Anvisa n. 52/2009, destacando-se as
metodologias direcionadas para a redução
do impacto ao meio ambiente, à saúde do
consumidor e do aplicador dos produtos;

7.2

A contratada deve apresentar o Cadastro
Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras
dos recursos ambientais (nos termos da
IN Ibama n. 6/13) e a licença ambiental
emitida pelo órgão competente para sua
atividade conforme o art. 24 da Lei Federal
n. 12.305/10;

7.3
•
•
•
•
•

•
•
•

7.4
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Os produtos utilizados deverão ter as seguintes características:
não causarem manchas;
serem antialérgicos;
ficarem inodoros após noventa minutos da
aplicação;
serem inofensivos à saúde humana;
estarem compreendidos entre aqueles
permitidos pela Portaria 10/85 e suas atualizações da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde;
aqueles aplicados nos espelhos d’água para
combate às larvas de moscas não deverão
ser nocivos às plantas e peixes;
não danificarem ou causarem a morte das
plantas dos canteiros, árvores e gramados;
Os produtos utilizados, além de obedecer
às exigências prescritas nos itens anteriores, deverão ser devidamente licenciados
pela entidade sanitária pública competente;
A contratada deverá efetuar o recolhimento das embalagens vazias e respectivas
tampas dos produtos utilizados, comprovando a destinação final ambientalmente adequada, nos termos da Lei n.
12.305/2010;

7.5

A contratada deverá fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que
se fizerem necessários para a execução
de serviços e fiscalizar o uso, em especial
pelo que consta da Norma Regulamentadora n. 6 do MTE;

7.6

Aplicações deverão ocorrer, preferencialmente, em horários noturnos ou nos finais
de semana, com vistas à redução do potencial de contaminação.

8.
Manutenção de automóveis
8.1

Os resíduos recicláveis, classificados pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas, norma NBR 10.004/87, como classe
II – (papel) e classe III (vidro, plástico
e metal), deverão ser encaminhados à
coleta seletiva, de acordo com a Resolução Conama 275/2001 e o Decreto n.
5.940/2006. Os resíduos classe I (resíduos perigosos que, em função de suas
características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade, podem apresentar risco à
saúde pública, provocando o aumento de
mortalidade ou incidência de doenças ou
contribuindo para isso e/ou apresentar
efeitos adversos ao meio ambiente quando manuseados ou dispostos de forma
inadequada – neste grupo se enquadram
as baterias de automóveis e pneus) devem ser encaminhados conforme as
orientações previstas na Política Nacional
de Resíduos Sólidos (Lei n. 12.305/2010)
e demais orientações estaduais, distritais
e/ou municipais sobre o assunto.

8.2

Devem ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos
resíduos gerados, em conformidade coma
Lei n. 12.305, de 2010 – Política Nacional
de Resíduos Sólidos, Resolução n. 362 de
23/6/2005 do Conselho Nacional de Meio
Ambiente – Conama e legislação correlata.

8.3

A contratada deve apresentar, sempre
quesolicitada, declaração ou certificado
que comprovem a destinação final dos
resíduos gerados nos serviços prestados.

art. 33, inciso II, da Lei n. 12.305/10; arts.
4° e 6° da Resolução Conama n. 401/08 e
legislação correlata. Não serão permitidas
formas inadequadas de destinação final das
baterias usadas que venham a ser substituídas no curso da contratação, nos termos do
art. 22 da Resolução Conama n. 401/08;
8.7

A contratada deverá providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos pneus
usados e inservíveis, quando originários da
contratação, recolhendo-os aos pontos de
coleta ou centrais de armazenamento mantidos pelo respectivo fabricante ou importador, ou entregando-os ao estabelecimento
que houver realizado a troca do pneu usado
por um novo, para sua destinação final
ambientalmente adequada, nos termos
da IN Ibama n. 1/10; art. 33, inciso III, da
Lei n. 12.305/10; arts. 1° e 9° da Resolução
Conama n. 416/09 e legislação correlata;

8.8

Para os serviços de troca de óleo

Em caso de contratação dos serviços, a
contratada deverá:
8.4
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Providenciar a destinação adequada das
peças, componentes e acessórios retirados dos veículos no fim de sua vida útil,
conforme estabelecido na Política de Sustentabilidade do STJ, na Política Nacional
de Resíduos Sólidos e de acordo com as
demais normas e orientações vigentes
sobre o assunto;

8.5

Promover a destinação adequada dos resíduos
dos serviços de manutenção preventiva, corretiva, funilaria, pintura e substituição de peças,
atendendo à Política Nacional de Resíduos
Sólidos – Lei n. 12.305, de 2010, destinando os
resíduos para a reciclagem ou para local autorizado pelo poder público para esse fim;

8.6

Providenciar o adequado recolhimento das
baterias que venham a ser substituída durante a contratação, para fins de repasse ao
respectivo fabricante ou importador, responsável pela destinação ambientalmente
adequada, nos termos da IN Ibama n° 8/12;

Obrigações da contratada:
Nos termos do art. 33, inciso IV, da Lei n.
12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos e Resolução Conama n. 362
de 23/6/2005, a contratada deverá efetuar
o recolhimento e o descarte adequado do
óleo lubrificante usado ou contaminado
originário da contratação, bem como de
seus resíduos e embalagens, obedecendo
aos seguintes procedimentos:
a) recolher o óleo lubrificante usado ou
contaminado, armazenando-o em recipientes adequados e resistentes a vaza-

mentos e adotando as medidas necessárias
para evitar que venha a ser misturado com
produtos químicos, combustíveis, solventes, água e outras substâncias que inviabilizem sua reciclagem, conforme o art. 18,
incisos I e II, da Resolução Conama n. 362
de 23/6/2005 e legislação correlata;
  

b) providenciar a coleta do óleo lubrificante
usado ou contaminado recolhido, por intermédio de empresa coletora devidamente
autorizada e licenciada pelos órgãos competentes, ou entregá-lo diretamente a um
revendedor de óleo lubrificante acabado no
atacado ou no varejo, que tem obrigação
de recebê-lo e recolhê-lo de forma segura,
para sua destinação final adequada.

9.
Construção
(obras ou serviços de engenharia)
9.1
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Conforme o art. 12 da Lei n. 8.666, de 1993,
as especificações e demais exigências do
projeto básico ou executivo para contratação
de obras e serviços de engenharia devem ser
elaborados visando à segurança, possibilidade de emprego de mão de obra, materiais,
tecnologia e matérias-primas existentes no
local para execução e manutenção, adoção
de normas técnicas, de saúde e de segurança
do trabalho adequadas, economia da manutenção e operacionalização da edificação,
funcionalidade, adequação e durabilidade, a
redução do consumo de energia e água, bem
como a utilização de tecnologias e materiais
que reduzam o impacto ambiental. Nesse
sentido, deve-se priorizar, quando couber:

9.1.1 uso de equipamentos de climatização
mecânica ou de novas tecnologias de
resfriamento do ar que utilizem energia
elétrica, apenas nos ambientes onde for
indispensável;
9.1.2 automação da iluminação do prédio, projeto de iluminação, interruptores, iluminação ambiental, iluminação tarefa, uso de
sensores de presença;
9.1.3 uso de lâmpadas LED ou fluorescentes
compactas ou tubulares de alto rendimento e de luminárias eficientes;
9.1.4 aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos
que possibilitem a captação, transporte,
armazenamento e seu aproveitamento;
9.1.5 utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradáveis e que
reduzam a necessidade de manutenção;
9.1.6 comprovação da origem da madeira a ser
utilizada na execução da obra ou serviço.
9.2

As edificações novas e retrofits devem
atender a Instrução Normativa MPOG/SLTI
n. 2 de 4 de junho de 2014 – Os projetos
de edificações públicas federais novas
devem ser desenvolvidos ou contratados
visando, obrigatoriamente, à obtenção da
ENCE Geral de Projeto classe “A”.

9.3

Deve ser priorizado o emprego de mão de
obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execução,
conservação e operação das obras públicas.

9.4

9.5

9.6

9.7

Devem ser observadas as normas do
Instituto Nacional de Metrologia, normalização e Qualidade Industrial - Inmetro e
as normas ISO n. 14.000 da Organização
Internacional para a Padronização (International Organization for Standardization)
relativas a sistemas de gestão ambiental.
Quando a contratação envolver a utilização
de bens, o instrumento convocatório deverá
exigir a comprovação de que o licitante
adota práticas de desfazimento sustentável
ou reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de reutilização.
Deve ser exigido o uso obrigatório de agregados reciclados nas obras contratadas,
sempre que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo
inferior em relação aos agregados naturais.
Resíduos de construção (obras ou serviços
de engenharia):
“são os provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de
construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como:
tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral,
solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas,
madeiras e compensados, forros, argamassa,
gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros,
plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras,
caliça ou metralha” (Resolução Conama n.
307/2002, art. 2°, inciso I);
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9.7.1 Os resíduos da construção civil subdividem-se em quatro classes (art. 3° da resolução):

9.7.1.1 Classe A – são os resíduos reutilizáveis ou
recicláveis como agregados, tais como:
a) de construção, demolição, reformas
e reparos de pavimentação e de outras
obras de infraestrutura, inclusive solos
provenientes de terraplanagem;
b) de construção, demolição, reformas e
reparos de edificações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de
revestimento etc.), argamassa e concreto;
c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em
concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.)
produzidas nos canteiros de obras;
9.7.1.2 Classe B – são os resíduos recicláveis
para outras destinações, tais como:
plásticos, papel/papelão, metais, vidros,
madeiras, embalagens vazias de tintas
imobiliárias e gesso;
9.7.1.3 Classe C – são os resíduos para os quais
não foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicações economicamente viáveis que
permitam a sua reciclagem/recuperação,
tais como os produtos oriundos do gesso;
9.7.1.4 Classe D – são resíduos perigosos oriundos
do processo de construção, tais como tintas,
solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de
demolições, reformas e reparos de clínicas
radiológicas, instalações industriais e outros,
bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros
produtos nocivos à saúde.

9.7.2   Obrigações da contratada:
9.7.2.1 A contratada deverá zelar pela correta
destinação dos resíduos decorrentes dos
serviços prestados. Resíduos de construção civil deverão ser dispostos em local
autorizado pelo poder público para esse
fim, conforme a Lei n. 12.305/2010 (Lei
de Resíduos Sólidos), Resolução Conama
n. 307/2002 e a Lei distrital n. 4.704/2011
(dispõe sobre a gestão integrada de resíduos da construção civil e de resíduos
volumosos e dá outras providências) nos
seguintes termos:
    

Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser
reutilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a áreas de
aterro de resíduos da construção civil,
sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilização ou reciclagem futura;

    

Resíduos Classe B (recicláveis para outras
destinações): deverão ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a áreas de
armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização
ou reciclagem futura;
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Resíduos Classe C (para os quais não
foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicações economicamente viáveis que
permitam a sua reciclagem/recuperação):
deverão ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;
Resíduos Classe D (perigosos, contamina-

dos ou prejudiciais à saúde): deverão ser
armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.
9.7.2.2 Em nenhuma hipótese, a contratada
poderá dispor os resíduos originários
da contratação em aterros de resíduos
domiciliares, encostas, corpos d´água,
lotes vagos e áreas protegidas por lei,
bem como em áreas não licenciadas.

10.
Resíduos de saúde
10.1 Serviços que envolvam o manejo e a disposição de resíduos de serviços de saúde,
entendidos como aqueles que, por suas
características, necessitam de processos
diferenciados em seu manejo, exigindo
ou não tratamento prévio à sua disposição final (art. 1° da Resolução Conama n.
358/2005).
10.2 Os resíduos de serviços de saúde são classificados nos seguintes grupos (Anexo I da
Resolução Conama n. 358/2005):
10.2.1 Grupo A: resíduos com a possível presença
de agentes biológicos que, por suas características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção
(subdivido em grupos A1, A2, A3, A4 e A5);
10.2.2 Grupo B: resíduos com substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde
pública ou ao meio ambiente, dependendo
de suas características de inflamabilidade,
corrosividade, reatividade e toxicidade.

10.2.3 Grupo C: quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em quantidades
superiores aos limites de eliminação
especificados nas normas da Comissão
Nacional de Energia Nuclear – CNEN e
para os quais a reutilização é imprópria
ou não prevista.
10.3 As pessoas jurídicas que operam com
resíduos perigosos em qualquer fase do
seu gerenciamento são obrigadas a:
10.3.1 cadastrar-se no Cadastro Nacional de
Operadores de Resíduos Perigosos,
parte integrante do Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais.
10.3.2 elaborar plano de gerenciamento de
resíduos perigosos a ser submetido ao
órgão competente;
10.3.3 informar anualmente ao órgão competente a quantidade, a natureza e a destinação temporária ou final dos resíduos
sob sua responsabilidade;
10.3.4
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adotar medidas destinadas a reduzir
o volume e a periculosidade dos resíduos sob sua responsabilidade, bem como
a aperfeiçoar seu gerenciamento;

10.3.5 informar imediatamente aos órgãos
competentes a ocorrência de acidentes
ou outros sinistros relacionados aos
resíduos perigosos.

11.
Outros
   

Para os serviços de assistência técnica em
aparelhos de refrigeração e equipamentos de
ar condicionado, inclusive os automotivos:

11.1 A contratada deverá apresentar comprovante de registro no Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais, acompanhado do respectivo
certificado de regularidade válido, nos termos do art. 17, inciso II, da Lei n. 6.938/81,
da IN Ibama n. 6/13 e legislação correlata;
11.2 Na execução dos serviços por parte da
contratada, é vedada a utilização, nos
termos do Decreto n. 2.783/98 e Resolução Conama n. 267/00, de qualquer das
substâncias que destroem a camada de
ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo
de Montreal, ou de qualquer produto que
as contenha ou delas faça uso, devendo
obedecer às disposições da Resolução
Conama n. 340/03, nos procedimentos
de seu recolhimento, acondicionamento,
armazenamento e transporte.
11.3 Para os serviços de manutenção de extintores de incêndio, a contratada deverá
obedecer às disposições da Resolução
Conama n. 340/03, nos procedimentos de
recolhimento, acondicionamento, armazenamento e transporte das substâncias
que destroem a camada de ozônio – SDOs
abrangidas pelo Protocolo de Montreal.
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Art. 30 – É instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a ser
implementada de forma individualizada e encadeada, abrangendo os fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes, os consumidores e
os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, consoante as
atribuições e procedimentos previstos nesta seção.

Introdução

A nova Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010 que institui a política nacional de Resíduos Sólidos, dispõe sobre
seus princípios, objetivos e os principais instrumentos utilizados para a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos.
Esta Cartilha será focada no art. 30 da lei 12.305/2010,
onde será abordado como objetivo principal um estudo
sobre a responsabilidade compartilhada acerca dos lixos que são gerados pela urbanização.

A partir de agora, fabricantes, distribuidores, importadores e revendedores são responsáveis pelo gerenciamento e descarte final de seus resíduos. A lei se
baseia no princípio de responsabilidade compartilhada
que acaba impactando grande parte da sociedade.
Todos os dias mais de 150 mil toneladas de lixo são
produzidos nas cidades brasileiras, sendo que destas 150
mil toneladas, 59% vão parar em lixões. Dos 5.564 municípios brasileiros apenas 405 possuem coletas seletivas. Depois de tanto tempo que se passaram só agora o país tem regras claras para o
tratamento desses resíduos. A lei de resíduos sólidos foi sancionada
pelo presidente Luis Inácio Lula da Silva no início de agosto e estabelece importantes avanços que estimulam financiamentos as corporativas de reciclagem.
A Constituição de República Federativa do Brasil, promulgada
em 05 de outubro de 1988, art. 225 diz: Todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder
público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.
4

O que é Lixo?

O Significado da Palavra Lixo

A palavra lixo tem origem no latim lix, que significa
cinza.
Antigamente na Europa as maiorias dos resíduos
domésticos vinham do fogão e da lareira, eram restos
de lenha, carvão e cinzas. Já os restos dos alimentos
eram utilizados para ração animal, como esterco para
horta e pomar.
As cinzas que deram nome a todos os resíduos domésticos ou residenciais eram aproveitadas para fabricar sabão.

A Origem do Lixo

Deus criou três reinos para a mãe natureza. O homem,
pertencente ao reino animal achou pouco e criou mais
um, o “REINO PLASTICAL”, portanto temos:
1. O LIXO MINERAL;
2. O LIXO VEGETAL;
3. O LIXO ANIMAL;
4. O LIXO SINTÉTICO (Derivado do petróleo e sintetizado ou fabricado pelas indústrias petroquímicas).

Classificação

a. Lixo Residencial: É o lixo produzido em nossas casas;

b. Lixo Comercial: É o lixo produzido pelos estabelecimentos comerciais;
c. Lixo Público: É o lixo produzido nas ruas, avenidas, praças, praias,
feiras, etc.
d. Fontes Especiais: Serviços de saúde, industrial, agrícola, radioativo, químico, etc.
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1. Poluição do Espaço Sideral (lixo espacial);

Lixo

Prejuízos Causados Pelo Lixo

2. Poluiçao do Ar. Emissão de gases, poeiras, fumaça, queimadas, etc. (lixo gasoso);
3. Poluição das águas: rios, mares, lagos, oceanos, geleiras, lençóis subterrâneos;
4. Poluição Visual;
5. Mau cheiro e odores na sua putrefação;
6. Deslizamento de terra;
7. Assoreamento de rios, lagos e manguezais;

8. Inundação nas grandes cidades, entupimento ou obstrução
de bueiros e bocas de lobos;
9. Provoca prejuízos a navegação;
10. Destruição da fauna e flora;
11. Acidentes terrestres e aéreos;
12. Doenças através dos seus vetores, levando à morte através das águas contaminadas

6

Responsabilidades

Responsabilidade Compartilhada

Todos passam a compartilhar a responsabilidade
sobre os resíduos sólidos – a sociedade, as indústrias, o
comércio e as três esferas do governo. As pessoas terão
a obrigação de acondicionar corretamente o seu lixo,
fazendo a separação dos recicláveis nos locais onde
existe a coleta seletiva. Os municípios, principais responsáveis pela destinação dos resíduos, poderão conceder
benefícios fiscais a empresas e entidades que promovam a reciclagem, e os consórcios entre os municípios
para destinar o lixo serão prioritários nas linhas de financiamento do governo federal. E mais: o não cumprimento das suas determinações incorrerá em crime ambiental, podendo implicar em multas e, com exceção
do lixo doméstico, até a reclusão.

Agora, as empresas têm que recolher e dar a destinação aos produtos que fabricaram ou distribuíram,
instalando postos de recolhimento em locais de comércio. Para que o sistema de retorno dos produtos que
não possuem mais utilidade dê certo, a sociedade tem
o papel fundamental de fazer a sua parte, ou seja, levar os resíduos até os pontos de coleta em vez de jogar
no lixo. Os fabricantes e vendedores também são responsáveis pelo recolhimento das embalagens. A logística reversa, o conceito mais moderno do projeto, retira
corretamente a responsabilidade do estado, sobre os
resíduos industriais, tal qual acontece na Europa. Inicialmente, vale para pilhas, baterias, agrotóxicos, pneus,
eletrodomésticos e lâmpadas.

7

Situação do Brasil

Situação do Lixo no Brasil

Considerando que a forma mais adequada contra
a destinação final e tratamento do lixo é o aterro sanitário, o Brasil não tem índices muito animadores:
Forma de Disposição

Municípios

LIXÃO

63,6%

Aterro Controlado

18,4%

Aterro Sanitário

13,8%

Fonte: Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) – IBGE

Segundo o texto da própria pesquisa, como a obtenção dos dados foi efetuada através dos próprios órgãos responsáveis pela limpeza urbana, sendo 88% das
próprias prefeituras, os índices podem ser ainda piores,
visto que os informantes podem ter sido “demasiadamente otimistas”, visando a não apontar as possíveis falhas em seus sistemas.
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Lixo no Brasil

Para Onde Vai o Lixo?

Depois de sua geração, os resíduos sólidos, devem
ser coletados, e ter um tratamento e destinação final.
Os locais de destino final podem ser classificados em
três tipos, em função de diversos critérios em relação às
condições ambientais, procedimentos de disposição e
infraestrutura:

L

ixão: Forma inadequada de disposição final

de resíduos sólidos, que consiste na descarga
do material no solo sem qualquer técnica ou
medida de proteção ao ambiente e a saúde pública. Este acúmulo de lixo traz problemas como a
proliferação de vetores de doenças, a geração de
odores desagradáveis e a contaminação do solo
e das águas superficiais pelo chorume (pesquisar o
que é).

A

terro Controlado: Esse método uti-

liza alguns princípios de engenharia para
confinar os resíduos sólidos, cobrindo-os
com uma camada de material inerte na conclusão de cada jornada de trabalho. Além deste procedimento, deve-se executar a compactação do
solo que receberá os resíduos e haver coleta de
gases, evitando contaminação do solo e atmosfera. Em municípios de pequeno porte a disposição
simplificada é denominada aterro sustentável.
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Lixo no Brasil

A

terro Sanitário:

O aterro sanitário é
ambientalmente a solução mais apropriada ao aterramento de resíduos sólidos. O
processo de disposição final de resíduos sólidos no
solo, segundo critérios de engenharia em normas
operacionais específicas, permiti um confinamento seguro e evita riscos à saúde pública e ao meio
ambiente.
Os resíduos são dispostos em terrenos impermeabilizados, compactados e recobertos em seguida e tem em sua composição os seguintes processos:
a. Drenos de coleta de gases;
b. Drenos para a coleta de líquidos (chorume) e águas superficiais;
c. Cobertura diária dos resíduos com material inerte; e
d. Tratamento do chorume e gases.

I

ncineração:

É um processo de queima
a alta temperatura (1000º a 1450º), devendo
ocorrer em instalações bem projetadas e corretamente operadas. Deve-se ter um “SISTEMA DE
INCINERAÇÃO”, no qual todo tipo de material residual deve sofrer tratamento adequado. O processo de incineração apresenta a vantagem de reduzir, enormemente o volume dos resíduos, porém o
processo é muito caro.
Praticamente todos os tipos de resíduos podem ser incinerados, com exceção dos resíduos
da construção civil.
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Lixo no Brasil

C

ompostagem:

É um processo natural de decomposição biológica de materiais orgânicos, de origem animal e vegetal,
pela ação de microorganismos.
No processo só é empregado a parte orgânica dos resíduos sólidos. O resultado da compostagem é um composto rico em nutrientes usados em
pequenas hortas, jardinagem, para corrigir acidez
do solo, recuperar áreas erodidas, etc.
É importante que materiais tais como tinta aerossóis, resíduos de banheiros, papel impresso, bateriais, pilhas, não sejam utilizados nesse tipo de tratamento.

11

Catadores

Catadores de Materiais Recicláveis

Acompanhando os resíduos, sempre existiram
aqueles que, por miséria ou falta de opções, sobrevivem da catação do que ainda pode ser aproveitado,
seja de forma direta – através do consumo de restos de
comida ou do aproveitamento de objetos – ou indireta,
revendendo os materiais recolhidos.

Este processo não é novo: já em Roma antiga existiam pessoas (chamadas canicolae) que iam às cloacas* em busca de coisas ainda úteis, de urina e fezes
que eram comercializadas para uso agrícola, também
recolhidas dos toaletes públicos.
Os catadores de resíduos ainda são, muitas vezes,
vistos como mendigos e associados à marginalidade,
apesar de todo o esforço para se identificarem como
trabalhadores, em uma função que exige um certo
“gabarito”, conhecimento e experiência.

A verdade, porém, é que o trabalho dos catadores
de materiais recicláveis diminui os prejuízos da geração
acelerada dos resíduos. Em suas mãos, o lixo significa
fonte de renda e subsistência àqueles que não possuem muitas opções de trabalho.
No Brasil existem diversas cooperativas que estimulam os catadores, capacitando-os com cidadania, economia solidária, saúde
integral, meio ambiente, arte e cultura. A capacitação nesses temas visa à emancipação social e econômica, de forma sustentável
proporcionando aos catadores:

1. Curso e palestras de Cooperativismo, Empreendedorismo e
Gestão de Rede;
2. Palestras sobre Segurança no Trabalho e Saúde do Trabalhador;
12
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3. Oficinas de Identificação e Separação de Materiais;
4. Curso de Construção de Instrumentos Musicais,
junto aos jovens;

5. Curso de bijuterias com materiais recicláveis, junto às famílias;
6. Palestras sobre cidadania e meio ambiente;

7. Palestras e oficinas junto às escolas no entorno
dos núcleos.

Com a nova lei da Política Nacional de Resíduos
Sólidos, as cooperativas de catadores de materiais recicláveis, responsáveis por grande parte da coleta no
país, devem ganhar linhas de financiamento público
para que possam se organizar e tirar o trabalho da informalidade. A lei prevê que as embalagens deverão
ser fabricadas com materiais que proporcionem sua
reutilização ou reciclagem, o que aumenta consideravelmente a
oferta aos catadores. Institui ainda, de forma genérica, programas
de conscientização sobre a separação do lixo e de qualificação
para os catadores.
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4R’s - Repensar

R

epensar: O objetivo deste trabalho é mui-

to simples. Através da informação levar você
a parar, pensar, refletir sobre este conteúdo
e chegar a tomar uma decisão, a mais importante
decisão: a da ação. Ser educado, portanto, não é
o intelectual bem informado, ser educado é aquele que age e põe em prática o que lhe toca, o
que lhes sensibiliza. Isto é, de fato aprender, guardar para si o que é bom, o que é lógico, o que é
verdadeiro e o que

R

eduzir:

Antes de mais nada, devemos repensar os nossos hábitos e diminuir o volume
de lixo gerado. Isso significa reduzir o consumo, repensar a compra de bens desnecessários e
com pouca durabilidade, evitar produtos com excesso de embalagens, reduzir o desperdício...
Nossa sociedade valoriza o consumo; somos
diariamente incentivados a comprar e muitas vezes
compramos coisas de que realmente não necessitamos ou nem mesmo desejamos. Muitos produtos
que têm uma durabilidade muito pequena, outros
que são descartáveis – usou, jogou fora; e muitos
deles poderiam ser substituídos por outros não descartáveis – ou mesmo não serem comprados.

Se quisermos ter menos lixo, precisamos rever nossas ideias de Felicidade:

1. Mais qualidade, menos quantidade...
2. Mais cultura, menos símbolos de status...
3. Mais esporte, menos material esportivo...
4. Mais tempo para as crianças, menos dinheiro trocado...
5. Mais alimentação, menos tecnologia de diversão...
6. Mais carinho, menos presentes...
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1. Obter fotocópias em frente e verso;

4R’s - Reduzir

Vamos ver alguns exemplos pelos quais podemos reduzir...

2. Editar e revisar na tela do computador em vez de
recorrer a cópias impressas;
3. Não pegar folhetos na rua atoa;

4. Não jogar fora papel que possa servir de rascunho;
5. Na cozinha, de preferência a toalha de pano em
vez do papel toalha. Use mais o coador de pano;

6. Procure comprar produtos que tenham qualidade e sejam duráveis, mesmo com preço maior, com
o tempo valerá a pena;
7. Evite os produtos em embalagens;

8. Evite aquelas embalagens em práticos de isopor;
9. Evite embalagens pequenas;

10. Recupere, concerte, renove ao invés de comprar novo;
11. Se você não usa algo, doe, troque ou venda. Não deixe parado em casa;
12. Evite no uso de pratos e copos descartáveis;
13. Ao ir ao supermercado ou à feira leve sacolas ou bolsas;
14. De uma maneira geral, não desperdice e compre somente
o necessário.
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R

Exemplos de Reutilização

4R’s - Reutilizar

eutilizar: Significa fazer com que um material
ou um objeto tenha o maior tempo de vida
útil possível, retardando ao máximo sua ida
para um aterro ou sua reciclagem.
Muitas vezes, pode-se fazer um determinado
material ser utilizado muitas e muitas vezes, seja na
sua forma original, seja transformando-o. As embalagens retornáveis são um bom exemplo.

1. Antes de descartar ou reciclar os produtos, usá-los
de uma forma diferente e criativa;
2. De preferência aos sebos para comprar livros;

3. Não Jogue sua mobília fora, Reutilze-a transformando-a com arte;
4. Reutilize os envelopes ao máximos;

5. Utilize os dois lados do computadors para imprimir;
6. Cuide melhor do seu livro didático;
7. Não arranque as folhas do caderno ao 1º erro;
8. Reaproveite os alimentos;

9. Muitas e Muitas coisas podem ser reutilizadas antes de ir para
o lixo, por você ou por outras pessoas. Sejam roupas, moveis,
eletrodomésticos, papeis, embalagens, vidros, etc...

ANTES DE JOGAR FORA PARA E PENSE UM POUCO: COMO
FAZER PARA ESTE OBJETO NÃO IR PARA O LIXO?
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R

Benefícios da Reciclagem

4R’s - Reciclar

eciclar: Reciclar significa reinserir o produto
no processo produtivo, utilizando a sua matéria-prima em substituição a matérias-primas
virgens. O seu ciclo é completado quando o produto volta ao mercado.
A reciclagem é feita pelas indústrias, mas nós
também podemos contribuir, seja através de leis
ou através da lei do mercado, preferindo os produtos reciclados. Esse processo é muito mais eficiente
quando os materiais já estão limpos e separados,
por isso a importância da coleta seletiva.

1. Redução do volume do lixo, com maior vida útil
dos aterros;
2. Economia de energia;
3. Geração de emprego;

4. Menor preço de alguns produtos para o consumidor;
5. Melhorias no processo de decomposição da matéria orgânica;

6. Melhor controle da poluição nas praias, córregos
e ruas;

7. Melhor qualidade de vida e saúde para a população.
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Tipos de Coleta Seletiva

Coleta Seletiva

A coleta seletiva é uma forma de se diferenciar o
lixo diretamente no seu gerador para serem coletados
com a finalidade de serem reciclados. Esta coleta pode
ser feita de diversas maneiras: porta-a-porta, através de
caminhões que passam para pegá-los, levando os materiais a Postos de Entrega Voluntária (P.E.V.), através da
parceria com alguma cooperativa de catadores.
Cada um pode ajudar na coleta seletiva, basta
colocar o lixo gerado no lugar certo. Para isso a coleta
seletiva pode ser feita através da separação dos resíduos em dois ou em mais coletores.

1. Separação em Dois Coletores: Basta separar o lixo em
“recicláveis” e “não recicláveis”. Fácil, não? Em qualquer lugar da sua casa, do escritório, do trabalho, da
escola etc, você pode ter, por exemplo, duas lixeiras,
ao invés de uma.
Os resíduos da lixeira dos “não recicláveis” são levados pelo caminhão de coleta comum para o aterro
de lixo. Os resíduos da lixeira dos “recicláveis” têm agora um destino diferente: um P.E.V., uma cooperativa de
catadores, o caminhão da coleta seletiva...
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Coleta Seletiva

2. Separação em Quatro Coletores: A coleta também
pode ser feita separando-se o lixo em mais partes, apesar de ser um pouco mais complicado. Em cada coletor vai um tipo de material diferente e para diferenciar
cada coletor, utiliza-se um padrão de cores diferentes
para cada material:

Obs.: Os materiais, ao chegarem à cooperativa de catadores,
depois de separados são compactados, amarrados em fardos e vendidos para as indústrias recicladoras.
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Coleta Seletiva

As Vantagens da Coleta Seletiva

1. Oportunidade de mudança de comportamento,
de praticar cidadania, incentivando o respeito à
natureza e a solidariedade humana;

2. Economia de matéria-prima. Em vez de tirar da
natureza, se reaproveita ou se recicla;
3. Economia de energia elétrica e outras fontes energéticas da indústria;
4. Diminuição de lixos nas ruas. Ambiente limpo igual
a povo educado;

5. Fim das enchentes e dos alagamentos nas ruas
por obstrução de canais fluviais;
6. Redução de resíduos para tratamento, coleta e
destino final;
7. Aumenta a vida útil dos aterros sanitários;

8. Redução dos impactos ambientais nos aterros sanitários;
9. Geração de empregos, além de acabar com a
vergonha dos badameiros nos lixões das grandes cidades;
10. Melhoria da qualidade de vida e da saúde pública;

11. Incentivo ao crescimento das indústrias de reciclagem.
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Coleta Seletiva

Dicas Importantes - Coleta Seletiva

1. Lave, Garrafa de vidros, plásticos, embalagens de
iogurte e outros vasilhames antes de colocar no lixo
seletivo. Evita insetos e mau cheiro e aumenta o valor de revenda;
2. Lave e Pressione as tampas para dentro, das latas
de bebidas ou de conserva para evitar acidentes;

3. Embale objetos de vidro, para evitar cortes ou
perfurações em quem manipula;

4. Não amasse nem molhe os papeis, pois ocupam
menos espaço e tem mais valor para reciclagem.

5. Fogo não resolve o problema do lixo. Ele transforma os lixos sólidos em lixo gasoso, liberando gases
venenosos que causam problemas de saúde aos seres humanos e ao meio ambiente.
6. Ao trocar lâmpadas queimadas, reutilize as embalagens das mesmas para o descarte.

RECICLÁVEL

NÃO RECICLÁVEL
PAPEL

1. Jornais e revistas;
2. Folhas de caderno;
3. Papeis de computador;
4. Fotocópias;
5. Envelopes;
6. Prova / Apostila / Rascunho;
7. Cartazes velhos / Folhetos;
8. Papeis toalhas;
9. Papelão / Caixas em geral;
10. Aparas de papel.

1. Papeis sujos ou engordurados;
2. Papel higienico/ guardanapos;
3. Papeis metalizados (alumínio);
4. Papeis parafinados (picolé);
5. Papeis plastificados;
6. Papel carbono;
7. Fotografias;
8. Etiqueta adesiva;
9. Tocos de cigarro;
10. Papeis de fax.
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NÃO RECICLÁVEL
Metal

1. Latas e folhas de flandre;
2. Óleo, leite, enlatados em geral;
3. Latas de alumínios;
4. Sucatas de automóveis;
5. Outras sucatas...

1. Clips;
2. Grampos;
3. Esponja de aço;
4. Canos

Vidro
1. Garrafas em geral;
2. Recipientes em geral;
3. Copos;
4. Frascos (compras, perfumes,
remédios, etc.)

1. Espelhos;
2. Lâmpadas;
Cerâmicas ou barro (utilize como
entulho);
3. Porcelana;
4. Tubos de TV;
5. Vidro temperado (carro), farois,
cristal, pirex;
6. Ampolas de remédios

Plástico
1. Copo plástico;
2. Copinhos de café;
3. Sacos plásticos;
4. Embalagem de margarina;
5. Embalagem de material de
limpeza;
6. Garrafas pet de refrigerantes;
7. Canos e tubos;
8. Vasilhas plásticas

Coleta Seletiva

RECICLÁVEL

1. Cabo de panela;
2. Tomada;
3. Embalagem de biscoito;
4. Misturas de papel, plástico e
metal;
5. Fibra de vidro;
6. Acrílico
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Tempo de Decomposição

1. Papel

de 3 a 6 meses

2. Pano

de 6 meses a 1 ano

3. Filtro de cigarro

5 anos

4. Goma de mascar

5 anos

5. Madeira pintada

13 anos

6. Nylon

mais de 30 anos

7. Plástico

mais de 100 anos

8. Metal

mais de 100 anos

9. Borracha

tempo indeterminado

10. Vidro

tempo indeterminado

11. Lata de aço

50 anos

12. Garrafa plástica

450 anos

13. Copo plástico

50 anos

14. Lixo radioativo

250.000 anos

15. Caixa de papelão

2 meses

16. Lata de alumínio

200 anos

17. Linha de nylon

650 anos

18. Boia de isopor

80 anos

Reciclar é igual a poupar energia

Curiosidades

Material

1 Kg de ALUMÍNIO RECICLADO consome 15,4 Kwh
de eletricidade - ECONOMIA de 95%.
1 Tonelada de PAPEL RECICLADO consome 4.200
Kwh de eletricidad - ECONOMIA de 64%.
Com o VIDRO RECICLADO se economiza 50% de
eletricidade.
RECICLANDO PLÁSTICOS gasta-se a metade da
energia consumida para incinerá-lo.
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MATERIAL DE SUPORTE
CSJT: GUIA

http://www.csjt.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=750deba930cc-4ead-a04c-6fcf316c9e8e&groupId=955023
STJ: GUIA
http://www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/GuiaLicitacoes
/issue/archive
TRF3 REGIÃO: GUIA

http://www.trf3.jus.br/trf3r/fileadmin/docs/gestao_ambiental/Diversos/
Manual_de_Licitacoes_Sustentaveis-diagramado.pdf
MMA: A3P – GUIAS, MANUAIS, INFORMAÇÕES
http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/a3p
MMA – LOGÍSTICA REVERSA – ACORDOS SETORIAIS:
http://sinir.gov.br/web/guest/acordos-setoriais

ECOCÂMARA: MANUAIS, INFORMAÇÕES:
http://www2.camara.leg.br/a-camara/programas-institucionais/inclusao-social-eequidade/ecocamara

NÚCLEO SOCIOAMBIENTAL DO SENADO - MANUAIS, INFORMAÇÕES:
https://www12.senado.leg.br/institucional/programas/senado-verde
SENADO: CARTILHA EDIFICIOS PÚBLICOS SUSTENTÁVEIS:
https://www12.senado.leg.br/institucional/programas/senadoverde/pdf/Cartilhaedificios_publicos_sustentaveis_Visualizar.pdf
TCU: ACÓRDÃOS
www.tcu.gov.br
FGV: CENTRO DE ESTUDOS EM SUSTENTABILIDADE – EBOOKS GRATUITOS:

http://eventos.gvces.com.br/index.php?r=site/CapaSecao&id=8
USP: SUSTENTABILIDADE E CONTRATAÇOES PÚBLICAS NO BRASIL: DIREITO,
ÉTICA AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO – TESE - TERESA VILLAC::

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/106/106132/tde-08112017-141101/ptbr.php

GUIA NACIONAL LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS
www.agu.gov.br. Link: lado esquerdo da página – licitações
sustentáveis
MINUTAS DE EDITAIS:
www.agu.gov.br
MANUAL IMPLEMENTANDO LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS
http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/327966
CONSULTIVO AGU

MANUAL COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA
http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/149658
EDITAL – COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA
http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/149658
MANUAL DE OBRAS DE ENGENHARIA
http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/327966
KIT CONSULTIVO AGU

KIT

ACESSIBILIDADE E SUSTENTABILIDADE: E BOOK GRATUITO PROF
JORGE AMARO – EDIÇÃO PELA OAB DF
http://www.jorgeamaro.com.br/Livro-Jorge%20Amaro.pdf

PÁGINA NO FACEBOOK COM INFORMAÇÕES SOBRE O TEMA
https://www.facebook.com/SustentabilidadeNaAdministracaoPublica/
VÍDEOS NO YOU TUBE:
• CAPACITAÇÃO EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS:
https://www.youtube.com/watch?v=sM_74UB_n4E
• ADVOCACIA PÚBLICA E LICITAÇOES SUSTENTÁVEIS:
https://www.youtube.com/watch?v=rUGYdsm0vTE
• 4 VIDEO AULAS GRATUITAS DE LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS –
(https://www.youtube.com/watch?v=7l9Y1WD5t6c
• PALESTRA ACESSIBILIDADE, SUSTENTABILIDADE E INCLUSÁO NA
ADM. PÚBLICA - INSTITUTO DO LEGISLATIVO PAULISTA:
https://youtu.be/6GJe5WFrcyU
• ACESSIBILIDADE SUSTENTÁVEL:
https://www.youtube.com/channel/UCw36Kkz4zmwV-ogxGuQ5vVw/featured
• GPS:
https://www.youtube.com/channel/UCXS41myHv5TsJT992vm12Sw

TSE – GESTÃO SOCIOAMBIENTAL
http://www.tse.jus.br/o-tse/sobre-o-tse/gestaoestrategica/gestao-socioambiental

MANUAL PLS RELACIONANDO COM ODS - ELABORADO
PELO INSTITUTO RUI BARBOSA - TRIBUNAIS DE CONTAS:
https://www.irbcontas.org.br/site/index.php/2014-11-07-12-3615/publicacoes

GESTÁO PÚBLICA SUSTENTÁVEL
http://www.gestaopublicasustentavel.com.br/
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APRESENTAÇÃO

Apresentação

Neste relatório, o Ipea apresenta a proposta de adequação das metas globais da Agenda
2030 para o Desenvolvimento Sustentável à realidade brasileira, em cumprimento à atribuição recebida da Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),
e em sintonia com a sua missão de fornecer suporte técnico e institucional às ações governamentais para a formulação e reformulação de políticas públicas e programas nacionais
de desenvolvimento.
Nos últimos meses, a instituição dedicou-se a coordenar o processo governamental de
adaptação das metas estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) às prioridades do Brasil, considerando as estratégias, planos e programas nacionais e os desafios
do país para garantir o desenvolvimento sustentável na próxima década.
A elaboração da proposta ora encaminhada resulta de trabalho coletivo envolvendo 75
órgãos governamentais e centenas de gestores e técnicos do governo federal, que participaram dos debates e enviaram sugestões a serem incorporadas às metas nacionais. Para a
realização de uma tarefa de tal envergadura, o Ipea contou com o importante apoio da Secretaria de Governo da Presidência da República (Segov/PR) e do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão (MP).
Vale destacar que, com essa iniciativa, o Brasil passa a ser um dos poucos países do
mundo a dispor de um instrumento que orienta a territorialização dos ODS, mantendo a
abrangência e a ambição da proposta original.
O Ipea tem a grata satisfação de haver contribuído com a construção desse trabalho, e
agradece a todas as organizações que nele colaboraram – em especial, às equipes técnicas
que se dedicaram a analisar e apresentar as sugestões solicitadas –, as quais passaram a
fazer parte da história da implementação da Agenda 2030 no país.
Espera-se que os resultados aqui apresentados suscitem novas reflexões sobre o tema
e subsidiem um debate qualificado com a sociedade civil.
Ernesto Lozardo
Presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
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INTRODUÇÃO

Introdução

Por que o Brasil necessita adequar as metas globais da Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável? Enquanto os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) representam o
eixo central da Agenda 2030, orientando as ações nas três dimensões do desenvolvimento
sustentável – econômica, social e ambiental –, as metas indicam os caminhos a serem trilhados e as medidas a serem adotadas para promover o seu alcance. Na escala global, os
ODS e as metas são acompanhados e revisados a partir de um conjunto de indicadores desenvolvidos pelo Grupo Interagencial de Peritos sobre os Indicadores dos ODS (Inter-Agency
Expert Group on SDG Indicators – IAEG-SDG). Indicadores esses que foram analisados e
validados pela Comissão de Estatística das Nações Unidas. As metas e os indicadores globais são fundamentais para assegurar a coordenação, a comparabilidade e o monitoramento
dos progressos dos países em relação ao alcance dos ODS, por parte da Organização das
Nações Unidas (ONU). Tal acompanhamento permite a essa instituição identificar os países
e as áreas temáticas que necessitam de maior assistência dos organismos internacionais e
de maior cooperação para o desenvolvimento.
Para fazer o monitoramento global, a ONU realiza, anualmente, o Encontro do Alto
Fórum Político dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (High-Level Political Forum
on Sustainable Development Goal – HLPF), onde os países apresentam seus relatórios
voluntários de progresso, que possibilitam a realização da comparação no âmbito global.
O HLPF é, assim, a principal plataforma para acompanhamento e revisão do cumprimento
da Agenda 2030 e destaca, entre os seus objetivos, o estimulo a iniciativas voltadas para a
nacionalização dos ODS.1
A ONU, em diversos documentos, incentiva os países a levarem em consideração suas
realidades e prioridades nacionais no momento de definição das estratégias a serem adotadas para o alcance dos objetivos da Agenda. No entanto, alerta que, nesse processo, não
se deve permitir redução na magnitude e abrangência da agenda global.
É nesse contexto que o Brasil empreende esforços para promover a adaptação a sua
realidade das metas estabelecidas globalmente. As características e especificidades da
nação brasileira são tantas que, muitas vezes, não se veem representadas de maneira satisfatória em acordos globais. Em alguns casos, o Brasil já alcançou as metas estabelecidas;
em outros, essas referem-se a problemas que não são observados internamente, ou não
contemplam questões de grande relevância para o país. Ademais, na Federação brasileira,
os compromissos com os ODS e com a implementação das políticas públicas requeridas
para o seu alcance precisam ser assumidos e implementados nas suas três esferas: União,
estados e municípios. É necessário, portanto, adaptar as metas de tal forma que os entes
federados se sintam contemplados nas prioridades nacionais.
Os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM) forneceram vários exemplos de
como o Brasil adaptou, com sucesso, as metas globais às prioridades nacionais. Naquela
oportunidade, o Brasil incluiu sete novas metas (de um total de dezoito metas existentes)
e mais de sessenta novos indicadores (acrescidos a um total de cerca de cinquenta que já
existiam), que permitiram visualizar, com mais fidedignidade, os desafios impostos ao país
nas oito áreas estratégicas dos ODM. A experiência anterior trouxe subsídios importantes
para a realização desse novo desafio, que exige, no entanto, um trabalho bem mais amplo
e complexo, em função do número muito maior de objetivos e metas, bem como da maior
abrangência e universalidade dos ODS.
Diante da importância desse processo, a Comissão Nacional dos ODS (CNODS) incorporou, no seu Plano de Ação 2017-2019, as atribuições de adequar as metas globais à
realidade brasileira e de definir indicadores para acompanhar o seu cumprimento (figura 1).
1. Ver: https://goo.gl/Z3Up6V
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Para tanto, delegou ao Ipea, como Instituição de Assessoramento Técnico Permanente à
CNODS, a responsabilidade de coordenar o processo governamental de elaboração de uma
primeira proposta de adequação das metas globais dos ODS, a ser entregue à apreciação
daquele colegiado.
FIGURA 1

Os resultados dos trabalhos desenvolvidos com tal propósito são apresentados neste
documento. A primeira parte descreve os procedimentos adotados para a construção da
proposta das metas nacionais, no âmbito do governo federal. A seguir, são encaminhadas,
em um modelo de fichas técnicas, as propostas das metas nacionais, acompanhadas de
informações complementares, tais como: classificação por tipo de meta; justificativa para a
adequação, ou não, das metas globais; definição de termos utilizados em cada meta; indicação das instituições governamentais responsáveis por ações que contribuam para o seu
alcance; e explicitação das inter-relações entre os objetivos e as metas globais. A inclusão
de uma lista com o nome dos técnicos e instituições que participaram da construção da proposta é apresentada em cada uma das fichas, e fornece a dimensão da representatividade
dos grupos em relação aos órgãos governamentais, no âmbito federal.
Em adendo às fichas técnicas, o Ipea apresenta um conjunto de indicadores e informações necessários ao acompanhamento de várias metas nacionais, que serão complementados e aprimorados por meio de processo de análise, discussão e validação, a ser realizado
a partir do segundo semestre de 2018 e concluído em 2019, de acordo com o cronograma
de trabalho proposto pela Secretaria de Governo da Presidência da República (Segov/PR).
A figura 2 ilustra as etapas do processo em curso.
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PROCEDIMENTOS ADOTADOS
NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA
DE ADEQUAÇÃO DAS METAS

Procedimentos adotados na elaboração da proposta de adequação das metas

Para desenvolver seu trabalho de assessoramento técnico à Comissão Nacional para os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (CNODS) e elaborar a proposta de adequação
das metas globais dos ODS, o Ipea instituiu, internamente, grupos de trabalho para cuidar
de cada um dos dezessete ODS. Esses grupos foram compostos por técnicos de todas as
diretorias da instituição, de forma a fazer valer o princípio da intersetorialidade na condução
dos trabalhos, de acordo com as orientações da Agenda 2030.
A primeira tarefa dos grupos foi a de analisar e debater internamente as 169 metas globais para apresentar os resultados em fichas técnicas contendo as seguintes informações:
i) tipo de meta (finalística ou de implementação1); ii) aplicabilidade à realidade nacional; iii)
nível de precisão do texto; iv) necessidade de adequação; v) condições de acompanhamento; vi) identificação de órgãos públicos que implementam ações que contribuem para o seu
alcance; e vii) seleção de outras metas que se relacionam com a meta específica.
A execução dessa tarefa teve como referência a adequabilidade das metas globais à
realidade nacional, a aderência aos problemas e prioridades brasileiros e a possibilidade de
dimensionar ou redimensionar as metas originais. Quando identificada essa necessidade,
os grupos elaboraram uma primeira proposta de adaptação acompanhada de justificativas
para a mudança e de esclarecimentos sobre os termos utilizados. Vale destacar que o princípio geral adotado para a apresentação da proposta de adequação das metas nacionais
foi o de não redução da abrangência e do alcance das metas globais. Isto é, partiu-se do
entendimento de que o processo de adequação das metas nacionais, a ser levado a cabo
no Brasil, deve ser orientado pela relevância e tamanho das metas globais, sem reduzi-las.
Ademais, nessa adequação, cuidados foram tomados para que as metas atendessem aos
seguintes requisitos:
1) aderência às metas globais, com o intuito de não reduzir o seu alcance e magnitude;
2) objetividade, por meio do dimensionamento quantitativo, quando as informações
disponíveis o permitirem;
3) respeito aos compromissos, nacionais e internacionais, anteriormente assumidos
pelo governo brasileiro;
4) coerência com os planos nacionais aprovados pelo Congresso Nacional (PPA e outros);
5) observância às desigualdades regionais;
6) observância às desigualdades de gênero, de raça, de etnia, de geração, de condições
econômicas, entre outras.
Durante esse processo, os grupos de trabalho identificaram também um conjunto de
indicadores que poderão ser utilizados no acompanhamento das metas nacionais propostas. Muitos indicadores sugeridos ainda carecem de maiores detalhamentos e a maior parte
priorizou as informações contidas nos registros administrativos de órgãos oficiais responsáveis pela execução de programas e políticas públicas. Conforme já informado, o conjunto
de propostas de indicadores será posteriormente analisado e revisado, de acordo com as
orientações das fichas de metadados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
e com a contribuição do Ipea e dos demais órgãos produtores de informação e executores
de políticas governamentais.
Finalizada a primeira etapa, o Ipea, com o apoio da Secretaria de Governo da Presidência
da República (Segov) e do Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP),
1. Foram consideradas como metas finalísticas aquelas que buscam especificar ou dimensionar os resultados esperados e, como
metas de implementação, aquelas que se referem aos recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança, necessários
ao alcance dos resultados esperados.
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realizou a I Oficina Governamental de Adequação das Metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), nos dias 12 e 13 de Abril. O evento, que reuniu mais de seiscentos
técnicos e gestores, teve como objetivo principal ampliar a participação no processo de
adequação das metas dos ODS à realidade brasileira, com a inclusão de representantes de
75 órgãos governamentais envolvidos na implementação da Agenda 2030.
Na ocasião, foram organizadas dezessete sessões temáticas e instituídos dezessete
grupos interministeriais que se dedicaram a apreciar a proposta inicial elaborada pelo Ipea
e, então, sugerir aprimoramentos pertinentes. Em continuidade aos debates iniciados na
oficina, esses grupos trabalharam coletivamente, por meio de intensa comunicação via
internet e reuniões presenciais, de forma a acordarem sobre a proposta de adequação das
metas. Portanto, este trabalho, ora apresentado, resulta de esforço coletivo de análise e de
reflexão que demandou cuidado especial para compatibilizar visões e perspectivas distintas.
As sugestões e recomendações dos representantes dos órgãos envolvidos foram acolhidas
e consolidadas pelo Ipea.
Em síntese, de um total de 169 metas globais encaminhadas pela Organização das Nações
Unidas (ONU), 167 foram consideradas pertinentes ao país, ainda que muitas delas tenham
requerido alterações no texto para se adequarem às especificidades nacionais. Nos quadros
1 e 2 é possível observar as características das metas que foram revisadas pelos grupos interministeriais e que serão submetidas à apreciação da CNODS. Neles se observa, por exemplo,
que 128 metas foram alteradas, tendo em vista a necessidade de adequá-las à realidade brasileira, ou de conferir mais clareza ao seu conteúdo original ou, ainda, de quantificá-las com
maior precisão. Também se observa que foram criadas 08 novas metas, totalizando 175 metas
nacionais, sendo 99 foram classificadas como finalísticas e 76 como de implementação.
QUADRO 1
ODS: síntese dos resultados do processo de adequação das metas propostas para o Brasil
Nº absoluto

Relativo
(%)

167

98,8

2

1,2

Subtotal – metas globais

169

100%

Metas globais que foram mantidas na versão original
(Metas cujo texto proposto pela ONU foi integralmente considerado como
adequado ao Brasil)

39

22,3

Metas que foram alteradas para adequar-se à realidade brasileira
(Metas cujo texto proposto pela ONU sofreu alteração visando a sua
adequação às especificidades do Brasil e/ou à sua quantificação)

128

73,1

8

4,6

175

100%

Síntese dos resultados
Metas globais que foram mantidas
(Metas globais cujo conteúdo foi considerado como adequado ao Brasil,
mesmo que necessitando alterações)
Metas consideradas como não aplicáveis ao Brasil
(Metas globais cujo conteúdo foi considerado como inadequado
à realidade brasileira)

Metas nacionais que foram adicionadas
(Novas metas propostas pelos grupos interministeriais visando contemplar
prioridades nacionais)
Total de metas nacionais
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QUADRO 2
ODS: classificação das metas nacionais
Nº
absoluto

Relativo
(%)

Metas finalísticas
(Metas que buscam especificar ou dimensionar os resultados esperados)

99

56,6

Metas de implementação
(Metas que se referem aos recursos, humanos, financeiros, tecnológicos e de
governança, necessários ao alcance dos resultados esperados)

76

43,4

175

100%

Metas classificadas no nível 1
(Metas de fácil acompanhamento, pois existe a possibilidade de construir
indicadores que medem de forma direta o seu alcance)

67

38,3

Metas classificadas no nível 2
(Metas para as quais não existem indicadores que medem diretamente o seu
alcance, mas que é possível construir indicadores indiretos, que, de alguma
forma, servem de proxy para o seu acompanhamento)

90

51,4

Metas classificadas no nível 3
(Metas para as quais não existem, no momento, indicadores diretos ou indiretos
para acompanhar a sua evolução)

18

10,3

175

100%

Síntese dos resultados

Total de metas nacionais

Total de metas nacionais

Finalmente, é importante esclarecer que a proposta de adequação de metas aqui
apresentada são os resultados de apenas uma etapa de um processo maior que será continuado a partir da sua apreciação pela CNODS, que o submeterá à consulta pública a fim de
incorporar as sugestões da sociedade civil. Dessa forma, o presente documento precisa ser
compreendido como uma “versão para discussão”, que cumpre o importante papel de abrir
o amplo processo de debate que a Comissão Nacional pretende realizar junto aos setores
empresariais, acadêmicos e organizações da sociedade civil que atuam na defesa de direitos
da população brasileira.
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1

ACABAR COM A POBREZA
EM TODAS AS SUAS FORMAS,
EM TODOS OS LUGARES

ODS 1: Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares

QUADRO 1
Resumo da Proposta de Adequação de metas do ODS 1
Total de
metas

Nº de metas que
se aplicam ao
Brasil

Nº de metas
que foram
adequadas
à realidade
nacional

Nº de metas
finalísticas

Nº de metas de
Implementação

Nº de metas
criadas

7

7

6

5

2

0

QUADRO 2
Grupo de Trabalho
Nome do participante

Órgão

1

André Simões

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

2

Anna Maria Medeiros Peliano

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

3

Delviene D. S. Gurgel

Ministério dos Direitos Humanos (MDH)

4

Elaine Licio

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

5

Evelinny G. Pereira Lopes

Secretaria de Previdência/Ministério da Fazenda (SPrev/MF)

6

Fabio Monteiro Vaz

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

7

Frederico de M. A. Coutinho

Ministério dos Direitos Humanos (MDH)

8

Henrique Saule

Ministério do Meio Ambiente (MMA)

9

Leonardo Santos de Oliveira

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

10

Letícia Bartholo

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

11

Luciana Félix Ferreira

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS)

12

Luiz Roberto R. Martins
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META 1.1
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 1.1 (Nações Unidas)
Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares, atualmente
medida como pessoas vivendo com menos de US$ 1,25 por dia.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
1.1.1 Percentual da população abaixo da linha internacional de pobreza extrema, por sexo,
idade, status de ocupação e localização geográfica (urbano/rural) (Tier I).

3. Meta 1.1 (Brasil)
Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares, medida
como pessoas vivendo com menos de PPC$ 3,20 per capita por dia.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A adequação da meta teve por objetivos:
• mudar a referência de dólar americano (US$) para dólar internacional (PPC$) – isto
é, o dólar na unidade monetária expressa pela paridade de poder de compra (PPC),
cuja última rodada disponível é de 2011.
• alterar o valor da linha de pobreza para refletir o nível de desenvolvimento alcançado
pelo Brasil, tomando como referência a linha intermediária de PPC$ 3,20 per capita
por dia, que é usada internacionalmente.
Como ilustração, a tabela 1 traz os valores mensais em reais e as taxas de pobreza, em 2016,
de acordo com as linhas de pobreza mais usadas internacionalmente.
Com a adoção da linha de PPC$ 3,20 per capita por dia, observa-se que 12,55% dos brasileiros podiam ser considerados como extremamente pobres em 2016. Nesse sentido, a
erradicação da pobreza extrema no país vai exigir um esforço significativo, mas plausível.
Vale ressaltar que a incidência da pobreza já é muito reduzida nas linhas inferiores e muito
elevada na linha superior.
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TABELA 1
Valores mensais em reais e taxas de pobreza em 2016 segundo as linhas de pobreza mais
usadas internacionalmente
Linha de pobreza em 2011 PPC$

Valor mensal em R$ jul./2016

Taxa de pobreza em 2016 (%)

1,25

88,33

4,34

1,90

134,27

6,46

3,20

226,14

12,55

5,50

388,67

25,23

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Erradicação da pobreza extrema:
A erradicação da pobreza deve ser definida em relação a um patamar residual, próximo, mas
não idêntico a zero – similar ao que ocorre com a definição de “pleno emprego”, que não
significa literalmente a inexistência de desempregados. Isso deriva de erros de mensuração,
volatilidade de renda e outras idiossincrasias inevitáveis, o que torna virtualmente impossível
reduzir a zero o número de pobres, qualquer que seja a linha de pobreza.
Dessa maneira, em nome da transparência, o Grupo de Trabalho considerou que a erradicação da pobreza extrema será atingida quando o percentual da população nesta condição
estiver abaixo de 3%.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério do Desenvolvimento Social
Secretaria de Previdência
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead) da Casa
Civil da Presidência da República
Secretaria Especial da Aquicultura e da Pesca da Secretaria-Geral da Presidência da República
Ministério dos Direitos Humanos
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Ministério da Saúde
Ministério da Educação
Ministério do Trabalho
Ministério das Cidades
Ministério da Integração Nacional
Ministério da Cultura
Ministério do Esporte
Ministério do Meio Ambiente
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
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Ministério da Fazenda
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Companhia Nacional de Abastecimento
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Instituto Nacional de Seguridade Social
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
Caixa Econômica Federal
Banco do Brasil
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional
Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional
Conselho Nacional de Assistência Social
Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação
Secretarias estaduais e municipais

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta
ODS 1 (Meta 1.2)
ODS 2 (Metas 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 e 2.c)
ODS 10 (Metas 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 1 Meta 1.1
1. Percentual da população abaixo da linha internacional de pobreza, por sexo, idade, cor ou
raça, status de ocupação, macrorregiões e localização geográfica (urbano/rural).
Observação: Manutenção do indicador original, mas incluindo o recorte por cor ou raça.
• Fonte: IBGE, PNAD-C.
• Disponibilidade: anual, última divulgação para 2017.
• Divulgação: anual.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação a ser
realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de políticas
governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 1.2
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 1.2 (Nações Unidas)
Até 2030, reduzir pelo menos à metade a proporção de homens, mulheres e crianças de
todas as idades, que vivem na pobreza, em todas as suas dimensões, de acordo com as
definições nacionais.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
1.2.1 Percentual da população abaixo da linha nacional de pobreza, por sexo e idade (Tier I).
1.2.2 Percentual de homens, mulheres e crianças de todas as idades vivendo na pobreza em
todas as suas dimensões de acordo com definições nacionais (Tier II).

3. Meta 1.2 (Brasil)
Até 2030, reduzir à metade a proporção de homens, mulheres e crianças, de todas as idades,
que vivem na pobreza monetária e não monetária, de acordo com as definições nacionais.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A alteração da meta global teve por objetivo especificar melhor o seu significado, posto que
o texto original é excessivamente vago ao mencionar “todas as dimensões” da pobreza.
A nova redação torna a meta compatível com os indicadores globais sugeridos, pois separa o
componente monetário da pobreza das demais dimensões (não monetárias), sem sacrificar
a multidimensionalidade da pobreza.

6. Conceitos importantes mencionados na Meta
Pobreza monetária: como a Meta 1.1 define a linha de extrema pobreza como PPC$ 3,20 per
capita por dia, então, por consistência, a linha de pobreza deve possuir um valor superior.
Assim, a linha de pobreza foi definida como PPC$ 5,50, seguindo a linha mais elevada utilizada em comparações internacionais.
Pobreza não monetária: as demais dimensões que, para além da renda, caracterizam a situação de pobreza. Na literatura, tais dimensões estão frequentemente associadas à carência
de saúde, acesso a serviços básicos, moradia adequada, violações de direitos etc.
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Pobreza multidimensional: como o Brasil não possui uma definição oficial, e por se tratar de um
tema muito complexo – tanto no que diz respeito à seleção de dimensões quanto às técnicas
de agregação de informações –, o Grupo de Trabalho sugere a criação de uma comissão
específica para discutir a elaboração de uma linha de pobreza multidimensional para o Brasil.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério do Desenvolvimento Social
Secretaria de Previdência
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead) da Casa
Civil da Presidência da República
Secretaria Especial da Aquicultura e da Pesca da Secretaria-Geral da Presidência da República
Ministério dos Direitos Humanos
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Ministério da Saúde
Ministério da Educação
Ministério do Trabalho
Ministério das Cidades
Ministério da Integração Nacional
Ministério da Cultura
Ministério do Esporte
Ministério do Meio Ambiente
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Ministério da Fazenda
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Companhia Nacional de Abastecimento
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Instituto Nacional de Seguridade Social
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
Caixa Econômica Federal
Banco do Brasil
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional
Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional
Conselho Nacional de Assistência Social
Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação
Secretarias estaduais e municipais
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8. Outros ODS e Metas Globais que têm correlação com a Meta
ODS 1 (Meta 1.1)
ODS 2 (Metas 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 e 2.c)
ODS 10 (Metas 10.1, 10.2, 10.3, 10.4)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 1 Meta 1.2
1. Percentual da população abaixo da linha de pobreza de 2011 PPC$ 5,50 per capita por dia,
por sexo, idade, cor ou raça e localização geográfica.
• Fonte: IBGE, PNAD-C.
• Disponibilidade: anual, última divulgação para 2017.
• Divulgação: anual.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 1.3
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 1.3 (Nações Unidas)
Implementar, em nível nacional, medidas e sistemas de proteção social adequados, para
todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneráveis.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
1.3.1 Percentual da população coberta por pisos/sistemas de proteção social, por sexo, especificando crianças, pessoas desempregadas, pessoas idosas, pessoas com deficiências,
mulheres grávidas, recém-nascidos, vítimas de acidentes de trabalho, pobres e vulneráveis
(Tier II).

3. Meta 1.3 (Brasil)
Assegurar para todos, em nível nacional, até 2030, o acesso ao sistema de proteção social,
garantindo a cobertura integral dos pobres e das pessoas em situação de vulnerabilidade.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A nova redação da meta busca eliminar ou redefinir termos vagos e/ou com múltiplas interpretações: “medidas e sistemas de proteção social”, “adequados”, “substancial” etc.
O Brasil já possui um sistema de proteção social abrangente; logo, não cabe manter uma meta
de implementação do sistema e sim garantir o acesso da população ao sistema existente.
A adequação aumenta a exigência em relação à meta original ao postular que a cobertura
almejada deve ser integral, e não só “substancial”.
O termo “vulneráveis” foi substituído por “pessoas em situação de vulnerabilidade”, por se
tratar de uma situação transitória e relativa a um contexto, e não uma condição da pessoa.

6. Conceitos importantes mencionados na Meta
Sistema de proteção social: compreende os benefícios monetários e serviços em espécie nas
áreas de saúde, previdência, assistência social, segurança alimentar e nutricional, moradia
digna, segurança pública e mercado de trabalho.
Pobres: pessoas com renda per capita inferior a PPC$ 5,50 por dia, conforme a Meta 1.2.
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Pessoas em situação de vulnerabilidade: todos aqueles que sofrem violações ou restrições
a seus direitos, sobretudo, em razão de raça, gênero, idade, deficiência, condições de
mobilidade, orientação sexual, nacionalidade, religião, territorialidade, cultura, privação de
liberdade e situação econômica, não excluindo outras potenciais situações de vulnerabilidade
verificadas empiricamente.
Cobertura integral: significa o acesso universal de facto, e não apenas de jure, dos públicos
elegíveis para cada programa. Por exemplo, garantir que todas as famílias elegíveis estejam
recebendo os benefícios do Programa Bolsa Família.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério do Desenvolvimento Social
Secretaria de Previdência
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário da Casa Civil da
Presidência da República
Secretaria Especial da Aquicultura e da Pesca da Secretaria-Geral da Presidência da República
Ministério dos Direitos Humanos
Ministério da Saúde
Ministério da Educação
Ministério da Justiça
Ministério da Segurança Pública
Ministério do Trabalho
Ministério das Cidades
Ministério do Meio Ambiente
Ministério da Integração Nacional
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Ministério da Fazenda
Instituto Nacional de Seguridade Social
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
Caixa Econômica Federal
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional
Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional
Conselho Nacional de Assistência Social
Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação
Secretarias estaduais e municipais
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8. Outros ODS e Metas Globais que têm correlação com a Meta
ODS 1 (metas 1.1 e 1.2)
ODS 2 (metas 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 e 2.c)
ODS 3 (meta 3.8)
ODS 5 (meta 5.4)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 1 meta 1.3
1. Percentual da população com 65 anos ou mais que recebe benefícios previdenciários ou
do Benefício de Prestação Continuada, por sexo, cor ou raça e região.
• Fonte: IBGE, PNAD-C.
• Disponibilidade: anual, última divulgação para 2017.
• Divulgação: anual.
2. Percentual da população pobre (definida conforme a meta 1.1) com deficiência coberta
pelo Benefício de Prestação Continuada, por faixa etária.
• Fonte: IBGE, PNS.
• Disponibilidade: quinquenal, última divulgação para 2013.
• Divulgação: quinquenal.
3. Percentual da força de trabalho ocupada que contribui para a previdência social, por sexo,
cor ou raça, faixa etária, região e posição na ocupação.
• Fonte: IBGE, PNAD-C.
• Disponibilidade: anual, última divulgação para 2017.
• Divulgação: anual.
4. Percentual da força de trabalho desocupada que recebe seguro desemprego, por sexo,
faixa etária, cor ou raça e região.
• Fonte: IBGE, PNAD-C.
• Disponibilidade: anual, última divulgação para 2017.
• Divulgação: anual.
5. Percentual da população pobre (definida conforme a meta 1.1) coberta pelo Programa
Bolsa Família, por sexo, cor ou raça, faixa etária e região.
• Fonte: IBGE, PNAD-C.
• Disponibilidade: anual, última divulgação para 2017.
• Divulgação: anual.
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6. Percentual de mulheres em idade reprodutiva (15 a 49 anos) que contribuem para a Previdência Social ou recebem benefícios previdenciários ou recebem transferências do Programa
Bolsa Família.
• Fonte: IBGE, PNAD-C.
• Disponibilidade: anual, última divulgação para 2017.
• Divulgação: anual.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação a ser
realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de políticas
governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.

35

ODS – Metas Nacionais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: proposta de adequação

META 1.4
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 1.4 (Nações Unidas)
Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e vulneráveis,
tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso a serviços básicos,
propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, herança, recursos naturais, novas tecnologias apropriadas e serviços financeiros, incluindo microfinanças.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
1.4.1 Percentual da população vivendo em habitações com acesso a serviços básicos (Tier III).
1.4.2 Percentual do total da população adulta com direitos à posse da terra garantidos, com
documentação legalmente reconhecida e que percebe seus direitos à terra como assegurados, por sexo e por tipo de posse (Tier II).

3. Meta 1.4 (Brasil)
Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e as pessoas
em situação de vulnerabilidade, tenham acesso a serviços básicos, novas tecnologias para
produção, tecnologias de informação e comunicação, serviços financeiros e segurança no
acesso à terra e recursos naturais.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A redação original abrange uma série de conceitos e dimensões distintas, do direito a recursos naturais até serviços financeiros, passando por heranças e serviços públicos. Em
contrapartida, a redação dos indicadores é muito modesta, destacando apenas a titulação
fundiária e o acesso a serviços básicos.
Para evitar essa contradição, a proposta de adequação simplifica o texto original, com ênfase
nos direitos civis e nos insumos necessários à participação no processo produtivo.
Além disso, o termo “vulneráveis” foi substituído por “pessoas em situação de vulnerabilidade”, por se tratar de uma situação transitória e relativa a um contexto, e não uma condição
da pessoa.
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6. Conceitos importantes mencionados na meta
Pobres: pessoas com renda per capita inferior a PPC$ 5,50 por dia, conforme a meta 1.2.
Pessoas em situação de vulnerabilidade: todos aqueles que sofrem violações ou restrições
a seus direitos, sobretudo, em razão de raça, gênero, idade, deficiência, condições de mobilidade, orientação sexual, identidade de gênero, nacionalidade, religião, territorialidade,
cultura, privação de liberdade e situação econômica, não excluindo outras potenciais situações de vulnerabilidade verificadas empiricamente.
Serviços básicos: eletricidade, água, coleta de lixo e rede de esgoto.
Novas tecnologias de produção: oportunidade para adquirir o conhecimento necessário para
utilizar novas tecnologias no processo produtivo e ter de fato acesso a elas.
Tecnologias de informação e comunicação: acesso a rádio, televisão, computador com
acesso à internet, telefonia móvel celular ou fixa.
Serviços financeiros: acesso ao sistema bancário e demais serviços financeiros, como crédito, seguros etc.
Segurança no acesso à terra: envolve tanto a titulação legal de propriedades urbanas e
rurais e a garantia jurídica de propriedade quanto a garantia real de usufruto dos bens, sem
qualquer tipo de coerção externa, como ameaças de remoção, intimidação, entre outros.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério do Desenvolvimento Social
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead) da Casa
Civil da Presidência da República
Secretaria Especial da Aquicultura e da Pesca da Secretaria-Geral da Presidência da República
Ministério dos Direitos Humanos
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Ministério da Saúde
Ministério da Educação
Ministério da Justiça
Ministério da Segurança Pública
Ministério do Trabalho
Ministério dos Transportes
Ministério das Cidades
Ministério do Meio Ambiente
Ministério da Integração Nacional
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Ministério da Fazenda
Instituto Nacional de Seguridade Social
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Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
Caixa Econômica Federal
Banco do Brasil
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
Fundação Nacional do Índio
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Companhia Nacional de Abastecimento
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural
Agência Nacional de Telecomunicações
Agência Nacional de Transportes Terrestres
Agência Nacional de Águas
Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional
Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional
Secretarias estaduais e municipais
Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta
ODS 1 (metas 1.1, 1.2 e 1.3)
ODS 2 (metas 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.c)
ODS 10 (metas 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 1 meta 1.4
A definição dos indicadores nacionais deverá ser feita posteriormente em conjunto com o
IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 1.5
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 1.5 (Nações Unidas)
Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e
reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a eventos extremos relacionados com o clima
e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
1.5.1 Número de mortes, pessoas desaparecidas e diretamente afetadas por desastres, por
100.000 pessoas (Tier II).
1.5.2 Perda econômica direta atribuída a desastres em relação ao produto interno bruto
global (Tier II).
1.5.3 Número de países que adotam e implementam estratégias nacionais de redução de
riscos de desastres alinhadas com o Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres
2015-2030 (Tier I).
1.5.4 Percentual de governos locais que adotam e implementam estratégias locais de redução de riscos de desastres alinhadas com estratégias nacionais de redução de riscos de
desastres (Tier II).

3. Meta 1.5 (Brasil)
Meta mantida sem alteração.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A meta original está bem definida e constitui um importante desafio para o Brasil nos
próximos anos.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Pessoas em situação de vulnerabilidade: todos aqueles que sofrem violações ou restrições
a seus direitos, sobretudo, em razão de raça, gênero, idade, deficiência, condições de mobilidade, orientação sexual, identidade de gênero, nacionalidade, religião, territorialidade,
cultura, privação de liberdade e situação econômica, não excluindo outras potenciais situações de vulnerabilidade verificadas empiricamente.
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Vulnerabilidade: chance de ser negativamente afetado por um evento extremo ou desastre.
Exposição: ser de fato negativamente afetado por um evento extremo ou desastre.
Resiliência: capacidade de se recuperar após ser negativamente afetado por um evento
extremo ou desastre.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead) da Casa
Civil da Presidência da República
Secretaria Especial da Aquicultura e da Pesca da Secretaria-Geral da Presidência da República
Ministério dos Direitos Humanos
Ministério da Saúde
Ministério da Educação
Ministério da Justiça
Ministério da Segurança Pública
Ministério do Trabalho
Ministério das Cidades
Ministério do Meio Ambiente
Ministério da Integração Nacional
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Ministério da Fazenda
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
Fundação Nacional do Índio
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
Serviço Florestal Brasileiro
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Companhia Nacional de Abastecimento
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural
Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional
Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional
Secretarias estaduais e municipais
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação
Defesa Civil
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8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta
ODS 2 (metas 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.c)
ODS 11 (meta 11.5)
ODS 13 (meta 13.1)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 1 meta 1.5
A identificação dos indicadores nacionais deverá ser feita posteriormente em conjunto com
o IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 1.A
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 1.A (Nações Unidas)
Garantir uma mobilização significativa de recursos a partir de uma variedade de fontes, inclusive por meio do reforço da cooperação para o desenvolvimento, para proporcionar meios
adequados e previsíveis para que os países em desenvolvimento, em particular os países
menos desenvolvidos, implementem programas e políticas para acabar com a pobreza em
todas as suas dimensões.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
1.a.1 Percentual de recursos alocados pelo governo diretamente para programas de redução
da pobreza (Tier III).
1.a.2 Percentual do total de despesas governamentais em serviços essenciais (educação,
saúde e proteção social) (Tier II).
1.a.3 Soma dos subsídios totais e das entradas que não geram dívidas diretamente atribuídas
aos programas de redução da pobreza como percentual do PIB (Tier III).

3. Meta 1.A (Brasil)
Garantir recursos para implementar programas e políticas para erradicar a pobreza extrema
e combater a pobreza.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística

( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Como a ênfase na cooperação internacional não se aplica à adequação das metas para o
Brasil, o grupo optou por dar destaque à garantia de recursos para os programas e políticas
que têm como objetivo o combate à pobreza.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Utilizar as mesmas definições das metas 1.1 e 1.2.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério do Desenvolvimento Social
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead) da Casa
Civil da Presidência da República
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Secretaria Especial da Aquicultura e da Pesca da Secretaria-Geral da Presidência da República
Ministério dos Direitos Humanos
Ministério da Saúde
Ministério das Cidades
Ministério da Educação
Ministério do Trabalho
Ministério da Justiça
Ministério da Segurança Pública
Ministério do Meio Ambiente
Ministério da Integração Nacional
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Ministério da Fazenda
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
Fundação Nacional do Índio

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a Meta
ODS 1 (metas 1.1 a 1.5)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 1 meta 1.A
A identificação dos indicadores nacionais deverá ser feita posteriormente em conjunto com
o IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 1.B
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 1.B (Nações Unidas)
Criar marcos políticos sólidos em níveis nacional, regional e internacional, com base em
estratégias de desenvolvimento a favor dos pobres e sensíveis a gênero, para apoiar investimentos acelerados nas ações de erradicação da pobreza.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
1.b.1 Percentual de despesas governamentais recorrentes e de capital com setores que
beneficiam proporcionalmente mais as mulheres, pobres e grupos vulneráveis (Tier III).

3. Meta 1.B (Brasil)
Fortalecer marcos políticos e institucionais para garantir a efetividade e a sustentabilidade
das ações de erradicação da pobreza.

4. Tipo de meta (Brasil)
( ) Meta Finalística

( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A meta foi alterada levando em consideração:
• O Brasil já possui um conjunto de ações e políticas de combate à pobreza e, portanto, o desafio maior não é o de criar novos marcos políticos, mas o de fortalecer
aqueles existentes.
• As ações de combate à pobreza já são por definição “a favor dos pobres”; por outro
lado, como as metas 1.1 e 1.2 se aplicam a todos, inclusive a pessoas dos mais
diversos gêneros, optou-se por eliminar a redundância presente na expressão “sensíveis a gênero”.
• A menção a estratégias de desenvolvimento é irrelevante para a definição da meta, posto
que o alcance do objetivo independe de uma estratégia de desenvolvimento específica.
• Ampliou-se a meta para incluir não só o fortalecimento dos marcos políticos, mas
também das instituições responsáveis pela formulação, monitoramento, avaliação,
implementação e execução das políticas públicas.
• Alterou-se o “apoio a investimentos acelerados” pela efetividade e a sustentabilidade das ações de erradicação da pobreza, uma vez que a menção a “investimentos
acelerados” passa a ideia de um esforço concentrado no tempo, sem garantia de
continuidade ou de efetividade.
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6. Conceitos importantes mencionados na meta
Marcos políticos e institucionais: arcabouço legal e capacidade administrativa para o desenvolvimento e execução de programas e políticas de estado.
Efetividade das ações: os programas e políticas devem ser continuamente monitorados,
avaliados e aperfeiçoados de forma que os objetivos almejados sejam de fato atingidos.
Sustentabilidade das ações: os programas e políticas devem ser contínuos e integrados entre
si, com financiamento regular, suficiente e garantido.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Não aplicável.

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta
ODS 1 (metas 1.1 a 1.5)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 1 meta 1.B
A identificação dos indicadores nacionais deverá ser feita posteriormente em conjunto com
o IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.

Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de
construção dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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AGENDA 2030

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Proposta de Metas Brasileiras

2

ACABAR COM A FOME,
ALCANÇAR A SEGURANÇA
ALIMENTAR E MELHORIA
DA NUTRIÇÃO E PROMOVER A
AGRICULTURA SUSTENTÁVEL

ODS 2: Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover
a agricultura sustentável

QUADRO 1
Resumo da Proposta de Adequação de metas do ODS 1

Total de
Metas

Nº de metas
que se aplicam
ao Brasil

Nº de metas
que foram
adequadas
à realidade
nacional

Nº de metas
finalísticas

Nº de metas de
Implementação

Nº de metas
criadas1

9

9

8

6

3

1

Nota: ¹ Foi criada 01 nova meta na 2.5.

QUADRO 2
Grupo de Trabalho
Nome do Participante

Órgão

1

Abdon Rocha Brandão

Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC)

2

Allan Milhomens

Ministério do Meio Ambiente (MMA)

3

Ana Paula Moreira Da Silva

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

4

André Martins

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

5

Anna Maria Medeiros Peliano

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

6

Antônio Edgard G. S. Pinto

Advocacia Geral da União (AGU)

7

Camila N. S. Oliveira

Ministério do Meio Ambiente (MMA)

8

Carmem Priscila Bocchi

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS)

9

Ceres Belchior

Ministério do Meio Ambiente (MMA)

10

Dejair Baiena Junior

Ministério da Justiça (MJ)

11

Denise Oliveira E Silva

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)

12

Eduardo Cezar Gomes

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS)

13

Eduardo. A. F. Nilson

Ministério da Saúde (MS)

14

Eleneide Doff Sotta

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)

15

Ervanda Timm

Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento
Agrário (Sead)

16

Ester Ferreira Santos

Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento
Agrário (Sead)

17

Flavio Tadeu Costa Silva

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)

18

Guilherme Viana De Alencar

Ministério do Meio Ambiente (MMA)

19

Heloina Sucena Fonseca

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS)

20

Iracema F. Moura

Ministério da Saúde (MS)

21

Iran P. Veiga

Ministério do Planejamento (MP)

22

Jacimara Machado

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama)

23

Jéssica Maiara Rodrigues Martins

Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento
Agrário (Sead)
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Nome do Participante

50

Órgão

24

João Daldegan

Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento
Agrário (Sead)

25

Kelma C. M. S. Cruz

Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)

26

Kleber Santos

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)

27

Leonardo N. Vince

Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento
Agrário (Sead)

28

Leonardo Santos De Oliveira

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

29

Luiz A. Bronzatto

International Policy Centre for Inclusive Growth (IPC-IG)

30

Luiz Belino F. Sales

Ministério da Saúde (MS)

31

Maria Emilia Borges Alves

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)

32

Maria R. Silva

Ministério do Meio Ambiente (MMA)

33

Matheus De A. Roberto

Fundação Nacional do Índio (Funai)

34

Micheline Cunegundes

Ministério da Saúde (MS)

35

Paula Gomes Moreira

Ministério da Integração (MI)

36

Paulo Coutinho

Ministério do Planejamento (MP)

37

Paulo Ramon Mocelin

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)

38

Priscila Feller

Fundação Nacional do Índio (Funai)

39

Regina Sambuichi

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

40

Regina Sylvia São Pedro

Fundação Nacional do Índio (Funai)

41

Rejane Rodrigues De Carvalho

Ministério do Planejamento (MP)

42

Rodrigo Augusto L. Medeiros

Ministério do Meio Ambiente (MMA)

43

Samuel R. Paiva

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)

44

Suiá Kafure Da Rocha

Ministério do Meio Ambiente (MMA)

45

Terezinha Dias

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)

46

Valdir Juswiak

Ministério da Integração (MI)

ODS 2: Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover
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META 2.1
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 2.1 (Nações Unidas)
Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos
e suficientes durante todo o ano.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
2.1.1 Prevalência de desnutrição (Tier 1).
2.1.2 Prevalência de insegurança alimentar moderada ou grave na população, baseado na
Escala de Experiência de Insegurança Alimentar (FIES) (Tier 1).

3. Meta 2.1 (Brasil)
Até 2030, erradicar a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres
e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças e idosos, a alimentos seguros, culturalmente adequados, saudáveis e suficientes durante todo o ano.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A reformulação buscou inserir na redação original da meta os conceitos de “alimento adequado” e “alimento saudável”, que correspondem a definições presentes no arcabouço legal
e institucional do país. O direito à alimentação foi inscrito no art. 6º da Constituição Federal
pela Emenda Constitucional 64/2010.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Alimento saudável e alimento adequado: O direito humano à alimentação adequada tem
origem no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto n. 591/1992 e engloba a ideia de
alimento seguro e saudável.
A noção de alimentação saudável é reiterada na iniciativa “Promoção da Alimentação Adequada e Saudável (PAAS), que integra a estratégia de Promoção da Saúde, institucionalizada
no SUS em 2006, pela Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS).
O conceito de “alimento adequado” engloba a noção de alimento culturalmente adequado,
conforme estabelecido pela Cúpula Mundial sobre Alimentação, de 1996. Ver posição da
FAO a respeito em: <https://goo.gl/YA8HZx>.
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O conceito de pobres reporta-se à definição estabelecida no ODS 1: pessoas com renda per
capita inferior a PPC$ 5,50 por dia.
Pessoas em situação de vulnerabilidade: todos aqueles que sofrem violações ou restrições
a seus direitos, sobretudo, em razão de raça, gênero, idade; deficiência, condições de mobilidade, orientação sexual, identidade de gênero, nacionalidade, religião, territorialidade,
cultura, privação de liberdade e situação econômica, não excluindo outras potenciais situações de vulnerabilidade verificadas empiricamente.
Como crianças foram consideradas as pessoas com menos de 12 anos de acordo com a
definição estabelecida no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Como pessoas idosas foram consideradas aquelas acima de 60 anos, conforme estabelecido
pela ONU.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead) da Casa
Civil da Presidência da República
Secretaria Especial da Aquicultura e da Pesca da Secretaria-Geral da Presidência da República
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Saúde
Ministério da Educação
Ministério da Cultura
Ministério do Meio Ambiente
Ministério do Desenvolvimento Social
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Ministério da Fazenda
Fundação Nacional do Índio
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Companhia Nacional de Abastecimento
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional
Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 2.1
ODS1 (metas 1.1 a 1.5)
ODS 3 (metas 3.1, 3.2 e 3.9)
ODS 6 (metas 6.1, 6.3 e 6.4)
ODS 10 (metas 10.1 a 10.4)
ODS 12 (metas 12.1 a 12.5; 12.7 e 12.8)
ODS 15 (metas 15.1 a 15.6 e 15.9)
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II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO
DOS INDICADORES NACIONAIS*
Meta 2.1
1. Número de casos de intoxicação por agrotóxico no SINAN/DATASUS.
• Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação/Ministério da Saúde.
• Disponibilidade: 2017.
• Periodicidade: anual.
2. Volume per capita de agrotóxico consumido por ano.
• Fonte: Ibama: Relatórios de Comercialização de Agrotóxicos/IBGE: Estimativa Populacional.
• Disponibilidade: Ibama: 2016/IBGE: 2017.
• Periodicidade: anual.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 2.2
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 2.2 (Nações Unidas)
Até 2030, acabar com todas as formas de má-nutrição, inclusive pelo alcance até 2025 das
metas acordadas internacionalmente sobre desnutrição crônica e desnutrição em crianças
menores de cinco anos de idade, e atender às necessidades nutricionais de meninas adolescentes, mulheres grávidas e lactantes e pessoas idosas.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
2.2.1 Prevalência de baixa estatura (altura para idade <-2 desvio padrão da mediana dos
Padrões de Crescimento Infantil da Organização Mundial da Saúde – OMS) em crianças
menores de 5 anos (Tier 1).
2.2.2 Prevalência de má-nutrição (peso para altura > +2 ou <-2 desvio padrão da mediana
dos Padrões de Crescimento Infantil da OMS) em crianças menores de 5 anos, por tipo
(subnutrição e sobrepeso) (Tier 1).

3. Meta 2.2 (Brasil)
Até 2030, erradicar as formas de má-nutrição relacionadas à desnutrição, reduzir as formas
de má-nutrição relacionadas ao sobrepeso ou à obesidade, prevendo o alcance até 2025
das metas acordadas internacionalmente sobre desnutrição crônica e desnutrição aguda
em crianças menores de cinco anos de idade, e garantir a segurança alimentar e nutricional
de meninas adolescentes, mulheres grávidas e lactantes, pessoas idosas e povos e comunidades tradicionais.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente) para
o alcance do ODS específico.
Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação
referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança (arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas, etc.) necessários
ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Com a alteração do texto original buscou-se explicitar o as relações da má-nutrição com a
desnutrição, sobrepeso e obesidade. Como público prioritário, foram acrescentados os povos
e comunidades tradicionais, que configuram um grupo social com recorrentes problemas
relacionados à insegurança alimentar, sem prejuízo do caráter universal da meta.
Vale destacar que o Brasil comprometeu-se internacionalmente com três metas da Década
de Ação em Nutrição, da Organização das Nações Unidas (ONU): deter o crescimento da
obesidade na população adulta por meio de políticas de saúde e segurança alimentar e
nutricional; reduzir o consumo regular de refrigerante e suco artificial em pelo menos 30%
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na população adulta; ampliar o percentual de adultos que consomem frutas e hortaliças
regularmente em no mínimo 17,8%.

6. Conceitos importantes mencionados na Meta
Má-nutrição: este conceito abrange, além da questão da desnutrição e da carência alimentar,
a questão da alimentação inadequada que está relacionada ao sobrepeso e à obesidade.
A desnutrição crônica (stunting) diz respeito ao déficit altura/idade; a desnutrição aguda
(wasting) diz respeito ao déficit peso/altura.
Povos e comunidades tradicionais: “Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente
diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização
social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações
e práticas gerados e transmitidos pela tradição” (Decreto 6040/2007, art. 3º, inciso I).

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead) da Casa
Civil da Presidência da República
Secretaria Especial da Aquicultura e da Pesca da Secretaria-Geral da Presidência da República
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Saúde
Ministério da Educação
Ministério do Meio Ambiente
Ministério do Desenvolvimento Social
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Ministério da Fazenda
Fundação Nacional do Índio
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Companhia Nacional de Abastecimento
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional
Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 2.2
ODS 1 (metas 1.1 a 1.5)
ODS 3 (metas 3.1, 3.2 e 3.9)
ODS 6 (metas 6.1, 6.3 e 6.4)
ODS 10 (metas 10.1 a 10.4)
ODS 12 (metas 12.1 a 12.5, 12.7 e 12.8)
ODS 15 (metas 15.1 a 15.6 e 15.9)
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II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
Meta 2.2
1. Consumo per capita de alimentos ultraprocessados.
• Fonte: IBGE: Pesquisa de Orçamentos Familiares (a partir da classificação utilizada
pelo MS no Guia Alimentar para a População Brasileira).
• Disponibilidade: 2008-2009.
• Periodicidade: oito anos.
2. Percentual de municípios que realizam compras públicas de produtos da agricultura familiar
para merenda escolar e abastecimento da rede socioassistencial local.
• Fonte: Registros administrativos do MEC e do MDS.
• Disponibilidade: 2017.
• Periodicidade: anual.
3. Taxa de incidência de diabetes tipo II na população.
• Fonte: DATASUS – HIPERDIA (Cadastro e Acompanhamento de Hipertensos e
Diabéticos).
• Disponibilidade: abril/2013.
• Periodicidade: mensal.
4. D
 éficit de peso para idade de crianças de 0 a 5 anos acompanhadas nas condicionalidades
de saúde do Programa Bolsa Família (MDS/PPA 2016-2019) (Sugerido por: Seplan/MP).
5. D
 éficit de peso para idade de crianças indígenas de 0 a 5 anos acompanhadas nas condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família (MDS/PPA 2016-2019) (Sugerido por:
Seplan/MP).
6. D
 éficit de peso para idade de crianças quilombolas de 0 a 5 anos acompanhadas nas
condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família (MDS/PPA 2016-2019) (Sugerido
por: Seplan/MP).
7. Percentual de adultos com excesso de peso (MS/PPA 2016-2019) (Sugerido por: Seplan/MP).
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 2.3
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 2.3 (Nações Unidas)
Até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos,
particularmente de mulheres, povos indígenas, agricultores familiares, pastores e pescadores, inclusive por meio de acesso seguro e igual à terra, e a outros recursos produtivos e
insumos, conhecimento, serviços financeiros, mercados e oportunidades de agregação de
valor e de emprego não-agrícola.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
2.3.1 Volume de produção por unidade de mão de obra por classes de tamanho da empresa
agrícola, pastoril e florestal (Tier 3).
2.3.2 Renda média dos estabelecimentos agrícolas familiares (Tier 3).

3. Meta 2.3 (Brasil)
Até 2030, aumentar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos,
particularmente de mulheres, agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais, visando
tanto à produção de autoconsumo e garantia da reprodução social dessas populações quanto ao
seu desenvolvimento socioeconômico, por meio do acesso seguro e equitativo: i) à terra e aos
territórios tradicionalmente ocupados; ii) à assistência técnica e extensão rural, respeitando-se as
práticas e saberes culturalmente transmitidos; iii) a linhas de crédito específicas; iv) aos mercados
locais e institucionais, inclusive políticas de compra pública; v) ao estímulo ao associativismo e
cooperativismo; e vi) a oportunidades de agregação de valor e emprego não-agrícola.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente) para
o alcance do ODS específico.
Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação
referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança (arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas, etc.) necessários
ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Como o objetivo central da meta é garantir a produção de alimentos em quantidade suficiente,
optou-se por ampliar seu escopo, inserindo a terminologia própria ao conceito de desenvolvimento rural, definido no relatório da I Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural
Sustentável e Solidário. Preservou-se, ainda, a ideia de distribuição e acesso equitativo à terra.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Agricultor familiar: artigo 3º da Lei nº 11.326/2006.
Povos e comunidades tradicionais: “Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente
diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização
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social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações
e práticas gerados e transmitidos pela tradição” (Decreto 6040/2007, art. 3º, inciso I).
Acesso seguro e equitativo: garantia de acesso à quantidade de terra necessária para viabilizar a atividade produtiva sustentável e propiciar o desenvolvimento social das famílias rurais,
com garantia jurídica sobre a posse da terra.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead) da Casa
Civil da Presidência da República
Secretaria Especial da Aquicultura e da Pesca da Secretaria-Geral da Presidência da República
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Ministério da Justiça e Segurança Pública
Ministério da Educação
Ministério do Meio Ambiente
Ministério do Desenvolvimento Social
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Ministério da Fazenda
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
Fundação Nacional do Índio
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Companhia Nacional de Abastecimento
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural
Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional
Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 2.3
ODS1 (metas 1.1 a 1.5)
ODS 3 (meta 3.9)
ODS 5 (metas 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 e 5.a)
ODS10 (metas 10.1 a 10.4)
ODS 12 (metas 12.1, a 12.8)
ODS 15 (metas 15.1 a 15.9)
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II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
Meta 2.3
1. Renda média dos estabelecimentos por segmentos da agricultura (familiar e não familiar).
• Fonte: IBGE: Censo Agropecuário.
• Disponibilidade: 2006.
• Periodicidade: decenal.
2. Número de estabelecimentos por segmentos da agricultura (familiar e não familiar).
• Fonte: IBGE: Censo Agropecuário.
• Disponibilidade: 2006.
• Periodicidade: decenal.
3. Valor bruto da produção/ha por segmentos da agricultura (familiar e não familiar).
• Fonte: IBGE: Censo Agropecuário.
• Disponibilidade: 2006.
• Periodicidade: decenal.
4. Percentual da área de estabelecimentos diversificados no Brasil.
• Fonte: IBGE: Censo Agropecuário.
• Disponibilidade: 2006.
• Periodicidade: decenal.
5. Percentual da área destinada à produção de alimentos sem uso de agrotóxicos.
• Fonte: IBGE: Censo Agropecuário.
• Disponibilidade: 2006.
• Periodicidade: decenal.
6. Valor líquido da importação de alimentos in natura ou minimamente processados (SECEX).
7. Coeficiente de Gini fundiário.
• Fontes: IBGE: Censo Agropecuário/Incra: SNCR.
• Disponibilidade: IBGE: 2006/Incra: 2018.
• Periodicidade: IBGE: decenal/Incra: contínuo (registro administrativo).
8. Percentual da área total ocupada por povos e comunidades tradicionais, reconhecida e
regularizada pelo Estado.
• Fontes: Incra, Funai, ICMBio: registros administrativos.
• Disponibilidade: 2018.
• Periodicidade: Contínuo.
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9. Percentual de recursos financeiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
utilizado na aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação
escolar (FNDE/MEC – PPA 2016-2019) (Sugerido por: Seplan/MP).
10. Rendimento médio mensal domiciliar per capita da agricultura familiar (Seplan/MP – PPA
2016-2019) (Sugerido por: Seplan/MP).
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 2.4
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 2.4 (Nações Unidas)
Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar práticas
agrícolas resilientes, que aumentem a produtividade e a produção, que ajudem a manter os
ecossistemas, que fortaleçam a capacidade de adaptação às mudanças do clima, às condições meteorológicas extremas, secas, inundações e outros desastres, e que melhorem
progressivamente a qualidade da terra e do solo.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
2.4.1 Percentual da área agricultável sob agricultura produtiva e sustentável (Tier 3).

3. Meta 2.4 (Brasil)
Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos, por meio de políticas
de pesquisa, de assistência técnica e extensão rural, entre outras, visando implementar
práticas agrícolas resilientes que aumentem a produção e a produtividade e, ao mesmo
tempo, ajudem a proteger, recuperar e conservar os serviços ecossistêmicos, fortalecendo
a capacidade de adaptação às mudanças do clima, às condições meteorológicas extremas,
secas, inundações e outros desastres, melhorando progressivamente a qualidade da terra,
do solo, da água e do ar.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
As mudanças de redação propostas visam qualificar melhor, a partir da experiência nacional
de políticas públicas recentes, os objetivos listados na meta, sugerindo meios (“políticas de
pesquisa, de assistência técnica e extensão rural, entre outras”) para a consecução dos fins
(“garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos”). Além disso, a redação proposta
introduz o conceito mais especifico de “serviços ecossistêmicos” (explicado na seção abaixo) e amplia para “água” e “ar” o compromisso de fortalecer a capacidade de adaptação a
mudanças climáticas.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Sistemas sustentáveis de produção: são sistemas agropecuários com baixa emissão de
carbono; baixo uso de insumos externos; adequadas ambientalmente e que permitem a
manutenção da produtividade do solo para a atual e futuras gerações. São exemplos desses

61

ODS – Metas Nacionais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: proposta de adequação

sistemas: os Sistemas Agroflorestais, a integração lavoura-pecuária-floresta, a agricultura
orgânica e agroecológica.
Prática agrícola resiliente: práticas que permitem maior aptidão e capacidade de recuperação
de um agroecossistema frente a intempéries e a efeitos da mudança climática.
Serviços ecossistêmicos: são os benefícios ambientais que podem ser obtidos, direta ou
indiretamente, por meio dos ecossistemas que ajudam a preservar e regenerar a vida.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead) da Casa
Civil da Presidência da República
Secretaria Especial da Aquicultura e da Pesca da Secretaria-Geral da Presidência da República
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Ministério da Educação
Ministério do Meio Ambiente
Ministério do Desenvolvimento Social
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Ministério da Fazenda
Fundação Nacional do Índio
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
Serviço Florestal Brasileiro
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Companhia Nacional de Abastecimento
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural
Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional
Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 2.4
ODS 1 (metas 1.4 e 1.5)
ODS 3 (meta 3.9)
ODS 6 (metas 6.1 a 6.6, 6.a e 6.b)
ODS 8 (meta 8.4)
ODS 12 (metas 12.1, 12.2 e 12.4)
ODS 15 (metas 15.1 a 15.9, 15.a, 15.b e 15.c)
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II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS (*)
Meta 2.4
1. Percentual da área agricultável sob agricultura produtiva e sustentável (áreas destinadas
para Sistemas Agroflorestais e/ou agricultura orgânica).
• Fonte: IBGE: Censo Agropecuário.
• Disponibilidade: 2006.
• Periodicidade: decenal.
2. Percentual da área de propriedades rurais cadastradas e em monitoramento no Cadastro
Ambiental Rural (CAR).
• Fonte: Serviço Florestal Brasileiro: CAR.
• Disponibilidade: 2018.
• Periodicidade: contínuo.
3. Percentual de famílias atendidas por ATER orientada por princípios de agroecologia.
• Fonte: SEAD – PNATER.
• Disponibilidade: 2017.
• Periodicidade: contínuo (registro administrativo).
4. Número de novas famílias assentadas em projetos de assentamento ambientalmente
diferenciados.
• Fonte: Incra: Sistema de Informações de Projetos de Assentamento (SIPRA).
• Disponibilidade: 2017.
• Periodicidade: anual.
5. Índice de Provimento de Assistência Técnica aos Assentamentos de Reforma Agrária (INCRA/PPA 2016-2019).
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.

63

ODS – Metas Nacionais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: proposta de adequação

META 2.5
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 2.5 (Nações Unidas)
Até 2020, manter a diversidade genética de sementes, plantas cultivadas, animais de criação
e domesticados e suas respectivas espécies selvagens, inclusive por meio de bancos de
sementes e plantas diversificados e adequadamente geridos em nível nacional, regional e
internacional, e garantir o acesso e a repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes
da utilização dos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados, conforme
acordado internacionalmente.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
2.5.1 Número de recursos genéticos vegetais e animais para a alimentação e a agricultura
assegurados em instalações de conservação de médio ou longo prazo (Tier 3).
2.5.2 Percentual de raças locais classificadas como estando em risco, não em risco ou em
risco desconhecido de extinção (Tier 2).

3. Meta 2.5 (Brasil)
2.5.1br Até 2020, garantir a conservação da diversidade genética de espécies nativas
e domesticadas de plantas, animais e microrganismos importantes para a alimentação
e agricultura, adotando estratégias de conservação ex situ, in situ e on farm, incluindo
bancos de germoplasma, casas ou bancos comunitários de sementes e núcleos de
criação e outras formas de conservação adequadamente geridos em nível local, regional
e internacional.
2.5.2br Até 2020, garantir a repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes da
utilização dos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados, conforme
acordado internacionalmente, assegurando a soberania alimentar e segurança alimentar
e nutricional.

4. Tipo de meta (Brasil)
Meta 2.5.1br
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

(

) Meta de Implementação

Meta 2.5.2br
( X ) Meta Finalística

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.
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5. Justificativa para a adequação
A alteração da meta original teve por objetivo detalhar os elementos constituintes da diversidade genética, assim como dos instrumentos a serem utilizados com esse intuito. Também
foram acrescentados os princípios da soberania alimentar e da segurança alimentar e nutricional como balizadores da meta.

6. Conceitos importantes mencionados na Meta
Diversidade genética: é a medida de variação genética dentro de cada espécie. A diversidade
genética é de fundamental importância para a biodiversidade e para a agrobiodiversidade,
essa última inclui o conjunto de variedades e raças selecionadas pela humanidade, desde
os primórdios de sua existência.
Conservação in situ: refere-se a manutenção e a reconstituição de populações viáveis de
espécies nos seus ambientes naturais e, no caso de espécies domesticadas e cultivadas, nos
ambientes onde desenvolveram seus caracteres distintos (Ver: <https://goo.gl/zJKH5e>).
Conservação on farm: é a conservação feita pelos próprios agricultores e criadores em seus
sistemas agrícolas e de criação locais. No caso da produção vegetal, trata da conservação
de recursos genéticos, especialmente variedades crioulas – cultivadas por agricultores,
especialmente pelos pequenos agricultores, além das comunidades locais, tradicionais ou
não e populações indígenas (Ver: <https://goo.gl/jY7gdH>). A conservação on farm envolve a
conservação de espécies nativas ou naturalizadas, realizada por povos e comunidades tradicionais
e agricultores familiares, na forma de sementes (bancos ou casa comunitárias de sementes e/
ou plantas a campo (como a mandioca). As espécies conservadas on farm são importantes para
a alimentação e agricultura destes povos tradicionais e agricultores familiares, sendo portanto,
este principal motivo por conservarem e utilizarem (Fonte: <https://goo.gl/6YomyT>).
Conservação ex situ: envolve a manutenção de recursos genéticos fora do habitat natural
(Ver: <https://goo.gl/fxdS82>).
Soberania alimentar: diz respeito ao direito que tem os povos de definirem as políticas, com
autonomia sobre o que produzir, para quem produzir e em que condições produzir (Ver:
<https://goo.gl/iV235n>).
Segurança alimentar e nutricional: A segurança alimentar e nutricional consiste na realização
do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade
suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base
práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam
ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis (Lei nº 11.346/2006, art. 3º).

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead) da Casa
Civil da Presidência da República
Secretaria Especial da Aquicultura e da Pesca da Secretaria-Geral da Presidência da República
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Ministério da Educação
Ministério do Meio Ambiente
Ministério do Desenvolvimento Social
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Fundação Nacional do Índio
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Companhia Nacional de Abastecimento
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural
Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional
Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 2.5
ODS 1 (metas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5)
ODS 8 (metas 8.2 e 8.4)
ODS 12 (12.1, 12.2, 12.7 e 12.8)
ODS 15 (metas 15.1 a 15.9)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
Meta 2.5
1. Percentual de raças e cultivares locais classificadas como estando em risco, não em risco
ou em risco desconhecido de extinção.
• Fonte: Centro Nacional de Conservação da Flora (CNCFLORA): Lista Vermelha/Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio): Espécies Ameaçadas.
• Disponibilidade: 2014.
• Periodicidade: quinquenal.
2. P orcentagem da área destinada ao cultivo com sementes comuns (crioulas)
(Censo Agropecuário)
• Fonte: IBGE: Censo Agropecuário.
• Disponibilidade: 2006.
• Periodicidade: decenal.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação a ser realizado
conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 2.A
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 2.A (Nações Unidas)
Aumentar o investimento, inclusive por meio do reforço da cooperação internacional, em
infraestrutura rural, pesquisa e extensão de serviços agrícolas, desenvolvimento de tecnologia, e os bancos de genes de plantas e animais, de maneira a aumentar a capacidade
de produção agrícola nos países em desenvolvimento, em particular nos países de menor
desenvolvimento relativo.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
2.a.1 Índice de orientação da agricultura para as despesas do governo (Tier 1).
2.a.2 Fluxos totais oficiais (Assistência Oficial ao Desenvolvimento – AOD + outros fluxos
oficiais) para a agricultura (Tier 1).

3. Meta 2.A (Brasil)
Aumentar o investimento, inclusive por meio do reforço da cooperação internacional, em infraestrutura, pesquisa e assistência técnica e extensão rural, no desenvolvimento de tecnologias
e no estoque e disponibilização de recursos genéticos de plantas, animais e microrganismos,
incluindo variedades crioulas e parentes silvestres, de maneira a aumentar a capacidade de
produção agrícola ambientalmente sustentável, priorizando povos e comunidades tradicionais,
agricultores familiares, pequenos e médios produtores, adaptando novas tecnologias aos
sistemas de produção tradicional e considerando as diferenças regionais e socioculturais.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística ( X ) Meta de Implementação

Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente) para
o alcance do ODS específico.
Meta de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação
referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança (arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas, etc.) necessários
ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Buscou-se ampliar as medidas e ações institucionais que viabilizem e incrementem a capacidade de produção, qualificada como ambientalmente sustentável, aumentando a coerência da meta com o ODS 2. Foram também enumerados segmentos sociais passíveis de
priorização das políticas acima elencadas, além de ressaltar o princípio do diálogo entre os
saberes técnico-científico e o tradicional.

6. Conceitos importantes mencionados na Meta
Agricultor familiar: De acordo com o artigo 3º da Lei 11.326/2006, é aquele agricultor que
apresenta os seguintes requisitos: área rural de até quatro módulos fiscais; mão-de-obra predominantemente oriunda da própria família; renda predominantemente advinda de atividades
do estabelecimento rural; gestão familiar do estabelecimento. São também considerados
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agricultores familiares: os silvicultores, extrativistas, pescadores, aquicultores, indígenas e
integrantes de comunidades tradicionais.
Pequeno produtor: aquele que detém área produtiva de até quatro módulos fiscais (Lei 8629,
art. 4º, Inc. II).
Médio produtor: aquele que detém área superior a quatro módulos fiscais e até quinze módulos fiscais (Lei 8629, art. 4º, Inc. III).
Recursos genéticos: Variabilidade de espécies de plantas, animais e microrganismos integrantes da biodiversidade, de interesse socioeconômico atual e potencial para utilização em
programas de melhoramento genético, biotecnologia e outras ciências afins (Fonte: <https://
goo.gl/3PN4ZP>).
Variedades crioulas: São variedades desenvolvidas, adaptadas ou produzidas por agricultores
familiares, assentados da reforma agrária, quilombolas ou indígenas, com características
bem determinadas e reconhecidas pelas respectivas comunidades (Fonte: <https://goo.gl/
epq96q>). A importância das cultivares locais, tradicionais ou crioulas vem sendo cada vez
mais reconhecida em aspectos relacionados à riqueza do patrimônio genético, preservação
da biodiversidade na agroecologia, a partir da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO). Muitas delas também apresentam características de rusticidade e
adaptabilidade, resultando na conjugação de resistência a eventos agroclimáticos adversos,
baixa dependência de insumos, baixos custos de produção e um bom potencial produtivo.
Os primeiros passos para tratamento do tema na legislação federal foram dados por meio da
Lei nº 10.711/2003, regulamentada pelo Decreto 5.153/2004, que dispôs sobre o Sistema
Nacional de Sementes e Mudas, onde foram delineados alguns conceitos e condições específicas para essas cultivares. Em cumprimento de disposições dessa Lei, a Portaria MDA
51/2007 criou o Cadastro Nacional de Cultivares Locais, Tradicionais ou Crioulas. O Cadastro
oferece ferramentas com o objetivo de apoiar políticas públicas e ações da agricultura familiar
nessa área (Ver: <https://goo.gl/YbBHWf>).
Parentes silvestres: São as espécies silvestres a partir das quais foram selecionadas as
plantas que foram domesticadas pelo homem, que são cultivadas atualmente, e continuam
sobrevivendo em condições naturais (Fonte: <https://goo.gl/xz5UJ5>).

7. Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem para o
alcance da meta
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead) da Casa
Civil da Presidência da República
Secretaria Especial da Aquicultura e da Pesca da Secretaria-Geral da Presidência da República
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Ministério das Relações Exteriores
Ministério do Meio Ambiente
Ministério da Integração Nacional
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Companhia Nacional de Abastecimento
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
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Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 2.A
ODS 1 (metas 1.4 e 1.5)
ODS 8 (metas 8.2, 8.3 e 8.4)
ODS 9 (metas 9.1, 9.a e 9.b)
ODS 10 (metas 10.1 a 10.4 e 10.b)
ODS 12 (metas 12.1, 12.2. 12.3, 12.4, 12.a e 12.c)
ODS 17 (metas 17.1, 17.5 a 17.19)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
Meta 2.A
1 Índice de orientação das despesas governamentais para a agricultura, desagregada por
segmentos (agricultura familiar e não familiar).
• Fonte: Orçamento Geral da União.
• Disponibilidade: 2017.
• Periodicidade: anual.
2 Índice de orientação das despesas governamentais para políticas de proteção ambiental.
• Fonte: Orçamento Geral da União.
• Disponibilidade: 2017.
• Periodicidade: anual.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 2.B
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 2.B (Nações Unidas)
Corrigir e prevenir as restrições ao comércio e distorções nos mercados agrícolas mundiais,
inclusive por meio da eliminação paralela de todas as formas de subsídios à exportação e
todas as medidas de exportação com efeito equivalente, de acordo com o mandato da Rodada de Desenvolvimento de Doha.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
2.b.1 Subsídios às exportações agrícolas (Tier 1).

3. Meta 2.B (Brasil)
Corrigir e prevenir as restrições ao comércio e distorções nos mercados agrícolas mundiais,
inclusive por meio da eliminação paralela de todas as formas de subsídios à exportação e
todas as medidas de exportação com efeito equivalente, de acordo com o mandato da Rodada de Desenvolvimento de Doha e atendendo, em nível nacional, ao princípio da soberania
alimentar e segurança alimentar e nutricional.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística

( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Meta de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação
referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança (arranjo
institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas, etc.)
necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Acordou-se no Grupo de Trabalho que a regulação dos mercados agrícolas deve obedecer
aos princípios da soberania alimentar e da segurança alimentar e nutricional.
Observação: O cumprimento pelo Brasil dessa meta depende do cumprimento concomitante dos demais países, sob o risco de o país ficar em posição desfavorável no
mercado internacional.

6. Conceitos importantes mencionados na Meta
A Rodada de Desenvolvimento de Doha diz respeito a negociações conduzidas pela Organização Mundial do Comércio (OMC) que visam diminuir as barreiras comerciais.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead) da Casa
Civil da Presidência da República
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Secretaria Especial da Aquicultura e da Pesca da Secretaria-Geral da Presidência da República
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Ministério das Relações Exteriores
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Ministério da Fazenda

8. Outros ODS e Metas Globais que têm correlação com a Meta 2.B
ODS: 8 (meta 8.a)
ODS 10 (metas 10.1 a 10.6, 10.a)
ODS 17 (metas 17.1, 17.10, 17.11, 17.12, 17.15)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS
A identificação dos indicadores nacionais deverá ser feita posteriormente em conjunto com
o IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
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META 2.C
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 2.C (Nações Unidas)
Adotar medidas para garantir o funcionamento adequado dos mercados de commodities de
alimentos e seus derivados, e facilitar o acesso oportuno à informação de mercado, inclusive
sobre as reservas de alimentos, a fim de ajudar a limitar a volatilidade extrema dos preços
dos alimentos.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
2.c.1 Indicador de variação dos preços de alimentos (Tier 2).

3. Meta 2.C (Brasil)
Adotar medidas para garantir o funcionamento adequado dos mercados de alimentos e seus
derivados, facilitar o acesso oportuno à informação de mercado, promover o fortalecimento
de políticas públicas de estoque e abastecimento, incluindo investimento em logística e distribuição, a fim de ajudar a limitar a volatilidade extrema dos preços dos alimentos e garantir,
em nível nacional, a soberania alimentar e segurança alimentar e nutricional.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística

( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A alteração proposta tem em vista estabelecer com clareza que a regulação de mercados de
alimentos deve ter por princípio evitar situações de insegurança alimentar.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Funcionamento adequado do mercado de alimentos: regulação da dinâmica de trocas de
mercadorias agrícolas cujo objetivo principal seja evitar a especulação, a escassez e a carestia de alimentos e garantir remuneração adequada aos produtores rurais.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead) da Casa
Civil da Presidência da República
Secretaria Especial da Aquicultura e da Pesca da Secretaria-Geral da Presidência da República
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Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério do Desenvolvimento Social
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Ministério da Fazenda
Fundação Nacional do Índio
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Companhia Nacional de Abastecimento
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural
Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional
Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional
Secretarias estaduais e municipais
Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação
Companhia Nacional de Abastecimento

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 2.C
ODS 1 (metas 1.1 a 1.5)
ODS 8 (meta 8.4)
ODS 10 (metas 10.1 a 10.5)
ODS 12 (metas 12.1 a 12.8)
ODS 17 (metas 17.10, 17.11, 17.12, 17.15 e 17.6)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS
A identificação dos indicadores nacionais deverá ser feita posteriormente em conjunto com
o IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
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AGENDA 2030

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Proposta de Metas Brasileiras

3

ASSEGURAR UMA VIDA
SAUDÁVEL E PROMOVER O
BEM-ESTAR PARA TODOS, EM
TODAS AS IDADES

ODS 3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades

QUADRO 1
Resumo da Proposta de Adequação de metas do ODS 3

Total de
metas

Nº de metas
que se
aplicam ao
Brasil

Nº de metas
que foram
adequadas
à realidade
nacional

Nº de metas
finalísticas

Nº de
metas de
Implementação

Nº de metas
criadas

13

13

12

7

6

0

QUADRO 2
Grupo de Trabalho
Nome do participante

Órgão

1

Adailton A. B. Leite

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS)

2

Alexandre F. Ono

Ministério da Cultura (MinC)

3

Ana Graziele de Mendonça

Ministério dos Direitos Humanos (MDH)

4

Ana Laura Lobato

Ministério da Saúde (MS)

5

Andréa da Silva

Ministério dos Direitos Humanos (MDH)

6

André Fenner

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)

7

André Martins

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

8

Ângela Montefusco

Ministério da Saúde (MS)

9

Anna Rita Kilson

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS)

10

Bruna B. da Costa

Ministério do Planejamento (MP)

11

Bruno de O. Almeida

Ministério da Justiça (MJ)

12

Camila Bastos Pottker

Ministério da Saúde (MS)

13

Carolina T. Matsui

Ministério da Saúde (MS)

14

Cinthia Lociks de Araújo

Ministério da Saúde (MS)

15

Cláudio Alves Ferreira Jr

Ministério das Cidades (MCidades)

16

Dácio Rabello

Ministério da Saúde (MS)

17

Daniele Van-Lume Simões

Ministério da Saúde (MS)

18

Edvaldo B. de Sá

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

19

Élem C. C. Sampaio

Ministério da Saúde (MS)

20 Fabiano Brandão

Ministério da Justiça (MJ)

21

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

Fabiola Sulpino Vieira

22 Fernanda Borges Serpa

Ministério da Saúde (MS)

23

Fernanda M. Torres

Ministério da Saúde (MS)

24

Flávia R. de Andrade

Ministério da Saúde (MS)

25 Gláucia Maia de Oliveira

Ministério das Cidades (MCidades)

26 Guilherme Fragoso Carneiro

Fundação Nacional de Saúde (Funasa)
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Nome do participante
27
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Hélder R. S. Ferreira

Órgão
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

28 Henrique Beltrão

Ministério da Saúde (MS)

29 Iara Endo

Escola Nacional de Administração Pública (Enap)

30 Jacimara G. Machado

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama)

31

Ministério do Esporte

Joseane Araújo

32 José Rivaldo Melo de França

Ministério da Saúde (MS)

33 Juliane M. Moraes

Ministério dos Direitos Humanos (MDH)

34

Ministério da Saúde (MS)

Júnia Quiroga

35 Karine Generoso Hohl

Ministério da Saúde (MS)

36 Karla B. dos Santos

Ministério das Minas e Energia (MME)

37

Ministério da Saúde (MS)

Karla Wanderley

38 Keite Gomes Nery

Ministério da Saúde (MS)

39 Leila Posenato Garcia

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

40 Liliane C. R. Augusto

Ministério da Saúde (MS)

41

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

Luis Cláudio Kubota
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META 3.1
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 3.1 (Nações Unidas)
Até 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 100.000
nascidos vivos.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
3.1.1 Taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 100.000 nascidos
vivos (Tier II).
3.1.2 Percentual de partos assistidos por pessoal de saúde qualificado (Tier I).

3. Meta 3.1 (Brasil)
Até 2030, reduzir a razão de mortalidade materna para no máximo 30 mortes por 100.000
nascidos vivos.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística (

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Na alteração da meta considerou-se que o Brasil já observa valores abaixo da meta global.
Em 2015 a Razão de Mortalidade Materna (RMM) foi estimada em 62 óbitos por 100.000
nascidos vivos. No dia 28 de maio de 2018, em reunião da Comissão Nacional de combate
à Mortalidade Materna e lançamento da Semana Nacional de Mobilização pela Saúde das
Mulheres, o Ministério da Saúde assumiu a meta de redução de 51,7% da RMM até 2030,
que corresponde a 30 mortes maternas por 100.000 nascidos vivos.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Razão de Mortalidade Materna: número de mortes maternas em determinado período por
100.000 nascidos vivos durante o mesmo período.
Taxa de Mortalidade Materna: número de mortes maternas em determinado período por
100.000 mulheres em idade reprodutiva durante o mesmo período.

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Saúde
Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres
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8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 3.1
ODS 5 (meta 5.6)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 3 meta 3.1
1. Razão de Mortalidade Materna.
2. Percentual de partos realizados em estabelecimentos de saúde.
Fonte: Ministério da Saúde. Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e Sistema de
Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) (disponíveis anualmente).
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 3.2
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 3.2 (Nações Unidas)
Até 2030, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, com
todos os países objetivando reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos 12 por 1.000 nascidos
vivos e a mortalidade de crianças menores de 5 anos para pelo menos 25 por 1.000 nascidos vivos.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
3.2.1 Mortalidade neonatal para pelo menos 12 por 1.000 nascidos vivos (Tier I).
3.2.2 Mortalidade de crianças menores de 5 anos para pelo menos 25 por 1.000 nascidos
vivos (Tier I).

3. Meta 3.2 (Brasil)
Até 2030, enfrentar as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos,
objetivando reduzir a mortalidade neonatal para no máximo 5 por mil nascidos vivos e a mortalidade de crianças menores de 5 anos para no máximo 8 por mil nascidos vivos.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A meta foi ampliada porque o Brasil já atingiu os valores previstos pela ONU.
Os alvos a serem atingidos na meta ora proposta foram definidos pelo Ministério da Saúde.
As estimativas foram feitas a partir de série histórica de 2000 a 2015, e com projeção de redução (%) para 2030. Elas foram estabelecidas a partir de subsídios das áreas de Saúde da
Mulher e de Saúde da Criança, que avaliam os cenários de acordo com as políticas e recursos
disponíveis, e com a adição de novos recursos considerados viáveis.
Para a Taxa de Mortalidade Neonatal (menos de 28 dias de nascido) foi estimada uma redução de 43,7%, que aponta para uma taxa de mortalidade de 5,3 por 1.000 nascidos vivos
(redução anual de 3,8%); no caso da Taxa de Mortalidade na Infância (menores de 5 anos
de idade) foi estimada uma redução de 47,4%, que aponta para uma taxa de mortalidade de
8,3 por 1.000 nascidos vivos (redução anual de 4,2%).

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Mortes evitáveis: Aquelas que podem ser prevenidas, total ou parcialmente, por ações de
serviços de saúde acessíveis e efetivos.
Mortalidade neonatal: mortalidade de crianças com menos de 28 dias de nascido.
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7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Saúde
Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres
Ministério do Meio Ambiente
Ministério do Desenvolvimento Social

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 3.2
ODS 2 (meta 2.1 e 2.2)
ODS 6 (metas 6.1 e 6.2)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 3 meta 3.2
1. Taxa de mortalidade neonatal geral, de crianças indígenas e de crianças quilombolas.
2. Taxa de mortalidade neonatal precoce geral, de crianças indígenas e de crianças quilombolas.
3. Taxa de mortalidade neonatal tardia geral, de crianças indígenas e de crianças quilombolas.
4. Taxa de mortalidade na infância (menores de 5 anos) geral, de crianças indígenas e de
crianças quilombolas.
5. Proporção de aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade.
• Fonte: Ministério da Saúde. Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Exceto
o indicador 5, que é extraído da Pesquisa Nacional Demografia e Saúde (PNDS).
• Observação: O Grupo de Trabalho sugere que no acompanhamento da meta sejam
consideradas, além das taxas de mortalidade geral, as taxas de mortalidade específicas de crianças indígenas e quilombolas.
*Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 3.3
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 3.3 (Nações Unidas)
Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água e outras doenças transmissíveis.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
3.3.1 Número de novas infecções de HIV por 1.000 habitantes não-infectados, por sexo,
idade e população-chave (Tier I).
3.3.2 Incidência de tuberculose por 100.000 habitantes (Tier I).
3.3.3 Incidência de malária por 100.000 habitantes (Tier I).
3.3.4 Incidência de Hepatite B por 100.000 habitantes (Tier II).
3.3.5 Número de pessoas que necessitam de intervenções contra doenças tropicais negligenciadas (Tier I).

3. Meta 3.3 (Brasil)
Até 2030 acabar, como problema de saúde pública, com as epidemias de AIDS, tuberculose,
malária, hepatites virais, doenças negligenciadas, doenças transmitidas pela água, arboviroses transmitidas pelo aedes aegypti e outras doenças transmissíveis.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A redação foi ajustada para dar ênfase às doenças mais pertinentes à realidade brasileira. Assim, o
Grupo de Trabalho julgou adequado focar nas hepatites virais e incluir as arboviroses transmitidas
pelo aedes aegypti, que são recorrentes. Adicionalmente, considerou-se que acabar não é um
termo adequado para estas doenças. Por exemplo, acabar com a dengue exigiria a erradicação do aedes aegypti, mas essa é uma tarefa inviável. O que é possível fazer, com um trabalho
rotineiro e a colaboração de toda a sociedade e do poder público, é controlar a disseminação
do vírus. Assim, o Grupo de Trabalho sugeriu acrescentar o termo “como problema de saúde
pública” para que fique claro que o objetivo é reduzir e controlar a ocorrência dessas doenças.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Problema de saúde pública: o termo saúde pública se refere às iniciativas que tenham
por objetivo reduzir na população a ocorrência de doenças, as incapacidades produzidas
por estas doenças, as mortes prematuras e o desconforto. Ao avaliar se um determinado
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problema pode ser um problema de saúde pública deve-se considerar a carga de mortalidade, morbidade e sofrimento causados pela doença. Segundo especialistas, esta carga
é caracterizada em duas áreas: i) o impacto no indivíduo em termos de anos potenciais de
vida perdidos, a extensão de incapacidade, dor e desconforto, o custo do tratamento, e o
impacto na família do indivíduo; e ii) o impacto na sociedade – mortalidade, morbidade e
custos do tratamento para a sociedade. Outro critério que deve ser adotado para definir um
problema de saúde pública é o seu potencial epidêmico. Por exemplo, a gripe aviária, embora tenha atingido apenas um reduzido número de indivíduos, foi tratada como problema
de saúde pública devido a seu enorme potencial de expansão.
Arboviroses: virose que é essencialmente transmitida por artrópodes, como os mosquitos.

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Saúde
Ministério do Meio Ambiente
Ministério do Desenvolvimento Social
Ministério das Cidades

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 3.3
ODS 6 (metas 6.1 e 6.2)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 3 meta 3.3
1. Taxa de incidência de aids por 100.000 hab. (Disponível em: <https://goo.gl/HcoK7Q>).
2. Incidência de sífilis congênita (Disponível em: <https://goo.gl/drU1NV>).
3. Taxa de incidência de tuberculose total por 100.000 habitantes (Disponível em: <https://
goo.gl/pCWGRb>).
4. Taxa de incidência de tuberculose bacilífera por 100.000 habitantes (Disponível em:
<https://goo.gl/TLU5cz>).
5. Índice parasitário anual (IPA) – número de exames positivos de malária por 1.000 habitantes
(Disponível em: <https://goo.gl/LpxG8S>).
6. Taxa de incidência de hepatite B por 100.000 habitantes (Disponível: <https://goo.gl/
i7PTBL>).
7. Número de pessoas com síndrome congênita do vírus zika que requerem atenção
especializada.
Fonte: Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde.
*Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 3.4
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 3.4 (Nações Unidas)
Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis via
prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
3.4.1 Taxa de mortalidade atribuída a doenças cardiovasculares, câncer, diabete e doenças
respiratórias crônicas (Tier II).
3.4.2 Taxa de mortalidade por suicídio (Tier II).

3. Meta 3.4 (Brasil)
Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis via
prevenção e tratamento, promover a saúde mental e o bem-estar, a saúde do trabalhador e
da trabalhadora, e prevenir o suicídio, alterando significativamente a tendência de aumento.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A redação foi alterada para explicitar a necessidade de enfrentar os problemas de saúde
causados pelas atividades laborais, que incluem problemas de saúde mental, e as crescentes
taxas de suicídio no Brasil.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Mortalidade prematura: mortes que ocorrem antes que a pessoa atinja uma idade esperada.
Muitas dessas mortes podem ser prevenidas.
Doenças não transmissíveis: também conhecidas como doenças crônicas, são doenças de
longa duração e geralmente de progressão lenta.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Saúde
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Educação

86

ODS 3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades

Ministério da Justiça
Secretaria dos Direitos Humanos

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 3.4
ODS 3 (meta 3.5)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 3 meta 3.4
1. Taxa de mortalidade por neoplasias entre adultos de 30 a 69 anos.
2. Taxa de mortalidade por diabetes mellitus entre adultos de 30 a 69 anos.
3. Taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares entre adultos de 30 a 69 anos.
4. Taxa de mortalidade por doenças respiratórias crônicas entre adultos de 30 a 69 anos.
5. Taxa de mortalidade por outras DCNT entre adultos de 30 a 69 anos.
6. Taxa de mortalidade por lesões autoprovocadas intencionalmente.
Fonte: Ministério da Saúde. Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM).
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 3.5
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 3.5 (Nações Unidas)
Reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso de drogas
entorpecentes e uso nocivo do álcool.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
3.5.1 Cobertura de intervenções terapêuticas (farmacológicas, psicológicas, reabilitação e
pós tratamento) para distúrbios causados pelo uso de substâncias (Tier III).
3.5.2 Consumo nocivo de álcool per capita (15 anos ou mais) dentro de um ano civil em litros
de álcool puro (Tier I) de mortalidade atribuída a doenças cardiovasculares, câncer, diabete
e doenças respiratórias crônicas (Tier II).

3. Meta 3.5 (Brasil)
Reforçar a prevenção e o tratamento dos problemas decorrentes do uso de substâncias,
incluindo o abuso de drogas entorpecentes e uso nocivo do álcool.

4. Tipo de meta (Brasil)
( ) Meta Finalística

( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Ampliou-se o alcance da meta tendo em vista que não é somente o abuso de substâncias
que traz consequências para o usuário. Existem circunstâncias em que a primeira experiência
com uma determinada substância, por exemplo, implica em graves problemas de saúde, que
incluem desfechos mais trágicos como a morte.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Substância: substância química que age principalmente no sistema nervoso central, onde
altera a função cerebral e temporariamente muda a percepção, o humor, o comportamento
e a consciência.
Uso: qualquer tipo de consumo da substância, podendo ser frequente ou não.
Abuso: Uso continuado da substância independente das consequências.
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7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Saúde
Ministério da Educação
Ministério da Justiça
Ministério do Trabalho
Ministério da Cultura
Ministério do Esporte
Ministério do Desenvolvimento Social
Secretaria Nacional da Juventude.

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 3.5
ODS 3 (Meta 3.4)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS (*)
ODS 3 meta 3.5
1. Percentual de mulheres (maiores de 18 anos) que consumiram quatro ou mais doses de
bebida alcóolica em uma mesma ocasião, segundo as capitais brasileiras e o DF (Fonte: Vigitel).
2. Percentual de homens (maiores de 18 anos) que consumiram cinco ou mais doses de bebida alcóolica em uma mesma ocasião, segundo as capitais brasileiras e o DF (Fonte: Vigitel).
3. Percentual de mulheres (maiores de 18 anos) que consumiram quatro ou mais doses de
bebida alcóolica em uma mesma ocasião, segundo as capitais brasileiras e o DF, regiões,
Brasil e interior (Fonte: PNS).
4. Percentual de homens (maiores de 18 anos) que consumiram cinco ou mais doses de
bebida alcóolica em uma mesma ocasião, segundo as capitais brasileiras e o DF, regiões,
Brasil e interior (Fonte: PNS).
5. Percentual de escolares frequentando o 9º ano do Ensino Fundamental que informaram
o consumo de bebida alcóolica nos últimos 30 dias, por sexo, grandes Regiões, capitais e
DF (Fonte: PeNSE).
6. Percentual de escolares frequentando o 9º ano do Ensino Fundamental que utilizaram
maconha nos últimos 30 dias, por sexo, grandes Regiões, capitais e DF (Fonte: PeNSE).
Fonte: Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por
Inquérito Telefônico-Vigitel do Ministério da Saúde; Pesquisa Nacional de Saúde (PNS)
do Ministério da Saúde em parceria com o IBGE; Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar
(PeNSE) do Ministério da Saúde em parceria com o IBGE e apoio do Ministério da Educação.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 3.6
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 3.6 (Nações Unidas)
Até 2020, reduzir pela metade as mortes e os ferimentos globais por acidentes em estradas.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
3.6.1 Taxa de mortalidade devido a acidentes de trânsito (Tier I).

3. Meta 3.6 (Brasil)
Até 2030, reduzir pela metade as mortes e lesões por acidentes no trânsito.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A meta global foi considerada inviável, especialmente porque leva em conta um período
de apenas 5 anos para o seu atingimento (2015 é o ano-base para verificação do cumprimento dos ODS). O prazo de 2020 foi estipulado devido a outro acordo anterior (Década
de Ação pela Segurança no Trânsito 2011-2020 ou UN Decade of Action for Road Safety
(2011-2020).
A meta foi alterada tendo em vista a audiência pública que ocorreu no dia 23 de maio de
2018 na Câmara dos Deputados para discussão do Plano Nacional de Redução de Mortes e
Lesões no Trânsito (PNATRANS) com a presença do Ministério da Saúde, Polícia Rodoviária
Federal, Associação dos Departamentos Estaduais de Trânsito-Detrans e do Presidente do
Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Trânsito (FOCOTRAN). Na ocasião ficou definida a meta de reduzir a mortalidade e lesões no trânsito em 50% (pela metade) até 2030.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Década de Ação pela Segurança no Trânsito 2011-2020: Oficialmente instalada pela Assembleia Geral da ONU em março de 2010, objetiva salvar milhões de vidas por meio do desenvolvimento de capacidade de gestão da segurança no trânsito; da melhoria da segurança da
infraestrutura rodoviária; da segurança dos veículos; do comportamento dos usuários das
vias automobilísticas; e da resposta aos acidentes.
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7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Saúde
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Ministério da Justiça
Ministério das Cidades
Secretaria Nacional da Juventude
Polícia Rodoviária Federal

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 3.6
ODS 11 (meta 11.2)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 3 meta 3.6
1. Taxa de mortalidade por acidentes de trânsito.
2. Número de óbitos por acidentes de trânsito.
Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde.
Observação: Compatibilizar os indicadores acima recomendados com os indicadores globais
da Década de Ação pela Segurança no Trânsito (2011-2020) e os indicadores nacionais do
Projeto Vida no Trânsito.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 3.7
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 3.7 (Nações Unidas)
Até 2030, assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo
o planejamento familiar, informação e educação, bem como a integração da saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
3.7.1 Percentual de mulheres em idade reprodutiva (15-49 anos) que têm suas necessidades
de planejamento familiar satisfeitas com métodos modernos (Tier I).
3.7.2 Taxa de natalidade adolescente por 1.000 mulheres adolescentes (de 10-14 anos; de
15-19 anos) (Tier II).

3. Meta 3.7 (Brasil)
Até 2030, assegurar o acesso universal aos serviços e insumos de saúde sexual e reprodutiva,
incluindo o planejamento reprodutivo, à informação e educação, bem como a integração da
saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Na meta ajustada o “planejamento familiar” foi substituído pelo “planejamento reprodutivo”
levando-se em conta que, no contexto atual, as famílias assumem diferentes conformações,
não apenas aquela de grupo nuclear específico formado por pai, mãe e filhos.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Planejamento reprodutivo: conjunto de ações que auxiliam as pessoas que pretendem ter
filhos, a definir o melhor momento para tê-los e o espaçamento entre as gestações.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Saúde
Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres
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8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 3.7
ODS 5 (meta 5.6)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 3 meta 3.7
1. Taxa de fecundidade na adolescência (10 a 14 anos, 15 a 19 anos).
2. Proporção de mulheres que faziam uso de métodos para evitar a gravidez, na população
de 18 a 49 anos de idade que tiveram relações sexuais nos últimos 12 meses e ainda menstruam (Fonte: PNS).
3. Conhecimento a respeito de métodos anticoncepcionais.
Extraído da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 2018.
Fonte: Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) do Ministério da Saúde em parceria com o IBGE;
Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) do Ministério da Saúde.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 3.8
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 3.8 (Nações Unidas)
Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a
serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais
seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
3.8.1 Cobertura de serviços essenciais de saúde (definida como a cobertura média de serviços essenciais baseados em intervenções de rastreamento que incluem a saúde reprodutiva,
materna, neonatal e infantil, doenças (Tier III).
3.8.2 Percentual da população com grandes gastos domésticos em saúde como proporção
do gasto ou renda doméstica total (Tier III).

3. Meta 3.8 (Brasil)
Assegurar, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), a cobertura universal de saúde,
o acesso a serviços essenciais de saúde de qualidade em todos os níveis de atenção e o
acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes e de qualidade que estejam
incorporados ao rol de produtos oferecidos pelo SUS.

4. Tipo de meta (Brasil)
( ) Meta Finalística

( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A redação da meta global foi adequada ao texto da Constituição brasileira em seu art. 194:
“A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência
e à assistência social”. Assim, considerando o caráter universal do SUS, torna-se mais adequado assumir o objetivo de “assegurar a cobertura universal de saúde”.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
SUS: O Sistema Único de Saúde (SUS) é um sistema público financiado por tributos gerais e
de acesso universal. Mais de 70% da população brasileira depende exclusivamente do SUS
para acessar assistência à saúde.
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7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Saúde

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 3.8
ODS 10 (meta 10.4)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 3 meta 3.8
1. Tempo de espera para cirurgias eletivas (indicador ainda não disponível, mas relevante
para verificação do cumprimento da meta).
2. Proporção de pessoas que conseguiram obter no serviço público de saúde pelo menos
um dos medicamentos receitados.
3. Indicador de gasto catastrófico das famílias com assistência à saúde.
Fonte: Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) do Ministério da Saúde em parceria com o IBGE;
Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) do IBGE.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 3.9
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 3.9 (Nações Unidas)
Até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por produtos químicos
perigosos, contaminação e poluição do ar e água e do solo.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
3.9.1 Taxa de mortalidade atribuída a poluição do ar doméstico e ambiente (Tier I).
3.9.2 Taxa de mortalidade atribuída a água contaminada, saneamento inseguro e falta de
higiene (Tier II).
3.9.3 Taxa de mortalidade atribuída a intoxicações acidentais (Tier II).

3. Meta 3.9 (Brasil)
Meta mantida sem alteração.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A redação original foi mantida, pois ainda não existe referência que permita ao País estipular
qual percentual de redução da mortalidade pelas causas citadas na meta seria recomendado
para o período 2015-2030.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Produtos químicos perigosos: são substâncias ou a mistura de substâncias encontradas na
natureza ou sintetizadas que em função de suas características e propriedades químicas,
físicas e toxicológicas representem risco para a saúde humana, para a segurança pública
ou para o meio ambiente. Estão presentes no ambiente doméstico na forma, por exemplo,
de materiais de limpeza. Contudo, é nos locais de trabalho, principalmente na agricultura,
na indústria e construção civil que os produtos químicos perigosos são usados de forma
intensiva, com riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores, se não houver cuidados
na sua utilização. São exemplos de produtos químicos perigosos: pesticidas, petróleo, gasolina, álcool, solventes etc.
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7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Saúde
Ministério da Agricultura
Ministério do Meio Ambiente
Ministério das Minas e Energia
Ministério das Cidades

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 3.9
ODS 6 (meta 6.3)
ODS 12 (meta 12.4)
ODS 14 (meta 14.1)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 3 meta 3.9
1. Óbitos por agrotóxicos – uso agrícola.
2. Óbitos por agrotóxicos – uso doméstico.
3. Óbitos por raticidas.
4. Óbitos por produtos químicos industriais.
Fonte: Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (Sinitox) da Fiocruz.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 3.A
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 3.a (Nações Unidas)
Fortalecer a implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco em todos os
países, conforme apropriado.

2. Indicadores Globais (Nações Unidas)
3.A.1 Prevalência padronizada por idade do consumo atual de tabaco entre pessoas com 15
anos ou mais (Tier I).

3. Meta 3.a (Brasil)
Fortalecer a implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco no Brasil.

4. Tipo de meta (Brasil)
( ) Meta Finalística

( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
O Brasil é signatário da Convenção-Quadro, portanto o Grupo de Trabalho julgou necessário
apenas explicitar a meta para o Brasil.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
A Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco: Tem por objetivo “proteger as gerações
presentes e futuras das devastadoras consequências sanitárias, sociais, ambientais e econômicas geradas pelo consumo e pela exposição à fumaça do tabaco” (artigo 3o). Entrou
em vigor em 27 de fevereiro de 2005 e teve o Brasil como coordenador do seu processo de
elaboração. Considerada um marco histórico para a saúde pública mundial, a Convenção-Quadro da OMS determina a adoção de medidas intersetoriais nas áreas de propaganda,
publicidade, patrocínio, advertências sanitárias, tabagismo passivo, tratamento de fumantes,
comércio ilegal e preços e impostos. Desde a ratificação da adesão do Brasil pelo Senado
Federal, a implementação das medidas da Convenção passou a ser a Política Nacional de
Controle do Tabaco.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Saúde
Ministério da Agricultura
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8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 3.a
Não foram identificados.

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 3 meta 3.a
1. Percentual de adultos (>= 18 anos) fumantes por sexo, segundo as capitais dos estados
brasileiros e o DF (Fonte: Vigitel).
2. Percentual de adultos (>= 18 anos) fumantes por sexo, segundo capitais brasileiras e o
DF, regiões, Brasil e interior (Fonte: PNS).
3. Percentual de escolares frequentando o 9º ano do Ensino Fundamental que experimentaram
cigarro alguma vez, por sexo, Grandes Regiões, capitais e DF (Fonte: PeNSE).
Fonte: Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por
Inquérito Telefônico-Vigitel do Ministério da Saúde; Pesquisa Nacional de Saúde (PNS)
do Ministério da Saúde em parceria com o IBGE; Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar
(PeNSE) do Ministério da Saúde em parceria com o IBGE e apoio do Ministério da Educação.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 3.B
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 3.b (Nações Unidas)
Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para as doenças transmissíveis e não transmissíveis, que afetam principalmente os países em desenvolvimento,
proporcionar o acesso a medicamentos e vacinas essenciais a preços acessíveis, de acordo
com a Declaração de Doha, que afirma o direito dos países em desenvolvimento de utilizarem plenamente as disposições do acordo TRIPS sobre flexibilidades para proteger a saúde
pública e, em particular, proporcionar o acesso a medicamentos para todos.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
3.B.1 Percentual da população alvo coberta por todas as vacinas incluídas no seu programa
nacional (Tier III).
3.B.2 Assistência Oficial ao Desenvolvimento total líquida para pesquisa médica e setores
de saúde básica (Tier I).
3.B.3 Proporção de estabelecimentos de saúde que dispõem de um conjunto básico de medicamentos essenciais relevantes disponíveis e acessíveis numa base sustentável (Tier III).
3.B.4 Gastos federais na pesquisa e desenvolvimento de vacinas.

3. Meta 3.b (Brasil)
Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias e inovações em saúde para as doenças
transmissíveis e não transmissíveis, proporcionar o acesso a essas tecnologias e inovações
incorporadas ao SUS, incluindo medicamentos e vacinas, a toda a população.

4. Tipo de meta (Brasil)
( ) Meta Finalística

( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A alteração de “vacinas e medicamentos” para “tecnologias e inovações em saúde” justifica-se
por ser mais abrangente.
Inclusão de “incorporadas ao SUS” justifica-se porque o governo brasileiro somente assegura o acesso às tecnologias incorporadas ao SUS. É importante destacar que o número
das tecnologias incorporadas ao SUS é superior ao número de vacinas e medicamentos
essenciais, considerado na meta global.
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6. Conceitos importantes mencionados na meta
7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Saúde
Ministério das Relações Exteriores
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 3.b
ODS 9 (meta 9.5)
ODS17 (meta 17.16)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 3 meta 3.b
1. Gastos federais com pesquisa e desenvolvimento de vacinas.
2. Gastos federais com pesquisa e desenvolvimento de medicamentos.
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) da Secretaria do Tesouro Nacional; Sistema de Convênios (SICONV) do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 3.C
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 3.c (Nações Unidas)
Aumentar substancialmente o financiamento da saúde e o recrutamento, desenvolvimento e
formação, e retenção do pessoal de saúde nos países em desenvolvimento, especialmente
nos países menos desenvolvidos e nos pequenos Estados insulares em desenvolvimento.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
3.C.1 Densidade e distribuição dos profissionais de saúde (Tier I).

3. Meta 3.c (Brasil)
Aumentar substancialmente o financiamento da saúde e o recrutamento, desenvolvimento,
formação e retenção do pessoal de saúde, especialmente nos territórios mais vulneráveis.

4. Tipo de meta (Brasil)
( ) Meta Finalística

( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A redação da meta apenas foi adequada para o contexto nacional, sem mudança em
sua essência.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Financiamento: modalidade de destinação de recursos monetários para a execução de um
gasto específico seja para a realização de um investimento ou para a obtenção de um bem.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Educação

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 3.c
ODS 10 (meta 10.4)
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II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 3 meta 3.c
1. N de médicos por 1.000 habitantes – por grande região.
o

2. Nº de enfermeiros por 1.000 habitantes – por grande região.
3. Nº de dentistas por 1.000 habitantes – por região.
4. Nº de farmacêuticos por 1.000 habitantes – por região.
5. Despesas do governo com consumo final de bens e serviços de saúde como percentual
do PIB.
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) do Ministério da Saúde.
No caso do indicador 5, a fonte é a Conta-Satélite de Saúde do IBGE.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.

103

ODS – Metas Nacionais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: proposta de adequação

META 3.D
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 3.d (Nações Unidas)
Reforçar a capacidade de todos os países, particularmente os países em desenvolvimento,
para o alerta precoce, redução de riscos e gerenciamento de riscos nacionais e globais
de saúde.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
3.D.1 Capacidade do Regulamento Sanitário Internacional (RSI) e preparação para emergências de saúde (Tier II).

3. Meta 3.d (Brasil)
Reforçar as capacidades locais para o alerta precoce, redução e gerenciamento de emergências e riscos nacionais e globais de saúde.

4. Tipo de meta (Brasil)
( ) Meta Finalística

( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A redação da meta apenas foi adequada para o contexto nacional, sem mudança em
sua essência.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Gerenciamento de riscos em saúde: uso de um conjunto de conhecimentos para prevenir
ou minimizar os riscos de danos à saúde da população de um efeito adverso por um agente
(químico, físico, biológico e outros), processos industriais, tecnologia ou processo natural.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Saúde
Ministério das Relações Exteriores
Ministério do Meio Ambiente
Ministério do Esporte
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8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 3.d
ODS 9 (meta 9.1)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 3 meta 3.d
1. Unidades da federação com Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde.
2. Cobertura dos sistemas de informação em saúde.
3. Financiamento da vigilância em saúde.
Fonte: Ministério da Saúde.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.

105

AGENDA 2030

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Proposta de Metas Brasileiras

4

ASSEGURAR A EDUCAÇÃO INCLUSIVA
E EQUITATIVA E DE QUALIDADE, E
PROMOVER OPORTUNIDADES DE
APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA
PARA TODOS

ODS 4: Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades
de aprendizagem ao longo da vida para todos

QUADRO 1
Resumo da Proposta de Adequação de metas do ODS 4

Total de
metas

Nº de metas
que se aplicam
ao Brasil

Nº de metas
que foram
adequadas
à realidade
nacional

Nº de metas
finalísticas

Nº de metas de
Implementação

Nº de metas
criadas (*)

10

10

9

7

3

0

QUADRO 2
Grupo de Trabalho
Nome do participante

Órgão

1

Alexander Moreira

Ministério da Educação (MEC)

2

Ana Cláudia de Paula

Ministério da Defesa (MD)

3

Ana Graziela Mendonça

Ministério dos Direitos Humanos (MDH)

4

Anderson Sant’Anna

Ministério dos Direitos Humanos (MDH)

5

André Brasil

Ministério da Educação (MEC)

6

Antonio Carlos Lago

Ministério do Meio Ambiente (MMA)

7

Betina Fresneda

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

8

Bruno Alves de Jesus

Ministério da Educação (MEC)

9

Bruno T. Nunes

Ministério da Educação (MEC)

10 Camillo Bassi

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

11 Carlos Teixeira

Ministério da Educação (MEC)

12 Caroline Dias dos Reis

Ministério dos Direitos Humanos (MDH)

13 Delviene de S. S. Gurgel

Ministério dos Direitos Humanos (MDH)

14 Edward Borba

Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU)

15 Elaine Cristina Licio

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

16 Felícia Santos

Ministério dos Direitos Humanos (MDH)

17 Felipe Felisbino

Ministério da Educação (MEC)

18 Filipe Girardi

Ministério da Educação (MEC)

19 Flávio Fonte Boa

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)

20 Henrique Chaves

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG)

21 Joquebede S.A. Silva

Ministério da Educação (MEC)

22 Juliana Marques da Silva

Ministério da Educação (MEC)

23 Jussara Maysa S. Campos

Ministério da Educação (MEC)

24 Karla de Mello Monteiro

Ministério da Educação (MEC)

25 Luiz Roberto R. Martins

Ministério da Educação (MEC)
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Nome do participante
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Órgão

26 Manoela Araujo

Ministério da Educação (MEC)

27 Maria Clara R. Avelino

Ministério da Educação (MEC)

28 Maria Emanuele P. Costa

Ministério da Educação (MEC)

29 Maria José B. Santos

Ministério dos Direitos Humanos (MDH)

30 Milena Lins

Ministério da Educação (MEC)

31 Milko Matijascic

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

32 Paulo Corbucci

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

33 Paulo Parro

Ministério da Educação (MEC)

34 Valéria S. Hammes

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)

35 Walace Dias Freitas

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS)

ODS 4: Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades
de aprendizagem ao longo da vida para todos

META 4.1
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 4.1 (Nações Unidas)
Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes
e eficazes.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
4.1.1 Percentual de crianças e jovens: i) nas séries 2/3; ii) nos anos finais do Ensino Fundamental; e iii) nos anos finais do Ensino Fundamental, que alcançaram pelo menos a proficiência
mínima em (i) interpretação de texto (ii) matemática, por sexo.

3. Meta 4.1 (Brasil)
Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino fundamental e médio,
equitativo e de qualidade, na idade adequada, assegurando a oferta gratuita na rede pública
e que conduza a resultados de aprendizagem satisfatórios e relevantes.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A alteração da meta levou em consideração a obrigatoriedade do ensino na faixa etária de
4 a 17 anos introduzida na Constituição Federal por meio da Emenda Constitucional (EC) nº
59, de 11 de novembro de 2009. Porém, sua implementação se daria de forma progressiva
até 2016, mas, segundo o último relatório de monitoramento do PNE 2014-2024, elaborado
pelo Inep, esse dispositivo legal ainda não foi cumprido de forma plena.
Como a legislação brasileira considera adequadas as faixas etárias de 6 a 14 anos, para
frequentar o ensino fundamental, e de 15 a 17, para cursar o ensino médio, introduziu-se
na redação da meta brasileira a expressão “na idade adequada”. Ademais, o Plano Nacional
de Educação (PNE) 2014-2024 estabeleceu metas de universalização do acesso a esses
dois níveis de ensino, bem como a meta de 95% de conclusão do ensino fundamental na
idade recomendada.
Por fim, foi introduzida a expressão “assegurando a oferta gratuita na rede pública, no intuito
de reiterar o preceito constitucional que ampliou a obrigatoriedade e a consequente gratuidade do ensino na faixa etária de 4 a 17 anos”.
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6. Conceitos importantes mencionados na meta
Resultados de aprendizagem satisfatórios: têm como referência as escalas de proficiência
do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), adotadas pelo Ministério da Educação.
Resultados de aprendizagem relevantes: referem-se às competências e habilidades demandadas para a inserção social e produtiva do indivíduo.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Educação
Ministério do Desenvolvimento Social

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 4.1
ODS 8 (meta 8.6)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
1. Percentual de jovens com 16 anos que concluíram o ensino fundamental, por sexo (Fonte:
Pnad Contínua/IBGE).
2. Percentual de estudantes que tenham atingido o nível de proficiência X na Prova
Brasil, em matemática e língua portuguesa, por sexo (Fonte: Prova Brasil/Inep/MEC.
Periodicidade: anual).
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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ODS 4: Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades
de aprendizagem ao longo da vida para todos

META 4.2
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 4.2 (Nações Unidas)
Até 2030, garantir que todos os meninos e meninas tenham acesso a um desenvolvimento
de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, de modo que estejam
prontos para o ensino primário.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
4.2.1 Percentual de crianças com menos de 5 anos de idade que estão com o desenvolvimento adequado em saúde, aprendizado e bem-estar psicossocial, por sexo.
4.2.2 Taxa de participação em aprendizado organizado (um ano antes da idade de entrada
oficial no ensino primário), por sexo.

3. Meta 4.2 (Brasil)
Até 2030, assegurar a todas as meninas e meninos o desenvolvimento integral na primeira
infância, acesso a cuidados e à educação infantil de qualidade, de modo que estejam preparados para o ensino fundamental.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A redação da meta foi alterada para adequá-la às especificidades do atendimento à primeira
infância no Brasil. Inicialmente, o atendimento formal é realizado em creches (0 a 3 anos) e,
em seguida, em pré-escolas (4 e 5 anos). Além disso, o PNE 2014-2024 estabeleceu a meta de
50% de frequência às creches na faixa de 0 a 3 anos e de 100% para as crianças de 4 e 5 anos.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Desenvolvimento integral: “[...] diz respeito à compreensão de que a educação, enquanto
processo formativo, deve atuar pelo desenvolvimento dos indivíduos nas suas múltiplas
dimensões: física, intelectual, social, emocional e simbólica” (Disponível em: <https://goo.
gl/TNGWy3>).
Cuidados: “Refere-se a um ambiente estável, criado por pais e outros cuidadores, que assegura a boa saúde e nutrição das crianças, protege-as de ameaças e oferece oportunidades de aprendizagem precoce, por meio de interações responsivas e de apoio emocional”
(Disponível em: <https://goo.gl/uTVnAu>).
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7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres
Ministério da Educação
Ministério da Cultura
Ministério do Esporte
Ministério do Desenvolvimento Social

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 4.2
ODS 1 (metas 1.1 e 1.2)
ODS 2 (metas 2.1 e 2.2)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
1. Percentual de crianças com 5 anos de idade que estão com o desenvolvimento psicomotor
e cognitivo adequado para a aprendizagem escolar, por sexo (Fonte: Indisponível).
2. Taxas de frequência na creche (0 a 3 anos) e na pré-escola (4 a 5 anos), por sexo (Fonte:
Pnad Contínua/IBGE. Periodicidade: anual).
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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de aprendizagem ao longo da vida para todos

META 4.3
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 4.3 (Nações Unidas)
Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e as mulheres à educação
técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo a universidade.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
4.3.1 Taxa de participação de jovens e adultos na educação e treinamento formal e não formal
nos 12 meses anteriores, por sexo.

3. Meta 4.3 (Brasil)
Até 2030, assegurar a equidade (gênero, raça, renda, território e outros) de acesso e permanência à educação profissional e à educação superior de qualidade, de forma gratuita
ou a preços acessíveis.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A redação da meta foi alterada em razão de que, no Brasil, a oferta de educação técnica
e superior nas redes públicas é realizada de forma gratuita. Além disso, a expressão “Universidade” refere-se a um dos tipos de instituições que ofertam a educação superior que,
de acordo com o Censo da Educação Superior de 2016, respondiam por cerca de 54% das
matrículas dos cursos de graduação. Portanto, o restante das matrículas encontrava-se em
instituições não universitárias.
Tendo em vista que foi mantida a expressão “preços acessíveis”, será necessário chegar a
um consenso acerca de sua definição para fins de monitoramento da meta.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Educação de qualidade: “A Qualidade da Educação, entendida como fenômeno complexo,
deve ser abordada a partir de várias perspectivas que assegurem dimensões comuns. Segundo o Boletim da Unesco (2003, p.12), a OCDE e a Unesco utilizam como paradigma, para
aproximação da Qualidade da Educação, a relação insumos-processos-resultados. Desse
modo, a Qualidade da Educação é definida envolvendo a relação entre os recursos materiais
e humanos, bem como, a partir da relação que ocorre na escola e na sala de aula, ou seja,
os processos ensino aprendizagem, os currículos, as expectativas de aprendizagem com
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relação a aprendizagem das crianças etc. Destaca, ainda, que a qualidade pode ser definida
a partir dos resultados educativos, representados pelo desempenho do aluno” (A qualidade
da educação: conceitos e definições – Inep/MEC) (Disponível em: <https://goo.gl/tXLjZD>).

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Ministério da Educação
Ministério da Justiça e Segurança Pública
Ministério da Cultura
Ministério dos Direitos Humanos

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 4.3
ODS 8 (meta 8.6)
ODS 9 (meta 9.5)
ODS 13 (meta 13.3)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
1. Taxa de participação de homens e mulheres nas matrículas da educação profissional técnica.
2. Taxa de participação de homens e mulheres nas matrículas da educação superior.
• Fonte: Censo Escolar/Inep/MEC
• Periodicidade: anual
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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ODS 4: Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades
de aprendizagem ao longo da vida para todos

META 4.4
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 4.4 (Nações Unidas)
Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades
relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente
e empreendedorismo.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
4.4.1 Percentual de jovens e adultos com habilidade em tecnologia da informação e comunicação (TIC), por tipo de habilidade.

3. Meta 4.4 (Brasil)
Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham as competências necessárias, sobretudo técnicas e profissionais, para o emprego, trabalho decente
e empreendedorismo.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística (

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Optou-se por substituir o termo “habilidades relevantes” por “competências necessárias”
por duas razões principais. “As habilidades estão associadas ao saber fazer: ação física ou
mental que indica a capacidade adquirida. Já as competências são um conjunto de habilidades harmonicamente desenvolvidas e que caracterizam, por exemplo, uma função/profissão
específica. Portanto, o conceito de competência é mais abrangente que o de habilidade,
sendo que esta pode se tornar obsoleta com o avanço tecnológico. Em segundo lugar,
considerou-se que o termo “relevantes” é mais genérico e mais difícil de ser mensurado que
o termo “necessárias”.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Competências necessárias: conjunto de habilidades harmonicamente desenvolvidas e que
caracterizam, por exemplo, uma função/profissão específica.
Trabalho decente/trabalho digno: o termo trabalho digno é utilizado pelo Ministério do Trabalho em documentos oficiais com o mesmo sentido que o termo trabalho decente é utilizado
pelo escritório brasileiro da OIT.
O conceito de trabalho digno resume as aspirações do ser humano no domínio profissional
e abrange vários elementos: oportunidades para realizar um trabalho produtivo com uma
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remuneração equitativa; segurança no local de trabalho e proteção social para as famílias;
melhores perspectivas de desenvolvimento pessoal e integração social; liberdade para
expressar as suas preocupações; organização e participação nas decisões que afetam as
suas vidas; e igualdade de oportunidades e de tratamento para todas as mulheres e homens.
Empreendedorismo: disposição ou capacidade de idealizar, coordenar e realizar projetos,
serviços, negócios; inciativa de implementar novos negócios ou mudanças em empresas já
existentes, geralmente com alterações que envolvem inovação e riscos.

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Ministério da Educação
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Ministério do Trabalho
Ministério da Cultura
Ministério do Meio Ambiente
Ministério da Defesa

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 4.4
ODS 8 (metas 8.3, 8.5, 8.6)
ODS 9 (meta 9.c)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
1. Percentual de jovens e adultos com formação profissional técnica de nível médio, por sexo
e faixas etárias.
2. Percentual de jovens e adultos com formação em nível superior, por sexo e faixas etárias.
• Fonte: Pnad Contínua/IBGE
• Periodicidade: anual
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 4.5
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 4.5 (Nações Unidas)
Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso
a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as
pessoas com deficiência, os povos indígenas e as crianças em situação de vulnerabilidade.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
4.5.1 Índices de paridade (feminino/masculino, rural/urbano, quintil de riqueza inferior/
superior e outros, tais como tipo de deficiência, povos indígenas e população afetada por
conflitos, à medida que os dados se tornarem disponíveis) para todos os indicadores educacionais desta lista que podem ser desagregados.

3. Meta 4.5 (Brasil)
Até 2030, eliminar as desigualdades de gênero e raça na educação e garantir a equidade de
acesso, permanência e êxito em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino para os
grupos em situação de vulnerabilidade, sobretudo as pessoas com deficiência, populações
do campo, populações itinerantes, comunidades indígenas e tradicionais, adolescentes e
jovens em cumprimento de medidas socioeducativas e população em situação de rua ou
em privação de liberdade.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A alteração de meta levou em consideração que as desigualdades educacionais no Brasil,
sob o recorte racial, são mais acentuadas que em relação a gênero. Além disso, torna-se
necessário destacar aqueles grupos em situação de vulnerabilidade que, via de regra, por
serem minoritários, ficam sem visibilidade na definição das políticas públicas e no acompanhamento de suas condições de acesso à educação.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Grupos em situação de vulnerabilidade: conjunto de pessoas que sofrem violações ou restrições a seus direitos, sobretudo em razão da raça, gênero, idade, deficiência, condições
de mobilidade, orientação sexual, nacionalidade, religião, territorialidade, cultura, privação
de liberdade e situação econômica, não excluindo outras potenciais situações de vulnerabilidade verificadas empiricamente.
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Êxito escolar: também tratado como sucesso escolar, refere-se a um resultado de aprendizagem considerado aceitável ou adequado, que permite ao aluno ser aprovado.
Cumprimento de medidas socioeducativas: execução de ordem judicial aos adolescentes
autores de ato infracional, previstas no art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA). Estão previstos seis tipos de medida socioeducativa: advertência, obrigação de
reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e
internação. Apesar de configurarem resposta à prática de um delito, apresentam um caráter
predominantemente educativo.

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Ciência, tecnologia, inovações e Comunicações
Ministério da Educação
Ministério da Justiça e Segurança Pública
Ministério da Cultura
Ministério do Desenvolvimento Social

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 4.5
ODS 8 (meta 8.6)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
A identificação dos indicadores nacionais deverá ser feita posteriormente em conjunto com
o IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.

120

ODS 4: Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades
de aprendizagem ao longo da vida para todos

META 4.6
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO DA META 4.6
1. Meta 4.6 (Nações Unidas)
Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos adultos, homens e
mulheres, estejam alfabetizados e tenham adquirido o conhecimento básico de matemática.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
4.6.1 Percentual da população de uma determinada faixa etária atingindo pelo menos um
nível fixo de proficiência em (a) alfabetização e (b) competência numérica funcional, por sexo.

3. Meta 4.6 (Brasil)
Até 2030, garantir que todos os jovens e adultos estejam alfabetizados, tendo adquirido os
conhecimentos básicos em leitura, escrita e matemática.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Tendo em vista que o PNE 2014-2024 estabeleceu como meta a erradicação do analfabetismo
na população de 15 anos ou mais, até 2024, nada mais oportuno que a meta 4.6 reiterasse
tal desafio. Além disso, optou-se por inserir os conhecimentos básicos em leitura e escrita,
uma vez que o exercício da cidadania pressupõe o domínio desses conhecimentos, assim
como pelo fato de os mesmos integrarem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(Ideb), que é um indicador de qualidade da educação básica no Brasil.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Alfabetização: é definida como o processo de aprendizagem onde se desenvolve a habilidade de ler e escrever de maneira adequada e a utilizar esta habilidade como um código de
comunicação com o seu meio.
Conhecimentos básicos em matemática: equivalem às diretrizes selecionadas pelo Pisa
(Programme for International Student Assessment) e Saeb. Os alunos podem interpretar
e reconhecer situações em contextos que não exigem mais do que inferência direta. Eles
podem extrair informações relevantes de uma única fonte e fazer uso de um único modo de
representação. Os alunos nesse nível podem empregar algoritmos, fórmulas, procedimentos ou convenções básicas para resolver problemas envolvendo números inteiros. Eles são
capazes de interpretar literalmente os resultados.
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Conhecimentos básicos em leitura: equivalem às diretrizes selecionadas pelo Pisa e Saeb
em habilidades, exigindo que o leitor localize uma ou mais informações, que podem precisar
ser inferidas e atender a várias condições. Outras habilidades requerem o reconhecimento
da ideia principal em um texto, a compreensão de relacionamentos ou a interpretação de
significado dentro de uma parte limitada do texto quando a informação não é proeminente
e o leitor deve fazer inferências de baixo nível. As habilidades podem envolver comparações
ou contrastes com base em um único recurso no texto. Habilidades reflexivas exigem que os
leitores façam uma comparação ou várias conexões entre o texto e o conhecimento externo,
baseando-se em experiências e atitudes pessoais.
Conhecimentos básicos em escrita: segundo a ANA (Avaliação Nacional da Alfabetização),
referem-se às habilidades exigidas, consistindo em grafar palavras com correspondências
regulares contextuais entre letras ou grupos de letras e seu valor sonoro. Outras habilidades
requerem produzir um texto a partir de uma situação dada.

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Ministério da Educação

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 4.6
ODS 8 (meta 8.6)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
1. Percentual de alfabetização da população de 15 anos ou mais, por sexo (Fonte: Pnad
Contínua/IBGE. Periodicidade anual).
2. Percentual de alfabetização nas faixas etárias de 15 a 17 anos e de 18 a 24 anos, por sexo
(Fonte: Pnad Contínua/IBGE. Periodicidade anual).
3. Percentual dos estudantes do ensino médio com conhecimento básico em matemática,
por sexo. (Fonte: Saeb/Inep/MEC. Periodicidade bienal).
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 4.7
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 4.7 (Nações Unidas)
Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias
para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação
para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade
de gênero, promoção de uma cultura de paz e não-violência, cidadania global, e valorização
da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
4.7.1 Medida em que (i) a educação para a cidadania global e (ii) a educação para o desenvolvimento sustentável, incluindo igualdade de gênero e direitos humanos, são incorporados
em todos os níveis em: i) políticas nacionais de educação; ii) currículos; iii) educação de
professores; e iv) avaliação dos alunos.

3. Meta 4.7 (Brasil)
Meta mantida sem alteração.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Não foram realizadas alterações em relação à redação oficial da meta 4.7 pelo fato de a mesma ser bastante abrangente e assim contemplar as especificidades da realidade brasileira.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Desenvolvimento sustentável: “O desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades
da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as
suas próprias necessidades, significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de realização humana e
cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da terra e preservando
as espécies e os habitats naturais” (Relatório Brundtland).
Educação para o desenvolvimento sustentável: é um “conceito dinâmico que compreende uma nova visão da educação que busca empoderar pessoas de todas as idades
para assumir a responsabilidade de criar e desfrutar um futuro sustentável” (UNESCO,
Education for Sustainability – from Rio to Johannesburg: Lessons Learnt from a Decade
of Commitment, 2002).
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Promoção de uma cultura de paz e não-violência: de acordo com o Manifesto 2000 Unesco,
a promoção da cultura da paz envolve os seguintes compromissos:
• respeitar a vida e a dignidade de cada pessoa, sem discriminação ou preconceito;
• praticar a não-violência ativa, rejeitando a violência sob todas as suas formas: física,
sexual, psicológica, econômica e social, em particular contra os grupos mais desprovidos e vulneráveis como as crianças e os adolescentes;
• compartilhar o meu tempo e meus recursos materiais em um espírito de generosidade
visando o fim da exclusão, da injustiça e da opressão política e econômica;
• defender a liberdade de expressão e a diversidade cultural, dando sempre preferência ao diálogo e à escuta do que ao fanatismo, a difamação e a rejeição
do outro;
• promover um comportamento de consumo que seja responsável e práticas de desenvolvimento que respeitem todas as formas de vida e preservem o equilíbrio da
natureza no planeta;
• contribuir para o desenvolvimento da minha comunidade, com a ampla participação
da mulher e o respeito pelos princípios democráticos, de modo a construir novas
formas de solidariedade.
Cidadania global: a cidadania global refere-se ao sentimento de pertencer a uma comunidade mais ampla e a uma humanidade comum. Ela enfatiza a interdependência
e a interconexão política, econômica, social e cultural entre os níveis local, nacional e
global (Educação para a cidadania global: tópicos e objetivos de aprendizagem. Brasília:
UNESCO, 2016).

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Ministério da Fazenda
Ministério da Educação
Ministério de Minas e Energia
Ministério da Cultura
Ministério do Meio Ambiente
Ministério do Esporte
Ministério dos Direitos Humanos

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 4.7
ODS 12 (meta 12.8)
ODS 13 (meta 13.3)
ODS 16 (metas 16.1 e 16.b)
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II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO
DOS INDICADORES NACIONAIS*
A identificação dos indicadores nacionais deverá ser feita posteriormente em conjunto com
o IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 4.A
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 4.a (Nações Unidas)
Construir e melhorar instalações físicas para a educação, apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero e que proporcionem ambientes de aprendizagem seguros,
não violentos, inclusivos e eficazes para todos.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
4.a.1 Percentual de escolas com acesso a: i) eletricidade; ii) internet para fins pedagógicos; iii) computadores para fins pedagógicos; iv) infraestrutura e materiais adaptados
para estudantes com deficiência; v) água potável; vi) instalações sanitárias para cada
sexo; e vii) instalações básicas para lavagem das mãos (de acordo com as definições do
indicador WASH).

3. Meta 4.a (Brasil)
Ofertar infraestrutura física escolar adequada às necessidades da criança, acessível às
pessoas com deficiências e sensível ao gênero, que garanta a existência de ambientes de
aprendizagem seguros, não violentos, inclusivos e eficazes para todos.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística

( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A redação da meta foi alterada no sentido de reiterar que a infraestrutura escolar seja adequada às necessidades das crianças, dos adolescentes e jovens que frequentam a educação
básica, bem como às pessoas com deficiências e de diferentes gêneros.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Infraestrutura física escolar adequada às necessidades da criança, acessível às pessoas
com deficiências e sensível ao gênero:
A infraestrutura escolar pode ser subdividida em duas categorias: i) física: fornecimento de
água, energia elétrica, manutenção e limpeza dos ambientes, salas de aulas, mobiliários,
banheiros, cozinha, locais de convivência como pátios, parques e brinquedoteca, bibliotecas, laboratórios, quadras, salas de professores, coordenadores e diretores, secretarias,
almoxarifados etc; e ii) equipamentos e materiais didático-pedagógicos: computadores,
televisores, retroprojetores, acesso à internet e demais insumos tecnológicos.
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Portanto, a adequação dessa infraestrutura aos referidos grupos citados pressupõe que todos tenham suas necessidades atendidas e que sejam contempladas suas especificidades,
tais como a existência de rampas adequadas para cadeirantes, de sanitários acessíveis às
meninas e crianças pequenas, e de sinalização dos espaços para deficientes visuais etc.

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Ministério da Educação

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 4.a
ODS 9 (meta 9.c)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
A identificação dos indicadores nacionais deverá ser feita posteriormente em conjunto com
o IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 4.B
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 4.b (Nações Unidas)
Até 2030, substancialmente ampliar globalmente o número de bolsas de estudo disponíveis
para os países em desenvolvimento, em particular os países de menor desenvolvimento relativo, pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os países africanos, para o ensino
superior, incluindo programas de formação profissional, de tecnologia da informação e da
comunicação, programas técnicos, de engenharia e científicos em países desenvolvidos e
outros países em desenvolvimento.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
4.b.1 Volume de fluxos de Assistência Oficial ao Desenvolvimento para bolsas de estudo,
por setor e tipo de estudo.

3. Meta 4.b (Brasil)
Até 2020, ampliar em 50% o número de vagas efetivamente preenchidas por alunos dos
países em desenvolvimento, em particular os países de menor desenvolvimento relativo, tais
como os países africanos de língua portuguesa e países latino-americanos, para o ensino
superior, incluindo programas de formação profissional, de tecnologia da informação e da
comunicação, programas técnicos, de engenharia e científicos no Brasil.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística

( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A redação da meta foi alterada em razão de que não seria possível mensurar o volume de
recursos destinado à concessão de bolsas de estudo para fins de cooperação internacional,
pois a quase totalidade dos estudantes estrangeiros existentes no Brasil frequenta instituições
de ensino públicas e gratuitas. Nesse sentido, seria mais adequado contabilizar o número
de vagas efetivamente preenchidas por estudantes estrangeiros.
Houve substituição da expressão “bolsas de estudo disponíveis” por “número de bolsas efetivamente preenchidas”, em virtude de que a oferta de bolsas pode embutir elevado índice
de ociosidade, caso sejam definidos critérios muito restritivos, o que poderia comprometer
a efetiva cooperação internacional.
O destaque para os países africanos de língua portuguesa e países latino-americanos reitera
a prioridade que vem sendo concedida pelo Ministério da Educação.
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Por fim, foi fixada a meta de aumento de 50% no total de vagas efetivamente preenchidas,
tendo-se em conta que o seu alcance deverá ocorrer até 2020 e que o número atual ainda
é pouco expressivo.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Vagas efetivamente preenchidas: trata-se da quantidade de estudantes matriculados, que
tende a ser menor que o total de vagas ofertadas. Por diversas razões, as vagas preenchidas nunca atingem o patamar de 100% das vagas ofertadas, seja pelo não atendimento dos
critérios estabelecidos, tais como a proficiência em língua portuguesa, ou pela insuficiência
de recursos financeiros para a manutenção do estudante no país.

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Ministério da Educação
Ministério da Cultura

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 4.b
ODS 9 (meta 9.5)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
A identificação dos indicadores nacionais deverá ser feita posteriormente em conjunto com
o IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 4.C
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 4.c (Nações Unidas)
Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professores qualificados, inclusive por meio da cooperação internacional para a formação de professores, nos países em
desenvolvimento, especialmente os países de menor desenvolvimento relativo e pequenos
Estados insulares em desenvolvimento.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
4.c.1 Percentual de professores em: i) pré-primário; ii) primário; iii) ensino secundário inferior;
e iv) ensino secundário superior, que tenham recebido, pelo menos, a formação mínima de
professores (por exemplo, formação pedagógica) antes do serviço ou em serviço, necessária
para o ensino no nível relevante num determinado país.

3. Meta 4.c (Brasil)
Até 2030, assegurar que todos os professores da educação básica tenham formação específica na área de conhecimento em que atuam, promovendo a oferta de formação continuada, em regime de colaboração entre União, estados e municípios, inclusive por meio de
cooperação internacional.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística

( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A redação da meta foi alterada pelo fato de a legislação brasileira já estabelecer formação
mínima para todos os professores que atuam na educação básica, segundo o nível de ensino.
Apesar de o texto original da meta não mencionar a expressão “educação básica”, todos os
indicadores globais restringem-se a este nível do ensino.
A inclusão da expressão “regime de colaboração” reitera o que estabelece a meta 15 do
PNE 2014-2024: “Garantir, em regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito
Federal e os municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, Política Nacional
de Formação dos Profissionais da Educação [...] assegurado que todos os professores e as
professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em
curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam”.
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de aprendizagem ao longo da vida para todos

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Formação continuada: conjunto de processos e eventos que visam a auxiliar e subsidiar os
educadores no cotidiano escolar, que viabilizam a incorporação de novos conhecimentos
teórico-metodológicos, com vistas a aperfeiçoar e qualificar suas práticas pedagógicas.
Regime de colaboração: o regime de colaboração refere-se à forma cooperativa, colaborativa
e não competitiva de gestão estabelecida entre os entes federados (União, Estados, Distrito
Federal e Municípios), visando ao equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito
nacional, de forma geral, e na educação, de forma particular.

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Ministério da Educação
Ministério da Cultura

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 4.c
Não foram identificados.

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
1. Proporção de professores com pelo menos a formação em ensino médio que atuam
em creches.
2. Proporção de professores com formação em nível superior que atuam na pré-escola.
3. Proporção de professores com formação em licenciatura que atuam no ensino fundamental.
4. Proporção de professores com formação em licenciatura que atuam no ensino médio.
5. Proporção de professores do ensino médio com pós-graduação.
• Fonte: Censo Escolar/Inep/MEC.
• Periodicidade: anual.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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AGENDA 2030

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Proposta de Metas Brasileiras

5

ALCANÇAR A IGUALDADE DE
GÊNERO E EMPODERAR TODAS
AS MULHERES E MENINAS

ODS 5: Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas

QUADRO 1
Resumo da Proposta de Adequação de Metas do ODS 5

Total de metas

Nº de metas
que se aplicam
ao Brasil

Nº de metas
que foram
adequadas
à realidade
nacional

Nº de metas
finalísticas

Nº de
metas de
Implementação

Nº de metas
criadas*

11

11

9

10

1

2

* Foram criadas 02 novas metas na 5.b

QUADRO 2
Grupo de Trabalho
Nome do participante

Órgão

1

Alexsander Moreira

Ministério da Educação (MEC)

2

Amaro S. Oliveira Neto

Ministério da Defesa (MD)

3

Ana Karyna Sobral

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP)

4

Ana Laura Lobato

Ministério da Saúde (MS)

5

Betina Fresneda

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

6

Carolina Marra

Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário
(Sead)

7

Caroline Santos

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

8

Cristina Arzabe

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)

9

Daniela Nogueira

Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo (IPC)

10

Débora Nascimento

Ministério dos Esportes

11

Delviene Gurgel

Ministério dos Direitos Humanos (MDH)

12

Eduardo Gomor

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP)

13

Everson Lopes de Aguiar

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP)

14

Fádia Rebouças

Ministério do Meio Ambiente (MMA)

15

Felícia Santos

Ministério dos Direitos Humanos (MDH)

16

Fernanda Rodrigues

Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)

17

Geisi Assis Mascarenhas

Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário
(Sead)

18

Helder Ferreira

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

19

Irani Trindade Costa

Secretaria Nacional de Política para Mulheres (SNPM)

20

Isabella Brito

Ministério da Saúde (MS)

21

Ismália Afonso

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)

22

Júnia Quiroga

Ministério da Saúde (MS)

23

Jussara Campos

Ministério da Educação (MEC)

24

Letícia Mamedes

Universidade de Brasília (UnB)

25

Lisiane Taquary

Ministério da Cultura (MinC)
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Nome do participante
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Órgão

26

Luiz Martini

Ministério da Educação (MEC)

27

Marco Andreazzi

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

28

Maria Lúcia Braga

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

29

Maria Lúcia de Barros

Ministério da Educação (MEC)

30

Marli Montenegro

Ministério da Saúde (MS)

31

Mauro Lúcio de Barros

Ministério da Educação (MEC)

32

Nathália Rezende Mamede

Universidade de Brasília (UnB)

33

Pedro Viana

Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres (SNPM)

34

Raphaella Bandeira

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS)

35

Rosane Oliveira

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

36

Samantha Dotto Salve

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)

37

Sílvia Cordeiro

Ministério da Educação (MEC)

38

Taia Duarte Mota

Ministério da Saúde (MS)

39

Tarsila Crusius

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS)

40

Tatiana Maranhão

Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)

41

Vera Lúcia de Oliveira

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)

42

Vinícius Pereira

Ministério da Saúde (MS)

43

Waldyr de Oliveira Neto

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP)

ODS 5: Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas

META 5.1
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 5.1 (Nações Unidas)
Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
5.1.1 Existência de arcabouço legal para promover, aplicar e monitorar a igualdade e a não
discriminação com base no sexo.

3. Meta 5.1 (Brasil)
Eliminar todas as formas de discriminação de gênero, nas suas intersecções com raça, etnia,
idade, deficiência, orientação sexual, identidade de gênero, territorialidade, cultura, religião
e nacionalidade, em especial para as meninas e mulheres do campo, da floresta, das águas
e das periferias urbanas.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística (

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
• O Brasil já tem legislação e reconhecimento relativamente avançado das diversas
identidades de gênero, para além das mulheres e meninas cis-gênero. Assim, a meta
deve ser ampliada para refletir as demandas e ações governamentais necessárias à
garantia dos direitos civis das diferentes identidades de gênero.
• As intersecções com outros fenômenos que geram desigualdade e discriminação já
estão acolhidas pela teoria e política de gênero. A visibilidade dessas intersecções é
uma demanda por reconhecimento, a fim de que sejam levadas em conta as singularidades das desigualdades e discriminações que afetam os diferentes sujeitos. Este
reconhecimento coaduna-se com o lema dos ODS: “não deixar ninguém para trás”.
Para alcançá-lo, é desejável reconhecer essas disparidades no enunciado da meta,
a fim de promover o monitoramento dos avanços para os diferentes agrupamentos
e não se limitar à média da população.
• É dado relevo às populações sabidamente marginalizadas do campo, floresta, águas
e periferias urbanas. Estas populações são amplamente reconhecidas pelo governo
federal brasileiro em marcos como a Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta – 2013 (Ministério da Saúde), o Plano Nacional de
Fortalecimento das Comunidades Extrativistas e Ribeirinhas 2017-2019 (Ministério
do Meio Ambiente), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável –
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CNDRS (Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário)
e o Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais – CNPCT (Ministério
do Desenvolvimento Social).

6. Conceitos importantes mencionados na meta
• Gênero: diferentemente da orientação sexual, que foca nas práticas sexuais dos
sujeitos, o gênero é definido (e continuamente redefinido) pelo reconhecimento
social e identitário dos sujeitos quanto ao sexo de seus corpos: homens e mulheres
que foram assim designados/as ao nascer (cis-gênero), homens e mulheres transexuais, intersexos, transgêneros, travestis, dentre outros. Além disso, trata-se de
conceito que dialoga de maneira mais próxima com as práticas sociais e o arcabouço
cultural, que reforçam desigualdades e discriminações de acordo com estereótipos
e papeis de gênero.
• Populações do campo, da floresta e das águas: povos e comunidades que têm seus
modos de vida, produção e reprodução social relacionados predominantemente com
o campo, a floresta, os ambientes aquáticos, a agropecuária e o extrativismo, como:
camponeses; agricultores familiares; trabalhadores rurais assalariados e temporários
que residam ou não no campo; trabalhadores rurais assentados e acampados; comunidades de quilombos; populações que habitam ou usam reservas extrativistas;
populações ribeirinhas; populações atingidas por barragens; outras comunidades
tradicionais; dentre outros.”(Política Nacional de Saúde Integral das Populações do
Campo e da Floresta, 2013).

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres, Secretaria de Governo, Judiciário,
Legislativo e todos os Ministérios do Executivo, uma vez que o tema da discriminação
de gênero é transversal.

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 5.1
ODS 10 (Meta 10.3)
ODS 16 (Meta 16.b)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA E DO GT PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 5 meta 5.1
1. Percentual de órgãos da administração pública federal direta que implantaram os dispositivos do decreto nº 8.727/2016 que dispõe sobre o uso e registro do nome social.
Fonte: SPM, Anual – Tier III.
*Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 5.2
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 5.2 (Nações Unidas)
Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
5.2.1 Percentual de mulheres e meninas de 15 anos de idade ou mais que já tiveram relacionamentos, sujeitas à violência física, sexual ou psicológica por um parceiro atual ou ex-parceiro
nos últimos 12 meses, por forma de violência, idade e raça/cor – Tier II.
5.2.2 Percentual de mulheres e meninas de 15 anos ou mais sujeitas à violência física, sexual
ou psicológica por pessoas não íntimas outra pessoa diferente do atual ou ex-parceiro nos
últimos 12 meses, por forma de violência, idade, lugar de ocorrência e raça/cor – Tier II.

3. Meta 5.2 (Brasil)
Eliminar todas as formas de violência de gênero nas esferas pública e privada, destacando
a violência sexual, o tráfico de pessoas e os homicídios, nas suas intersecções com raça,
etnia, idade, deficiência, orientação sexual, identidade de gênero, territorialidade, cultura,
religião e nacionalidade, em especial para as mulheres do campo, da floresta, das águas e
das periferias urbanas.

4. Tipo de meta (Brasil):
( X ) Meta Finalística (

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
• A meta foi expandida para abarcar as diferentes identidades sexuais e para incorporar
o importante conceito de violência de gênero – ou violência “baseada no gênero”,
como adotado por nossa legislação (lei nº. 11.340/2006).
• Destacou-se a violência sexual (que inclui exploração sexual) e o homicídio por
razões de gênero (que inclui o feminicídio), mantendo-se o destaque já contemplado na meta global do tráfico de pessoas, como fenômenos de maior relevância no
cenário brasileiro.
• Reconhecimento dos fenômenos interseccionados para, de fato, não deixar ninguém
para trás, tendo em vista que o fenômeno da violência baseada no gênero tem características muito diferenciadas a depender do público observado.

139

ODS – Metas Nacionais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: proposta de adequação

6. Conceitos importantes mencionados na meta
• Violência de gênero: segundo convenção de Montevidéu e de Belém do Pará:
“Entender-se-á por violência contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no
gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher,
tanto na esfera pública como na esfera privada”. Entende-se que a violência contra
a mulher abrange a violência física, sexual e psicológica:
-- ocorrida no âmbito da família ou unidade doméstica ou em qualquer relação interpessoal, quer o agressor compartilhe, tenha compartilhado ou não a sua residência, incluindo-se, entre outras formas, o estupro, maus-tratos e abuso sexual;
-- ocorrida na comunidade e cometida por qualquer pessoa, incluindo, entre outras
formas, o estupro, abuso sexual, tortura, tráfico de mulheres, prostituição forçada, sequestro e assédio sexual no local de trabalho, bem como em instituições
educacionais, serviços de saúde ou qualquer outro local; e
-- perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes, onde quer que ocorra.”
• O conceito de violência de gênero acolhido nesta meta abarca a exploração sexual,
que também está expressa no Código Penal brasileiro.
• Homicídio baseado no gênero é mais amplo que feminicídio (homicídio com circunstâncias
qualificadoras tipificadas na Lei 13.104/2015), podendo incluir também os fenômenos de
homicídio de mulheres e homens transexuais, travestis ou transgênero, dentre outros.

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Judiciário, Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres, Ministério da Saúde, Ministério
da Justiça e Ministério da Segurança Pública.

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 5.2
ODS 16 (meta 16.1)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA E DO GT PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 5 meta 5.2
1. Percentual de meninas de até 15 anos sujeitas à violência sexual por pessoas conhecidas
ou familiares nos últimos 12 meses, por idade, lugar de ocorrência e raça/cor (Fonte: Sistema
de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), do Ministério da Saúde (MS). O indicador
mensura diretamente um elemento importante da violência contra as mulheres) – Tier II.
2. Taxa de feminicídio (homicídios de mulheres de 15 anos ou mais de idade, assassinadas
por razões de gênero, por cada 100.000 mulheres) (Fonte: SINESP/ MJ. O indicador pode ser
levantado anualmente – já tem sido divulgado no Anuário Brasileiro de Segurança Pública.
Mensura de maneira direta parte importante do fenômeno da violência contra as mulheres
apesar de ainda apresentar problemas devido à não tipificação como feminicídio) – Tier I.
*Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação a ser realizado
conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 5.3
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 5.3 (Nações Unidas)
Eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, forçados e de crianças
e mutilações genitais femininas.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
5.3.1 Percentual de mulheres com idade entre 20-24 anos que tenham sido casadas ou em
união antes dos 15 e antes dos 18 anos – Tier II.
5.3.2 Percentual de meninas e mulheres com idade entre 15-49 anos que tenham sido submetidas a mutilação/corte genital feminino (MGF/C), por idade, Tier II.

3. Meta 5.3 (Brasil)
Eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos e uniões precoces, forçados e de
crianças e jovens, nas suas intersecções com raça, etnia, idade, deficiência, orientação
sexual, identidade de gênero, territorialidade, cultura, religião e nacionalidade, em especial
para as mulheres do campo, da floresta, das águas e das periferias urbanas.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística (

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
• Propõe-se eliminar a menção à mutilação genital feminina, uma vez que não se trata
de uma prática adotada no Brasil, além de substituir ‘prematuros’ por ‘precoces’,
por ser considerado termo mais adequado.
• O Brasil tem o maior número de casos de casamento precoce da América Latina
e o quarto no mundo. No contexto nacional, as uniões, formais ou informais, são
igualmente relevantes, sendo o casamento um termo mais formal, religioso e estável
que a união. Por isso buscou-se utilizar o termo “união” na meta.
• Importância de citar as jovens devido ao fenômeno abarcar aquelas abaixo de 18
anos, sendo a categoria jovem definida de 15 anos em diante (no texto original, só
havia menção direta às crianças).
• Buscou-se destacar o reconhecimento dos fenômenos interseccionados.
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6. Conceitos importantes mencionados na meta
• A lei brasileira estipula 18 anos como a idade legal para a união matrimonial e permite
a anulação do casamento infantil. Ela permite também que meninas se casem a partir
dos 16 anos de idade, desde que haja o consentimento parental. Vale ressaltar que a
legislação brasileira não prevê punição para quem permite que uma menina se case
em contravenção à lei ou para os maridos.

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres, Ministério da Justiça, Legislativo, Judiciário.

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 5.3

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA E DO GT PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 5 meta 5.3
Excluir indicador global 5.3.2.
*Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 5.4
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 5.4 (Nações Unidas)
Reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado, por meio
da disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e políticas de proteção social, bem
como a promoção da responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família, conforme
os contextos nacionais.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
5.4.1 Percentual de tempo gasto no trabalho doméstico e de cuidado não remunerado, por
sexo, idade e localidade – Tier I.

3. Meta 5.4 (Brasil)
Eliminar a desigualdade na divisão sexual do trabalho remunerado e não remunerado, inclusive
no trabalho doméstico e de cuidados, promovendo maior autonomia de todas as mulheres,
nas suas intersecções com raça, etnia, idade, deficiência, orientação sexual, identidade de
gênero, territorialidade, cultura, religião e nacionalidade, em especial para as mulheres do
campo, da floresta, das águas e das periferias urbanas, por meio de políticas públicas e da
promoção da responsabilidade compartilhada dentro das famílias.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística (

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
• A redação original busca reconhecer e valorizar o trabalho não-remunerado, mas
não preconiza a igualdade entre homens e mulheres na divisão sexual do trabalho e
tampouco a promoção da autonomia econômica das mulheres, dois objetivos centrais neste tema, e já assinalados em acordos internacionais.
• Adotou-se o termo ‘eliminar’ porque ele está no espírito das outras metas do ODS 5,
uma vez que deve ser este o objetivo das nações compromissadas com a igualdade
de gênero.
• Buscou-se destacar o reconhecimento dos fenômenos interseccionados.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
• Divisão sexual do trabalho: divisão na qual o trabalho doméstico e de cuidados não
remunerado foi socialmente e historicamente atribuído às mulheres enquanto o trabalho remunerado na esfera pública aos homens. Estas posições são comumente
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tomadas como naturais, pois supostamente derivariam da diferença sexual entre
homens e mulheres. No entanto, esta construção social reduz a autonomia das mulheres frente aos homens. A divisão sexual do trabalho pressupõe não somente uma
separação, mas também uma hierarquização, uma vez que o trabalho atribuído aos
homens é reconhecido como tal e mais valorizado socialmente.
• Autonomia: maior poder de autodeterminação e decisão, independentemente de
normas sociais de gênero ou outras. Maior autonomia econômica, por exemplo, pode
ser expressa em maior participação no mercado de trabalho, maior taxa de emprego,
maiores rendimentos e riqueza, bem como maior cobertura da proteção ao trabalho.

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres, Ministério da Educação, Ministério do Trabalho e Emprego, Secretaria da Previdência, Ministério do Desenvolvimento Social, Secretaria
Especial da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário.

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 5.4
ODS 8 (metas 8.5, 8.6 e 8.8)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA E DO GT PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 5 meta 5.4
1. Proporção de crianças que frequentam creche de 0-3 anos e frequentam educação infantil
de 4 a 6 anos – fonte: PNADc, trimestral – Tier I.
2. Proporção de crianças e jovens matriculados na Educação Básica em tempo integral –
fonte: PNADc, trimestral – Tier I.
3. Proporção das mulheres inativas de 18 a 60 anos por motivo de cuidados e afazeres domésticos – fonte: PNADc, trimestral – Tier I.
4. Proporção de jovens de 15 a 18 anos que não trabalham nem estudam e realizam mais de
20 horas de afazeres domésticos e de cuidados – fonte: PNADc, trimestral – Tier I.
5. Razão da participação no mercado de trabalho entre homens e mulheres – fonte: PNADc,
trimestral – Tier I.
*Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 5.5
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 5.5 (Nações Unidas)
Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para
a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
5.5.1 Percentual de cadeiras ocupadas por mulheres no a) parlamento nacional e b) governos locais – Tier I.
5.5.2 Percentual de mulheres em cargos gerenciais – Tier I.

3. Meta 5.5 (Brasil)
Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a
liderança em todos os níveis de tomada de decisão na esfera pública, em suas dimensões
política e econômica, considerando as intersecções com raça, etnia, idade, deficiência,
orientação sexual, identidade de gênero, territorialidade, cultura, religião e nacionalidade,
em especial para as mulheres do campo, da floresta, das águas e das periferias urbanas.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística (

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
• A nova redação coloca em evidência o conceito de esfera pública, sedimentada na
teoria política crítica, em contraposição à esfera privada (doméstica) e considera as
dimensões política e econômica da esfera pública como locus desta meta.
• Buscou-se destacar o reconhecimento dos fenômenos interseccionados.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
• Esfera pública é a arena onde se discutem os assuntos públicos, onde se forma a
“opinião pública”, onde se tomam as decisões políticas, econômicas e sociais.

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres, Presidência da República, Ministério da
Educação, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Conselho Nacional
de Justiça/Judiciário, Legislativo.
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8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 5.5
ODS 10 (metas 10.2 e 10.3)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA E DO GT PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 5 meta 5.5
1. Proporção de mulheres eleitas para mandato executivo municipal (Fonte: TSE. Quadrienal,
mensura de forma direta uma das dimensões da meta) – Tier I.
2. Proporção de mulheres eleitas para mandato executivo estadual (Fonte: TSE. Quadrienal,
mensura de forma direta uma das dimensões da meta) – Tier I.
3. Proporção de mulheres entre os candidatos a cargos eletivos do executivo e legislativo
estadual, municipal e federal (Fonte: TSE. Quadrienal, mensura de forma direta uma das
dimensões da meta) – Tier I.
4. Proporção de mulheres entre os juízes que ocupam assento em tribunais superiores de
justiça (TST, STF, STJ, TSE e STM) (Fonte: CNJ. Anual, mensura de forma direta uma das
dimensões da meta) – Tier I.
5. Proporção de mulheres que ocupam cargos de confiança do executivo federal (DAS) segundo o nível do DAS (Fonte: SIAPE. Anual, mensura de forma direta uma das dimensões
da meta) – Tier I.
6. Proporção de mulheres entre os magistrados que ingressaram no poder judiciário nos
últimos 2 anos anteriores (Fonte: Censo do Judiciário/CNJ. Frequência indefinida, mensura
de forma direta uma das dimensões da meta) – Tier II.
7. Participação de mulheres nos cargos ministeriais do governo (Fonte: Estatísticas de
gênero: indicadores sociais das mulheres no Brasil / IBGE, Coordenação de População e
Indicadores Sociais).
8. Proporção de policiais mulheres, militares e civis, segundo Unidades da Federação (Fonte:
Estatísticas de gênero: indicadores sociais das mulheres no Brasil / IBGE, Coordenação de
População e Indicadores Sociais).
9. Proporção de mulheres entre as carreiras típicas de estado do poder executivo que ingressaram no serviço público nos últimos 2 anos. (Fonte: SIAPE. Anual, consolidação MP).
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.

146

ODS 5: Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas

META 5.6
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 5.6 (Nações Unidas)
Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos, como
acordado em conformidade com o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre
População e Desenvolvimento e com a Plataforma de Ação de Pequim e os documentos
resultantes de suas conferências de revisão.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
5.6.1 Percentual de mulheres de 15 a 49 anos que tomam suas próprias decisões informadas
sobre relações sexuais, uso de contraceptivos e cuidados de saúde reprodutiva – Tier III.
5.6.2 Existência de leis e regulações que garantam o acesso pleno e igualitário a mulheres e
homens com idade superior a 15 anos à saúde sexual e reprodutiva, informação e educação
gerenciais – Tier III.

3. Meta 5.6 (Brasil)
Promover, proteger e garantir a saúde sexual e reprodutiva, os direitos sexuais e direitos
reprodutivos, em consonância com o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre
População e Desenvolvimento e com a Plataforma de Ação de Pequim e os documentos
resultantes de suas conferências de revisão, considerando as intersecções de gênero com
raça, etnia, idade, deficiência, orientação sexual, identidade de gênero, territorialidade,
cultura, religião e nacionalidade, em especial para as mulheres do campo, da floresta, das
águas e das periferias urbanas.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística (

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
• A nova proposta amplia a abrangência da meta para assegurar os direitos reprodutivos e direitos sexuais, que são pré-requisitos do pleno gozo da saúde reprodutiva
e sexual. Tal ampliação segue a redação dos acordos internacionais da área e
corresponde ao desenvolvimento das políticas públicas brasileiras.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
• Os direitos reprodutivos dizem respeito à igualdade e à liberdade na esfera da vida
reprodutiva. Os direitos sexuais dizem respeito à igualdade e à liberdade no exercício
da sexualidade.
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• A saúde reprodutiva e a saúde sexual são campos de atuação pública e privada que
promovem e garantem os direitos sexuais e reprodutivos. Abrange temas como:
gravidez, parto, puerpério, aleitamento materno, concepção, contracepção, aborto,
doenças sexualmente transmissíveis, violência sexual, dentre outros.

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres,
Judiciário, Legislativo.

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 5.6
ODS 3 (metas 3.1, 3.3, 3.7, 3.8 e 3.C) .

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA E DO GT PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 5 meta 5.6
1. Cobertura de consultas pré-natal: distribuição percentual de nascidos vivos segundo o
número de consultas de pré-natal (0-3 e 4 ou mais), por região. (Fonte: SINASC/DATASUS)
– Anual – Tier I.
2. Percentual de partos cesáreos no total de partos hospitalares. (Fonte: SINASC/DATASUS)
– Anual – Tier I.
3. Número de hospitalizações por complicações de aborto por idade. (Fonte: DATASUS) –
Anual – Tier I.
4. Proporção de centros de atenção à saúde que oferecem serviços de saúde sexual e saúde
reprodutiva integral. (Fonte: MS/ Coordenação de Saúde da Mulher) – Anual – Tier I.
5. Número de novos casos de HIV por cada 1.000 habitantes, desagregado por sexo e população
alvo (mulheres grávidas, menores de 5 anos e 15 a 24 anos). (Fonte: MS/ Coordenação DST/
Aids/Indicadores.aids.gov.br) – Anual – Tier I.
6. Variação anual dos novos casos de HIV segundo a categoria de exposição (heterossexual,
homossexual, usuários de drogas injetáveis, transfusões etc). (Fonte: MS/ Coordenação
DST/Aids/Indicadores.aids.gov.br) – Anual – Tier I.
7. Índice de mortalidade materna por causa, incluindo o aborto. (Fonte: DATASUS) – Anual
– Tier I.
8. Existência de legislação que permite a interrupção voluntária da gravidez de acordo com
as seguintes causas: a) por simples vontade da mulher, b) por estupro ou incesto, c) em caso
de perigo para a vida da mulher, d) para preservar a saúde da mulher e e) outras causas.
(Fonte: Palácio do Planalto) – Anual – Tier I.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 5.A
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 5.a (Nações Unidas)
Empreender reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos econômicos, bem
como o acesso à propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, serviços financeiros, herança e os recursos naturais, de acordo com as leis nacionais.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
5.a.1 a) Percentual da população agrícola total com propriedade ou direitos assegurados
sobre as terras agrícolas, por sexo; e (b) participação de mulheres entre proprietários ou
detentores de direitos de terras agrícolas, por tipo de posse – Tier III.
5.a.2 Percentual de países onde o quadro jurídico (incluindo o direito consuetudinário) garante
às mulheres direitos iguais à propriedade e / ou controle da terra – Tier III.

3. Meta 5.a (Brasil)
Garantir igualdade de direitos, de acesso e de controle dos recursos econômicos, da terra e
de outras formas de propriedade, de serviços financeiros, de herança e de recursos naturais
de forma sustentável, por meio de políticas de crédito, capacitação, assistência técnica, reforma agrária e habitação, entre outras, em especial para as mulheres do campo, da floresta,
das águas e das periferias urbanas.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística (

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
• A meta original, formulada em termos de “empreender reformas para dar direitos”,
é pouco efetiva para o Brasil, uma vez que todo o arcabouço legal já atribui às mulheres, direitos iguais aos dos homens. No entanto, na prática, ainda existe um fosso
substancial na garantia desses direitos, no efetivo acesso e no controle, de forma
autônoma, dos recursos e propriedades enunciadas pela meta. O controle da propriedade por parte das mulheres, para dela dispor da forma que melhor lhes aprouver,
é uma dimensão importante que precisa ser explicitada, pois a sua ausência torna
invisível a efetiva distribuição dos recursos econômicos.
• Buscou-se enunciar os meios prioritários para atingir e sustentar maior distribuição
de propriedades, crédito e recursos às mulheres. Para tanto, não é suficiente outorgar
propriedade. É fundamental instituir também mecanismos de crédito, assistência
técnica, capacitação, dentre outras políticas, públicas ou privadas, para dar sustentabilidade ao resultado.
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6. Conceitos importantes mencionados na meta
• “Acesso e controle sobre recursos econômicos”: a definição de autonomia econômica,
no âmbito das teorias e análises de gênero, tem duas dimensões principais, o acesso
e o controle. O acesso ao recurso é uma primeira instância, mas para efetivamente
dar autonomia a quem o possui, é preciso que a condição de controle sobre o recurso, ou seja, de poder decisório sobre seu uso ou alienação também se verifique.

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta:
Ministério da Fazenda, INCRA, Ministério das Cidades, Secretaria Especial de Agricultura
Familiar e do Desenvolvimento Agrário/Casa Civil, Secretaria Nacional de Políticas para
Mulheres, Legislativo, Judiciário.

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 5.a
ODS 1 (meta 1.4)
ODS 2 (meta 2.3)
ODS 8 (metas 8.3 e 8.10)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA E DO GT PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 5 meta 5.a
1. Razão do valor declarado de bens e direitos entre homens e mulheres no Imposto de Renda
da Pessoa Física (Fonte: Receita Federal) Anual–Tier I.
2. Percentual de mulheres com titularidade da UH entregue pelo Programa Minha Casa Minha
Vida Faixa 1, 1,5 e 2 (Fonte: MCidades/CAIXA) Anual – Tier I.
3. Razão do saldo de crédito de Microempreendedor Individual entre homens e mulheres
(Fonte: BC) Anual – Tier I.
4. Razão do saldo de crédito de todas as modalidades do Pronaf entre homens e mulheres
(Fonte: BC) Anual – Tier I.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, IPEA e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do IPEA ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 5.B
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 5.b (Nações Unidas)
Aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as tecnologias de informação e comunicação, para promover o empoderamento das mulheres.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
5.b.1 Percentual de indivíduos que possuem um telefone móvel, por sexo – Tier I.

3. Meta 5.b (Brasil)
5.b.1br Garantir a igualdade de gênero no acesso, habilidades de uso e produção das tec
nologias de informação e comunicação, considerando as intersecções com raça, etnia,
idade, deficiência, orientação sexual, identidade de gênero, territorialidade, cultura, religião
e nacionalidade, em especial para as mulheres do campo, da floresta, das águas e das pe
riferias urbanas.
5.b.2br Garantir a igualdade de gênero no acesso e produção do conhecimento científico
em todas as áreas do conhecimento e promover a perspectiva de gênero na produção do
conhecimento, considerando as intersecções com raça, etnia, idade, deficiência, orientação
sexual, identidade de gênero, territorialidade, cultura, religião e nacionalidade, em especial
para as mulheres do campo, da floresta, das águas e das periferias urbanas.
5.b.3br Garantir a igualdade de gênero no acesso e produção da informação, conteúdos de
comunicação e mídias, considerando as intersecções com raça, etnia, idade, deficiência,
orientação sexual, identidade de gênero, territorialidade, cultura, religião e nacionalidade,
em especial para as mulheres do campo, da floresta, das águas e das periferias urbanas.

4. Tipo de Meta (Brasil):
Meta 5.b.1br
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

(

) Meta de Implementação

(

) Meta de Implementação

Meta 5.b.2br
( X ) Meta Finalística
Meta 5.b.3br
( X ) Meta Finalística

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.
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5. Justificativa para a adequação
• A meta original na língua inglesa (“Enhance the use of enabling technology, in
particular information and communications technology, to promote the empowerment of women”) traz o termo ‘enabling techology’, cuja tradução correta seria
‘tecnologias habilitadoras’, de acordo com consulta feita ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC. No entanto, após consulta
ao MCTIC e a especialistas do ramo, observou-se que o termo não é difundido
no debate nacional. Sugere-se, assim, a simplificação para “tecnologias da
informação e comunicação”, termo mais utilizado nacionalmente, dando maior
transparência à meta.
• A meta original é restrita ao uso de tecnologias. No entanto, o debate e políticas
públicas brasileiras estão mais avançados no sentido de ter como meta a igualdade
de acesso, habilidades de uso e produção de tecnologias.
• O debate e políticas públicas nacionais também já avançaram para setores correlacionados à tecnologia: do conhecimento científico e da produção e difusão
de informação e comunicação. Considerou-se que estes setores são de enorme
importância para alterar a desigualdade de gênero, devendo ser enunciados em
metas próprias.
• No caso da produção do conhecimento científico, há a demanda particular de, além
de maior presença de mulheres, contar com maior produção com a perspectiva de
gênero nas diversas áreas do conhecimento, ampliando a crítica de gênero, e de
suas intersecções.
• Buscou-se destacar o reconhecimento dos fenômenos interseccionados.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
• Tecnologias de informação e comunicação: conjunto de recursos tecnológicos computacionais e de informática e de telecomunicações, incluindo internet.
• Produção de informação, conteúdos de comunicação e mídias: produção de informação a serem circuladas pelos meios de comunicação tradicionais – como
televisão, rádio e jornais – e digitais, como internet. Inclui também a produção de
conteúdo para cinema.

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Educação, Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações,
Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres.

8. Outros ODS e Metas Globais que têm correlação com a meta 5.b
ODS 4 (meta 4.4)
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II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA E DO GT PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 5 meta 5.b
1. Proporção de usuários de computador por habilidade e sexo. (Fonte: CETIC) Anual – Tier I.
2. Proporção de mulheres matriculadas em cursos superiores de tecnologias da informação
e comunicação, computação, matemática, estatística, física e engenharias. (Fonte: Censo
da Educação Superior MEC) Anual – Tier I.
3. Proporção de mulheres bolsistas em Produtividade em Pesquisa (PQ); (Fonte: CNPq).
4. Proporção de mulheres em comissões julgadoras e de assessoramento científico; (Fonte;
MCTIC, CNPq e Capes).
5. Proporção de mulheres em cargos de gestão na política científica e tecnológica; (Fonte:
MCTIC, CNPq e Capes).
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, IPEA e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do IPEA ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 5.C
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 5.c (Nações Unidas)
Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de
gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas, em todos os níveis.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
5.c.1 Existência de sistemas para monitorar e tornar transparentes as alocações públicas
para a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres – Tier III

3. Meta 5.c (Brasil)
Adotar e fortalecer políticas públicas e legislação que visem à promoção da igualdade de gênero
e ao empoderamento de todas as mulheres e meninas, bem como promover mecanismos para
sua efetivação – em todos os níveis federativos – nas suas intersecções com raça, etnia, idade,
deficiência, orientação sexual, identidade de gênero, territorialidade, cultura, religião e nacionalidade, em especial para as mulheres do campo, da floresta, das águas e das periferias urbanas.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística ( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
• A nova redação deixa clara a distinção entre a adoção e o fortalecimento de políticas públicas e legislação, dos mecanismos que as efetivam. A redação original não
separava essas atividades.
• Incluiu-se a dimensão federativa que é particularmente relevante para a implementação e monitoramento de políticas públicas no Brasil.
• Buscou-se destacar o reconhecimento dos fenômenos interseccionados.
Em nível internacional, de acordo com os metadados do Inter Agency Expert Group
(jan/2018), fornecidos pelo IBGE, o cumprimento da meta terá três requisitos:
i) adotar políticas de igualdade de gênero;
ii) ter capacidade de monitorar as alocações fiscais para as políticas que influenciam
na direção de maior igualdade de gênero; e
iii) ter mecanismos de tornar tais alocações transparentes para a sociedade.
Se o país não cumprir satisfatoriamente algum desses requisitos não terá cumprido a meta
(<https://unstats.un.org/sdgs/metadata/>).
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6. Conceitos importantes mencionados na meta

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta:
Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres, Ministério do Planejamento/SOF.

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 5.c

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA E DO GT PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 5 meta 5.c
1. Existência de sistema para monitorar as alocações federais para a igualdade de gênero e
o empoderamento das mulheres (Fonte: MP/SOF) Anual – Tier II.
2. Proporção de governos estaduais com Organismos Governamentais de Políticas para as
Mulheres (Fonte: SPM) Anual – Tier I.
3. Existência de mecanismo nacional de Políticas para as Mulheres (Fonte: Palácio do Planalto)
Anual – Tier I.
4. Existência de publicação sobre as alocações federais para a igualdade de gênero e o
empoderamento das mulheres, frequente e de fácil acesso (Fonte: MP/SOF) Anual – Tier II .
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, IPEA e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do IPEA ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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E GESTÃO SUSTENTÁVEL DA
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TODAS E TODOS

ODS 6: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos

QUADRO 1
Resumo da Proposta de Adequação de metas do ODS 6

Total de metas

Nº de metas
que se aplicam
ao Brasil

Nº de metas
que foram
adequadas
à realidade
nacional

Nº de metas
finalísticas

Nº de
metas de
Implementação

Nº de metas
criadas

8

8

6

5

3

0

QUADRO 2
Grupo de Trabalho
Participantes

Instituição

1

Alexandre Josué Cervo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC)

2

Alexandre Lima

Agência Nacional de Águas

3

Aline Fernandes

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC)

4

Antônio Juliani

Ministério da Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)

5

Antonio Sergio Queiroz

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC)

6

Aristeu de Oliveira Junior

Ministério da Saúde (MS)

7

Arthur Cesar Lima Naylor

Ministério de Relações Exteriores (MRE)

8

Bruno Cantarella de Almeida

Ministério da Saúde

9

Bruno Perez

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE

10

Daniela Soares Nogueira

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea (Projeto com Agência
Nacional de Águas - ANA)

11

Davi A. Mendes

Ministério do Meio Ambiente (CGGI/ DGE/SECEX)

12

Diogo Santos Baleeiro

Ministério de Minas e Energia (MME)

13

Eliese C. de Oliveira

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA)

14

Elisa Suganuma

Ministério das Cidades

15

Elzivam S. Carvalho

Ministério do Meio Ambiente

16

Fabiano Chaves da Silva

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

17

Fernando da Costa Pinheiro

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

18

Geniana Gazotto Ferreira

Ministério das Cidades

19

Gesmar Rosa dos Santos

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea

20

Glauber Kose Krause

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC)

21

Gustavo Sartori Pottker

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC)

22

Humberto N.de Mesquita

Ministério do Meio Ambiente

23

Ilka Ap. Pettinati S. de Castro

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC)

24

Ismael A. Brito Neto

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

25

Jessica Brito

Ministério da Integração Nacional

26

Jorge Mesquita

Fundação Osvaldo Cruz (FIOCRUZ/DF)

27

Jose Botelho Neto

Secretaria de Governo da Presidência da República (Segov)

28

Jose Luiz de Souza

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea (Projeto com Agência
Nacional de Águas - ANA)

29

Joselito Oliveira Alves

Ministério do Meio Ambiente

30

Juliana Guedes C. Bezerra

Ministério do Meio Ambiente (MMA)
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Participantes
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Instituição

31

Júlio César Roma

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)

32

Julio Issao Kuwajima

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea (Projeto com Agência
Nacional de Águas - ANA)

33

Katlen Andrade Eutaquio

Ministério da Integração Nacional

34

Larissa Barbosa M. Costa

Controladoria Geral da República (CGU)

35

Larissa Rosa

Ministério do Meio Ambiente (MMA)

36

Leonardo Povoa

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC)

37

Luiz Augusto Bronzatto

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea (Projeto com Agência
Nacional de Águas - ANA)

38

Luiz Claudio Campos

Ministério de Desenvolvimento Social (MDS)

39

Luiz Umbelino

Ministério da Saúde

40

Magnus Caldeira

Ministério das Cidades (SNSA)

41

Marcela Ayub Brasil

Agência Nacional de Águas (ANA)

42

Marcelo de Paula Lelis

Ministério das Cidades

43

Marcelo Pires da Costa

Agência Nacional de Águas (ANA)

44

Marco Jose Melo Neves

Agência Nacional de Águas (ANA)

45

Mayara Rodrigues Lima

Agência Nacional de Águas (ANA)

46

Myrla de Souza B. Vieira

Serviço Geológico do Brasil (CPRM)

47

Osmar Coelho

Universidade de Brasília (UnB)

48

Osorio Vilela Filho

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)

49

Patrícia V. Vaz Areal

Fundação Nacional de Saúde (Funasa)

50

Pedro Emílio Teodoro

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

51

Sanderson Leitão

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC)

52

Sandra Pelli Ribeiro

Ministério da Integração Nacional

53

Silvio Castilho das Oliveiras

Ministério de Minas e energia (MME)

54

Tiago de Brito Magalhães

Ministério da Saúde

55

Valéria Fechine

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea (Projeto com Agência
Nacional de Águas - ANA)

56

Valéria Hammes

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)

57

Wilma M. Tomé Machado

Ministério das Cidades
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META 6.1
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 6.1 (Nações Unidas)
Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e segura para todos.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
6.1.1 – Proporção da população que utiliza serviços de água potável gerenciados de
forma segura.

3. Meta 6.1 (Brasil)
Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água para consumo humano, segura e
acessível para todos.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
O termo “água potável” foi substituído por “água para consumo humano” em razão de haver
norma específica neste sentido no Brasil – Portaria MS nº 2.914/2011, consolidada na Portaria
MS nº 5, anexo 20. A definição proposta também responde à necessidade de maior precisão
na definição dos termos que são utilizados para os parâmetros de água segura que facilitam
a posterior definição de indicadores nacionais.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Água segura: “É a água que tem parâmetros microbiológicos, físicos, químicos e radioativos e
respectivos limites que asseguram que o seu consumo não oferece riscos à saúde”, de acordo
com o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU (CDESC). A água para
consumo pessoal ou doméstico deve ser livre de micro-organismos, substâncias químicas
e riscos radiológicos que constituam uma ameaça à saúde da pessoa. Além disso, deve ser
de cor, odor e gosto aceitáveis.
Água acessível para todos: Implica que o pagamento pelos serviços não impeça que as
pessoas tenham garantido o atendimento das suas necessidades básicas e a promoção da
qualidade de vida.
Acesso universal e equitativo à água: “Trata-se de assegurar que o acesso à água seja fornecido para todas e todos, independentemente de sua condição social, econômica ou cultural,
de gênero ou etnia. Este conceito está alinhado com a noção do acesso à água como um
direito humano. Em 28 de julho de 2010, por meio da Resolução 64/292, a Assembleia Geral
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das Nações Unidas reconheceu explicitamente o direito humano à água e ao saneamento,
bem como reconheceu que a água potável e o saneamento são essenciais para a realização
de todos os direitos humanos (...)”.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde
Ministério do Meio Ambiente
Ministério da Integração Nacional
Ministério do desenvolvimento Social
Ministério das Cidades

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 6.1
ODS 1 (meta 1.4 e 1.5)
ODS 3 (meta 3.3, 3.8 e 3.9)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 6 meta 6.1
1. Percentual da população que utiliza fontes de água segura (Fontes: SNIS (MCidades),
Censo (IBGE), PNAD (IBGE), Siságua/Vigiágua (MS); mensuração direta. Utilizar população
total (urbana e rural) definida pelo IBGE. Apresentar indicadores regionalizados e por Unidade
da Federação).
2. Percentual de domicílios rurais abastecidos por rede de distribuição e por poço ou nascente com água segura para o consumo humano por meio de canalização interna (Fontes:
SNIS (MCidades), Censo (IBGE), PNAD (IBGE), Siságua/Vigiágua (MS); mensuração direta.
Utilizar população total (urbana e rural) definida pelo IBGE).
3. Percentual de análises que apresentam Escherichia Coli na água distribuída em desacordo com o padrão de potabilidade (Portaria nº 2.914/11) (Fontes: SNIS (MCidades), Censo
(IBGE), PNAD (IBGE), Siságua/Vigiágua (MS); mensuração direta. Utilizar população total
(urbana e rural) definida pelo IBGE).
4. Percentual da população, total e por nível de renda, abastecida por sistema ou solução
alternativa de água (Fontes: SNIS (MCidades), Censo (IBGE), PNAD (IBGE), Siságua/Vigiágua (MS); mensuração direta. Utilizar população total (urbana e rural) definida pelo IBGE).
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 6.2
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 6.2 (Nações Unidas)
Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos,
e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das
mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
6.2.1 – Percentual da população que utiliza instalações sanitárias seguras (Tier I).

3. Meta 6.2 (Brasil)
Meta mantida sem alteração.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística (

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Meta mantida sem alteração, de acordo com o consenso na 3ª Oficina Ipea.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
1) Acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos com especial atenção para as
necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade, segundo
o Glossário do ODS 6 (PNUD/ONU):
“As instalações sanitárias devem ser confiavelmente acessíveis para satisfazer todas as
necessidades das pessoas ao longo do dia e da noite e responder adequadamente às necessidades de seus usuário(a)s”.
“Acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos (com especial atenção para as
necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade)”.
“Pessoas com deficiências e idosos enfrentam desafios únicos no acesso às instalações
sanitárias”.
“As necessidades de esgotamento sanitário e higiene de pessoas que vivem em situação de
rua são quase universalmente não atendidas e raramente são levadas em consideração em
políticas de água e saneamento”.
2) Saneamento (sanitation): disponibilidade de instalações e serviços para gerenciamento
seguro e destinação final de fezes e urina humanas*.
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*Observação do grupo: embora a legislação brasileira e seus instrumentos como o Plano
Nacional de Saneamento (Plansab) tenham avançado na definição do termo “saneamento”,
incluindo serviços de coleta e tratamento de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais,
seguiu-se nesta meta a interpretação da ONU, que trata apenas de sistemas de esgotamento
sanitário de forma segura, conforme a definição acima.

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde
Ministério do Meio Ambiente
Ministério das Cidades
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário
Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 6.2
ODS 1 (metas 1.4,e 1.5)
ODS 3 (metas 3.3, 3.8 e 3.9)
ODS 5 (meta 5.c)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 6 meta 6.2
1. Percentual da população que utiliza instalações sanitárias seguras (modifica o texto original
da ONU e o atual do IBGE, ao utilizar “população” como a soma de urbana + rural) (Tier II).
SNIS (MCidades), Siságua/Vigiágua (MS), PNAD (IBGE). Mensuração indireta.
2. Número de pessoas em situação de vulnerabilidade que utilizam instalações sanitárias
seguras (Tier II). SNIS (MCidades), Siságua/Vigiágua (MinSaúde), PNAD (IBGE).
3. Percentual de esgoto coletado e adequadamente tratado (Tier II). SNIS (MCidades), PNAD (IBGE).
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 6.3
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 6.3 (Nações Unidas)
Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a
proporção de águas residuais não tratadas, e aumentando substancialmente a reciclagem
e reutilização segura globalmente.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
6.3.1 – Proporção de águas residuais tratadas de forma segura.
6.3.2 – Proporção de corpos hídricos com boa qualidade ambiental.

3. Meta 6.3 (Brasil)
Até 2030, melhorar a qualidade da água nos corpos hídricos, reduzindo a poluição, eliminando
despejos e minimizando o lançamento de materiais e substâncias perigosas, reduzindo pela
metade a proporção do lançamento de efluentes não tratados e aumentando substancialmente o reciclo e reuso seguro localmente.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Foi acrescentado o termo “corpos hídricos” para melhor identificar que a meta trata da
gestão de recursos hídricos, e não apenas dos usos da água. A alteração do trecho “liberação de produtos químicos e materiais perigosos” para “lançamento de materiais e
substâncias perigosas” objetiva ser mais específico, utilizando termos adotados conforme
a parâmetros, procedimentos e definições de normas internacionais e brasileiras. Este
também foi o mesmo raciocínio utilizado para a substituição do termo “águas residuais
não tratadas” por “efluentes não tratados”. Por fim, o termo “globalmente” foi substituído
por “localmente” com o entendimento de que, no caso brasileiro, é importante destacar o
termo em razão da repartição de responsabilidades entre os entes da Federação e também
devido à legislação de recursos hídricos no tocante à escala local, aqui considerando os
municípios e as bacias hidrográficas.
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6. Conceitos importantes mencionados na meta
Águas residuais: “Águas que contêm resíduos sólidos ou líquidos, com potencialidade de
causar poluição ou contaminação. Essas águas advêm de efluentes líquidos de edificações,
indústrias, agroindústrias e agropecuária, tratados ou não”. Definição do Glossário PNUD/
ONU ODS 6.
Águas residuais não tratadas: “São as águas residuais de edificações, indústrias, agroindústrias
e agropecuária que não recebem nenhum tratamento que elimine os elementos poluentes
ou contaminantes.” Definição do Glossário PNUD/ONU ODS 6.
Liberação de produtos químicos e materiais perigosos: permitir ou deixar escapar na água
produtos químicos e qualquer outro item ou agente (biológico, radiológico e/ou físico), que
tenha o potencial de causar danos aos seres humanos, animais ou ao meio ambiente, seja
por si mesmo ou por meio da interação com outros fatores. (Definição do Glossário PNUD/
ONU ODS 6).
Corpos hídricos: compreende rios (em todas as suas dimensões e nomenclaturas, como
córregos, ribeirões e riachos), assim como lagos, açudes, lagoas, aquíferos, zonas úmidas
e outras formas de acumulação de água.
Substâncias perigosas: para o caso da água e corpos hídricos, são substâncias químicas,
inclusive as radioativas, que podem produzir danos de qualquer natureza ao meio ambiente,
a comunidades e a biodiversidade das espécies animais e vegetais. Incluem-se substâncias
puras (elementos e compostos químicos) ou preparações derivadas (misturas) que compõem
qualquer objeto ou material de qualquer tamanho.
Poluição, de acordo com a Lei n° 6.938/81: A degradação da qualidade ambiental resultante
de atividades que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar
da população, que criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, que afetem desfavoravelmente a biota, as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente ou
que lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos.
Localmente: no entendimento do grupo, refere-se ao âmbito do município e de bacias hidrográficas, que representam a escala e lócus dos eventos geradores de impactos e também
da gestão da água, de acordo com o modelo brasileiro.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Ciência, tecnologia, inovações e Comunicações
Ministério da Saúde
Ministério do Meio Ambiente
Ministério da Integração Nacional
Ministério das Cidades
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 6.3
ODS 3 (metas 3.3, 3.8 e 3.9)
ODS 9 (metas 9.4 e 9.5)
ODS 11 (metas 11.6 e 11.b)
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ODS 12 (metas 12.2, 12.4, 12.5, 12.a e 12.b)
ODS 14 (metas 14.1, 14.2)
ODS 15 (metas 15.1, 15.3)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 6 meta 6.3
A identificação dos indicadores nacionais deverá ser feita posteriormente em conjunto com
o IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.

167

ODS – Metas Nacionais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: proposta de adequação

META 6.4
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 6.4 (Nações Unidas)
Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de
água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a escassez de água.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
6.4.1 – Nível de stress hídrico: proporção das retiradas de água doce em relação ao total dos
recursos de água doce disponíveis.

3. Meta 6.4 (Brasil)
Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores,
assegurando retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a escassez.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Adequação da redação (retirada de um dos termos “escassez de água”, que estava repetido)
para simplificação e maior clareza, sem alteração do significado.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Retiradas sustentáveis: “A retirada de água consiste na captação desse recurso natural por
meio de estrutura construída junto a um corpo d’água, que permite o desvio, controlado ou
não, de um certo volume, com a finalidade de atender a um ou mais usos da água. A retirada
sustentável é o modo de captação de água de maneira a garantir a sua perenidade, mantendo
a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável, bem como a não prejudicar seu uso para gerações futuras”. Definição do
Glossário PNUD/ONU ODS 6.
Sofrer com escassez de água: estar submetido à escassez de disponibilidade, devido à falta
física, ou à escassez de acesso, ocasionadas por interrupções ou ausência de suprimento
regular com infraestrutura adequada (Adaptado por Ipea, a partir do Glossário PNUD/ONU
do ODS 6).
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7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Ciência, tecnologia, inovações e Comunicações
Ministério de Minas e Energia
Ministério do Meio Ambiente
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Ministério das Cidades
Ministério da Indústria, Comércio e Serviços

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 6.4
ODS 1 (meta 1.5)
ODS 2 (metas 2.3 e 2.4)
ODS 3 (meta 3.8)
ODS 7 (metas 7.2 e 7.3)
ODS 8 (meta 8.4)
ODS 9 (metas 9.4 e 9.5)
ODS 11 (metas 11.6 e 11.b)
ODS 12 (metas 12.2 e 12.4)
ODS 13 (metas 13.1, 13.2 e 13.b)
ODS 15 (meta 15.1)
ODS 17 (meta 17.4)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 6 meta 6.4
1. Nível de estresse hídrico: retirada de água doce como proporção dos recursos de água
doce disponíveis (Tier II). Mensuração direta. MCidades, ANA e IBGE.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 6.5
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 6.5 (Nações Unidas)
Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, inclusive
via cooperação transfronteiriça, conforme apropriado.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
6.5.1 Percentual de países que começaram a implementar planos nacionais de gestão integrada dos recursos hídricos ou equivalente (Tier II).

3. Meta 6.5 (Brasil)
Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis de governo, inclusive via cooperação transfronteiriça.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística ( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Foi retirada da expressão “conforme apropriado’, a partir do entendimento do Grupo de
que a meta entendendo que a meta se aplica ao Brasil, que possui extensa fronteira e bacias hidrográficas transfronteiriças, inclusive com ações em andamento para a realização
de estudos e constituição de arranjos de gestão da água em parceria com países vizinhos.
A inserção do “em todos os níveis de governo” em lugar de “em todos os níveis” objetiva
identificar que se trata de integrar a gestão no âmbito das ações de governo, por ser uma
meta de implementação.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Gestão Integrada de Recursos Hídricos: “É um conjunto de ações, mecanismos e processos
que promove o desenvolvimento e gerenciamento coordenado de recursos hídricos, terrestres e relacionados, a fim de maximizar o bem-estar econômico e social sem comprometer a
sustentabilidade dos ecossistemas. Ela deve levar em conta aspectos hidrológicos e técnicos,
bem como socioeconômicos, políticos e ambientais”.
“A gestão integrada dos recursos hídricos é associada com o conceito de “gestão participativa”, ou seja, um modelo de administração que prevê a participação de representantes de
vários segmentos da sociedade na tomada de decisão. No Brasil, a regulamentação vigente
determina que os Comitês de Bacias Hidrográficas sejam compostos por representantes do
poder executivo, dos usuários de água e da sociedade civil da área geográfica abrangida
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pelo Comitê para a gestão dos recursos hídricos de sua região de atuação. Assim, os Comitês são órgãos colegiados com atribuições normativas, consultivas e deliberativas; sendo o
foro principal para o conhecimento, o debate de problemas, o planejamento e a tomada de
decisão sobre os usos múltiplos dos recursos hídricos no âmbito da bacia hidrográfica de
sua jurisdição”.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Ciência, tecnologia, inovações e Comunicações
Ministério do Meio Ambiente
Ministério de Relações Exteriores
Ministério da Defesa
Ministério das Cidades

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 6.5
ODS 9 (metas 9.4 e 9.5)
ODS 11 (metas 11.6 e 11.b)
ODS 12 (metas 12.2, 12.a e 12.b)
ODS 13 (metas 13.1, 13.2, 13.a e 13.b)
ODS 14 (meta 14.1)
ODS 15 (meta 15.a)
ODS 17 (metas 17.6 e 17.16)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 6 meta 6.5
1. Percentual de bacias hidrográficas com elaboração e efetiva implementação de planos
de gestão integrada dos recursos hídricos (Tier II). Mensuração direta. SRHQ/MMA e ANA.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 6.6
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 6.6 (Nações Unidas)
Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas,
florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
6.6.1 Mudanças na extensão de ecossistemas relacionados com a água ao longo do tempo.

3. Meta 6.6 (Brasil)
Meta mantida sem alteração.

4. Tipo de meta (Brasil):
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Meta mantida sem alteração, de acordo com consenso na 3ª Oficina Ipea.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Restaurar ecossistemas – conforme a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, em seu art. 2º,
um ecossistema “restaurado”, segue a seguinte definição: XIV – restauração: restituição de
um ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais próximo possível da sua
condição original. De acordo com o MMA a “Restauração ecológica é o processo de auxílio
ao restabelecimento de um ecossistema que foi degradado, danificado ou destruído. Um
ecossistema é considerado recuperado – e restaurado – quando contém recursos bióticos e
abióticos suficientes para continuar seu desenvolvimento sem auxílio ou subsídios adicionais”.
Zonas úmidas: teve origem na Convenção de Ramsar, em vigor desde 21 de dezembro de
1975 e incorporada plenamente ao arcabouço legal do Brasil em 1996, pela promulgação
do Decreto nº 1.905/96, definida como “áreas de pântano, charco, turfa ou água, natural
ou artificial, permanente ou temporária, com água estagnada ou corrente, doce, salobra ou
salgada, incluindo áreas de água marítima com menos de seis metros de profundidade na
maré baixa”. O Comitê Nacional de Zonas Úmidas – CNZU aprovou em sua Recomendação
CNZU nº 7, de 11 de junho de 2015, a seguinte definição: “Áreas Úmidas são ecossistemas
na interface entre ambientes terrestres e aquáticos, continentais ou costeiros, naturais ou
artificiais, permanente ou periodicamente inundados ou com solos encharcados. As águas
podem ser doces, salobras ou salgadas, com comunidades de plantas e animais adaptados
à sua dinâmica hídrica” (obtido de MMA, adaptado de Junk e colaboradores, 2013).
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Aquíferos: é toda formação geológica subterrânea que armazena água e possui permeabilidade suficiente para permitir que a água se movimente. Em outras palavras, são reservatórios subterrâneos de água formados por rochas com características porosas e permeáveis.
Essas rochas retém a água infiltrada que, sob o efeito da pressão hidrostática abastece rios
e pode ser acessada, extraída, por meio da perfuração de poços de grandes profundidades.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Ciência, tecnologia, inovações e Comunicações
Ministério das Cidades
Ministério da Indústria, Comércio e Serviços
Ministério de Minas e Energia
Ministério do Meio Ambiente

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 6.6
ODS 2 (meta) 2.4)
ODS 7 (metas 7.2 e 7.3)
ODS 8 (meta 8.9)
ODS 9 (metas 9.4 e 9.5)
ODS 11 (metas 11.5, 11.6 e 11.b)
ODS 12 (metas 12.2 e 12.b)
ODS 13 (metas 13.1 e 13.2)
ODS 14 (meta 14.1)
ODS 15 (metas 15.1, 15.2, 15.3 e 15.4)
ODS 17 (meta 17.4)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 6 meta 6.6
A identificação dos indicadores nacionais deverá ser feita posteriormente em conjunto com
o IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 6.A
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 6.a (Nações Unidas)
Até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio à capacitação para os países em
desenvolvimento em atividades e programas relacionados a água e saneamento, incluindo
a coleta de água, a dessalinização, a eficiência no uso da água, o tratamento de efluentes,
a reciclagem e as tecnologias de reuso.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
6.a.1. Quantidade de Assistência Oficial ao Desenvolvimento relacionada com a água e saneamento que é parte de um plano de despesas coordenado pelos governos.
6.a.1 (adotado pelo IBGE): Fluxo total oficial para abastecimento de água e saneamento, por
destinatário (Tier I). MRE/MMA/ANA.

3. Meta 6.a (Brasil)
Até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio ao desenvolvimento de capacidades para os países em desenvolvimento em atividades e programas relacionados à água e
ao saneamento, incluindo, entre outros, a gestão de recursos hídricos, a coleta de água, a
dessalinização, a eficiência no uso da água, o tratamento de efluentes, a reciclagem e as
tecnologias de reuso.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística ( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Foi incluída a frase “entre outros, a gestão de recursos hídricos” para reforçar que um dos
aspectos centrais, objeto de cooperação internacional e apoio técnico, é a gestão e não
apenas aspectos técnicos. Foi ilustrado nas oficinas formas e momentos em que diversas
agências e ministérios têm praticado essas ações, seja como recebedor ou como ofertante
de subsídios tecnológicos e outros neste sentido.

6. Conceitos importantes mencionados na meta

174

ODS 6: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Ciência, tecnologia, inovações e Comunicações
Ministério da Indústria, Comércio e Serviços
Ministério das Cidades
Ministério do Meio Ambiente

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 6.a
ODS 12 (meta 12.a)
ODS 13 (meta 13.b)
ODS 17 (metas 17.4, 17.6, 17.7 e 17.16)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 6 meta 6.a
A identificação dos indicadores nacionais deverá ser feita posteriormente em conjunto com
o IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 6.B
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 6.b (Nações Unidas)
Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a gestão da água
e do saneamento.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
6.b.1 – Proporção das unidades administrativas locais com políticas e procedimentos
estabelecidos e operacionais para a participação das comunidades locais na gestão de
água e saneamento.

3. Meta 6.b (Brasil)
Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais e promover o controle social para
melhorar a gestão da água e do saneamento.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística ( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Foi inserido o trecho “e promover o controle social” na meta adaptada para a situação brasileira
em razão de País já possuir previsão legal para tanto, inclusive, no caso da gestão ambiental,
instituindo espaços de participação da sociedade em conselhos como o Conselho Nacional
de Meio Ambiente (Conama) e o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), bem
como em comitês, como os Comitês de Bacia Hidrográfica (CBH), dentre outros foros, assim
como por meio de instrumentos de difusão da informação e audiências públicas. O mesmo
entendimento se aplica no âmbito do Saneamento, devendo a participação ocorrer, como
indicado na legislação (Lei nº 11.445/2007, observadas as legislações estaduais e municipais), por meio de colegiados como os Conselhos Municipais, assim como na elaboração e
na implementação dos Planos Municipais de Saneamento.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
A compreensão do grupo é a de que o controle social e a participação de comunidades
locais devem contar, inclusive, com aportes orçamentários para o referido apoio, de modo
a viabilizar a participação de atores da sociedade cível, na forma prevista pela legislação e
por programas/ações dos governos.
O “controle social” mencionado no texto se refere a uma preocupação com a garantia da
participação cidadã nos processos decisórios. Trata-se da efetivação de espaços democráticos e de instrumentos de discussão, deliberação, planejamento e acompanhamento,
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por parte da sociedade, de forma democrática e participativa, sobre as decisões, alocações
e políticas. Abrange as instancias colegiadas tais como conselhos estaduais e federal de
recursos hídricos, de saneamento, de meio ambiente, entre outros.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Ministério da Saúde
Fundação Nacional da Saúde
Ministério do Meio Ambiente
Agência Nacional de Águas
Ministério do Desenvolvimento Social
Ministério das Cidades

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 6b
ODS 5 (metas 5.5 e 5.a)
ODS 11 (meta 11.b)
ODS 12 (meta; 12.2 e 12.b)
ODS 13 (meta 13.b)
ODS 16 (metas 16.5, 16.6 e 16.7)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 6 meta 6.b
1. Proporção de estados, municípios e comitês de bacia hidrográfica que efetivam, de forma
continuada, procedimentos operacionais para a participação das comunidades locais na
elaboração e monitoramento da gestão da água (Tier III). Órgãos responsáveis: Cidades,
MMA/ANA.
2. Proporção de estados, municípios que efetivam, de forma continuada, procedimentos
operacionais para a participação das comunidades locais na elaboração e monitoramento de
instrumentos de gestão do saneamento (Tier III). Órgãos responsáveis: MCidades, MMA/ANA.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.

Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de
construção dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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ASSEGURAR O ACESSO
CONFIÁVEL, SUSTENTÁVEL,
MODERNO E A PREÇO
ACESSÍVEL À ENERGIA
PARA TODOS

ODS 7: Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos

QUADRO 1
Resumo da Proposta de Adequação de metas do ODS 7

Total de Metas

Nº de metas
que se aplicam
ao Brasil

Nº de metas
que foram
adequadas
à realidade
nacional

Nº de metas
finalísticas

Nº de
metas de
implementação

Nº de metas
criadas

5

5

3

3

2

0

QUADRO 2
Grupo de Trabalho
Nome do participante

Órgão

1

Aline R. Fernandes

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)

2

Ana Cláudia De Paula

Secretaria de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto/Ministério da Defesa
(Sepesd/MD)

3

Carolina Belisario

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)

4

Cid Caldas

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)

5

Carla Achão

Empresa de Pesquisa Energética/Ministério de Minas e Energia
(Embrapa/MME)

6

Daniel José Justibego

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)

7

Dante Hollanda

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)

8

Denise G dos S. B. Medeiros

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC)

9

Diogo Santos Baleeiro

Ministério de Minas e Energia (MME)

10 Edson Leite

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)

11 Eliese C. de Oliveira

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama)

12 Eucimar Augustinhais

Ministério de Minas e Energia (MME)

13 Fabiano M. Pompermayer

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

14 Fernando A. Giffoni N. Luz

Ministério de Minas e Energia (MME)

15 Flávia Caheté Lopes Carvalho

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

16 Flávio S. R. Peixoto

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

17 Felipe Nabuco

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama)

18 Ganesh Inocalla

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP)

19 Gesmar R. Santos

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

20 Gilberto K. Ribeiro

Ministério de Minas e Energia (MME)

21 Glauber José Krause

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC)

22 Jairo Coura

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)

23 João Antonio Moreira Patusco

Ministério de Minas e Energia (MME)

24 João Henrique Evangelista

Ministério do Meio Ambiente (MMA)

181

ODS – Metas Nacionais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: proposta de adequação

Nome do participante
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Órgão

25 Jose Mauro de Morais

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

26 José Ricaro Ramos Sales

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC)

27 Josimar da Silva Almeida

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)

28 Juliana Guedes C. Bezerra

Ministério do Meio Ambiente (MMA)

29 Julio Braga Mandu

Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento
Agrário da Presidência da República (Sead)

30 Karla Branquinho dos Santos

Ministério de Minas e Energia (MME)

31 Luís Fernando Badanhan

Ministério de Minas e Energia (MME)

32 Luiz Claudio S. De Carvalho

Ministério de Minas e Energia (MME)

33 Marcelo de Macedo Reis

Ministério do Meio Ambiente (MMA)

34 Maria de Fátima Q. Cairo

Ministério do Meio Ambiente (MME)

35 Michel Lapip

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

36 Myrla de Souza B. Vieira

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM)

37 Paulo Gonçalves Cerqueira

Ministério de Minas e Energia (MME)

38 Paulo T. P. Soares

Ministério das Relações Exteriores (MRE)

39 Rogério Matos

Empresa de Pesquisa Energética/Ministério de Minas e Energia (EPE/
MME)

40 Rossano Gambetta

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)

41 Sergio F. Cortizo

Ministério de Minas e Energia (MME)

42 Silvio Castilho Das Oliveiras

Ministério de Minas e Energia (MME)

43 Vinicius B. S. de Azevedo

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP)

ODS 7: Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos

META 7.1
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 7.1 (Nações Unidas)
Até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços
de energia.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
7.1.1 Percentual da população com acesso à eletricidade (Tier I).
7.1.2 Percentual da população com dependência primária em combustíveis limpos e
tecnologia (Tier I).

3. Meta 7.1 (Brasil)
Meta mantida sem alteração.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A redação original é clara e adequada ao Brasil, não havendo necessidade de alteração.
A meta acordada pelos países na ONU tem como foco principal “assegurar o acesso universal”. Este acesso universal, aliado ao destaque já dado pela redação da ONU aos “preços acessíveis”, reflete a preocupação com a população de baixa renda e com áreas não
atendidas por serviços de energia, que são questões atacadas pelas políticas de energia
do governo brasileiro.

6. Conceitos importantes mencionados na Meta
a. “acesso confiável” considera a ótica do consumidor e seu grau de confiança no fornecimento de energia. Inclui a estabilidade do fornecimento de energia, que no Brasil é uma
obrigação legal.
b. “energias modernas” são as novas energias limpas e renováveis, que provocam menor
impacto no meio ambiente e menor emissão de gases de efeito estufa. Contrapõe as energias
modernas atuais e as energias em desenvolvimento às antigas, que estão sendo substituídas:
lenha, carvão, petróleo etc.
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7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento
Ministério de Minas e Energia
Agência Nacional de Energia Elétrica

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 7.1
ODS 1
ODS 8

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 7 meta 7.1
O GT não propôs indicadores, mas recomenda que para o acompanhamento da meta, se desenvolva e inclua um indicador nacional que permita avaliar o peso dos serviços de energia no
orçamento familiar, por faixa de renda, e não há levantamento atual que obtenha tais dados.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação a ser
realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de políticas
governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 7.2
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 7.2 (Nações Unidas)
Até 2030, aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz energética global.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
7.2.1 Quota de energia renovável no total final do consumo de energia (Tier I).

3. Meta 7.2 (Brasil)
Até 2030, manter elevada a participação de energias renováveis na matriz energética nacional.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A redação da meta foi adequada para a realidade brasileira, visto que a participação de energias renováveis na matriz energética nacional já é bastante elevada - 41,2%, em 2015 (Fonte:
Balanço Energético Nacional 2016, Empresa de Pesquisa Energética – EPE). Comparações
internacionais também apontam o Brasil como vanguarda nesse quesito. Segundo a Agência
Internacional de Energia (IEA), em 2012, o Brasil ocupava a 12ª posição no ranking das nações
que menos emitem gases de efeito estufa devido a produção e uso de energia, apesar de ser
a sexta economia do mundo naquele ano. Ademais, a participação das energias renováveis
no Brasil na geração elétrica é de 78%, e no mundo é de apenas 22% (Fonte: Empresa de
Pesquisa Energética, O Compromisso do Brasil no Combate às Mudanças Climáticas: Produção e Uso de Energia, jun. 2016).
Além disso, o Plano Nacional de Energia (PNE) para 2050 está em elaboração e, nesse
processo, as estimativas para 2030 estão sendo revistas. Diversos fatores como alterações
de preço, de demanda, da sazonalidade relacionadas às energias renováveis (solar, eólica,
etc.) estão sendo considerados para a definição de nova estimativa para 2030. Apenas a
partir desse plano será possível estabelecer valores específicos críveis para a participação
de energias renováveis na matriz energética nacional.

6. Conceitos importantes mencionados na Meta
Energias renováveis são as provenientes de recursos naturalmente supridos e renovados,
como o sol, o vento, a chuva, as marés e a energia geotérmica, ou as resultantes de fontes
que se renovam por meio da intervenção apropriada do ser humano, como a biomassa.
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7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério de Minas e Energia
Agência Nacional de Energia Elétrica
Empresa de Pesquisa Energética
Ministério do Meio Ambiente

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 7.2
ODS 9 (meta 9.4)
ODS 13

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 7 meta 7.2
O GT não propôs indicadores, mas entende que o indicador estipulado pela ONU: “7.2.1
Quota de energia renovável no total final do consumo de energia”, pode ser calculado a partir
da “Matriz Energética Nacional” do Balanço Energético Nacional, divulgado anualmente em:
<https://ben.epe.gov.br/>.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 7.3
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 7.3 (Nações Unidas)
Até 2030, dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
7.3.1 Intensidade de energia medida em termos de energia primária e PIB (Tier I).

3. Meta 7.3 (Brasil)
Até 2030, aumentar a taxa de melhoria da eficiência energética da economia brasileira.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Nas décadas de1970 e 1980 houve, no Brasil, uma queda expressiva na intensidade energética. Esse comportamento encontra explicação na substituição da lenha por outros energéticos mais eficientes, processo que praticamente está esgotado, de modo que não se
devem esperar reduções tão grandes no horizonte prospectivo, pelo menos em decorrência
de substituição de energéticos no uso final (PNE 2030, 2007, p. 63).
De fato, observando a evolução da intensidade energética do País no período 1995-2016,
constata-se que a variação desse indicador ocorreu em escala bem inferior à das décadas
anteriores, como esperado. Ela cai na maioria dos anos, mas os poucos anos em que ela
aumentou levaram a um crescimento de 4,3% no período em questão.
Importante observar ainda que, além dos programas de eficiência energética já implementados
no país – considerados exitosos pelos especialistas do setor –, a intensidade energética é,
também, fortemente afetada pelos ciclos econômicos e pela estrutura produtiva. Por exemplo, um aumento da participação de atividades energético intensivas, como a produção de
alumínio, levaria a um aumento do indicador, a despeito de possíveis melhoras no consumo
específico de energia em cada setor.
Nesse contexto, conforme as projeções realizadas no PNE 2030, seria até possível uma piora
do indicador: “os resultados indicam que apenas no Cenário C, que reproduz a dinâmica de
baixo crescimento econômico dos últimos 20 anos, a intensidade poderá atingir, em 2030,
um valor maior do que o registrado no ano 2000. Mesmo assim, esse cenário contempla a
estabilização do crescimento da intensidade a partir de 2020” (PNE 2030, 2007, p. 64).
Em resumo, no caso do Brasil, o histórico do indicador de intensidade energética nos últimos 20 anos e as projeções realizadas no PNE 2030 indicariam ser inviável dobrar a taxa de
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variação do indicador de eficiência energética proposto pela ONU. Além disso, a elaboração
do Plano Nacional de Energia (PNE) 2050 está em curso e fará a revisão das estimativas para
2030. Nas discussões para elaboração desse plano, é frequente o debate sobre o efeito de
novas tecnologias tanto nas fontes como na eficiência energética, mas ainda sem uma definição mais clara dos cenários mais prováveis de sua adoção. Assim, considera-se adequado
aguardar o final desta revisão para, se for o caso, estabelecer uma meta específica, mantendo
a indicação apenas de que a taxa de melhoria da eficiência energética deva ser aumentada.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
“Eficiência energética” refere-se ao nível de intensidade energética da economia, quanto
mais baixa a intensidade energética, maior a eficiência da conversão de energia em produtos
e serviços.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério de Minas e Energia
Agência Nacional de Energia Elétrica
Empresa de Pesquisa Energética
Ministério do Meio Ambiente
Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 7.3
ODS 8
ODS 12

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 7 meta 7.3
O GT não propôs indicadores, mas entende que o indicador estipulado pela ONU pode ser
calculado a partir do Balanço Energético Nacional (BEN) e das estatísticas de PIB do IBGE.
Também é possível calcular esse indicador por setor, a partir do consumo final por setor,
disponível na Tabela 1.5.a do BEN e da participação no PIB de cada setor, sendo necessário,
no entanto, alguma compatibilização na abertura de setores entre as estatísticas do BEN e
do IBGE. Isso permitirá acompanhar a evolução da eficiência energética por setor e eliminar
parte das distorções de participação relativa de cada setor que podem influenciar os resultados do indicador agregado proposto pela ONU.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 7.A
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 7.a (Nações Unidas)
Até 2030, reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso a pesquisa e tecnologias de energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência energética e tecnologias de
combustíveis fósseis avançadas e mais limpas, e promover o investimento em infraestrutura
de energia e em tecnologias de energia limpa.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
7.a.1 Fluxos financeiros internacionais para os países em desenvolvimento em apoio à pesquisa e desenvolvimento em energias limpas e à produção de energias renováveis, incluindo
nos sistemas híbridos (Tier III).

3. Meta 7.a (Brasil)
Meta mantida sem alteração.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística

( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A despeito da meta tratar de dois assuntos distintos – cooperação internacional e investimento em infraestrutura – a redação é clara levando ao entendimento geral de que não há
necessidade de alteração.

6. Conceitos importantes mencionados na Meta
Energias limpas são as que não liberam, durante seu processo de produção ou de consumo,
resíduos ou gases poluentes geradores do efeito estufa e do aquecimento global.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério de Minas e Energia
Agência Nacional de Energia Elétrica
Empresa de Pesquisa Energética
Ministério do Meio Ambiente
Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
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8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 7.a
ODS 17

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 7 meta 7.a
A identificação dos indicadores nacionais deverá será feita posteriormente em conjunto com
IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.

190

ODS 7: Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos

META 7.B
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 7.b (Nações Unidas)
Até 2030, expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia para o fornecimento de serviços
de energia modernos e sustentáveis para todos nos países em desenvolvimento, particularmente nos países de menor desenvolvimento relativo, nos pequenos Estados insulares
em desenvolvimento e nos países em desenvolvimento sem litoral, de acordo com seus
respectivos programas de apoio.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
7.b.1 Investimentos em eficiência energética como percentagem do PIB e montante do investimento direto estrangeiro na transferência financeira de infraestruturas e tecnologia para
serviços de desenvolvimento sustentável (Tier III).

3. Meta 7.b (Brasil)
Até 2030, expandir a infraestrutura e aprimorar a tecnologia para o fornecimento de serviços
de energia modernos e sustentáveis para todos.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística ( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A adequação da redação foi no sentido da retirada do texto o detalhamento dos países.

6. Conceitos importantes mencionados na Meta
“Serviços de energia modernos” – Serviços de energia modernos são os que disponibilizam
energias limpas e renováveis, com menor impacto no meio ambiente e menor emissão de
gases de efeito estufa.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério de Minas e Energia
Agência Nacional de Energia Elétrica
Empresa de Pesquisa Energética
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
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8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 7.b
ODS 17

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 7 meta 7.b
A identificação dos indicadores nacionais deverá será feita posteriormente em conjunto com
IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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AGENDA 2030

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Proposta de Metas Brasileiras

8

PROMOVER O CRESCIMENTO
ECONÔMICO SUSTENTADO, INCLUSIVO
E SUSTENTÁVEL, EMPREGO PLENO E
PRODUTIVO, E TRABALHO DECENTE
PARA TODOS E TODAS.

ODS 8: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno
e produtivo, e trabalho decente para todos e todas

QUADRO 1
Resumo da Proposta de Adequação de metas do ODS 8

Total de metas

Nº de metas
que se aplicam
ao Brasil

12

11

Nº de metas
que foram
adequadas
à realidade
nacional
11

Nº de metas
finalísticas

Nº de
metas de
Implementação

Nº de metas
criadas

9

2

0

QUADRO 2
Grupo de Trabalho – Oficina 1
Nome do participante

Órgão

1

Aguinaldo Maciente

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

2

Alexandre Abreu

Banco Central do Brasil (BCB)

3

Ana Graziela Mendonça

Ministério dos Direitos Humanos (MDH)

4

Ana Márcia Valadão

Ministério do Turismo (MTur)

5

Andreia Mendonça

Ministério dos Direitos Humanos (MDH)

6

Ana Paula Repezza

Secretaria de Assuntos Especiais (SAE)

7

Anna Rita Kilson

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS)

8

Antonio Alvez Mendonça

Ministério do Trabalho (MTb)

9

Brunu Amorim

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

10

Carlos Henrique Corseuil

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

11

Carmem Silvia Corrêa Bueno

Secretaria de Governo (SEGov)

12

Carolina T. Matsui

Ministério da Saúde (MS)

13

Caroline Azevedo

Ministério da Fazenda (MF)

14

Celso Amorim Araújo

Ministério do Trabalho (MTb)

15

Cimar Azeredo

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

16

Cristina Oliveira Roriz

Banco Central do Brasil (BCB)

17

Denise Gomes S. Barbosa

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC)

18

Deuzinea Nogueira

Ministério do Trabalho (MTb)

19

Élem Cristina Cruz Sampaio

Ministério da Saúde (MS)

20 Fábio Bruni

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS)

21

Ministério do Trabalho (MTb)

Fernanda Maria P. Cavalcanti

22 Flávio Fonte-Boa

Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicação (MCTIC)

23

Frederico Coutinho

Ministério dos Direitos Humanos (MDH)

24

Gabrielle Nunes Andrade

Ministério do Turismo (MTur)

25 Glauber Krause

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC)

26 Glenda Correa

Ministério do Trabalho (MTb)
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Nome do participante
27
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Ilka A. Pettinate

Órgão
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC)

28 Jeferson Seidler

Ministério do Trabalho (MTb)

29 Joanne Amaro Barbosa

Ministério do Trabalho (MTb)

30 João Hallak

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

31

Ministério da Fazenda (MF)

Laura Comparini

32 Maíra Murrieta Costa

Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicação (MCTIC)

33 Mariana Eugenio Almeida

Ministério do Trabalho (MTb)

34

Ministério da Justiça (MJ)

Marina Bernardes de Almeida

35 Martha Pacheco Braz

Ministério da Justiça (MJ)

36 Maurício Fagundes

Ministério do Trabalho (MTb)

37

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC)

Maycon Stahelin

38 Milena Lins

Ministério da Educação (MEC)

39 Rubia Quintão

Secretaria de Governo/Secretaria Nacional de Articulação Social (Sead)

40 Sandro Sacchet de Carvalho

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

41

Ministério da Fazenda (MF)

Saulo Souza Kaminski

42 Sérgio Ferrão

Ministério do Planejamento (MP)

43 Silvia Pereira Almeida

Ministério da Fazenda (MF)

44

Sinara Souza

Ministério do Turismo (MTur)

45

Vanessa Pereira

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)

ODS 8: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno
e produtivo, e trabalho decente para todos e todas

META 8.1
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 8.1 (Nações Unidas)
Sustentar o crescimento econômico per capita, de acordo com as circunstâncias nacionais e,
em particular, pelo menos um crescimento anual de 7% do produto interno bruto nos países
de menor desenvolvimento relativo.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
8.1.1 Crescimento anual do PIB per capita real.

3. Meta 8.1 (Brasil)
Registrar um crescimento econômico per capita anual médio de 1,6% entre 2016 e 2018; e
de 2,55% entre 2019 e 2030.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística (

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Meta de crescimento de 7% do PIB não se refere a países como o Brasil. Os índices propostos fundamentam-se nos dois cenários benignos (“básico” e “transformador”) estipulados
pelo documento “Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social” formulado
pelo Ministério do Planejamento e já lançado para Consulta Pública pelo Ministro do Planejamento em Junho de 2018. O cenário básico, “que pressupõe estabilidade macroeconômica
com reformas que viabilizariam o equilíbrio fiscal de longo prazo” levaria a um crescimento
de 1,8% ao ano para o PIB per capita entre 2019 e 2030. Já o cenário transformador, “com
reformas que elevam o potencial de crescimento da economia brasileira” possibilitaria um
crescimento de 3,3% ao ano. A meta proposta, de 2,55% de crescimento econômico per
capita ao ano, representa a média do crescimento possível nesses dois cenários e pressupõe a realização das reformas macroeconômicas e de parte das reformas microeconômicas
propostas na Estratégia Nacional.
Um crescimento de 2,55% ao ano para o PIB per capita representa também a média do
crescimento verificado nos períodos 2003-2013 e 1970-1980, os dois melhores períodos de
crescimento do último meio século.
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6. Conceitos importantes mencionados na meta
Países de menor desenvolvimento relativo: há uma lista de países classificados dessa forma
pela ONU. O Brasil não se insere na lista (ver: <https://goo.gl/hLzdzK>).
Link para o documento “Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social”: ver
<https://goo.gl/ixJHJb>.

7. Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Fazenda
Banco Central do Brasil
Ministério do Planejamento
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 8.1
ODS 9 (todas as metas)
ODS 10 (meta 10.1)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 8 meta 8.1
1. Crescimento anual do PIB per capita real.
• Fonte: Contas Nacionais do IBGE.
• Disponibilidade: Brasil, e unidades da Federação.
• Periodicidade: Anual.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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ODS 8: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno
e produtivo, e trabalho decente para todos e todas

META 8.2
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 8.2 (Nações Unidas)
Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias, por meio da diversificação,
modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de um foco em setores de alto
valor agregado e intensivos em mão-de-obra.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
8.2.1 Taxa de crescimento anual do PIB real por pessoa empregada.

3. Meta 8.2 (Brasil)
Atingir níveis mais elevados de produtividade, por meio da diversificação e com agregação
de valor, modernização tecnológica, inovação, gestão, e qualificação do trabalhador; com
foco em setores intensivos em mão-de-obra.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística (

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Há evidências para o contexto brasileiro de que gestão e qualificação do trabalhador são
elementos importantes para elevação da produtividade de nossas firmas com relação à agregação de valor. Na adequação da meta considerou-se que esse processo deve ser buscado,
inclusive em setores que hoje não despontam como de alto valor agregado.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Inovação (OCDE): inovação é o processo que inclui as atividades técnicas, concepção, desenvolvimento, gestão e que resulta na comercialização de novos (ou melhorados) produtos,
ou na primeira utilização de novos (ou melhorados) processos.
Valor agregado: é o valor adicional que adquirem os bens e serviços ao serem transformados
durante o processo produtivo.

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
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8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 8.2
ODS 9 (metas 9.2 e 9.5)

II. SUBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 8 meta 8.2
1. Dispêndio nacional em ciência e tecnologia (C&T), em relação ao PIB.
• Fontes: MCTIC (dispêndio C&T) e Contas Nacionais do IBGE (PIB).
• Disponibilidade: Brasil, e unidades da Federação.
• Periodicidade: Anual.
2. Número de patentes depositadas por pessoa física e jurídica (INPI).
• Fontes: MCTIC (dispêndio C&T) e Contas Nacionais do IBGE (PIB).
• Disponibilidade: Brasil, e unidades da Federação.
• Periodicidade: Anual.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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ODS 8: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno
e produtivo, e trabalho decente para todos e todas

META 8.3
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 8.3 (Nações Unidas)
Promover políticas orientadas para o desenvolvimento, que apoiem as atividades produtivas,
geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a
formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive por meio
do acesso a serviços financeiros.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
8.3.1 Percentual de emprego informal em empregos não-agrícolas, por sexo.

3. Meta 8.3 (Brasil)
Promover o desenvolvimento com a geração de trabalho digno; a formalização; o crescimento
das micro, pequenas e médias empresas; o empreendedorismo e a inovação.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística (

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
O termo trabalho digno é utilizado pelo Ministério do Trabalho em documentos oficiais com
o mesmo sentido que o termo trabalho decente é utilizado pelo escritório brasileiro da OIT.
A promoção de políticas foi suprimida, pois no caso brasileiro entendeu-se que o objetivo
de promover o desenvolvimento já inclui a necessidade de promoção de políticas. O termo
desenvolvimento é mais amplo do que o de promoção de políticas. Preferiu-se um foco nos
objetivos dessas políticas, para nortear a construção de indicadores.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Trabalho digno: o conceito de trabalho digno resume as aspirações do ser humano no
domínio profissional e abrange vários elementos: oportunidades para realizar um trabalho
produtivo com uma remuneração equitativa; segurança no local de trabalho e proteção
social para as famílias; melhores perspectivas de desenvolvimento pessoal e integração
social; liberdade para expressar as suas preocupações; organização e participação nas
decisões que afetam as suas vidas; e igualdade de oportunidades e de tratamento para
todas as mulheres e homens.
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7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério do Trabalho
Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Governo da Presidência da República
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 8.3
ODS 9 (meta 9.3)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 8 meta 8.3
1. Percentual de empresas formais que são micro, pequenas ou médias.
• Fontes: Cadastro de Empresas do IBGE (CEMPRE).
• Disponibilidade: Brasil, e unidades da Federação.
• Periodicidade: Anual.
2. Percentual de micro, pequenas e médias empresas formais com aumento de emprego
(formal) relativo ao ano anterior.
• Fontes: Cadastro de Empresas do IBGE (CEMPRE).
• Disponibilidade: Brasil, e unidades da Federação.
• Periodicidade: Anual.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.

202

ODS 8: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno
e produtivo, e trabalho decente para todos e todas

META 8.4
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 8.4 (Nações Unidas)
Melhorar progressivamente, até 2030, a eficiência dos recursos globais no consumo e na
produção, e empenhar-se para dissociar o crescimento econômico da degradação ambiental,
de acordo com o “Plano Decenal de Programas Sobre Produção e Consumo Sustentáveis”,
com os países desenvolvidos assumindo a liderança.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
8.4.1 Pegada material, pegada material per capita, e pegada material por unidade do PIB.
8.4.2 Consumo doméstico material, consumo doméstico material per capita e consumo
doméstico material por unidade do PIB.

3. Meta 8.4 (Brasil)
Ampliar a eficiência da utilização de recursos globais no consumo e na produção, e empenhar-se para dissociar o crescimento econômico da degradação ambiental, de acordo com o
Plano de Ação para Produção e Consumo Sustentáveis (PPCS).

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística (

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Foi considerado importante acrescentar à meta brasileira o Plano de Ação para Produção
e Consumo Sustentáveis (PPCS), lançado pelo Ministério do Meio Ambiente em 23 de
novembro de 2011, já concebido a partir das orientações do “Plano Decenal de Programas
Sobre Produção e Consumo Sustentáveis” do Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente (PNUMA).

6. Conceitos importantes mencionados na meta
O Plano de Ação para Produção e Consumo Sustentáveis (PPCS) visa “articular as principais
políticas ambientais e de desenvolvimento do País, auxiliando no alcance de suas metas por
meio de práticas produtivas sustentáveis e da adesão do consumidor a este movimento” (ver:
<https://goo.gl/skFdRN>).
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7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério do Meio Ambiente

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 8.4
ODS 6 (meta 6.4)
ODS 7 (metas 7.2 e 7.3)
ODS 9 (meta 9.4)
ODS 12 (meta 12.1)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 8 Meta 8.4
A identificação dos indicadores nacionais deverá ser feita posteriormente em conjunto com
o IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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ODS 8: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno
e produtivo, e trabalho decente para todos e todas

META 8.5
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 8.5 (Nações Unidas)
Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas as mulheres
e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, e remuneração igual para
trabalho de igual valor.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
8.5.1 Rendimento horário do trabalho por gênero, ocupação, faixa etária, e para pessoas
portadoras de deficiência.
8.5.2 Taxa de desemprego por gênero, ocupação, faixa etária, e para pessoas portadoras
de deficiência.

3. Meta 8.5 (Brasil)
Até 2030, reduzir em 40% a taxa de desemprego e outras formas de subutilização da força
de trabalho, garantindo o trabalho digno, com ênfase na igualdade de remuneração para
trabalho de igual valor.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística (

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Na alteração da meta buscou-se retirar o termo “emprego pleno e produtivo” dada a ausência
de uma definição consensual. O desemprego e a subutilização do trabalho são conceitos
difundidos pela Organização Internacional do Trabalho – OIT e usados por diversos órgãos
de estatística oficial, inclusive o IBGE no Brasil.
O quantitativo da meta em 40% permitiria ao Brasil se aproximar tanto da realidade atual de
países mais desenvolvidos como das melhores marcas que registramos no passado recente
(2001-2015).

6. Conceitos importantes mencionados na meta
O termo “Outras formas de subutilização da força de trabalho”:
Reflete desejos não correspondidos por trabalho tanto entre trabalhadores já empregados,
como entre indivíduos fora da força de trabalho.
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7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Secretaria de Políticas para as Mulheres
Secretaria Nacional da Juventude
Ministério do Trabalho

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 8.5
ODS 4 (meta 4.5)
ODS 5 (meta 5.1)
ODS 10 (meta 10.3)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 8 meta 8. 5
1. Taxa composta da subutilização da força de trabalho.
• Fontes: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua do IBGE.
• Disponibilidade: Brasil, e unidades da Federação.
• Periodicidade: Anual e trimestral.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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ODS 8: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno
e produtivo, e trabalho decente para todos e todas

META 8.6
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 8.6 (Nações Unidas)
Até 2020, reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, educação
ou formação.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
8.6.1 Percentual de jovens (de 15 a 24 anos) que não estudam, não trabalham ou não estejam em treinamento.

3. Meta 8.6 (Brasil)
Alcançar uma redução de 3 pontos percentuais até 2020 e de 10 pontos percentuais
até 2030 na proporção de jovens que não estejam ocupados, nem estudando ou em
formação profissional.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística (

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Com a alteração na meta substituiu-se o termo original “substancialmente” por quantitativos
específicos. O alcance dos percentuais estipulados na nova meta até 2030 permitiria ao Brasil se aproximar tanto da realidade atual de países mais desenvolvidos como das melhores
marcas que registramos no passado recente (de 2001 a 2015). A menção de um quantitativo
intermediário referente a 2020 visa manter data estipulada para implementar o Pacto Munidial
para o Emprego da OIT.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Formação profissional: cursos credenciados pelo Ministério da Educação e/ou do Trabalho
(caso da aprendizagem).

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Educação
Ministério do Trabalho
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8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 8.6
ODS 4 (meta 4.3)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 8 meta 8.6
1. Proporção de jovens de 15 a 24 anos que não estejam ocupados, nem estudando.
• Fontes: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua do IBGE.
• Disponibilidade: Brasil, e unidades da Federação.
• Periodicidade: Anual e trimestral.
2. Descontar da proporção acima a proporção de jovens de 15 a 17 anos só trabalhando.
• Fontes: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua do IBGE.
• Disponibilidade: Brasil, e unidades da Federação.
• Periodicidade: Anual e trimestral.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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ODS 8: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno
e produtivo, e trabalho decente para todos e todas

META 8.7
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 8.7 (Nações Unidas)
Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas e assegurar a proibição e eliminação das piores
formas de trabalho infantil, incluindo recrutamento e utilização de crianças-soldado, e até
2025 acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
8.7.1 Percentual e número de crianças de 5 a 17 anos envolvidas em trabalho infantil, por
sexo e idade.

3. Meta 8.7 (Brasil)
Até 2025 erradicar o trabalho em condições análogas às de escravo, o tráfico de pessoas e
o trabalho infantil, principalmente nas suas piores formas.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística (

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
O termo “escravidão moderna” foi substituído por “trabalho em condições análogas às de
escravo”, também por ser esse último o termo usado nas políticas e documento oficiais do
governo brasileiro.
A nova redação da meta optou pela simplificação e pelo destaque do objetivo imediato da
meta que é acabar com todas as piores formas de trabalho citado na meta.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
A expressão “piores formas de trabalho infantil” foi definida na Convenção 182 da Organização Internacional de Trabalho (OIT), ratificada e adotada pelo Brasil em 2000, por meio do
Decreto 6.481/2008. Os princípios desta Convenção visam proibir práticas como: o uso de
crianças em escravidão, trabalhos forçados, tráfico, servidão por dívida, exploração sexual,
pornografia, recrutamento militar e conflitos armados, e outras formas de trabalho que podem
oferecer riscos à saúde física e moral dessas crianças.
O Trabalho em condições análogas a de escravo ocorre quando o trabalhador não consegue
se desligar do patrão por fraude ou violência, quando é forçado a trabalhar contra sua vontade,
quando é sujeito a condições desumanas de trabalho ou é obrigado a trabalhar tanto e por
tantas horas que seu corpo não aguenta. Nesse sentido, o crime é configurado quando há

209

ODS – Metas Nacionais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: proposta de adequação

uma ou mais das seguintes situações: submissão a trabalhos forçados, jornada exaustiva,
condições degradantes de trabalho ou quando o trabalhador tem restringida sua locomoção
em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Essa nova concepção é um
importante avanço na conceituação do crime, na medida em que desvincula a ação da ideia
de cerceamento de liberdade somente, alinhando seu objeto jurídico à questão da violação
da dignidade do trabalhador. A Organização Internacional do Trabalho reconhece o conceito
brasileiro, previsto no artigo 149 do Código Penal Brasileiro como um conceito moderno e
atual (ver: <https://goo.gl/5Y64Xi>).
Escravidão Moderna: Essa expressão é utilizada para designar aquelas relações de trabalho
nas quais as pessoas são forçadas a exercer uma atividade contra sua vontade, sob ameaça,
violência física e psicológica ou outras formas de intimidações.

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério do Trabalho
Ministério do Desenvolvimento Social
Ministério dos Direitos Humanos

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 8.7
ODS 5 (meta 5.2)
ODS 10 (meta 10.7)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 8 meta 8.7
1. Total de trabalhadores resgatados de condição análoga à escravidão/número de estabelecimentos inspecionados.
• Fontes: Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho.
• Disponibilidade: Brasil, e unidades da Federação.
• Periodicidade: Anual.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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ODS 8: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno
e produtivo, e trabalho decente para todos e todas

META 8.8
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 8.8 (Nações Unidas)
Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para
todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, em particular as mulheres
migrantes, e pessoas em empregos precários.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
8.8.1 Taxas de frequência de acidentes de trabalho fatais e não fatais, por sexo e status
migratório (Tier I).
8.8.2 Nível do cumprimento nacional dos direitos trabalhistas (liberdade de associação e
negociação coletiva) com base nas fontes textuais da Organização Internacional do Trabalho
(OIT) e na legislação nacional, por sexo e status migratório (atualizado para Tier III, após ter
sido originalmente classificado como Tier I).

3. Meta 8.8 (Brasil)
Reduzir o grau de descumprimento da legislação trabalhista, no que diz respeito ao registro,
às condições de trabalho, às normas de saúde e segurança no trabalho, com ênfase nos
trabalhadores em situação de vulnerabilidade.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística (

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Com a alteração do texto original buscou-se aumentar o nível de precisão da meta e adequá-la a realidade brasileira, onde o descumprimento da legislação (e não sua ausência) é um
fator mais importante.
Existem no Brasil outros grupos em situação de vulnerabilidade ao menos tão preocupante
quanto os migrantes no que diz respeito ao descumprimento da legislação trabalhista.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Pessoas ou grupos em situação de vulnerabilidade: (conceito MDH) todos aqueles que sofrem
violações ou restrições a seus direitos, sobretudo, em razão de raça, gênero, idade, deficiência, condições de mobilidade, orientação sexual, identidade de gênero, nacionalidade,
religião, territorialidade, cultura, privação de liberdade e situação econômica, não excluindo
outras potenciais situações de vulnerabilidade verificadas empiricamente.
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7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério do Trabalho

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 8.8
ODS 16 (meta 16.6)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 8 meta 8.8
1. Razão entre o número de novas reclamações na justiça trabalhista e o número de trabalhadores ocupados.
• Fontes: portal justiça em números do CNJ (numerador) e Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílio Contínua do IBGE (denominador).
• Disponibilidade: Brasil, e unidades da Federação.
• Periodicidade: Anual.
2. Razão entre empregados sem carteira e total de empregados.
• Fontes: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua do IBGE.
• Disponibilidade: Brasil, e unidades da Federação.
• Periodicidade: Anual e trimestral.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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ODS 8: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno
e produtivo, e trabalho decente para todos e todas

META 8.9
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 8.9 (Nações Unidas)
Até 2030, conceber e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera
empregos, promover a cultura e os produtos locais.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
8.9.1 PIB direto do turismo como percentual do PIB total e na taxa de crescimento.
8.9.2 Percentual de postos de trabalho na indústria de turismo sustentável do total de postos
de trabalho no setor de turismo.

3. Meta 8.9 (Brasil)
Até 2030, conceber e implementar políticas para promover o turismo sustentável e responsável, acessível a todos; e que gere emprego e trabalho digno, melhore a distribuição de
renda e promova a cultura e os produtos locais.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística ( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Além da geração de empregos, foram acrescentadas à meta as questões relativas às condições de trabalho dos empregos gerados, a distribuição de renda, a acessibilidade e a
responsabilidade, por estarem inseridas nas ações do Ministério do Turismo.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Turismo sustentável: atividade econômica que tem como base a exploração turística do meio
natural, do patrimônio cultural e histórico, em especial de Áreas protegidas. A atividade deve,
por princípio, zelar na preservação e no respeito às capacidades de suporte do meio explorado, na repartição igualitária dos benefícios gerados com a comunidade local, na geração
ao visitante de vivências com o meio natural e na garantia de manutenção da qualidade da
experiência e do meio em que ela ocorre para a atual e futuras gerações.
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7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério do Turismo
Ministério do Meio Ambiente
Ministério da Cultura

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 8.9
ODS 12 (metas 12.2 e 12.8)
ODS 13 (meta 13.3)
ODS 14 (metas 14.4 a 14.7, 14.a e 14.c)
ODS 15 (metas 15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.7, 15.8, 15.9, 15.a, 15.b, 15.c)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 8 meta 8.9
1. Relação entre postos de trabalho nas atividades características do turismo e o total de
postos de trabalho na economia, ponderada pelos atendimentos exclusivos a turistas.
• Fontes: Convênio Ipea e Ministério do Turismo.
• Disponibilidade: Brasil, e unidades da Federação.
• Periodicidade: Anual e trimestral.
2. Número de visitantes em Parques Nacionais, Reservas de Desenvolvimento Sustentável,
ou Reservas Particulares do Patrimônio Natural.
• Fontes: Cadastro Nacional de Unidades de Conservação do MMA.
• Disponibilidade: Brasil, e unidades da Federação.
• Periodicidade: Anual (a confirmar).
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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ODS 8: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno
e produtivo, e trabalho decente para todos e todas

META 8.10
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 8.10 (Nações Unidas)
Fortalecer a capacidade das instituições financeiras nacionais para incentivar a expansão do
acesso aos serviços bancários, financeiros, e de seguros para todos.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
8.10.1 Número de agências bancárias comerciais e caixas eletrônicos por 100.000 adultos.
8.10.2 Percentual de adultos (15 anos ou mais) com conta bancária ou em outra instituição
financeira, ou com prestador de serviço financeiro móvel.

3. Meta 8.10 (Brasil)
Expandir de forma sustentável o acesso aos serviços bancários e financeiros para todos.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística (

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A expansão pode ser custosa em certos segmentos do território, portanto é preciso pensar
na sustentabilidade desse processo.
O termo “serviço de seguro” foi suprimido por estar contido na definição de “serviço bancário
e financeiro” (ver definição abaixo).

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Expansão sustentável: que possa perdurar para além de 2030.
Serviços bancários e financeiros: conta bancária, seguro, crédito e poupança.

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
BACEN
Ministério do Trabalho

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 8.10
ODS 1 (Meta 1.4)
ODS 10 (Meta 10.2)
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II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 8 meta 8.10
1. Número de municípios com Percentual de adultos (15 anos ou mais) com conta bancária ou
em outra instituição financeira, ou com prestador de serviço financeiro móvel menor do que X.
• Fontes: Checar com Bacen.
• Disponibilidade: Brasil, e unidades da Federação.
• Periodicidade: Anual.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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ODS 8: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno
e produtivo, e trabalho decente para todos e todas

META 8.A
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 8.a (Nações Unidas)
Aumentar o apoio da Iniciativa de Ajuda para o Comércio [Aid for Trade] para os países em
desenvolvimento, particularmente os países menos desenvolvidos, inclusive por meio do
Quadro Integrado Reforçado para a Assistência Técnica Relacionada com o Comércio para
os países menos desenvolvidos.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
8.a.1 Compromissos e desembolsos no âmbito da Iniciativa de Ajuda ao Comércio.

3. Meta 8.a (Brasil)
Não aplicável ao Brasil.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística (

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação

6. Conceitos importantes mencionados na meta

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 8.a
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II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 8 meta 8.a
Não se aplica.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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e produtivo, e trabalho decente para todos e todas

META 8.B
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 8.b (Nações Unidas)
Até 2020, desenvolver e operacionalizar uma estratégia global para o emprego dos jovens e
implementar o Pacto Mundial para o Emprego da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
8.b.1 Existência de uma estratégia nacional desenvolvida e operacionalizada para o emprego dos jovens, como estratégia distinta ou como parte de uma estratégia nacional para
o emprego (Tier III).

3. Meta 8.b (Brasil)
Até 2020, desenvolver e operacionalizar um plano nacional de promoção de trabalho digno
para juventude, tendo como marcos referenciais: i) a Agenda Nacional de Trabalho Decente
para a juventude; ii) o Plano Nacional de Emprego e Trabalho Decente; e iii) o Pacto Mundial
para o Emprego da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística ( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
No Brasil já ocorreu um processo de construção da estratégia nacional mencionada na redação
original, cujo primeiro passo se concretizou na Agenda Nacional de Trabalho Decente para
Juventude e estava previsto uma segunda etapa na forma de um Plano Nacional de Trabalho
Decente para Juventude. Assim, optou-se por incluir na meta os marcos legais que servirão
de referência para seu acompanhamento.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Agenda Nacional de Trabalho Decente para a Juventude:
A Agenda Nacional de Trabalho Decente para Juventude foi apresentada em julho de 2011,
indicando contribuições para promover o trabalho decente para os jovens no Brasil. O documento foi elaborado pelo Subcomitê de Trabalho Decente e Juventude, que é coordenado
pelo Ministério do Trabalho e Emprego e pela Secretaria Nacional de Juventude, vinculada à
Secretaria-geral da Presidência da República, e conta com o apoio técnico da Organização
Internacional do Trabalho (OIT).
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Plano Nacional de Trabalho Decente para Juventude:
O mesmo comitê voltou a se reunir em 2013 para a elaboração de um plano nacional de Trabalho
Decente para Juventude seguindo as diretrizes da referida agenda. Em 2015 foi apresentado
para as partes uma versão do plano. Porém não houve consenso para oficializar o plano.

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério do Trabalho
Secretaria Nacional da Juventude

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 8.b
ODS 16 (meta 16.7)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 8 meta 8. b
1. Número de medidas propostas e acordadas de forma tripartite para a construção de um
plano nacional de trabalho decente para juventude.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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ODS 9: Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e
fomentar a inovação

QUADRO 1
Resumo da Proposta de Adequação de metas do ODS 9

Total de metas

Nº de metas
que se aplicam
ao Brasil

Nº de metas
que foram
adequadas
à realidade
nacional

Nº de metas
finalísticas

Nº de
metas de
implementação

Nº de metas
criadas

8

8

7

6

2

0

QUADRO 2
Grupo de Trabalho
Nome do participante

Órgão

1

André Luís M. Freire

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP)

2

André Rauen

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

3

Antônio Elias Silva

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP)

4

Antônio José Juliani

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC)

5

Antonio Sergio M. Queiroz

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
(MCTIC)

6

Carlos Roberto Pinto de Souza

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
(MCTIC) e Ministério da Defesa (MD)

7

Cibele Dutra de França

Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA)

8

Ciro Eduardo Ferreira

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
(MCTIC)

9

Claudia Canongia

Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República
(GSI)

10

Cristina Ferreira Correia Silva

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
(MCTIC)

11

Damísia Lima

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq)

12

Daniela Mattar

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
(MCTIC)

13

Daniele simões

Ministério da Saúde (MS)

14

Dea Fioravante

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

15

Diogo Santos Baleeiro

Ministério de Minas e Energia (MME)

16

Érico Oliveira Chicon Silva

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)

17

Eucimar Augustinhais

Ministério de Minas e Energia (MME)

18

Fabiano M. Pompermayer

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

19

Felipe Fallot

Presidência da República

20 Flávio José Marques Peixoto

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

21

Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA)

Francisca de Lourdes B. Almeida

22 Frederico J. C. Gontijo

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)

23

Gilberto K. Ribeiro

Ministério de Minas e Energia (MME)

24

Glauber José Krause

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC)

25 Graziela Ferrero Zucoloto

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

26 Hélio Maurício Miranda da Fonseca

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
(MCTIC)
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Nome do participante
27

Ilka Ap. Pettinate Sylvestre de Castro

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC)

28 Iran P. Veiga Jr.

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP)

29 Ismael A. Brito Neto

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP)

30 Jayne da Silva Bezerra

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC)

31

Ministério de Minas e Energia (MME)

João Antonio Moreira Patusco

32 João Batista Drummond Câmara

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama)

33 José A. Silvério

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
(MCTIC)

34

Ministério de Minas e Energia (MME)

Karla Branquinho dos Santos

35 Larissa de Souza Pereira

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

36 Leonardo Povoa

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC)

37

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)

Lúcio Vinícius Barros

38 Luiz Claudio S. Carvalho

Ministério de Minas e Energia (MME)

39 Lys Matos Cunha

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM)

40 Maíra Murrieta Costa

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
(MCTIC)

41

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP)

Marcia Ribeiro F. Dias

42 Márcio Luiz da Silva Gama

Banco do Brasil (BB)

43 Maria José S. Melão

Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA)

44

Marli O. Leite

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC)

45

Nizar Ratib Midrei

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC)

46 Paulo Ramon Mocelin

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)

47

Pedro Miranda

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

48 Priscila Koeller

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

49 Reginaldo Trindade Lisbôa

Ministério da Defesa (MD)

50 Renan Ricardo Tolentino

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
(MCTIC)

51

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama)

Renata C. Aranha

52 Renata Grisoli

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
(MCTIC)

53 Rogério Matos

Empresa de Pesquisa Energética/Ministério de Minas e Energia
(EPE/MME)

54 Saulo Souza K. Kaminski

Ministério da Fazenda (MF)

55 Silvio Castilho das Oliveiras

Ministério de Minas e Energia (MME)

56 Tássia de Melo Arraes

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
(MCTIC)

57

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)

Vanessa da Fonseca Pereira

58 Wagner Farias da Rocha
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Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
(MCTIC)
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META 9.1
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 9.1 (Nações Unidas)
Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar
humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
9.1.1 Percentual da população rural que vive a até 2 km de uma estrada (Tier III).
9.1.2 Volume de passageiros e cargas, por modo de transporte (Tier I).

3. Meta 9.1 (Brasil)
Aprimorar o sistema viário do País, com foco em sustentabilidade e segurança no trânsito
e transporte, equalizando as desigualdades regionais, promovendo a integração regional e
transfronteiriça, na busca de menor custo, para o transporte de passageiros e de cargas,
evitando perdas, com maior participação dos modos de alta capacidade como ferroviário,
aquaviário e dutoviário, tornando-o acessível e proporcionando bem-estar a todos.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A proposta de adequação da redação da meta procurou, em primeiro lugar, definir os tipos
de infraestrutura que deverão ser desenvolvidos. Os indicadores definidos pela ONU para
acompanhar a meta indicam que a meta trata da infraestrutura de transporte. Além disso, outros objetivos abordam as demais infraestruturas, como energética e de água e saneamento.
Destacou-se na nova redação a importância atribuída pelo país à segurança e à questão
das desigualdades regionais e da integração do País, em consonância com as políticas já
adotadas pelo Brasil para o sistema viário, além da sustentabilidade e acesso equitativo, já
presentes na redação original da ONU.
Apesar da abertura da meta, não é possível, neste momento, sua quantificação, porque os
estudos com vistas à elaboração de estimativas para 2030 ou anos próximos estão em elaboração pela Empresa de Planejamento e Logística e no âmbito do Plano Nacional de Logística.
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6. Conceitos importantes mencionados na Meta
Modos de alta capacidade – são os modos ferroviário, aquaviário e dutoviário, que pela
economia de escala proporcionam menores custos no transporte de passageiros e de carga.
‘Qualidade’ – incluiu-se na meta aspectos relacionados à redução de acidentes, à redução
das perdas com cargas, e avaliação das estradas feitas pelos órgãos federais.
Custo do transporte – parâmetros tarifários/índices de preços para o transporte de passageiros e de carga, ou participação dos gastos em transporte na renda familiar.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Secretaria do Programa Avançar
Secretaria de Governo
Gabinete de Segurança Institucional
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil
Agência Nacional de Transportes Terrestres
Ministério do Meio Ambiente
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Agência Nacional de Aviação Civil
Agência Nacional de Transportes Aquaviários
Ministério das Minas e Energia
Ministério das Cidades
Ministério da Integração Nacional

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 9.1
ODS 11 (meta 11.2)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 9 meta 9.1
1. Evolução das estatísticas de acidentes (Órgão Responsável: Ministério dos Transportes,
Portos e Aviação Civil – MTPA. Desejável Anual).
2. Percentual de satisfação de usuários e concessionárias de rodovias federais (Órgão Responsável: ANTT; e Periodicidade: Anual. Este indicador é um dos indicadores de Desempenho
do Sistema de Transportes, obtido no Portal da Estratégia, do MTPA).
3. Densidade da malha rodoviária (Órgão responsável: MTPA/DNIT (SNV); e Periodicidade:
Trimestral).
4. Densidade da malha ferroviária (Órgão responsável: MTPA/ANTT; e Periodicidade: Anual).
5. Quantidade de carga movimentada por hora pelo transporte aquaviário (Órgão responsável:
MTPA/ANTAQ; e Periodicidade: Anual).
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6. Movimentação de passageiros na aviação regular e não-regular (exceto Aviação Geral)
(Órgão responsável: MTPA/ANAC e Periodicidade: Anual).
7. Malha Rodoviária não concedida, classificada entre bom e ótimo estado de conservação
(Órgão Responsável: DNIT/MTPA).
8. Acidentes rodoviários em estradas federais (Órgão Responsável: PRF).
9. Participação dos modais de alta capacidade no total de passageiros e carga transportados (Fonte: anuários do Ministério dos Transportes, da Agência Nacional de Transportes
Terrestres e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários).
10. Custo do transporte (Fonte: parâmetros tarifários/índices de preços para o transporte de
passageiros e de carga da ANTT, ANTAQ e ANAC, bem como os componentes de transporte
dos índices de preços do IBGE).
Observação: Identificou-se a necessidade de construção de indicadores nacionais para o
acompanhamento da meta relativos à, por exemplo: acidentes, gastos com transporte no
orçamento familiar. Identificou-se ainda a necessidade de desenvolvimento de estatísticas
em outros níveis de governo, além do governo federal.
11. Percentual dos gastos nacionais com infraestrutura em relação ao PIB.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 9.2
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 9.2 (Nações Unidas)
Promover a industrialização inclusiva e sustentável e, até 2030, aumentar significativamente a
participação da indústria no emprego e no produto interno bruto, de acordo com as circunstâncias nacionais, e dobrar sua participação nos países de menor desenvolvimento relativo.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
9.2.1 Valor adicionado da indústria como percentual do PIB e per capita (Tier I).
9.2.2 Emprego no setor de indústria como percentual do emprego total (Tier I).

3. Meta 9.2 (Brasil)
Até 2030, promover a atividade econômica inclusiva e sustentável e a atividade de alta complexidade tecnológica, com foco na elevação da produtividade, do emprego e do PIB, e com
melhora nas condições de trabalho e na apropriação dos ganhos de produtividade advindos.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística (

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Em um contexto global heterogêneo, essa meta foca o desenvolvimento industrial dos países,
advogando, explicitamente, o aumento significativo da participação da indústria no emprego
e no PIB como forma de elevar a produtividade por meio da mudança estrutural.
Entretanto, no caso específico do Brasil, como mostra o estudo “Produtividade no Brasil:
Desemprenho e Determinantes” do Ipea, a produtividade da economia cresceu pouco não
porque aumentou a participação de setores pouco produtivos na estrutura produtiva, mas sim
porque a produtividade dentro dos setores econômicos cresceu pouco. Depreende-se, portanto, que o baixo crescimento da produtividade da economia brasileira, no período recente,
está associado a outros fenômenos que não à mudança estrutural ocorrida. Isso significa que
não foi essa mudança estrutural a responsável pelo baixo crescimento da produtividade. As
causas para o baixo dinamismo da economia brasileira vão muito além da simples dicotomia
indústria versus serviços.
Tendo em vista esse contexto, a meta brasileira foi adequada para refletir de forma mais
direta os reais desafios da economia brasileira, no sentido da elevação da produtividade, da
complexidade tecnológica e das melhorias das condições de trabalho.
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Vale observar que o Grupo de Trabalho ampliou a abrangência da Meta Global para Atividades
Econômicas como forma de incluir outros setores econômicos que também precisam ser
contemplados em seus objetivos. Não obstante, os representantes do Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços registraram que a meta nacional deveria estar focada na indústria.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Produtividade – valor adicionado por trabalhador, nos diferentes setores.
Estrutura produtiva – participação dos diferentes setores na economia brasileira.
Inclusiva e sustentável – geração de maior valor adicionado por trabalhador, e melhora nas
condições de trabalho e na apropriação dos ganhos de produtividade advindo, com minimização de impactos ambientais.
Atividades de alta complexidade tecnológica são as chamadas indústrias de alta tecnologia
e de serviços intensivos em conhecimentos.1

7. Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Ministério da Saúde
Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 9.2
ODS 8 (meta 8.1)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 9 meta 9.2
1. Valor adicionado por trabalhador na indústria, serviços e demais setores (Pesquisas
estruturais anuais; pesquisas agropecuárias; Contas Nacionais. Órgão responsável: IBGE.
Periodicidade desejável: Anual).
2. Renda média do trabalhador na indústria e nos serviços (Pesquisas estruturais anuais;
pesquisas agropecuárias; Contas Nacionais. Pnad Contínua. Órgão responsável: IBGE.
Periodicidade desejável: Anual).
3. Participação das Atividades de alta complexidade tecnológica no PIB (Fonte: a participação
dessas atividades pode ser calculada a partir das pesquisas anuais do IBGE).

1. As atividades econômicas que são consideradas de alta intensidade tecnológica são aquelas dos grupos ou divisões: 21, 26, 30.4,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0), definição
adotada a partir de OCDE (2005:166) [OECD Science, Technology and Industry Scoreboard. Paris, 2005.].
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META 9.3
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 9.3 (Nações Unidas)
Aumentar o acesso das pequenas indústrias e outras empresas, particularmente em países
em desenvolvimento, aos serviços financeiros, incluindo crédito acessível, e propiciar sua
integração em cadeias de valor e mercados.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
9.3.1 Percentual de indústrias de pequena escala no valor adicionado total da indústria (Tier III).
9.3.2 Percentual de indústrias de pequena escala com um empréstimo ou linha de crédito
(Tier III).

3. Meta 9.3 (Brasil)
Aumentar o acesso das micro e pequenas empresas a todos os serviços financeiros,
garantindo crédito em condições adequadas à realidade dessas empresas, inclusive por
meio de soluções tecnológicas inovadoras, para propiciar sua integração em cadeias de
valor e mercados.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A adequação da redação da meta ao Brasil considerou como um dos pontos a questão da
tradução, uma vez que a terminologia “pequenas indústrias e outras empresas” não é usual
no Brasil, sendo mais usual a expressão “micro e pequenas empresas”.
Houve ainda o entendimento de ser mais importante destacar a necessidade de garantir “crédito em condições adequadas à realidade dessas empresas”. Além disso, considerou-se que,
como a meta já fala em aumentar o acesso, ficaria redundante a expressão “crédito acessível”.
Houve ainda a preocupação de destacar no texto da meta a necessidade de acesso a todos os serviços financeiros, que incluiria, por exemplo, fundos e capital de risco; inclusive por meio de soluções
tecnológicas inovadoras, de forma a contemplar Fintechs e outras soluções que possam surgir.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Os conceitos referentes à definição ao porte de micro e pequenas empresas estão estabelecidos na Lei Complementar 123/2006, utilizando como critério o faturamento de empresas,
e na definição a partir do número de empregados, utilizada por órgãos governamentais.
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A ausência de estatísticas oficiais definidas por faturamento para a maior parte das estatísticas de empresas dificulta (e em alguns casos impede) a utilização de um único conceito.
Do ponto de vista metodológico, o ideal seria a combinação dos dois critérios – faturamento
e número de empregados.
“Soluções tecnológicas inovadoras” são produtos da área de serviços financeiros com utilização intensiva de tecnologia.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Ministério de Minas e Energia
Ministério da Cultura
Ministério do Meio Ambiente
Ministério da Fazenda
Banco do Brasil
Banco Central do Brasil

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 9.3
ODS 1 (meta 1.4)
ODS 2 (meta 2.3)
ODS 5 (meta 5.a)
ODS 8 (meta 8.3)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 9 meta 9.3
1. Percentual de micro e pequenas empresas no valor adicionado total da economia, por
região e Unidades da Federação (Pesquisas estruturais anuais. Órgão responsável: IBGE.
Periodicidade desejável: Anual).
2. Percentual de micro e pequenas empresas na captação de crédito público e privado no país
(Órgão responsável: Ministério da Fazenda/Banco Central. Periodicidade desejável: Anual).
3. Evolução da produtividade das MPMEs (Órgão responsável: IBGE. Periodicidade desejável:
Anual).
Observação 1: Identificou-se a necessidade de construção de indicadores nacionais para o
acompanhamento da meta que contemplem os limites estabelecidos na Lei Complementar
123 de 2006, com base no faturamento fiscal, para a definição de micro e pequenas empresas.
Observação 2: Identificou-se ainda a necessidade de desenvolver estatísticas sobre créditos
à PME que permitam, por exemplo, avaliar: créditos tomados por PME de acordo com cada
tipo de linha ofertada pelo mercado; origem do crédito contratado pela PME.
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META 9.4
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 9.4 (Nações Unidas)
Até 2030, modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias para torná-las sustentáveis,
com eficiência aumentada no uso de recursos e maior adoção de tecnologias e processos
industriais limpos e ambientalmente adequados; com todos os países atuando de acordo
com suas respectivas capacidades.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
9.4.1 Emissões de dióxido de carbono por unidade de valor adicionado da indústria (Tier I).

3. Meta 9.4 (Brasil)
Até 2030, modernizar a infraestrutura e reabilitar as atividades econômicas para torná-las
sustentáveis, com eficiência aumentada no uso de recursos e maior adoção de tecnologias
e processos industriais limpos e ambientalmente adequados.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Conforme discutido na meta 9.2, a proposta de adequação da meta leva em consideração
o estágio de desenvolvimento da economia brasileira e expande o conceito de “industries”
para “atividades econômicas”.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Reabilitar as atividades econômicas para torna-las mais sustentáveis – adoção de tecnologias
e processos produtivos que levem a redução de poluentes e danos ambientais.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Ministério de Minas e Energia
Ministério do Meio Ambiente
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
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8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 9.4
ODS 2 (meta 2.a)
ODS 7 (meta 7.a)
ODS 7 (meta 7.b)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 9 meta 9.4
A identificação dos indicadores nacionais deverá será feita posteriormente em conjunto com
IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
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META 9.5
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 9.5 (Nações Unidas)
Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas de setores industriais em todos os países, particularmente nos países em desenvolvimento, inclusive, até
2030, incentivando a inovação e aumentando substancialmente o número de trabalhadores
de pesquisa e desenvolvimento por milhão de pessoas e os gastos público e privado em
pesquisa e desenvolvimento.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
9.5.1 Percentual de despesas com pesquisa e desenvolvimento no total do PIB (Tier I).
9.5.2 Pesquisadores (trabalhando em tempo integral) por milhão de habitante (Tier I).

3. Meta 9.5 (Brasil)
Fortalecer a pesquisa científica e melhorar as capacidades tecnológicas das empresas, incentivando a inovação, até 2030, visando aumentar o emprego do conhecimento científico e
tecnológico nos desafios socioeconômicos nacionais e nas tecnologias socioambientalmente
inclusivas, e aumentar a produtividade agregada da economia.
a) Aumentar para 3.000 o número de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento
por milhão de habitantes;
b) Aumentar para 120.000 o número de técnicos e pesquisadores ocupados em P&D
nas empresas; e
c) Aumentar para 2,00% os gastos público e privado em pesquisa e desenvolvimento
em relação ao PIB.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente) para
o alcance do ODS específico.
Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação
referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança (arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas, etc.) necessários
ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A adequação da redação da meta para o Brasil levou em consideração a redação original da
ONU, que cita nominalmente o número de trabalhadores em pesquisa em desenvolvimento
por milhão de pessoas e os gastos públicos e privados em pesquisa e desenvolvimento.
Nesse sentido, sugere-se adaptar essa meta para os números atuais do Brasil constantes
em pesquisas como a Pesquisa de Inovação Tecnológica (Pintec).
Entretanto, reconhecendo que essas metas focam em inputs (insumos) de inovação, a proposta de meta baseia-se no reforço aos outputs (objetivos/resultados a serem alcançados),
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tendo como princípio que a ciência deve servir à sociedade. Assim, a meta proposta pretende priorizar os desafios socioeconômicos nacionais, as tecnologias socioambientalmente
inclusivas, e o aumento da produtividade agregada da economia.
A especificação da meta foi calcada na Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação (ENCTI), elaborada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Os conceitos relevantes à meta estão no manual de Oslo, que serve de base para as pesquisas
de inovação como a Pesquisa de Inovação Tecnológica do IBGE em suas diferentes edições.
Tecnologias socioambientalmente inclusivas são aquelas que consideram os critérios de
sustentabilidade definidos pela ONU.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Ministério da Educação
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Ministério de Minas e Energia
Ministério da Cultura
Ministério do Meio Ambiente

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 9.5
ODS 8 (meta 8.2 e 8.3)
ODS 17 (metas 17.6 e 17.8)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 9 meta 9. 5
1. Evolução da Produtividade total da economia (Órgão responsável: IBGE. Periodicidade
desejável: Anual).
2. Taxa de inovação para o mercado nacional (Órgão responsável: IBGE. Periodicidade desejável: Bienal).
3. Percentual de graduados em STEM (sigla em inglês que significa Ciência, Tecnologia,
Engenharia e Matemática) (Órgão responsável: MEC/INEP. Periodicidade desejável: Anual).
Observação: Identificou-se a necessidade de construção de indicadores nacionais para o
acompanhamento da meta relativos à: pedidos de patentes em tecnologias de demanda
social; Pesquisadores (trabalhando em tempo integral) na iniciativa privada por milhão
de habitantes.
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META 9.A
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 9.a (Nações Unidas)
Facilitar o desenvolvimento de infraestrutura sustentável e resiliente em países em desenvolvimento, por meio de maior apoio financeiro, tecnológico e técnico aos países africanos,
aos países de menor desenvolvimento relativo, aos países em desenvolvimento sem litoral
e aos pequenos Estados insulares em desenvolvimento.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
9.a.1 Total do apoio internacional oficial (Assistência Oficial ao Desenvolvimento mais outros
fluxos oficiais) à infraestrutura (Tier I).

3. Meta 9.a (Brasil)
Meta mantida sem alteração.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística

( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A meta não necessita de adequação.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Infraestrutura resiliente: infraestrutura capaz de voltar ao seu estado original após uma situação de estresse, como, por exemplo, o causado por desastres naturais.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério das Relações Exteriores
Ministério da Defesa
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8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 9.a
ODS 17 (meta 17.6)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 9 meta 9.a
A identificação dos indicadores nacionais deverá será feita posteriormente em conjunto com
IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.

237

ODS – Metas Nacionais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: proposta de adequação

META 9.B
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 9.b (Nações Unidas)
Apoiar o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa e a inovação nacionais nos países em desenvolvimento, inclusive garantindo um ambiente político propício para, entre outras coisas,
diversificação industrial e agregação de valor às commodities.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
9.b.1 Percentual do valor acrescentado da indústria de média e alta tecnologia no valor adicionado total (Tier II).

3. Meta 9.b (Brasil)
Apoiar o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa e a inovação nacionais, por meio de políticas públicas que assegurem um ambiente institucional e normativo favorável para, entre
outras coisas, promover a diversificação industrial e a agregação de valor às commodities.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística ( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A proposta de adequação da meta procurou definir o que a ONU chamou de “garantindo um
ambiente político propício”, que no entendimento do Brasil significaria “por meio de políticas
públicas que assegurem um ambiente institucional e normativo favorável”.
O entendimento é que a meta pretende garantir o efetivo funcionamento do sistema de inovação, desta forma, avaliou-se não ser possível quantificá-la.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Ambiente institucional e normativo favorável: no caso brasileiro, ambiente institucional e normativo favorável pode ser entendido como diversificar o sistema de C&T&I, não só por meio
de novas políticas e instrumentos, mas também de novos modelos institucionais e de novas
instituições; ampliar o investimento público em P&D orientado a resultados; internacionalizar
mais a ciência brasileira, com maior fluxo de pessoas e ideias, aumentar a segurança jurídica,
entre outras ações necessárias à consolidação do sistema de inovação.
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7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Ministério de Minas e Energia
Ministério da Cultura
Ministério do Meio Ambiente

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 9.b
ODS 8 (meta 8.2)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 9 meta 9.b
1. Percentual de empresas que realizam a inovação para o mercado nacional em parcerias
com ICT (PINTEC. Órgão responsável: IBGE. Periodicidade desejável: Bienal).
2. Percentual de pedidos de patentes cooperativos (empresas e ICT) (Órgão responsável:
INPI. Periodicidade desejável: Anual).
3. Evolução do número de laboratórios com sistema de gestão da qualidade acreditados pelo Inmetro (BPL, BPL-C, ISO 17.025) (Órgão responsável: Inmetro. Periodicidade
desejável: Anual).
4. Percentual de empresas com certificação em Sistema de Gestão da Qualidade (ABNT NBR
ISO 9001) (Órgãos responsáveis: Inmetro, para o número de empresas com certificação;
IBGE, para o total de empresas. Periodicidade desejável: Anual).
Observação: Identificou-se a necessidade de construção de indicadores nacionais para o
acompanhamento da meta relativos à indústria de base biotecnológica.
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META 9.C
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 9.c (Nações Unidas)
Aumentar significativamente o acesso às tecnologias de informação e comunicação e
empenhar-se para procurar ao máximo oferecer acesso universal e a preços acessíveis à
internet nos países de menor desenvolvimento relativo, até 2020.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
9.c.1 Percentual da população coberta por rede móvel, por tecnologia (Tier I).

3. Meta 9.c (Brasil)
Aumentar significativamente o acesso às tecnologias de informação e comunicação e empenhar-se para oferecer acesso universal e a preços acessíveis à internet, até 2020, buscando
garantir a qualidade, a privacidade, a proteção de dados e a segurança cibernética.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A adequação da redação da meta apenas procurou destacar aspectos que já são considerados pelo Brasil na política nacional para tecnologias de informação e comunicação, que
busca garantir a qualidade, privacidade, proteção de dados e segurança cibernética.
Retirou-se a expressão “procurar ao máximo” por entender que o empenho para “oferecer
acesso universal” já é suficiente para expressar a busca por universalização.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
1. Privacidade e proteção de dados: assegurar “aos usuários alguns direitos, em especial a
necessidade de consentimento sobre coleta, tratamento e fornecimento a terceiros de seus
dados pessoais, salvo hipóteses previstas em lei; a transparência sobre esse tratamento,
que só poderá ocorrer para finalidades justificáveis e específicas; e a livre disposição desse
consentimento, salvo os casos de guarda obrigatória legalmente previstos” (MCTIC, 2018,
p. 37-8).2
2. Segurança cibernética: evitar a realização de “ações ilícitas voltadas à obtenção de vantagens indevidas por meio da exploração de brechas de segurança em dispositivos e softwares”
(MCTIC, 2018, p. 41).

2. MCTIC. (2018). Estratégia Brasileira para a Transformação Digital - E-Digital. Brasília.

240

ODS 9: Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e
fomentar a inovação

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Ministério da Cultura

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 9.c
ODS 4 (meta 4.4)
ODS 17 (meta 17.8)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 9 meta 9.c
1. Percentual de proprietários de smartphone (Disponível na Pnad – Contínua. Órgão responsável: IBGE. Periodicidade desejável anual, hoje a informação oficial é divulgada de acordo
com o módulo da Pnad Contínua; atualmente a previsão é de divulgações anuais).
Observação: Identificou-se a necessidade de construção de indicadores nacionais para o
acompanhamento da meta relativos à: empresas com acesso às TICs; participação dos gastos
com internet no orçamento familiar, por faixa de renda; compras virtuais.
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ODS 10: Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles

QUADRO 1
Resumo da Proposta de Adequação de Metas do ODS 10

Total de
metas

Nº de metas que
se aplicam ao
Brasil

Nº de metas
que foram
adequadas
à realidade
nacional

Nº de metas
finalísticas

Nº de metas de
implementação

Nº de metas
criadas

10

10

5

6

4

0

QUADRO 2
Grupo de Trabalho
Nome do Participante

Órgão

1

Bruno Almeida

Ministério da Justiça (MJ)

2

Matheus Aires

Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

3

Alessandra Araújo

Ministério do Trabalho (MTb)

4

Cristina Arzabe

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)

5

Leonardo Athias

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

6

Raphaella Bandeira

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS)

7

Lisandro Beck

Ministério da Fazenda (MF)

8

Edison Benedito

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

9

Dorotea Blos

Ministério do Planejamento (MP)

10 Fabiano Brandão

Ministério da Justiça (MJ)

11 Fabio Bruni

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS)

12 Sandro Carvalho

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

13 Ana Maria Cavalcanti

Ministério da Fazenda (MF)

14 Fabio Coelho

Comissão Valores Mobiliários (CVM)

15 Alexandre Cervo

Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio (MDIC)

16 Irani Costa

Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres (SPM)

17 Paulo Coutinho

Ministério do Planejamento (MP)

18 Raquel D’Albuquerque

Escola Nacional de Administração Pública (Enap)

19 Pedro Herculano de Souza

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

20 Terezinha Dias

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)

21 Luciana Ferreira

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS)

22 Walace Freitas

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS)

23 Delviene Gurgel

Ministério dos Direitos Humanos (MDH)

24 Saulo Kaminski

Ministério da Fazenda (MF)

25 Adailton Leite

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS)
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Nome do Participante
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Órgão

26 Felipe Marques

Ministério da Justiça (MJ)

27 Ana Graziela Mendonça

Ministério dos Direitos Humanos (MDH)

28 Carmen Menezes

Agência Brasileira de Cooperação (ABC)

29 Raul Menezes

Ministério da Justiça (MJ)

30 Vitor Monte

Ministério da Justiça (MJ)

31 Rafael Monteiro

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS)

32 Paula Moreira

Ministério da Integração (MI)

33 Leonardo Oliveira

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

34 Matheus Pereira

Presidência da República

35 Caroline Reis

Ministério dos Direitos Humanos (MDH)

36 Henrique Sabino

Presidência da República

37 Silvia Saito

Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais
(Cemaden)

38 Andre Simões

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

39 Ana Sobral

Ministério do Planejamento (MP)

40 Ervanda Timm

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)
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META 10.1
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 10.1 (Nações Unidas)
Até 2030, progressivamente alcançar e sustentar o crescimento da renda dos 40% da população mais pobre a uma taxa maior que a média nacional.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
10.1.1 Taxa de crescimento do gasto doméstico ou da renda per capita entre os 40 por cento
mais pobres da população e o total da população (Tier I).

3. Meta 10.1 (Brasil)
Até 2030, progressivamente alcançar e sustentar o crescimento da renda dos 40% da população mais pobre a uma taxa maior que a renda média dos 10% mais ricos.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
• Evolução recente do Brasil mostra como a comparação com a média nacional pode
ser insuficiente para reduzir desigualdades de uma forma não superficial.
• Relação entre 40% mais pobres e 10% mais ricos é mais utilizada em estudos sobre
desigualdade de renda.
• A meta proposta é mais explicita ao tratar da desigualdade, e que por tratar de dois
grupos disjuntos não possui o problema de endogeneidade da meta original, visto
que os 40% mais pobres fazem parte da média nacional.

6. Conceitos importantes mencionados na Meta

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério do Desenvolvimento Social

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 10.1
ODS 1 (metas 1.1 e 1.2)
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II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 10 meta 1
1. Manutenção do indicador original, incluindo o recorte pela renda per capita dos 10% mais ricos.
2. Crescimento médio da renda domiciliar per capita por decil.
3. Índice de Gini
4. Taxa de crescimento do gasto doméstico ou da renda per capita entre os 40 por cento
mais pobres da população e o total da população.
• Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC). É importante a complementação dos dados do Imposto de Renda da Receita Federal na
construção dos indicadores
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 10.2
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 10.2 (Nações Unidas)
Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
10.2.1 Percentual de pessoas que vivem abaixo de 50 por cento da renda média, por idade,
sexo e pessoas com deficiência (Tier III).

3. Meta 10.2 (Brasil)
Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, de forma
a reduzir as desigualdades, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia,
nacionalidade, religião, condição econômica ou outra.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5.Justificativa para a adequação
• Sugere-se a substituição da palavra sexo por gênero por ser um termo mais amplo
e inclusivo, mesmo que o acompanhamento das informações ser possível apenas
por sexo, não por gênero.
• O Ministério da Justiça sugeriu a substituição de “origem” por “nacionalidade”, pois
origem não tem significado prático.
• Não há clareza na meta o objetivo de combater desigualdades, e não fica claro que
as políticas deveriam focar em determinados grupos, o que ensejou o acréscimo de
“de forma a reduzir desigualdades”.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Empoderamento: ação coletiva desenvolvida por parte de indivíduos que participam de
grupos privilegiados de decisões. Envolve consciência social dos direitos individuais para
que haja a consciência coletiva necessária e ocorra a superação da dependência social e da
dominação política. É um processo pelo qual as pessoas aumentam a força espiritual, social,
política ou econômica de indivíduos carentes das comunidades, a fim de promover mudanças
positivas nas situações em que vivem. Implica um processo de redução da vulnerabilidade
e do aumento das próprias capacidades dos setores pobres e marginalizados da sociedade
e tem por objetivo promover entre eles um índice de desenvolvimento humano sustentável
e a possibilidade de realização plena dos direitos individuais.
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A literatura acadêmica sobre o conceito chama a atenção para seu caráter múltiplo e complexo, mas evidencia que esta categoria não é apenas a construção de uma consciência
crítica ou pela capacitação para atuar pela melhoria de padrões em diferentes âmbitos da
vida, mas envolve a aquisição de poder, ou seja, envolve a consciência crítica e melhorias
de padrões com a capacidade de agir autonomamente. Dessa forma, a meta objetiva não
apenas a inclusão social e política de todos, mas pressupõe que isto seja alcançado pela
ação dos próprios grupos e não de forma tutelada.1

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério do Desenvolvimento Social
Secretaria dos Direitos Humanos
Ministério do Trabalho e Emprego
Ministério da Justiça

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 10.2
ODS 1 (metas 1.3, 1.4 e 1.5)
ODS 5 (metas 5.1, 5.5, 5.a e 5.c)
ODS 8 (metas 8.5 e 8.8)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 10 meta 2
1. Acompanhamento da PNADC/IBGE para diferentes grupos demográficos para renda média,
taxa de ocupação, taxa de desemprego, cobertura previdência, proporção participação de
programas sociais, escolaridade e condições do domicílio.
2. Acompanhamento da CENSO/IBGE para pessoas com deficiência para renda média, taxa
de ocupação, taxa de desemprego, escolaridade e condições do domicílio. E acompanhamento do Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS) para renda média.
3. Proporção de candidatos/eleitos por gênero (e por outros grupos quando possível) (Tribunais Regionais Eleitorais/Tribunal Superior Eleitoral).
4. Percentual de pessoas que vivem abaixo de 50 por cento da renda média, por idade, sexo
e pessoas com deficiência
• Fonte: indicadores são propostas que precisam ser calculados a partir das pesquisas
disponíveis, com periodicidade trimestral para a PNADC (exceto participação de programas sociais que é anual), anual para a RAIS, bianual para dados sobre Proporção
de candidatos/eleitos por gênero, e decenal para o Censo.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação a ser realizado
conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
1. Fonte: Michaelis, Dicionário.
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META 10.3
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 10.3 (Nações Unidas)
Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultado, inclusive
por meio da eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias e promover legislação,
políticas e ações adequadas a este respeito.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
10.3.1 Percentual da população que declarou ter se sentido discriminada ou assediada nos
últimos 12 meses, com base num motivo de discriminação proibido pelo direito internacional
dos direitos humanos (Tier III).

3. Meta 10.3 (Brasil)
Meta mantida sem alteração.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Igualdade de Oportunidades:
Na literatura econômica, na discussão sobre igualdade de oportunidades, considera-se que
as desigualdades de resultados individuais sejam consequência de fatores de responsabilidade ou esforço e não responsabilidade ou circunstância2, ou seja, parte dos resultados é
determinada pelo esforço individual e parte por fatores fora do controle dos indivíduos, como a
condição familiar e características passíveis de discriminação (raça, gênero, nacionalidade...).
De acordo com essa literatura, atingir a igualdade de resultados deve passar por uma compensação devido às circunstancias de grupos discriminados ou desfavorecidos, de modo
que o mesmo esforço atinja o mesmo resultado.
Nesse sentido, a igualdade de oportunidades é atingida quando chega-se a irrelevância das
circunstâncias para o resultado. Deve-se ressaltar com respeito a meta que a discriminação
é apenas uma parte das circunstâncias que geram a desigualdade de oportunidades, e que
2. Ver Roemer, J. E. (1998). Equality of opportunity. Harvard University Press, Cambridge.
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uma maior igualdade de resultados pode ser obtida por políticas compensatórias, sem necessariamente afetar o impacto das circunstâncias nos resultados. Deve-se ter em mente
essas duas dimensões da meta.

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério do Desenvolvimento Social
Ministério da Educação
Ministério do Trabalho e Emprego

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 10.3
ODS 1 (metas 1.3 e 1.4)
ODS 4 (metas 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5)
ODS 5 (metas 5.1 e 5.5)
ODS 8 (meta 8.5)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 10 meta 3
Aqui não está sendo proposto nenhum novo indicador, apenas que o acompanhamento seja
feito a partir dos indicadores propostos no ODS que tem correlação com a meta e resultem
em maior igualdade de oportunidade e menor desigualdades de resultados, particularmente
nos ODS 1, 4 (especificamente metas 4.1 até 4.7), 5, 8, e na meta 10.2.
No entanto, a identificação dos indicadores nacionais deverá ser feita posteriormente em
conjunto com o IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 10.4
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 10.4 (Nações Unidas)
Adotar políticas, especialmente fiscal, salarial e políticas de proteção social, e alcançar progressivamente uma maior igualdade.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
10.4.1 Participação da renda do trabalho no PIB, incluindo salários e transferências de proteção social (Tier I).

3. Meta 10.4 (Brasil)
Reduzir desigualdades através da adoção de políticas fiscal, tributária, salarial e políticas de
proteção social.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística

( X ) Meta de Implementação

Metas Finalística: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente) para
o alcance do ODS específico.
Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se
a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança (arranjo institucional e ferramentas:
legislação, planos, políticas públicas, programas, etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
• A inversão da frase torna mais claro a relação entre a redução das desigualdades e
as políticas adotadas.
• É defendido que não é possível falar de reduzir desigualdades sem discutir política
tributária, tanto em nível nacional quanto mundial.

6. Conceitos importantes mencionados na meta

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Educação
Ministério do Desenvolvimento Social
Ministério da Fazenda
Ministério do Trabalho

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 10.4
ODS 1 (metas 1.3, 1.a e 1.b)
ODS 8 (metas 8.3 e 8.8)
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II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 10 meta 4
1. Percentual de ocupações potencialmente precárias (meta 8.3).
2. Proporção de pessoas de 16 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência,
que não contribuíam para a previdência social.
3. Evolução do valor real do salário mínimo.
4. Participação da renda do trabalho no PIB, incluindo salários e transferências de proteção social.
• Fonte: PNAD Contínua. Os dois primeiros indicadores propostos podem ser obtidos
através da PNADC/IBGE com periodicidade trimestral. O salário mínimo é determinado
anualmente através de legislação.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 10.5
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 10.5 (Nações Unidas)
Melhorar a regulação e monitoramento dos mercados e instituições financeiras globais, e
fortalecer a implementação de tais regulações.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
10.5.1 Indicadores de solidez financeira (Tier III).

3. Meta 10.5 (Brasil)
Meta mantida sem alteração.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística (

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Dado o fato da meta se referir a mercados e instituições financeiras globais, não caberia nenhuma adequação para o caso brasileiro. Argumenta-se, entretanto, que a meta é aplicável
ao Brasil, pois caberia acompanhar se o país está de acordo com as normas internacionais
de regulação e solidez financeira.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Regulação de mercados financeiros e desigualdade:
Chama-se a atenção não necessariamente as normas internacionais atuais de regulação
dos mercados financeiros sejam condizentes com a busca pela redução das desigualdades. E que não há na meta explicitamente que o foco das melhorias na regulação tenha
em mente a redução das desigualdades, contra somente, por exemplo, evitar novas crises
financeiras graves.

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Banco Central
Comissão de Valores Mobiliários

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 10.5
ODS 17 (meta 17.4)
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II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 10 meta 5
1. Índice de liquidez e Índice de liquidez estrutural
2. Índice da Basiléia
3. Índice de Capital nível I e Índice de Capital Principal
4. Razão de Alavancagem
• Fonte: Relatório de estabilidade financeira do BC. Publicação semestral do Banco
Central. Última publicação: abr. 2018.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 10.6
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 10.6 (Nações Unidas)
Assegurar uma representação e voz mais forte dos países em desenvolvimento em tomadas
de decisão nas instituições econômicas e financeiras internacionais globais, a fim de garantir
instituições mais eficazes, críveis, responsáveis e legítimas.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
10.6.1 Percentual de membros e de direito a voto dos países em desenvolvimento em organizações internacionais (Tier I).

3. Meta 10.6 (Brasil)
Meta mantida sem alteração.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Dado o fato da meta se referir a representação em instituições econômicas e financeiras
internacionais, não caberia nenhuma adequação para o caso brasileiro.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério das Relações Exteriores

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 10.6
ODS 16 (meta 16.8)
ODS 17 (meta 17.15)
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II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 10 meta 6
A identificação dos indicadores nacionais deverá ser feita posteriormente em conjunto com
o IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 10.7
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 10.7 (Nações Unidas)
Facilitar a migração e a mobilidade ordenada, segura, regular e responsável das pessoas,
inclusive por meio da implementação de políticas de migração planejadas e bem geridas.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
10.7.1 Custo de recrutamento suportado pelo empregado como percentual do rendimento
anual obtido no país de destino (Tier III).
10.7.2 Número de países que implementaram políticas de migração bem geridas (Tier III).

3. Meta 10.7 (Brasil)
Facilitar a migração e promover a integração de migrantes e refugiados à sociedade brasileira.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística (

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Os representantes do Ministério da Justiça fizeram várias objeções a redação da meta original,
indicando que os termos usados não são inclusivos e que privilegiam as políticas migratórias voltadas para trabalhadores qualificados, e que, portanto, iria na direção contrária das
reduções das desigualdades.
Foi dado o exemplo de imigrantes Haitianos e Venezuelanos, que não se adequam a proposta
de imigração planejada, e que se deve focar no acolhimento. Foram levantados os avanços
nesse sentido na nova legislação brasileira sobre imigração.
Acrescenta-se que a redação original não trata dos problemas concretos que a política migratória enfrenta no Brasil, com foco na integração dos migrantes e refugiados.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
De acordo com a Agência das Nações Unidas para Refugiados, os refugiados são pessoas
que saem de seus países de origem em virtude de perseguição, conflito, violência ou outras
circunstâncias que perturbam seriamente ordem pública e que, como resultado, necessitam
de “proteção internacional”. Refugiados são especificamente definidos e protegidos no direito
internacional (Estatuto do Refugiado, a convenção de 1951 das Nações Unidas).
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Por outro lado, o termo “migrante” não possui a mesma uniformidade internacional. E a
migração é comumente entendida como um processo voluntário de alguém que cruza uma
fronteira internacional em busca de melhores oportunidades econômicas.

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Justiça
Ministério do Trabalho e Emprego
Ministério das Relações Exteriores

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 10.7
ODS 8 (Meta 8.8)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 10 meta 7
1. Número de autorizações de trabalho concedidas, segundo o tipo de autorização, sexo,
faixa etária, escolaridade e país de origem.
2. Número de solicitações e rejeições de refugiados (Ministério da Justiça).
• Fonte: Primeiro indicador consta nos relatórios anuais do Observatório das migrações Internacionais – fruto de cooperação entre o Conselho Nacional de Imigração,
o Ministério do Trabalho e Emprego e a Universidade de Brasília. Última publicação:
2017. Segundo indicador utiliza dados disponibilizados pelo Ministério da Justiça.
Última atualização: maio 2016.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 10.A
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 10.a (Nações Unidas)
Implementar o princípio do tratamento especial e diferenciado para países em desenvolvimento, em particular os países de menor desenvolvimento relativo, em conformidade com
os acordos da Organização Mundial do Comércio.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
10.a.1 Percentual de linhas tarifárias aplicadas às importações originárias dos países de
menor desenvolvimento relativo e dos países em desenvolvimento com tarifa zero (Tier I).

3. Meta 10.a (Brasil)
Meta mantida sem alteração.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística

( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Assim como nas metas 10.5 e 10.6, argumenta-se que não cabe nenhuma adequação ao
caso brasileiro.
Ressalta-se ainda que o Brasil já cumpre amplamente a meta, tendo em vista a existência de
vários acordos de preferências tarifárias com países em desenvolvimento e países de menor
desenvolvimento relativo.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Ministério das Relações Exteriores

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 10.a
ODS 17 (metas 17.10, 17.11 e 17.12)
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II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 10 meta a
A identificação dos indicadores nacionais deverá ser feita posteriormente em conjunto com
o IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 10.B
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 10.b (Nações Unidas)
Incentivar a assistência oficial ao desenvolvimento e fluxos financeiros, incluindo o investimento
externo direto, para os Estados onde a necessidade é maior, em particular os países de menor
desenvolvimento relativo, os países africanos, os pequenos Estados insulares em desenvolvimento
e os países em desenvolvimento sem litoral, de acordo com seus planos e programas nacionais.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
10.b.1 Fluxo total de recursos para o desenvolvimento, por país receptor ou doador e tipo de
fluxo (ex.: assistência oficial ao desenvolvimento – AOD, investimento estrangeiro direto –
FDI e outros fluxos) (Tier II).

3. Meta 10.2 (Brasil)
Incentivar cooperação internacional para o desenvolvimento, incluindo o investimento externo
direto, para os Estados onde a necessidade é maior, em particular os países de menor desenvolvimento relativo, os países africanos, os pequenos Estados insulares em desenvolvimento e
os países em desenvolvimento sem litoral, de acordo com seus planos e programas nacionais.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística

( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Visto que assistência oficial ao desenvolvimento é conceito que se aplica aos países da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), substitui-se por
cooperação internacional para o desenvolvimento, onde o Brasil possui várias iniciativas,
para tornar a meta adequada ao caso nacional. Além disso, cooperação internacional para
o desenvolvimento é um conceito mais amplo e englobaria a assistência oficial ao desenvolvimento, caso o Brasil venha a integrar a OCDE no futuro.

6. Conceitos importantes mencionados na meta

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério das Relações Exteriores
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior
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8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 10.b
ODS 17 (metas 17.2, 17.3, 17.5, 17.6 e 17.7)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 10 meta b
A identificação dos indicadores nacionais deverá ser feita posteriormente em conjunto com
o IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
Como sugestão:
Deve-se acompanhar as informações sobre a Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento
Internacional – COBRADI (Ipea/Ministério das Relações Exteriores). Em particular Gastos do
governo brasileiro com a cooperação para o desenvolvimento internacional. E quando possível por tipo de cooperação (técnica, educacional, científica, humanitária, etc...). Entretanto
ainda não há periodicidade regular dessas informações.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 10.C
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 10.c (Nações Unidas)
Até 2030, reduzir para menos de 3% os custos de transação de remessas dos migrantes e
eliminar “corredores de remessas” com custos superiores a 5%.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
10.c.1 Custos das remessas como um percentual do montante remetido (Tier III).

3. Meta 10.c (Brasil)
Meta mantida sem alteração.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística

( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
De acordo com o Banco Mundial, o custo médio para envio de remessas no Brasil é 5,86%,
menor que a média do G20. Para receber remessas é 6,98%. Baseado nessas informações
manteve-se os valores da meta original.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Remessas, nesta meta, trata-se do envio de dinheiro de um migrante para as suas famílias
ou outros indivíduos em seu país de origem.
Corredores de remessas são os meios por quais as remessas são enviadas, usualmente
agências postais, bancos e operadores de transferência de dinheiro (por exemplo, Western
Union, UAE Exchange...).

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Banco Central

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 10.c
ODS 10 (meta 10.7)
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II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 10 meta c
A identificação dos indicadores nacionais deverá ser feita posteriormente em conjunto com
o IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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QUADRO 1
Resumo da Proposta de Adequação de Metas do ODS 11
Total de
Metas

Nº de metas
que se aplicam
ao Brasil

Nº de Metas
que foram
adequadas
à realidade
nacional

Nº de Metas
finalísticas

Nº de
Metas de
Implementação

Nº de Metas
criadas

10

10

10

6

4

0

QUADRO 2
Grupo de Trabalho – Oficina 1 (realizada em 13 abr. 2018)*
Nome do participante

Órgão

1

Adam Alves Borges

Ministério das Cidades (Mcidades)

2

Amanda Alves Olalquiaga

Ministério das Cidades (MCidades)

3

Ana Cristina S. Linhares

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama)

4

Antônio Elias

Ministério do Planejamento (MP)

5

Aristeu de Oliveira Junior

Ministério da Saúde (MS)

6

Bárbara Marguti

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

7

Bolívar Pêgo

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

8

Bruno Dantas Hidalgo

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

9

Carlos Vinícius Pinto

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

10 Cayo de Oliveira Franco

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

11 Claudio Alves Ferreira Jr.

Ministério das Cidades (MCidades)

12 Claudio Stenner

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

13 Cleber Bezerra Aguiar

Ministério da Integração (MI)

14 Daniel Mariz Tavares

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran)

15 Daniel Masiero

Ministério das Cidades (MCidades)

16 Daniela Mattar

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
(MCTI)

17 Dario Peixoto

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM)

18 Davi Alves Mendes

Ministério do Meio Ambiente (MMA)

19 Denise Schuter

Ministério das Cidades (MCidades)

20 Dorotea Blos

Ministério do Planejamento (MP)

21 Elisa Suganuma

Ministério das Cidades (MCidades)

22 Elzivam Sousa Carvalho

Ministério do Meio Ambiente (MMA)

23 Geniana Gazotto

Ministério das Cidades (MCidades)

24 Giuliana Correa

Ministério da Integração (MI)

25 Gláucia Maia de Oliveira

Ministério das Cidades (MCidades)
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Nome do participante

Órgão

26 Guilherme Wiedman

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
(MCTIC)

27 Heloisa Spazapan

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran)

28 Henrique Beltrão

Ministério da Saúde (MS)

29 João Henrique Evangelista

Ministério do Meio Ambiente (MMA)

30 Karla Santos

Ministério de Minas e Energia (MME)

31 Liliana Pimentel

Ministério do Meio Ambiente (MMA)

32 Luiz Belino F. Sales

Sistema Único de Saúde/Ministério da Saúde (SUS/MS)

33 Magnus Caldeira

Ministério das Cidades (MCidades)

34 Oswaldo Moraes

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
(MCTIC)

35 Patrícia Pereira

Ministério Planejamento (MP)

36 Rafael H. M. Pereira

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

37 Regina Alvalá

Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres
Naturais (Cemaden)

38 Rodrigo Luis Comini Curi

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

39 Rodrigo Marques dos Santos

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

40 Rodrigo Ramiro

Ministério do Planejamento (MP)

41 Samuel Menezes de Castro

Ministério da Integração (MI)

42 Silvia Midone Saito

Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres
Naturais (Cemaden)

43 Valéria S. Hammes

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)

44 Vanessa G. Nadalin

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

45 Wilma Tomé

Ministério das Cidades (MCidades)

* Esta lista está incompleta, pois uma parte da lista de presença se perdeu durante a oficina.
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META 11.1
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 11.1 (Nações Unidas)
Até 2030, garantir o acesso de todos a habitação segura, adequada e a preço acessível, e
aos serviços básicos e urbanizar as favelas.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
11.1.1 Percentual da população urbana morando em favelas, assentamentos informais ou
habitações inadequadas (Tier I).

3. Meta 11.1 (Brasil)
Até 2030, garantir o acesso de todos a moradia digna, adequada e a preço acessível; aos
serviços básicos e urbanizar os assentamentos precários de acordo com as metas assumidas no Plano Nacional de Habitação, com especial atenção para grupos em situação
de vulnerabilidade.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
• Substitui-se o termo “habitação segura’ porque segurança pode se referir ao contrato de
ocupação da terra (segurança jurídica), segurança da posse, ou segurança física contra
violência e assaltos, segurança em relação à desastres e remoções etc. Já o termo “moradia digna” é mais amplo e reconhecido em documentos oficiais da política nacional de
habitação. Trata-se de um termo que abarca diversas dimensões da questão habitacional
e, portanto, mais ousado que o texto original da meta. Sua introdução na redação serviria
como indutor de aprimoramento da meta. As dimensões do que constitui moradia digna
serão captadas de maneira mais concreta nos indicadores de acompanhamento.
• O Ministério das Cidades está conduzindo uma revisão do Plano Nacional de Habitação
(Planhab), que deverá incluir uma atualização do cálculo de demanda habitacional
futura e metas quantitativas alinhadas a política nacional de desenvolvimento urbano.
O grupo achou por bem manter no momento uma referência explicita ao Planhab
para que a meta do ODS não seja descolada do plano nacional sendo atualizado.
• Foi consenso substituir o termo favela por “assentamentos precários” por ser termo
técnico utilizado nos dados oficiais no Brasil.
• A questão do saneamento ambiental já está contemplada no ODS 6 Água Potável
e Saneamento.
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6. Conceitos importantes mencionados na meta
Moradia digna: a moradia adequada é um dos direitos humanos garantidos a todos pela legislação internacional e também pela Constituição brasileira. Segundo o Comentário nº 4 do
Comitê sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Nações Unidas, 1991), para que
o direito à moradia adequada seja satisfeito, há alguns critérios que devem ser atendidos,
incluindo: i) Segurança da posse que garanta a proteção legal contra despejos forçados,
perseguição e outras ameaças; ii) Disponibilidade de serviços, materiais, instalações e infraestrutura como água potável, saneamento básico, energia para cozinhar, aquecimento,
iluminação, armazenamento de alimentos ou coleta de lixo; iii) economicidade, com custo
que não ameace ou comprometa o exercício de outros direitos humanos dos ocupantes; iv)
habitabilidade, onde a moradia precisa garantir a segurança física e estrutural proporcionando espaço adequado, bem como proteção contra o frio, umidade, calor, chuva, vento,
outras ameaças à saúde; v) acessibilidade, em que a moradia precisa ser adequada aas
necessidades específicas dos grupos desfavorecidos e marginalizados não são levados em
conta; e iv) localização apropriada, em que a moradia não pode ser isolada de oportunidades de emprego, serviços de saúde, escolas, creches e outras instalações sociais ou, se
localizados em áreas poluídas ou perigosas (Fonte: Brasil. Secretaria de Direitos Humanos
da Presidência da República Direito à moradia adequada. Brasília: Coordenação Geral de
Educação em SDH/PR, Direitos Humanos, Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos
Direitos Humanos, 2013).

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Ministério do Esporte
Ministério das Cidades
Ministério dos Direitos Humanos

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 11.1
ODS 11 (meta 11.5)
ODS 6
ODS 7
ODS 12

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 11 meta 11.1
1. Ônus do aluguel no orçamento familiar (ou outros componentes do déficit habitacional).
• Fonte: Censo Demográfico (IBGE).
• Periodicidade: Decenal.
• Última data disponível: 2010.
2. Percentual de domicílios precários em relação ao total de domicílios do país.
Fonte: Censo Demográfico (IBGE).
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• Periodicidade: Decenal.
• Última data disponível: 2010.
3. Percentual da população residente em aglomerados subnormais em relação a população
total do país.
• Fonte: Censo Demográfico (IBGE): o conceito de aglomerados subnormais possivelmente passará por revisão metodológica.
• Periodicidade: Decenal.
• Última data disponível: 2010.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 11.2
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 11.2 (Nações Unidas)
Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e
a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos
transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação
de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
11.2.1 Percentual da população que tem acesso conveniente a transporte público, por sexo,
idade e pessoas com deficiência (Tier II).

3. Meta 11.2 (Brasil)
Até 2030 melhorar a segurança viária e o acesso a cidade por meio de sistemas de mobilidade urbana que sejam ambientalmente mais sustentáveis, socialmente mais inclusivos e
economicamente mais eficientes, acessíveis e justos, com especial atenção para o transporte
público de massa, para o transporte ativo e para as necessidades das pessoas em situação de
vulnerabilidade, em especial àquelas com deficiência e com mobilidade reduzida, mulheres,
crianças e pessoas idosas.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
• Foi incluída na redação da meta a priorização de modos de transporte não motorizados e coletivo de massa, seguindo-se as diretrizes da Política Nacional de
Mobilidade Urbana.
• A nova redação da meta visa deixar mais explícita a relevância da promoção do transporte ativo para promoção de sistema de transporte inclusivos e sustentáveis, o que
já é reconhecido pelos documentos oficiais do Ministério das Cidades e por órgãos
internacionais como e a Organização Mundial de Saúde e UN Habitat.
• Optou-se por incluir na redação da meta a ideia de “acesso à cidade por meio de
sistemas de mobilidade”. É uma inclusão ambiciosa, uma vez que amplia o escopo
da meta original. Por outro lado, a inclusão está alinhada com a política da Secretaria
de Mobilidade do Ministério. Essa inclusão ressalta que os investimentos e serviços
de transporte urbano não são um fim em si mesmo, mas servem como meio para
ampliar o acesso da população a oportunidades e atividades nas cidades.
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• Sugeriu-se explicitar a expressão “preços acessíveis” pois o termo “socialmente
inclusivo” não seria suficiente. Acessibilidade inclui acesso físico, tarifário, informação para planejar a viagem. Foi acatado incluir “acessível e justo”, para dar oportunidades a todos e dado o peso que o gasto com transporte possui no orçamento
das famílias brasileiras.
• Retirada do “ampliar”: entendeu-se que “proporcionar o acesso a sistemas” está
de acordo com o objetivo da Política Nacional de Mobilidade Urbana de garantir
o acesso universal à cidade e com o texto original em inglês (provide access).
Ao proporcionar o acesso a quem não tem, ou proporcionar o acesso em determinadas condições adequadas, a ampliação da oferta está implícita, sendo
desnecessário seu uso.
• Retirou-se a duplicidade da palavra “economicamente” porque é possível reescrever a frase evitando a duplicidade, sem prejuízos para o entendimento do “tripé da
sustentabilidade” social, econômica e ambiental.

6. Conceitos importantes mencionados na Meta
Segurança viária: refere-se a métodos e medidas para reduzir o risco de acidentes na rede viária.
Transporte coletivo de massa: meios de transporte como ônibus, trens, metro e Bus Rapid
Transit (BRT).
Transporte ativo: transporte que utilizam meios não motorizados, como caminhar e bicicleta.

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Ciência, tecnologia, inovações e Comunicações
Ministério das Cidades
Ministério de Minas e Energia
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil
Secretaria Nacional de Juventude

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 11.2
ODS 11 (Metas 11.3, 11.6, e 11.7).
ODS 5

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 11 meta 11.2
1. Percentual de viagens feitas por meio de transporte público, a pé ou de bicicleta.
• Fonte: Censo Demográfico, Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) – IBGE.
• Periodicidade: Decenal (Censo), a cada 5 anos (PNS).
• Última data disponível: PNS 2013, Talvez Censo 2020 se variável for incluída.
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2. Ônus do orçamento familiar com transporte público.
• Fonte: Pesquisa de Orçamento Familiar (POF/IBGE).
• Periodicidade: a cada 5 anos.
• Última data disponível: 2008-2009.
3. Taxa de óbitos em acidentes de trânsito por 100 mil habitantes.
• Fonte: Departamento de informática do Sistema Único de Saúde (DataSUS).
• Periodicidade: anual.
• Última data disponível: 2015.
4. Percentual da população vivendo próxima (num raio de 1Km) a terminais e estações de
transporte de média e alta capacidade (total e por faixa de renda).
• Fonte: Censo Demográfico (IBGE) e dados de prefeituras com estacoes de
transporte geolocalizadas.
• Periodicidade: a cada 10 anos.
• Última data disponível: 2010.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 11.3
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 11.3 (Nações Unidas)
Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e a capacidade para o planejamento e a gestão participativa, integrada e sustentável dos assentamentos humanos, em
todos os países.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
11.3.1 Razão da taxa de consumo de terra com a taxa de crescimento populacional (Tier II).
11.3.2 Percentual de cidades com uma estrutura de participação direta da sociedade civil no
planejamento e gestão urbana que operam de forma regular e democrática (Tier III).

3. Meta 11.3 (Brasil)
Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, aprimorar as capacidades para o
planejamento, para o controle social e para a gestão participativa, integrada e sustentável
dos assentamentos humanos, em todas as unidades da federação.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação:
A redação da meta foi adaptada para se enfatizar o papel da governança urbana e da participação social para a promoção de uma “urbanização inclusiva e sustentável. O planejamento
participativo é condição necessária, mas não suficiente para ter urbanização sustentável.
A legislação federal brasileira já reconhece a relevância da participação social no planejamento e gestão das áreas urbanas, embora ainda seja um desafio para muitas cidades o
fortalecimento de sua governança urbana com forte componente de participação social.
Existem muitos desafios para gestão participativa acontecer na prática. Sugeriu-se destacar
no texto aumento do controle social, que envolve não apenas a participação social no planejamento e gestão, mas também no monitoramento e avaliação das políticas.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Planejamento integrado: envolve o planejamento coordenado de diferentes áreas de governo para gerar sinergia, por exemplo, entre políticas ambientais, de uso do solo, habitação,
transporte, etc.
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Gestão participativa: implica no envolvimento de comunidades locais nos processos de elaboração e planejamento de políticas públicas, assim como nas etapas de monitoramento e
avaliação dessas políticas.
Urbanização sustentável: a noção de urbanização sustentável consolida-se entre os membros
das Nações Unidas a partir da pactuação da Nova Agenda Urbana, na terceira Conferência
Habitat, em Quito, em outubro de 2016. Este conceito aborda desde a adoção de soluções
de energia renovável, sistemas de transporte mais ecológicos e a gestão sustentável dos
recursos naturais. No documento final da Conferência, que define a Nova Agenda Urbana
(NAU), destacam-se as disposições sobre a igualdade de oportunidades para todos, o fim
da discriminação, a importância das cidades mais limpas, a redução das emissões de carbono, o respeito pleno aos direitos de refugiados e migrantes, a implementação de melhores
iniciativas verdes e de conectividade. Dessa maneira, a adoção da NAU levaria as cidades e
os assentamentos humanos a tornarem-se espaços mais inclusivos e sustentáveis.

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Ciência, tecnologia, inovações e Comunicações
Ministério do Meio Ambiente
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Ministério das Cidades

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 11.3
ODS 11 (metas 11.a e 11.b)
ODS 16
ODS 17

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 11 meta 11.3
1. Percentual de municípios com Plano Diretor participativo.
• Fonte: Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic/IBGE).
• Periodicidade: pesquisa básica anual.
• Última data disponível: 2015.
2. Percentual de municípios com conselhos municipais e Fóruns municipais setoriais.
• Fonte: Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic/IBGE).
• Periodicidade: pesquisa básica anual.
• Última data disponível: 2015.
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3. Percentual de municípios que fazem orçamento participativo.
• Fonte: Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic/IBGE).
• Periodicidade: pesquisa básica anual.
• Última data disponível: 2015.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 11.4
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 11.4 (Nações Unidas)
Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
11.4.1 Despesas totais (públicas e privadas) per capita gastas na preservação, proteção e
conservação de todo o patrimônio cultural e natural, por tipo de patrimônio (cultural, natural,
misto e de designação do Centro do Patrimônio Mundial), nível de governo (nacional, regional e local/municipal), tipo de despesa (despesas de manutenção/investimento) e tipo de
financiamento privado (doações em espécie, setor privado sem fins lucrativos e patrocínio)
(Tier III).
11.4.1a Despesas totais públicas per capita gastas na preservação, proteção e conservação
de todo o patrimônio (Tier III).
11.4.1b Despesas totais públicas per capita gastas na preservação, proteção e conservação
de todo o patrimônio natural (Tier III).
11.4.1c Despesas totais públicas per capita gastas na preservação, proteção e conservação
de todo o patrimônio misto e de designação do Centro do Patrimônio Mundial (Tier III).

3. Meta 11.4 (Brasil)
Fortalecer as iniciativas para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do Brasil.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística

( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Retirou-se a redundância do texto “Fortalecer esforços”.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Patrimônio cultural: pode ser material ou imaterial. Patrimônio cultural material: imóveis
como os das cidades históricas, sítios arqueológicos e paisagísticos e bens individuais; ou
móveis, como coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos,
arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos. Patrimônio cultural imaterial:
práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer;
celebrações; formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas; e nos lugares
como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas. (Fonte: IPHAN,
Constituição artigos 215 e 216).
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Patrimônio natural: pode envolver: i) os monumentos naturais constituídos por formações
físicas e biológicas ou por grupos de tais formações que tenham um Valor Universal Excepcional do ponto de vista estético ou científico; ii) as formações geológicas e fisiográficas e
as zonas estritamente delimitadas que constituem o habitat de espécies animais e vegetais ameaçadas, que tenham um Valor Universal Excepcional do ponto de vista estético ou
científico; iii) os lugares naturais ou as zonas naturais estritamente delimitadas, que tenham
um Valor Universal Excepcional desde o ponto de vista científico, da conservação ou da
beleza natural; e iv) Valor Universal Excepcional: Significância natural é tão excepcional que
transcende fronteiras nacionais e é importante para gerações presentes e futuras de toda
a humanidade. Está na World Heritage List & List of World Heritage in danger (Fonte: United
Nations Environment Programme – UNEP, Convenção do patrimônio mundial –1972).

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Ciência, tecnologia, inovações e Comunicações
Ministério da Cultura
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
Ministério do Esporte

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 11.4
ODS 6
ODS 12
ODS 13
ODS 14
ODS 15

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 11 meta 11.4
1. Percentual de municípios com conselho municipal de cultura e patrimônio histórico.
• Fonte: Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic/IBGE).
• Periodicidade: pesquisa básica anual.
• Última data disponível: 2015.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 11.5
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 11.5 (Nações Unidas)
Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas
por desastres e diminuir substancialmente as perdas econômicas diretas causadas por elas
em relação ao produto interno bruto global, incluindo os desastres relacionados à água, com
o foco em proteger os pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
11.5.1 Número de mortes, pessoas desaparecidas e diretamente afetadas por desastres,
por 100.000 pessoas (Tier I).
11.5.2 Perda econômica direta em relação ao produto interno bruto global, danos à infraestrutura crítica e perturbação de serviços básicos atribuídos a desastres (Tier II).

3. Meta 11.5 (Brasil)
Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas
por desastres naturais, assim como o número de pessoas residentes em áreas de risco e
diminuir substancialmente as perdas econômicas diretas causadas por desastres em relação ao produto interno bruto – considerando os desastres de origem hidrometeorológica e
climatológica, com especial atenção em proteger pessoas de baixa renda e demais grupos
em situação de vulnerabilidade.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação:
1. Optou-se por tornar explicito na meta que serão considerados desastres de origem
hidrometeorológica e climatológica, que são os tipos de desastres mais adequados a realidade brasileira.
2. Inclui-se na proposta de nova redação da meta a redução do número de pessoas expostas
ao risco de desastres, o que refletiria de maneira mais direta os avanços que o país tem feito
sobre o tema de redução do risco de desastres e dos seus impactos sociais, econômicos
e ambientais.
2.1. adoção de uma meta dessa natureza se beneficiaria do fato de que o Brasil já propôs
uma Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (Lei 12608/2012), que precisa ser regulamentada, de modo que estados e municípios possam implementar planos de gestão de
riscos de desastres naturais.
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2.2. Os indicadores eventualmente propostos para acompanhamento dessa meta também
podem se valer do e monitoramento de riscos e emissão de alertas de desastres naturais
já estruturado no MCTIC pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres
Naturais (CEMADEN) (disponível em: <http://www.cemaden.gov.br/>).
3. A redação original coloca a preocupação de se diminuir perdas econômicas diretas causadas por desastres naturais em relação ao produto interno bruto global. O grupo optou por
manter esse trecho da redação original da meta, embora se reconheças os desafios metodológicos e de disponibilidade de dados para sua aferição no Brasil.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Desastres naturais: séria interrupção do funcionamento de uma comunidade ou de uma sociedade em qualquer escala devido a eventos perigosos que interagem com condições de
exposição, vulnerabilidade e capacidade, levando a uma ou mais dos seguintes aspectos:
perdas e impactos humanos, materiais, econômicos e ambientais (UNISDR, 2017) (Fonte:
United Nations Office for Disaster Risk Reduction: <https://goo.gl/UQRUct>).
Áreas de risco: A área de risco é a área passível de ser atingida por fenômenos ou processos
naturais e/ou induzidos que causem efeito adverso. As pessoas que habitam essas áreas
estão sujeitas a danos à integridade física, perdas materiais e patrimoniais (MCidades, 2007).

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Ministério das Cidades
Ministério de Minas e Energia
Ministério da Integração Nacional
Ministério do Meio Ambiente
Agência Nacional de Águas

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 11.5
ODS 6
ODS 13
ODS 14

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 11 meta 11.5
1. Percentual de domicílios (ou da população) em áreas de risco.
• Fonte: Censo Demográfico (IBGE) e Cemaden.
• Periodicidade: Decenal (Censo).
• Última data disponível: 2010.
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2. Número de óbitos provocados por desastres.
• Fonte: Departamento de informática do Sistema Único de Saúde (DataSUS).
• Periodicidade: anual.
• Última data disponível: 2015.
3. Percentual da população que recebe alerta de risco de desastres elaborado pelo MCTIC
ou via SMS pela Defesa Civil.
• Fonte: registro administrativo – MCTIC ou Ministério da Integração.
• Periodicidade: informação a ser coletada.
• Última data disponível: informação a ser coletada.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 11.6
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 11.6 (Nações Unidas)
Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando
especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
11.6.1 Percentual de resíduos sólidos urbanos regularmente coletados e com descarga final
adequada sobre o total de resíduos sólidos urbanos gerados, por cidades (Tier II).
11.6.2 Níveis médios anuais de material particulado (PM2.5 e PM 10) em cidades (população
ponderada) (Tier I).

3. Meta 11.6 (Brasil)
Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades e melhorar os índices
de qualidade do ar e a gestão de resíduos sólidos, e garantir que todas cidades acima de
500 mil habitantes tenham sistema de monitoramento de qualidade do ar.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
• A redação da meta foi modificada para dar um foco mais palpável na melhora nos
índices de qualidade do ar e gestão de resíduos sólidos.
• Atualmente não há um sistema de monitoramento em escala nacional integrado. Surgiu a questão de incluir na redação além da meta finalística também uma meta meio
que envolveria avançar o fortalecimento de um sistema integrado de monitoramento
da qualidade do ar num número maior de cidades. O critério do porte de cidades
de 500 mil habitantes foi uma sugestão inicial do grupo tendo em vista que cidades
de maior porte populacional tendem a apresentar maiores desafios para melhorar
a qualidade do ar devido a intensidade de atividade industrial e de transportes. A
adequação desse recorte proposto, no entanto, deveria ser mais bem avaliado e
discutido com um número maior de técnicos da área e sociedade civil.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Índices de qualidade do ar: índices de nível de poluição do ar numa determinada zona, podendo
considerar o nível de concentração atmosférica de poluentes como ozônio, monóxido de
carbono, material particulado etc.
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Cobertura de serviços de saneamento ambiental: proporção de domicílios que são atendidos
com serviços de água encanada, coleta e tratamento de esgoto.
Gestão de resíduos sólidos: políticas de coleta e tratamento de “lixo” sólido e semissólido,
proveniente das residências, das indústrias, dos hospitais, do comércio, de serviços de limpeza urbana ou da agricultura.

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério do Trabalho
Ministério do Meio Ambiente
Ministério das Cidades

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 11.6
ODS 3
ODS 6
ODS 9
ODS 12
ODS 13
ODS 14
ODS 15

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 11 meta 11.6
1. Percentual de municípios com Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
• Fonte: Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic/IBGE).
• Periodicidade: pesquisa básica anual.
• Última data disponível: 2015.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 11.7
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 11.7 (Nações Unidas)
Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e
verdes, em particular para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
11.7.1 Parcela média da área construída das cidades que é espaço aberto para uso público
de todos, por sexo, idade e pessoas com deficiência (Tier II).
11.7.2 Percentual de pessoas vítimas de assédio físico ou sexual, por sexo, idade, tipo de
deficiência e local de ocorrência, nos últimos 12 meses (Tier III).

3. Meta 11.7 (Brasil)
Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis
e verdes, em particular para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência, e demais grupos em situação de vulnerabilidade.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Meta Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
• A redação da meta foi modificada de forma a ser mais abrangente e incluir “demais
grupos em situação de vulnerabilidade”.
• A meta parece combinar (a) questões de segurança pública envolvendo a redução
de índices de criminalidade, com (b) questões de planejamento do espaço urbano
de modo a facilitar o acesso físico a espaços públicos e áreas verdes.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Acesso universal ou desenho universal: concepção de produtos, ambientes, programas e
serviços a serem usados, na maior medida possível, por todas as pessoas, sem necessidade
de adaptação ou projeto específico, não excluindo os recursos de tecnologia que contribuem
para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência quando
necessários (Fonte: Estatuto da Pessoa com Deficiência, 2013).
Espaços públicos verdes: áreas públicas com amenidades ambientais, como praças, parques, reservas naturais etc.
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7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta:
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Ministério da Cultura
Ministério do Esporte
Ministério das Cidades
Ministério dos Direitos Humanos

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 11.7
ODS 11 (meta 11.2)
ODS 5
ODS 10
ODS 16

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 11 meta 11.7
1. Percentual de pessoas residentes em domicílios cujo padrão urbanístico do entorno possui
calçadas com rampas de acesso e áreas verdes nas faces de quadra dos domicílios.
• Fonte: Censo Demográfico (IBGE).
• Periodicidade: Decenal.
• Última data disponível: 2010.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 11.A
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 11.a (Nações Unidas)
Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas
e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de desenvolvimento.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
11.a.1 Percentual da população que vive em cidades que implementam planos de desenvolvimento urbano e regional que integram projeções populacionais e necessidades de recursos,
por tamanho da cidade (Tier III).

3. Meta 11.a (Brasil)
Apoiar a integração econômica, social e ambiental em áreas metropolitanas e entre áreas
urbanas, periurbanas, rurais e cidades gêmeas, considerando territórios de povos e comunidades tradicionais, por meio da cooperação interfederativa, reforçando o planejamento
nacional, regional e local de desenvolvimento.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística

( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
• Parece adequado interpretar a redação original da meta como se ela fizesse uma
referência implícita à importância da cooperação interfederativa. Assim, optou-se
por incluir mais explicitamente a questão da cooperação interfederativa e de gestão
metropolitana na nova redação. No Brasil, esse tema tem particular relevância no
Estatuto da Metrópole e aponta para o papel da cooperação interfederativa para
planejamento e gestão das Funções Públicas de Interesse Comum (FPICs).
• Concordou-se sobre a importância de incluir na redação da meta a questão da cooperação internacional e cidades em fronteira, tema que já vem sendo abordado pelo
Ministério da Integração.
• A meta também foi adaptada para se tornar mais inclusive e apontar que territórios
de povos e comunidades tradicionais devem ser considerados nos esforços para
integração social, econômica e ambiental.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Cooperação interfederativa: promoção da articulação entre ações e políticas de diferentes
entes federativos, como municípios, estados e união.
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7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Ciência, tecnologia, inovações e Comunicações
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Ministério do Meio Ambiente
Ministério do Esporte
Ministério da Defesa
Ministério da Integração Nacional
Ministério das Cidades
Ministério dos Direitos Humanos

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 11.a
ODS 11 (meta 11.2, 11.3 e 11.6)

II. S UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 11 meta 11.a
1. Percentual de aglomerações urbanas com algum órgão de gestão metropolitana.
• Fonte: Censo Demográfico (IBGE) e Ministério das Cidades.
• Periodicidade: Decenal (Censo).
• Última data disponível: 2010.
2. Percentual de Regiões Metropolitanas que instituíram Plano de Desenvolvimento
Urbano Integrado.
• Fonte: registro administrativo – Ministério das Cidades.
• Periodicidade: informação a ser coletada.
• Última data disponível: informação a ser coletada.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 11.B
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 11.b (Nações Unidas)
Até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades e assentamentos humanos
adotando e implementando políticas e planos integrados para a inclusão, a eficiência dos
recursos, mitigação e adaptação à mudança do clima, a resiliência a desastres; e desenvolver
e implementar, de acordo com o Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres
2015-2030, o gerenciamento holístico do risco de desastres em todos os níveis.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
11.b.1 Número de países que adotam e implementam estratégias nacionais de redução de
riscos de desastres alinhadas com o Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres
2015-2030 (Tier III).
11.b.2 Percentual de governos locais que adotam e implementam estratégias locais de redução de riscos de desastres alinhadas com estratégias nacionais de redução de riscos de
desastres (Tier II).

3. Meta 11.b (Brasil)
Até 2030, aumentar significativamente o número de cidades que possuem políticas e planos
desenvolvidos e implementados para mitigação, adaptação e resiliência a mudanças climáticas e gestão integrada de riscos de desastres de acordo com o Marco de SENDAI.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística ( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
• Buscou-se simplificar a redação da meta para reduzir a imprecisão de algumas expressões sem comprometer a objetivo final da meta.
• A redação original aponta a meta para 2020. Para fins de avaliação do progresso do
país perante as metas do ODS, optou-se por considerar o horizonte até 2030 para
seguir o compromisso internacional do Brasil com o marco SENDAI. O horizonte de
2030 também visa manter a consistência com as demais metas do ODS e dar maior
tempo útil para avanço na meta dada iminência do ano de 2020. Isso não altera
eventuais compromissos que o Brasil tenha assumido para 2020 perante o acordo
de SENDAI ou outros acordos.
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6. Conceitos importantes mencionados na meta
• Mitigação à mudança do clima pode ser feita por meio de: i) Mudança tecnológica e
substituição que reduzem entradas de recursos e emissões por unidade de produto; ii) Mitigação por meio de ações que visam evitar criação de impacto ambiental,
minimizar os impactos já causados, reabilitar e restaurar ecossistemas e áreas já
afetadas; ou iii) compensação por medidas que visam compensar eventuais impactos
negativos há causados (Fonte: <https://goo.gl/XbwVFJ>).
• Adaptação à mudança do clima: Iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos aos efeitos reais ou esperados das
mudanças climáticas.
• Resiliência a desastres: capacidade de assentamentos humanos em resistirem
impactos negativos de eventuais desastres e de se recuperarem destes desastres.
• Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres.

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Ciência, tecnologia, inovações e Comunicações
Ministério do Meio Ambiente
Ministério da Integração Nacional
Ministério das Cidades

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 11.b
ODS 11 (meta 11.5)
ODS 6
ODS 9
ODS 13
ODS 14
ODS 15

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 11 meta 11.b
1. Percentual de municípios com plano municipal de redução de riscos.
• Fonte: Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic/IBGE).
• Periodicidade: pesquisa básica anual.
• Última data disponível: 2015.
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2. Percentual de municípios com ações e/ou instrumentos de gerenciamento de riscos.
• Fonte: Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic/IBGE).
• Periodicidade: pesquisa básica anual.
• Última data disponível: 2015.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 11.C
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 11.c (Nações Unidas)
Apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio de assistência técnica e financeira,
para construções sustentáveis e robustas, utilizando materiais locais.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
11.c.1 Percentual de apoio financeiro aos países de menor desenvolvimento relativo que é
atribuído à construção e modernização de edifícios sustentáveis, resilientes e eficientes em
termos de recursos, utilizando materiais locais (Tier III).

3. Meta 11.c (Brasil)
Apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio de assistência técnica e financeira,
para construções sustentáveis e robustas, priorizando recursos locais.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística ( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Optou-se por substituir o termo “materiais locais” por “recursos locais”, o que incluiria não
apenas recursos físicos e materiais, mas também poderia incluir mão de obra local.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Construções sustentáveis e robustas: construções robustas que se adequem as variações
nas condições climáticas locais; e que sejam construídas com base em processos e materiais
de construção que minimizem a geração de resíduos.

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério das Relações Exteriores
Ministério das Cidades

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 11.c
ODS 6
ODS 9
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ODS 12
ODS 13

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 11 meta 11.c
1. Número de projetos de construção e modernização de edifícios sustentáveis em países em desenvolvimento que receberam assistência técnica ou financeira do governo
federal brasileiro.
• Fonte: registro administrativo – Ministério das Relações Exteriores.
• Periodicidade: informação a ser coletada.
• Última data disponível: informação a ser coletada.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Proposta de Metas Brasileiras

12

ASSEGURAR PADRÕES DE
PRODUÇÃO E DE CONSUMO
SUSTENTÁVEIS

ODS 12: Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis

QUADRO 1
Resumo da Proposta de Adequação de metas do ODS 12

Total de metas

Nº de metas
que se aplicam
ao Brasil

Nº de metas
que foram
adequadas
à realidade
nacional

Nº de metas
finalísticas

Nº de
metas de
implementação

Nº de metas
criadas

12

12

8

5

7

1

* Foi criada 01 nova meta na 12.3

QUADRO 2
Grupo de Trabalho – Oficina 1
Nome

Instituição

1

Abdon Rocha Brandão

Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira/Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (CEPLAC/Mapa)

2

Alexandre José Cervo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC)

3

Ana Cirstina S. Linhares

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama)

4

Ana Márcia Valadão

Ministério do Turismo (MTur)

5

André Luís M. Freire

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP)

6

Anisia Batista Abreu

Ministério do Meio Ambiente (MMA)

7

Bruno C. P. Nunes

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)

8

Carolina Belisario

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)

9

Caroline Lopes Durce

Ministério da Fazenda (MF)

10 Ciro Eduardo Ferreira

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)

11 Dea Fioravante

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

12 Demetrios Christofidis

Ministério do Meio Ambiente (MMA)

13 Elizeu N. Silva

Ministério da Fazenda (MF)

14 Érico Oliveira Silva

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)

15 Flávio J. M. Peixoto

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

16 Glauber José Krause

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC)

17 Gustavo Porpino Araujo

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)

18 Henrique Saule

Ministério do Meio Ambiente (MMA)

19 Heraldo Peres Junior

Ministério do Meio Ambiente (MMA)

20 Ilka Ap. P.S. Castro

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC)

21 João Batista D. Câmara

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama)

22 João Henique Evangelista

Ministério do Meio Ambiente (MMA)

23 José Antonio Sena

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

24 Juliana de S. Lima

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC)
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Nome

300

Instituição

25 Juliana Guedes C. Bezerra

Ministério do Meio Ambiente (MMA)

26 Kleber Santos

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)

27 Lisiane Taquary

Ministério da Cultura (MinC)

28 Lúcio Vinícius Baliza Barros

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)

29 Lys Matos Cunha

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM)

30 Maíra Murrieta Costa

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)

31 Marcelo M. Reis

Ministério do Meio Ambiente (MMA)

32 Marcus Vinicius Martins

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)

33 Marília Passos T. de Almeida

Ministério do Meio Ambiente (MMA)

34 Marina Landeiro

Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro/Ministério do
Meio Ambiente (IBRJ/MMA)

35 Mayra P. M. Amboni

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama)

36 Miguel Naudi Coral

Ministério da Cultura (MinC)

37 Paula Pereira

Ministério do Meio Ambiente (MMA)

38 Paulo Cesar M. Morais

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama)

39 Paulo Ramos Mocelin

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)

40 Pedro A. Alves

Escola Nacional de Administração Pública (Enap)

41 Pedro Miranda

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

42 Priscila Koeller

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

43 Renata Campos Aranha

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama)

44 Sérgio F. Cortizo

Ministério de Minas e Energia (MME)

45 Sinara Leandra

Ministério do Turismo (MTur)

46 Tania Maria Souza

Ministério do Meio Ambiente (MMA)

47 Tassiane Garcia Peinado

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama)

48 Veronica Marques Tavares

Ministério do Meio Ambiente (MMA)

49 Vinicius Trindade

Ministério das Relações Exteriores (MRE)

50 Wagner Martins

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
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META 12.1
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 12.1 (Nações Unidas)
Implementar o Plano Decenal de Programas Sobre Produção e Consumo Sustentáveis, com
todos os países tomando medidas, e os países desenvolvidos assumindo a liderança, tendo
em conta o desenvolvimento e as capacidades dos países em desenvolvimento.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
12.1.1 Número de países com planos de ação nacionais de consumo e produção sustentáveis
(SCP) ou SCP integrados como uma prioridade ou um objetivo nas políticas nacionais (Tier III).

3. Meta 12.1 (Brasil)
Implementar o Plano de Ação para Produção e Consumo Sustentáveis, em articulação com
entes federados.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística

( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A adequação da redação da meta considerou que o Plano Decenal de Programas sobre
Produção e Consumo Sustentáveis já está sendo implementado por meio do Plano de Ação
para Produção e Consumo Sustentáveis (PPCS), do Ministério do Meio Ambiente.
Com este entendimento, o Brasil estaria cumprindo a meta. Neste cenário, a redação proposta prevê avançar, na medida em que propõe a articulação com os entes federados, tanto
Unidades da Federação quanto Municípios, para a sua implementação.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
“Produção sustentável” pode ser entendida como sendo a incorporação, ao longo de todo o
ciclo de vida de bens e serviços, das melhores alternativas possíveis para minimizar impactos
ambientais e sociais. (ver em: <https://goo.gl/pgCmWx>).

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério do Meio Ambiente
Ministério de Minas e Energia
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
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8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 12.1
ODS 8 (meta 8.4)
ODS 11 (meta 11.3)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 12 meta 12.1
O GT recomenda a construção de indicador que permita mensurar a evolução do número
de ações desenvolvidas pelo governo federal e demais entes da federação voltadas para a
produção e o consumo sustentáveis.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 12.2
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 12.2 (Nações Unidas)
Até 2030, alcançar gestão sustentável e uso eficiente dos recursos naturais.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
12.2.1 Pegada material, pegada material per capita, e pegada material por unidade do PIB (Tier II).
12.2.2 Consumo doméstico material, consumo doméstico material per capita e consumo
doméstico material por unidade do PIB (Tier II).

3. Meta 12.2 (Brasil)
Meta mantida sem alteração.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

( ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A avaliação do Grupo é de que a redação da meta está adequada.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Gestão sustentável é aquela que segue os critérios e princípios de sustentabilidade – ambiental, social e econômica – definidos pela ONU.
Uso eficiente de recursos naturais significa gerar mais valor com a utilização menor dos recursos. O aumento da demanda e do consumo tem consequências inevitáveis sobre o aumento
da oferta da produção e o esgotamento dos recursos naturais do planeta, especialmente em
vista do aumento da população, da renda e do número de consumidores com estilos de vida
insustentáveis. Desta forma, são necessárias práticas relacionadas à aquisição de produtos
e serviços que visam diminuir ou até mesmo eliminar os impactos ao meio ambiente.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério do Meio Ambiente
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão
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8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 12.2
ODS 6
ODS 14 (meta 14.7)
ODS 15 (meta 15.2)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 12 meta 12.2
A identificação dos indicadores nacionais deverá será feita posteriormente em conjunto com
IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 12.3
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 12.3 (Nações Unidas)
Até 2030, reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial, em nível de
varejo e do consumidor, e reduzir as perdas de alimentos ao longo das cadeias de produção
e abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
12.3.1 Índice global de perda de alimentos (Tier III).

3. Meta 12.3 (Brasil)
12.3.1br Até 2030, reduzir o desperdício de alimentos per capita nacional, em nível de varejo e do consumidor, e reduzir as perdas de alimentos ao longo das cadeias de produção e
abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita.
12.3.2br Estabelecer marco regulatório para a redução do desperdício de alimentos no Brasil.

4. Tipo de meta (Brasil)
Meta 12.3.1br
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

Meta 12.3.2br
(

) Meta Finalística

( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico
•

Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Na alteração da meta foi eliminada a proposta original de “reduzir pela metade” porque o
Grupo optou por aguardar a proposta a ser definida na “Estratégia Intersetorial para a Redução de Perdas e Desperdício de Alimentos no Brasil”, instituída em Dezembro de 2017,
no âmbito da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN), que
conduzirá as discussões e definirá metas para o país.
Além disso, foi criada uma nova meta 12.3.1br para comportar a necessidade do estabelecimento de marco r-egulatório para a redução do desperdício de alimentos no Brasil.
Isto porque há diversos projetos de lei sobre a matéria, sem, no entanto, estabelecer o
marco regulatório.
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6. Conceitos importantes mencionados na meta
A Estratégia Intersetorial para a Redução de Perdas e Desperdício de Alimentos no Brasil
“tem como objetivo o combate às perdas e ao desperdício de alimentos e se orienta pela
ampliação do acesso da população a uma alimentação adequada e saudável.
Pretende, então, promover “um processo inclusivo para determinar pontos críticos, causas
das perdas e desperdício em diferentes níveis, possíveis soluções e os graus de intervenção,
determinando um plano de ação que inclua os diferentes atores. ”
Ver: <https://goo.gl/NHdwTA>.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério do Meio Ambiente
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário/Casa Civil
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 12.3
ODS 8 (meta 8.4)
ODS 9 (meta 9.1)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 12 meta 12.3
O GT não propôs indicadores, mas recomenda a criação de indicadores que permitam
mensurar a quantidade em toneladas de alimentos desperdiçados pelo país em relação à
quantidade em toneladas de alimentos produzidos internamente.
No entanto, não há indicador oficial e com periodicidade definida já estabelecido.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 12.4
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 12.4 (Nações Unidas)
Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente adequado dos produtos químicos e de
todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo com os marcos
internacionalmente acordados, e reduzir significativamente a liberação destes para
o ar, água e solo, para minimizar seus impactos negativos sobre a saúde humana e o
meio ambiente.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
12.4.1 Número de países signatários de acordos internacionais ambientais sobre resíduos
perigosos e outras substâncias químicas que cumpram seus compromissos e transmitam
informações conforme exigido por cada contrato relevante (Tier I).
12.4.2 Resíduos perigosos gerados per capita e percentual de resíduos perigosos tratados,
por tipo de tratamento (Tier II).

3. Meta 12.4 (Brasil)
Meta mantida sem alteração.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Meta de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação
referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança (arranjo
institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas, etc.)
necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Apesar de manter a meta sem alteração, o Grupo de trabalho chama atenção para dois
pontos principais:
i)

Não é possível avaliar se haverá uma “redução significativa “, porque o universo
das substâncias químicas é imenso, sendo impossível ou inadequado fixar um
percentual adequado de redução. Não se pode esperar pactuar uma métrica única, como no caso dos gases de efeito estufa e gases que reduzem a camada de
ozônio. Estima-se que existam em todo o planeta 125.000 substâncias químicas
sintéticas ou naturais em circulação no planeta, tornando-se inviável determinar
um percentual de redução.

ii) Entende-se que “alcançar o manejo ambientalmente adequado dos produtos e de
todos os resíduos” envolve, necessariamente, a redução, a níveis ambientalmente
adequados, da liberação desses produtos e resíduos para o ambiente.
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Assim, o Grupo sugere retirar o termo “significativamente” por ser um termo genérico e de
interpretação subjetiva. Mas, o Ipea manteve o termo como forma de demarcar a necessidade
de avanços nesta área.
Além disso, o GT considerou que o ano estabelecido para a meta poderia ser modificado,
em virtude do processo intersessional em curso para definição da estratégia pós- SAICM
(Abordagem estratégica para a gestão internacional de químicos) /pós-2020 para a agenda
internacional da segurança química.

6. Conceitos importantes mencionados na meta

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério do Meio Ambiente
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Ministério de Minas e Energia
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Ministério das Cidades
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
Ministério da Saúde
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Ministério do Trabalho e Emprego
Fundacentro

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 12.4
ODS 2 (metas 2.4 e 2.5)
ODS 3 (meta 3.9)
ODS 6 (meta 6.3)
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II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 12 meta 12.4
O GT não propôs indicadores, mas recomenda que seja posteriormente aprofundado o
debate para a criação de indicadores de desempenho/ implementação da meta, tais como:
• Quantidade de normativos que eliminem ou restrinjam o uso de uma substância
química industrial ou agrotóxico;
• Realização de Relatórios de eliminação de Bifenilas Policloradas (PCBs) e de estoques obsoletos de agrotóxicos POPs;
• Realização de concentração de poluentes na gasolina (ANP);
• Realização de Relatórios de poluentes na água, ar e solo.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação a ser realizado
conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 12.5
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 12.5 (Nações Unidas)
Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução,
reciclagem e reuso.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
12.5.1 Taxa de reciclagem nacional, toneladas de material reciclado (Tier III).

3. Meta 12.5 (Brasil)
Meta mantida sem alteração.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Meta de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação
referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança (arranjo
institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas, etc.)
necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Apesar de manter a meta sem alteração, o Grupo de trabalho destaca que o termo ‘substancialmente’, é impreciso e subjetivo. Houve a proposta de excluir o termo “substancialmente”,
no entanto o Ipea manteve com o objetivo de demarcar a necessidade de avanços nesta área.
Considera-se que reduzir é um conceito claro, embora não se tenha estabelecido de quanto
será a redução devido à falta de indicadores.
Após a definição de indicadores para esta meta, propõe-se retomar a discussão de qual será
o nível de redução a ser estabelecido.
Vale ressaltar ainda que, no caso brasileiro, não é possível estabelecer estimativa para 2030.
A dificuldade em quantificar a meta está baseada, principalmente, pelo fato de não existirem,
ainda, indicadores nacionais que permitam acompanhar a meta.
Por último, ressalta-se que o grande número de tipos/classes de resíduos dificulta estabelecer uma meta percentual geral para todos os tipos/classes de resíduos.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
“Redução, reciclagem e reuso”: referem-se ao princípio dos 3R´s, apresentado na Agenda
21: redução (do uso de matérias-primas e energia e do desperdício nas fontes geradoras),
reutilização direta dos produtos, e reciclagem de materiais.
Estão sendo considerados os resíduos sólidos, que têm a seguinte classificação:
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I – quanto à origem:
a) Resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências urbanas;
b) Resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e
vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;
c) Resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”;
d) Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados
nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j”;
e) Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas atividades,
excetuados os referidos na alínea “c”;
f) Resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais;
g) Resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme definido
em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS;
h) Resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e
demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e
escavação de terrenos para obras civis;
i)

Resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais,
incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades;

j)

Resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, terminais
alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira;

k) Resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios;
II – Quanto à periculosidade:
a) Resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo risco
à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou
norma técnica;
b) Resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea “a”.
Ver: <https://goo.gl/LssbYp>.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta:
Ministério do Meio Ambiente
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 12.5
ODS 11 (meta 11.6)
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II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 12 meta 12.5
A identificação dos indicadores nacionais deverá será feita posteriormente em conjunto com
IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 12.6
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 12.6 (Nações Unidas)
Incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e transnacionais, a adotar práticas sustentáveis e a integrar informações sobre sustentabilidade em seu ciclo de relatórios.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
12.6.1 Número de companhias que publicam relatórios de sustentabilidade (Tier III).

3. Meta 12.6 (Brasil)
Incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e transnacionais, a adotar
parâmetros e práticas de responsabilidade socioambiental e a integrar informações acerca
dessas práticas em seus sistemas, bancos de dados e ciclo de relatórios.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística

( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A adequação da meta se alinha ao que já vem sendo praticado pelas empresas no Brasil,
especialmente em conformidade com a Norma Técnica Brasileira ABNT NBR ISO 26000, de
2010, que estabelece “Diretrizes sobre responsabilidade social”.
A sugestão decorre do avanço tecnológico e do crescimento da economia colaborativa,
que estimula a responsabilidade socioambiental. A maioria das grandes empresas já está
trabalhando com sistemas de algoritmos avançados que podem inserir, conforme proposta,
parâmetros de responsabilidade socioambiental, inclusive para compreender padrões de
produção e consumo. A partir da compreensão desses padrões é possível propor mudanças
mais eficientes, para alavancar o avanço tecnológico e as práticas sustentáveis em países
em desenvolvimento.
A dificuldade de quantificar a meta está relacionada a falta de estatísticas oficiais com periodicidade definida, e por porte de empresa, sobre o tema. As estatísticas que serão geradas
a partir da Pesquisa de Inovação (PINTEC) 2017 do IBGE, cuja divulgação está prevista para
2019, permitirá mensurar, por exemplo, a elaboração de relatórios de sustentabilidade. A
partir destas estatísticas, será possível avaliar a quantificação da meta.
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6. Conceitos importantes mencionados na meta
“Práticas de responsabilidade social” – conforme definido pela Norma Técnica Brasileira
ABNT NBR ISO 26000.
A definição cunhada pela ISO 26000, e também adotada na norma Brasileira ABNT NBR
16001, é a de que a Responsabilidade Social: é a responsabilidade de uma organização pelos
impactos de suas decisões e atividades na sociedade e no meio ambiente, por meio de um
comportamento ético e transparente que:
• Contribua para o desenvolvimento sustentável, inclusive para a saúde e o bem-estar
da sociedade;
• Leve em consideração as expectativas das partes interessadas;
• Esteja em conformidade com a legislação aplicável;
• Seja consistente com as normas internacionais de comportamento e
• Esteja integrada em toda a organização e seja praticada em suas relações
Ver: <https://goo.gl/5qmHLj>.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério do Meio Ambiente
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Ministério de Minas e Energia
Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 12.6
ODS 13

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 12 meta 12.6
1. Percentual de empresas com certificação em Sistema de Gestão Ambiental (ABNT NBR
ISO 14001). Indicador não disponível, mas informação primária disponível.
Órgãos responsáveis:
• Inmetro – número de empresas com certificação em Sistema de Gestão Ambiental
(ABNT NBR ISO 14001).
• IBGE – total do número de empresas.
Periodicidade desejável: anual.
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Observação: Enquanto o indicador global não estiver disponível. O GT propõe a construção de indicador que permita mensurar o percentual ou número ou evolução de empresas com certificação em Sistema de Gestão Ambiental (ABNT NBR ISO 14001), como
indicador complementar.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 12.7
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 12.7 (Nações Unidas)
Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
12.7.1 Número de países que implementam políticas e planos de ação de compras governamentais sustentáveis (Tier III).

3. Meta 12.7 (Brasil)
Promover práticas de contratações e gestão públicas com base em critérios de sustentabilidade, de acordo com as políticas e prioridades nacionais.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística ( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação:
A adequação da meta está fundamentada no fato de que o termo “compras públicas sustentáveis” tem um alcance bastante limitado, pois se restringe à aquisição de bens e não contempla
contratação de obras e serviços. A terminologia “contratações” tem sido empregada no Brasil,
desde 2001, através do programa da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), do
Ministério do Meio Ambiente, adotado pelos órgãos da Administração Pública brasileira.
Ademais, esse alcance limitado das “compras públicas sustentáveis” está em desacordo com
textos normativos brasileiros recentes acerca da matéria, em especial a alteração do art. 3º
da Lei nº 8.666, de 1993, bem como o Decreto nº 7.746, de 2012, e as Instruções Normativas
nº 1, de 2010, nº 10, de 2012 e nº 5, de 2017. Tais textos trazem normas que denotam uma
abrangência maior, para além das compras públicas sustentáveis, que vão na direção das
contratações sustentáveis.
Assim, a alteração proposta não é conceitual, abrangendo todo o espectro de contratações públicas.
Além disso, no final de 2017 foi estabelecido decreto que prevê a reformulação das compras
públicas, sendo o grupo de trabalho liderado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Desta forma, um dos pontos já acordado é pela consideração da necessidade
de rever a denominação de “compras públicas sustentáveis” para “compras públicas com
critérios de sustentabilidade”, sendo oportuna já inserir esta alteração na meta adequada
para o Brasil.
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6. Conceitos importantes mencionados na meta
Contratações sustentáveis – abrangem tanto o momento da aquisição dos bens, serviços e
obras por meio das licitações públicas, como o planejamento e a execução contratual.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério do Meio Ambiente
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário/Casa Civil
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 12.7
ODS 13

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 12 meta 12.7
O GT recomenda:
• A construção de indicador de desempenho/implementação (como números de Termos de Referências –TR Sustentáveis por órgão público Federal); e
• A construção de indicador que permita acompanhar a implementação da meta por
outros níveis de governo.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 12.8
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 12.8 (Nações Unidas)
Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e conscientização sobre o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
12.8.1 Medida em que: i) a educação para a cidadania global e ii) a educação para o desenvolvimento sustentável (incluindo a educação sobre mudança do clima). São integradas em:
i) políticas nacionais de educação; ii) currículos; iii) educação de professores; e iv) avaliação
dos alunos (Tier III).

3. Meta 12.8 (Brasil)
Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e
conscientização sobre o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com
a natureza, em consonância com o Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEA).

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística (

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A adequação da meta foi baseada na necessidade de explicitar que ela trata especialmente de
educação ambiental, conforme o indicador estabelecido pela ONU. Desta forma, considerou-se necessário ressaltar na meta brasileira a existência do Programa Nacional de Educação
Ambiental (ProNEA), que trata exatamente do tema.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Programa Nacional de Educação Ambiental – programa instituído pelo Ministério do Meio
Ambiente e Ministério da Educação, em sua última versão em 2005, sem prazo determinado.
“O Programa Nacional de Educação Ambiental, cujo caráter prioritário e permanente deve
ser reconhecido por todos os governos, tem como eixo orientador a perspectiva da sustentabilidade ambiental.
Suas ações destinam-se a assegurar, no âmbito educativo, a interação e a integração equilibradas das múltiplas dimensões da sustentabilidade ambiental – ecológica, social, ética,
cultural, econômica, espacial e política – ao desenvolvimento do país, buscando o envolvimento e a participação social na proteção, recuperação e melhoria das condições ambientais
e de qualidade de vida. ” (ProNEA, 2005, p. 33).
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7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério do Meio Ambiente
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Educação

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 12.8
ODS 4 (Meta 4.7)
ODS 13 (Meta 13.3)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 12 meta 12.8
A identificação dos indicadores nacionais deverá ser feita posteriormente em conjunto com
o IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 12.A
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 12.a (Nações Unidas)
Apoiar países em desenvolvimento para que fortaleçam suas capacidades científicas e tecnológicas em rumo a padrões mais sustentáveis de produção e consumo.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
12.a.1 Montante do apoio aos países em desenvolvimento na área de pesquisa e desenvolvimento para o consumo e a produção sustentáveis e tecnologias ambientalmente seguras
(Tier III).

3. Meta 12.a (Brasil)
Meta mantida sem alteração.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística ( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
O entendimento do Grupo é de que a proposta da meta global é adequada ao Brasil e não
precisa ser alterada.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
7. Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Ciência, tecnologia, inovações e Comunicações
Ministério do Meio Ambiente
Ministério das Relações Exteriores

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 12.a
ODS 17 (meta 17.6)
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II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 12 meta 12.a
A identificação dos indicadores nacionais deverá será feita posteriormente em conjunto com
IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 12.B
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 12.b (Nações Unidas)
Desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os impactos do desenvolvimento sustentável para o turismo sustentável que gera empregos, promove a cultura e os
produtos locais.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
12.b.1 Número de estratégias ou políticas de turismo sustentável e planos de ação implementados com instrumentos de monitoramento e avaliação acordados – (Tier III).

3. Meta 12.b (Brasil)
Desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os impactos do desenvolvimento
sustentável para o turismo, acessível a todos, que gera emprego e trabalho digno, melhora
a distribuição de renda e promove a cultura e os produtos locais.

4. Tipo de meta (Brasil)
( ) Meta Finalística

( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Meta de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação
referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança (arranjo
institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas, etc.)
necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A adequação da meta teve o intuito de aperfeiçoar a redação original da ONU, detalhando
a expressão “turismo sustentável” de acordo com o que foi proposto na meta 8.9: – “que
gera emprego e trabalho digno, melhora a distribuição de renda e promove a cultura e os
produtos locais”.
A adoção da expressão “emprego e trabalho digno” está associada à terminologia adotada
pelo governo brasileiro nos documento e normas do Ministério do Trabalho e Emprego.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Turismo sustentável – conforme estabelecido na meta 8.9 – que gera emprego e trabalho
digno, melhora a distribuição de renda e promove a cultura e os produtos locais.
Trabalho Digno:- o conceito de trabalho digno, conforme destacado no ODS 8, resume as
aspirações do ser humano no domínio profissional e abrange vários elementos: oportunidades para realizar um trabalho produtivo com uma remuneração equitativa; segurança no local
de trabalho e proteção social para as famílias; melhores perspectivas de desenvolvimento
pessoal e integração social; liberdade para expressar as suas preocupações; organização
e participação nas decisões que afetam as suas vidas; e igualdade de oportunidades e de
tratamento para todas as mulheres e homens.
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7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Cultura
Ministério do Turismo
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 12.b
ODS 9 (meta 8.9)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 12 meta 12.b
A identificação dos indicadores nacionais deverá será feita posteriormente em conjunto com
IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 12.C
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 12.c (Nações Unidas)
Racionalizar subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis, que encorajam o consumo exagerado, eliminando as distorções de mercado, de acordo com as circunstâncias nacionais,
inclusive por meio da reestruturação fiscal e a eliminação gradual desses subsídios prejudiciais, caso existam, para refletir os seus impactos ambientais, tendo plenamente em conta
as necessidades específicas e condições dos países em desenvolvimento e minimizando os
possíveis impactos adversos sobre o seu desenvolvimento de maneira que proteja os pobres
e as comunidades afetadas.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
12.c.1 Montante dos subsídios aos combustíveis fósseis por unidade de PIB (produção e
consumo) e como percentual da despesa nacional total em combustíveis fósseis (Tier III).

3. Meta 12.c (Brasil)
Meta mantida sem alteração.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística ( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Apesar de serem mínimos os subsídios aos combustíveis fósseis no Brasil, manteve-se a
redação original da ONU, como forma de se preservar o seu conteúdo. Adicionalmente,
chama-se atenção para o fato de que há cargas tributárias distintas entre os combustíveis,
o que, indiretamente, pode levar a efeitos de incentivos indevidos ao consumo exagerado
de um determinado combustível.

6. Conceitos importantes mencionados na meta

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Fazenda
Ministério de Minas e Energia
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
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8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 12.c
ODS 13

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 12 meta 12.c
A identificação dos indicadores nacionais deverá será feita posteriormente em conjunto com
IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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TOMAR MEDIDAS URGENTES
PARA COMBATER A MUDANÇA
CLIMÁTICA E SEUS IMPACTOS

ODS 13: Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos

QUADRO 1
Resumo da Proposta de Adequação de metas do ODS 13

Total de
metas

Nº de metas
que se
aplicam ao
Brasil

Nº de metas
que foram
adequadas
à realidade
nacional

Nº de metas
finalísticas

Nº de
metas de
implementação

Nº de metas
criadas

5

4

4

2

2

0

QUADRO 2
Grupo de trabalho
Nome do Participante

Órgão

1

Americo Gonçalves

Ministério do Meio Ambiente (MMA)

2

André de Mello e Souza

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

3

Antonio Carlos Lago

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama)

4

Antonio Edgard G. S. Pinto

Procuradoria-Geral Federal/Advocacia-Geral da União (PGF/AGU)

5

Cid Caldas

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)

6

Claudio Alves Ferreira

Ministério das Cidades (MCidade)

7

Daniela Nogueira

Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo/
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (IPCIG/
Pnud)

8

Davi A. Mendes

Coordenação-Geral de Gestão de Informações sobre Meio
Ambiente/Ministério do Meio Ambiente (MMA)

9

Denise Kronemberger

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

10

Eleneide Doff Sotter

Secretaria de Mobilidade Social, do Produtor Rural e do
Cooperativismo/Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (SMS/Mapa)

11

Elzivam S. Carvalho

Secretaria Executiva/Ministério do Meio Ambiente (SE/MME)

12

Fabiano Brandão

Ministério da Justiça (MJ)

13

Felipe Nabuco

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama)

14

Fernanda Garcia Sampaio

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)

15

Fernando S. Beiro

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

16

Flavio Tadeu C. Silva

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)

17

Guilherme Gonçalves

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit/
Ministério das Cidades (GIZ/MCidades)

18

Gustavo Mozzer

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)

19

Henrique Saule

Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável/
Ministério do Meio Ambiente (SEDR/MMA)

20

Heraldo Peres Junior

Secretaria de Mudança do Clima e Florestas / Ministério do
Meio Ambiente
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Nome do Participante
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Órgão

21

Jan Janssen

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit/
Ministério das Cidades (GIZ/MCidades)

22

José Botelho Neto

Secretaria de Governo/Presidência da República (SeGov)

23

José Gustavo Feres

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

24

Julio Assao Kuwajima

Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo/
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (IPCIG/Pnud)

25

Karina Araup sousa

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/Ministério das
Cidades (SNSA/MCidades)

26

Luiz Augusto Bronzatto

Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo/
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (IPCIG/
Pnud)

27

Luiz Belino. F. Sales

Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do
Trabalhador/Ministério da Saúde (DSAST/MS)

28

Ricardo Vieira Araújo

Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e
Desenvolvimento/Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações (SEPED/MCTIC)

29

Marcello Cavalcanti Barra

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

30

Marcelo N. A. de Freitas

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)

31

Myrla de S. B. Vieira

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais/Ministério de Minas
e Energia (CPRM/MME)

32

Nathali Germano

Fundação Nacional do Índio (Funai)

33

Osvaldo Moraes

Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais/
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
(Cemaden/MCTIC)

34

Paula Gomes Moreira

Ministério da Integração Nacional (MI)

35

Paulo Cezar Dias de Alencar

Exército Brasileiro/Ministério da Defesa (EB/MD)

36

Paulo Cezar Rotella Braga

Ministério das Relações Exteriores (MRE)

37

Pedro Assumpção Alves

Escola Nacional de Administração Pública (Enap)

38

Péricles Cardim

Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia/
Ministério da Defesa (Censipan/MD)

39

Regina C. S. Alvala

Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais/
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
(Cemaden/MCTIC)

40

Rossano M. Ramos

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama)

41

Silvia Midori Saito

Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais/
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
(Cemaden/MCTIC)

42

Thiago C. Cagliari

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq)

43

Vinícius B. S. de Azeredo

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPOG)

44

Wilma Machado

Ministério das Cidades (MCidades)
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META 13.1
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 13.1 (Nações Unidas)
Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos os países.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
13.1.1 Número de mortes, pessoas desaparecidas e diretamente afetadas por desastres,
por 100.000 pessoas (Tier II).
13.1.2 Número de países que adotam e implementam estratégias nacionais de redução de
riscos de desastres alinhadas com o Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres
2015-2030 (Tier II).
13.1.3 Percentual de governos locais que adotam e implementam estratégias locais de
redução de riscos de desastres alinhadas com estratégias nacionais de redução de riscos
de desastres.

3. Meta 13.1 (Brasil)
Ampliar a resiliência e a capacidade adaptativa a riscos e impactos resultantes da mudança
do clima e a desastres naturais.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC sigla em inglês) deixa clara a
necessidade de resiliência para a promoção da “capacidade adaptativa”. O termo “capacidade adaptativa” é bem definido pelo IPCC, e, por essa razão, deve ser empregado na meta
em substituição a “capacidade de adaptação”. Da mesma forma, como a ONU emprega e
tem conceituação bem estabelecida do termo “desastres naturais”, esse termo substitui
“catástrofes naturais” na versão adequada da meta. Será necessário explicitar as tipologias
de desastres naturais nos indicadores. A substituição da palavra “relacionados” por “resultantes” tem por finalidade focar a meta nos riscos e impactos causados pela mudança do
clima, distinguindo-os daqueles que têm outras causas.
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6. Conceitos importantes mencionados na meta
• A noção de resiliência ambiental ficou conhecida a partir de 1970 e diz respeito à
aptidão de um determinado sistema que lhe possibilita recuperar o equilíbrio depois
de submetido a perturbações no ambiente. É também de largo uso com diversos
significados em psicologia, administração e física sempre referindo-se à capacidade
de restauração de um sistema.
• Conforme reconhece o PNUD, a resiliência a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais está, necessariamente, relacionada a questões de proteção social,
pleno emprego e outras.
• “Capacidade adaptativa” é o potencial de mudar para um estado mais desejável
frente aos impactos e riscos das mudanças climáticas.
• “Desastre natural” deve ser entendido como a consequência do impacto de um perigo natural em um sistema socioeconômico com um dado nível de vulnerabilidade,
o que impede que a comunidade afetada faça frente ao impacto. Será necessário
explicitar as tipologias de desastres naturais nos indicadores.
• Nesta meta 13.1, “risco” refere-se à probabilidade de que o desastre natural ocorra.
A valoração do risco inclui a avaliação da vulnerabilidade e a predição do impacto,
levando em consideração as margens que definem um risco aceitável em determinada comunidade.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Ciência, tecnologia, inovações e Comunicações
Ministério de Minas e Energia
Ministério do Meio Ambiente
Ministério da Integração Nacional
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Ministério das Cidades

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 13.1
ODS1
ODS 8
ODS 9
ODS 11

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 13 meta 13.1
O GT não apresentou indicadores, porém faz as seguintes recomendações:
• Incluir indicadores que focam em outros aspectos da meta além dos desastres naturais.
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• Ajustar indicadores para que eles reflitam elementos de resiliência, capacidade
adaptativa, riscos e impactos.
• Incluir indicadores de saúde.
• Incluir indicadores que revelem quais são os setores e populações afetados
por desastres.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 13.2
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 13.2 (Nações Unidas)
Integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamentos nacionais.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
13.2.1 Número de países que comunicaram o estabelecimento ou a operacionalização de
uma política/estratégia/plano integrado que aumenta a sua capacidade de adaptação aos
impactos adversos da mudança do clima e promove o desenvolvimento da resiliência climática
e a baixa emissão de gases de efeito estufa de forma a não ameaçar a produção de alimentos
(incluindo um plano nacional de adaptação, uma contribuição nacionalmente determinada,
comunicação nacional, relatório de atualização bienal ou outro).

3. Meta 13.2 (Brasil)
Integrar a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) às políticas, estratégias e planejamentos nacionais.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística

( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalística: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Esta meta busca internalizar a preocupação com as mudanças climáticas e inseri-la na elaboração das políticas públicas em âmbito nacional. A principal política nacional relacionada
a esta meta é a Política Nacional sobre Mudança do Clima – lei nº 12.187/2009. Há ainda o
Plano Nacional sobre mudança do Clima – Decreto n. 6.263/2010. A Lei nº 12.187/2009 prevê
a elaboração de Planos Setoriais com a inclusão de ações, indicadores e metas específicas
de redução de emissões e mecanismos para a verificação do seu cumprimento. Portanto,
embora a proposta de adequação da meta não difira significativamente da redação original
da ONU, ela torna a meta mais focada e concreta ao especificar o papel do PNMC.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
• “Políticas” reúnem um conjunto de decisões, planos, metas e ações governamentais
(seja em nível nacional, estadual ou municipal) voltados para a resolução de problemas de interesse público.
• “Estratégias” significam planos, métodos, manobras ou estratagemas usados para
alcançar um objetivo ou resultado específico.
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• “Planejamentos” consistem em uma importante tarefa de gestão e administração,
relacionada com a preparação, organização e estruturação de um determinado objetivo. São essenciais na tomada de decisões e execução dessas mesmas tarefas.
Também envolvem avaliações a posteriori das ações implementadas.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Ciência, tecnologia, inovações e Comunicações
Ministério do Meio Ambiente
Ministério da Defesa

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 13.2
ODS6
ODS 8
ODS 9
ODS 10
ODS 11
ODS 12
ODS 15
ODS 16

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 13 meta 13.2
1. Nível de emissão de gases causadores do efeito estufa.
• Fonte: Observatório do Clima.
• Disponibilidade: anual, última divulgação para 2016.
• Divulgação: anual.
2. Volume de investimentos em infraestrutura e energias eficientes no setor de transportes
(em reais).
• Fonte: Ministério da Fazenda – Secretaria do Tesouro Nacional.
• Disponibilidade: anual, última divulgação para 2017.
• Divulgação: anual.
3. Área de pastagens degradadas (em hectares).
• Fonte: SOMABRASIL, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
• Disponibilidade: anual, última divulgação para 2017.
• Divulgação: anual.
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4. Adoção de sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta e de Sistemas Agroflorestais
(em hectares).
• Fonte: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
• Disponibilidade: anual, última divulgação para 2017.
• Divulgação: anual.
5. Utilização do Sistema Plantio Direto (em hectares).
• Fonte: Federação Brasileira de Plantio Direto e Irrigação.
• Disponibilidade: última divulgação para 2012.
6. Fixação Biológica de Nitrogênio (em hectares).
• Fonte: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
• Disponibilidade: anual, última divulgação para 2017.
• Divulgação: anual.
7. Reflorestamento (em hectares).
• Fonte: Instituições estaduais de meio ambiente e entidades de classe que congregam
as indústrias de base florestal.
8. Tratamento de dejetos de animais para geração de energia e produção de composto
orgânico (em m3).
• 9. Desmatamento ilegal na Amazônia (em hectares).
• Fonte: Observatório do Clima.
• Disponibilidade: anual, última divulgação para 2016.
• Divulgação: anual.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 13.3
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 13.3 (Nações Unidas)
Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional
sobre mitigação global do clima, adaptação, redução de impacto, e alerta precoce à mudança do clima.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
13.3.1 Número de países que integraram mitigação, adaptação, redução de impactos e alerta
precoce nos currículos de ensino primário, secundário e terciário.
13.3.2 Número de países que comunicaram o fortalecimento de capacitação institucional,
sistêmica e individual para implementar ações de adaptação, mitigação, transferência de
tecnologia e de desenvolvimento.

3. Meta 13.3 (Brasil)
Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional
sobre mudança do clima, seus riscos, mitigação, adaptação, impactos, e alerta precoce.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalística: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Dado o caráter difuso das mudanças do clima, foi considerada importante a incorporação na
meta de questões relacionadas aos seus riscos e impactos. Como resultado, a meta adequada
tornou-se mais ampla que a original da ONU, não se restringindo à mitigação global do clima.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
• “Mitigação” é definida como uma intervenção antrópica para reduzir as fontes ou
aumentar os sumidouros de gases de efeito estufa (IPCC 2001a). As atividades
de mitigação incluem atividades que evitam emissões e atividades de sequestro
de carbono.
• O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC sigla em inglês) define “adaptação” como o ajuste nos sistemas natural e humano a um meio ambiente
novo ou em mudanças. Em particular, “adaptação” se refere ao ajuste nas práticas,
processos ou estruturas em resposta a estímulos climáticos, ou seus efeitos, atuais
ou esperados, junto ao esforço para reduzir a vulnerabilidade do sistema e suavizar
seus impactos adversos.
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• Enquanto a “mitigação” trata da redução das causas nocivas das mudanças climáticas, a “adaptação” foca nas consequências do processo. Portanto, quanto menor
for o esforço na “mitigação”, maior será a necessidade de “adaptação”.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Ciência, tecnologia, inovações e Comunicações
Ministério da Educação
Ministério do Meio Ambiente
Ministério da Defesa

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 13.3
ODS 4
ODS6
ODS 11
ODS 12
ODS 16

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 13 meta 13.3
A identificação dos indicadores nacionais deverá ser feita posteriormente em conjunto com
o IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 13.A
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 13.a (Nações Unidas)
Implementar o compromisso assumido pelos países desenvolvidos partes da Convenção
Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima para a meta de mobilizar conjuntamente
US$ 100 bilhões por ano até 2020, de todas as fontes, para atender às necessidades dos
países em desenvolvimento, no contexto de ações significativas de mitigação e transparência
na implementação; e operacionalizar plenamente o Fundo Verde para o Clima, por meio de
sua capitalização, o mais cedo possível.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
13.a.1 Montante mobilizado de dólares dos Estados Unidos (USD) por ano, a partir de 2020,
responsável pelo compromisso de USD 100 bilhões.

3. Meta 13.a (Brasil)
Meta não aplicável ao Brasil.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística (

) Meta de Implementação

5. Justificativa para a adequação
Essa meta se situa em âmbito internacional e é referente a compromisso assumido pelos
países desenvolvidos. Por tais razões, não é aplicável ao Brasil. A adequação à realidade
nacional exigiria deslocar foco para cooperação internacional brasileira, mas isso já é proposto na meta 13.b.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Não se aplica.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Não se aplica.

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 13.a
Não se aplica.
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II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 13 meta 13.a
Não se aplica.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 13.B
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 13.b (Nações Unidas)
Promover mecanismos para a criação de capacidades para o planejamento relacionado à
mudança do clima e à gestão eficaz, nos países menos desenvolvidos, inclusive com foco
em mulheres, jovens, comunidades locais e marginalizadas.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
13.b.1 Número de países menos desenvolvidos e pequenos Estados insulares em desenvolvimento que recebem apoio especializado, e montante do apoio, incluindo finanças, tecnologia
e desenvolvimento de capacidades, para mecanismos para aumentar as capacidades para
o planejamento e a gestão eficazes da mudança do clima, com foco em mulheres, jovens e
comunidades locais e marginalizadas.

3. Meta 13.b (Brasil)
Estimular a ampliação da cooperação internacional em suas dimensões tecnológica e educacional objetivando fortalecer capacidades para o planejamento relacionado à mudança do
clima e à gestão eficaz, nos países menos desenvolvidos, inclusive com foco em mulheres,
jovens, comunidades locais e marginalizadas.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística ( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A adequação da meta substitui o termo “promover mecanismos” por “estimular a ampliação da cooperação internacional” porque o principal “mecanismo” da meta original no caso
brasileiro já existe, não cabendo, portanto, ser “promovido”, mas sim “ampliado”. Ademais,
a meta adequada ao Brasil especifica os “mecanismos para a criação de capacidades para
o planejamento relacionado à mudança do clima e à gestão eficaz”, apontados na redação
original da meta, como sendo aqueles relativos à cooperação internacional. O GT considerou que a meta não deve discriminar tipos ou modalidades de cooperação, devendo enfatizar o “fortalecimento da capacitação” dos países menos desenvolvidos parceiros para o
planejamento (e não na “criação de capacidades”) em conformidade com a orientação da
cooperação brasileira para o desenvolvimento internacional.
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6. Conceitos importantes mencionados na meta
• A “cooperação técnica” busca fomentar o desenvolvimento, promovendo a capacitação humana e institucional e levando a mudanças estruturais na realidade
socioeconômica dos países aos quais se destinam. São exemplos de atividades de
cooperação técnica a transferência ou o compartilhamento de conhecimentos, experiências e boas práticas entre Governos – bilateralmente ou por meio de organização
internacional –, em bases não comerciais (Agência Brasileira de Cooperação – ABC).
• “Países menos desenvolvidos” (LDCs sigla em inglês) são países que, de acordo com
a ONU, ocupam as mais baixas posições nos rankings de indicadores de desenvolvimento socioeconômico e humano entre todos os países do mundo.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Ciência, tecnologia, inovações e Comunicações
Ministério da Justiça e Segurança Pública
Ministério do Meio Ambiente
Ministério das Relações Exteriores

8. Outros ODS e metas globais que têm correlação com a meta 13.b
ODS 17 (metas 17.3, 17.6 e 17.9)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 13 meta 13.b
1. Gastos da cooperação sul-sul brasileira direcionados para a criação de capacidades para
o planejamento relacionado à mudança do clima e à gestão eficaz, nos países menos desenvolvidos, inclusive com foco em mulheres, jovens, comunidades locais e marginalizadas.
• Fonte: Projeto COBRADI do Ipea em parceria com a ABC (MRE).
• Disponibilidade: variável, última divulgação para 2013.
• Divulgação: variável.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.

342

AGENDA 2030

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Proposta de Metas Brasileiras

14

CONSERVAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL
DOS OCEANOS, DOS MARES E DOS
RECURSOS MARINHOS PARA O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

ODS 14: C
 onservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para
o desenvolvimento sustentável

QUADRO 1
Resumo da Proposta de Adequação de metas do ODS 14
Total de
metas

Nº de metas
que se aplicam ao
Brasil

Nº de metas
que foram
adequadas
à realidade
nacional

Nº de metas
finalísticas

Nº de metas de
Implementação

Nº de metas
criadas

10

10

3

3

7

0

QUADRO 2
Grupo de trabalho
Nome do participante

Órgão

1

Adriana C. P. Rodrigues

Ministério da Saúde

2

Albino Alvarez

Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais/
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Dirur/Ipea)

3

Ana Cláudia de Paula

Secretaria de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto/Ministério da Defesa
(Sepesd/MD)

4

Ana Lucia O. Costalonga

Marinha do Brasil/Estado-Maior da Armada/Ministério da Defesa (MB/
EMA/MD)

5

Ana Paula Prates

Secretaria de Biodiversidade/Ministério do Meio Ambiente (SBio/MMA)

6

Andréa Cruz Kaled

Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento/
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (SEPED/
MCTIC)

7

Andrei Polejack

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)

8

Angelita Coelho

Ministério do Meio Ambiente (MMA)

9

Antônio Carlos Lago

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama)

10 Antônio José Juliani

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC)

11 Carla Barbosa L. F. Santos

Diretoria de Proteção Ambiental/Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis (DPA/Ibama)

12 Ceres Belchior

Secretaria de Biodiversidade/Ministério do Meio Ambiente (SBio/MMA)

13 Cinthya Marinho

Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia/
Ministério da Defesa (Censipam/MD)

14 Cláudia M. Diniz

Centro Nacional de Monitoramento e Informações Ambientais/Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(Cenima/Ibama)

15 Elias Augusto S. Lengruber

Diretoria de Proteção Ambiental/Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis (DPA/Ibama)

16 Eliese C. Oliveira

Diretoria de Licenciamento Ambiental/Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (DLA/Ibama)

17 Elisa Suganuma

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/Ministério das Cidades
(SNSA/MCidades)

18 Ester Santos

Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário
(Sead)
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Nome do participante
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Órgão

19 George Porto Ferreira

Centro Nacional de Monitoramento e Informações Ambientais/Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(Cenima/Ibama)

20 Glauber José Krause

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração/Ministério
da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (SPOA/MDIC)

21 Ivan Teixeira

Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas/Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(DBFlo/Ibama)

22 João Paulo Viana

Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais/Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (Dirur/Ipea)

23 Jomary Mauricia

Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais/Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (Dirur/Ipea)

24 José Dias Neto

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama)

25 José Renato Legracie Júnior

Secretaria de Biodiversidade/Ministério do Meio Ambiente (SBio/MMA)

26 Juliana Guedes C. Bezerra

Departamento de Gestão Estratégica/Ministério do Meio Ambiente
(DGE/MMA)

27 Juliana Lima

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC)

28 Leonardo B. Póvoa

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC)

29 Marco Antonio de C. Oliveira

Diretoria de Geociências/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(DGC/IBGE)

30 Marcos Françoso

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)

31 Maria Bárbara S. Corandin

Secretaria Especial da Aquicultura e da Pesca da Presidência da
República (SEAP)

32 Maria Fernanda R. Arentz

Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar/
Ministério da Defesa (CIRM/MD)

33 Paula Moraes Pereira

Secretaria de Biodiversidade/Ministério do Meio Ambiente (SBio/MMA)

34 Paulo Rogério Gonçalves

Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

35 Péricles Cardim

Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia/
Ministério da Defesa (Censipam/MD)

36 Régis Pinto de Lima

Secretaria de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental/Ministério do
Meio Ambiente (SRQA/MMA)

37 Renato Leonardi

Divisão do Mar, da Antártida e do Espaço/Ministério das Relações Exteriores
(DMAE/MRE)

38 Rodrigo C. Ramiro

Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos/Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (SEPLAN/MP)

39 Rosane dos Santos Lourenço

Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais/Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (Dirur/Ipea)

40 Teresa Cristina C. Soares

Marinha do Brasil/Estado-Maior da Armada/Ministério da Defesa (MB/
EMA/MD)

41 Vitória Régia Coelho Costa

Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar/
Ministério da Defesa (CIRM/MD)
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META 14.1
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 14.1 (Nações Unidas)
Até 2025, prevenir e reduzir significativamente a poluição marinha de todos os tipos, especialmente a advinda de atividades terrestres, incluindo detritos marinhos e a poluição
por nutrientes.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
14.1.1 Índice de eutrofização costeira e densidade de detritos plásticos flutuantes (Tier III).

3. Meta 14.1 (Brasil)
Meta mantida sem alteração.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística (

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
O Brasil enfrenta graves problemas relacionados à poluição marinha, tanto devido ao lançamento de esgoto não tratado quanto pela destinação inadequada de resíduos sólidos.
Desta maneira, a meta global se aplica ao país, não necessitando de adequação. No entanto, cabe destacar que as duas variáveis consideradas no indicador da meta 14.1 (nível de
eutrofização e densidade de detritos plásticos flutuantes) não são monitoradas pelo Brasil
de maneira sistemática em toda a costa. Consequentemente, será necessário implantar um
sistema de monitoramento que passe a levantar os dados necessários para a mensuração
do indicador original.
Destaca-se que tal sistema deverá considerar, dentre outros aspectos técnicos, a mensuração, em unidade de medida padronizada, de material plástico, de todas as fontes, existente
no mar (a partir de estações fixas de coleta do parâmetro ao longo do litoral); e o nível de
matéria orgânica em suspensão no ambiente marinho (com foco, por exemplo, nas áreas
com poluição decorrente do lançamento de esgotos urbanos e industriais, e atividade como
a aquicultura). Outro parâmetro importante é a demanda bioquímica de oxigênio.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Eutrofização é o processo de poluição de corpos d´água (oceanos, rios e lagos), que causa mudança na coloração da água, tornando-a turva e/ou esverdeada e com mau cheiro.
Normalmente a eutrofização provoca a redução do nível de oxigênio dissolvido na água,
que por sua vez pode causar a mortandade de organismos por asfixia, causando impactos
negativos para os ecossistemas aquáticos.
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A demanda bioquímica de oxigênio (DBO) corresponde à quantidade de oxigênio consumida
por microrganismos presentes em uma certa amostra de efluente (como o esgoto doméstico
e o industrial). Como esses microrganismos realizam a decomposição da matéria orgânica
no meio aquático, saber a quantidade desse gás é uma forma efetiva de analisar o nível de
poluição existente nesse meio. A DBO é expressa geralmente em miligramas de oxigênio
por litro.
Poluição por nutrientes corresponde àquela causada por compostos químicos ricos em fósforo ou nitrogênio. As principais fontes de poluição por nutrientes são os esgotos urbanos
não tratados e as atividades agrícolas, neste último caso decorrente do uso excessivo de
fertilizantes nas culturas e, ainda, pelo escoamento de descargas de esgoto e de resíduos de
animais criados em cativeiro; ou então do processamento destes pela indústria agropecuária.

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério do Meio Ambiente
Ministério da Saúde
Ministério das Cidades
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 14.1
ODS 6
ODS 11
ODS 12

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 14 meta 1
1. Índice de eutrofização costeira e densidade de detritos plásticos flutuantes (Fonte: a definir, pois o país ainda não possui um sistema de monitoramento para as águas oceânicas).
2. Nível de poluição hídrica (ou carga poluidora de demanda bioquímica de oxigênio - DBO)
lançadas nos rios, nos municípios costeiros (Fonte: PPA 2016-2019, meta 041X, Ministério
do Meio Ambiente).
3. Percentual de municípios costeiros com mais de 50 mil habitantes que possuem diretrizes
ambientais no âmbito de instrumentos de planejamento urbano (Fonte: PPA 2016-2019, meta
03ZR, Ministério do Meio Ambiente).
4. Taxa de recuperação de materiais recicláveis em municípios costeiros (Fonte: PPA 20162019, meta 04DM, Ministério do Meio Ambiente).
5. Percentual da população brasileira residente em municípios costeiros beneficiada por
Planos Municipais de Resíduos Sólidos (Fonte: PPA 2016-2019, meta 04LI, Ministério do
Meio Ambiente).
6. Percentual de municípios costeiros com plano municipal de saneamento básico (Fonte:
PPA 2016-2019, meta 00OL, Ministério das Cidades).

348

ODS 14: C
 onservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para
o desenvolvimento sustentável

7. Percentual de municípios costeiros com controle da qualidade da água para consumo
humano (Fonte: PPA 2016-2019, meta 04ON, Ministério da Saúde).
8. Percentual de domicílios rurais em municípios costeiros servidos por rede coletora ou
fossa séptica para os excretas ou esgotos sanitários (Fonte: PPA 2016-2019, meta 04I7,
Ministério da Saúde).
9. Percentual de domicílios rurais em municípios costeiros, com renda de até três salários
mínimos mensais, que possuem banheiro ou sanitário no domicílio ou na propriedade (Fonte:
PPA 2016-2019, meta 04I8, Ministério da Saúde).
10. Quantidade (bilhões de m3) de volume anual de esgoto tratado em municípios costeiros
(Fonte: PPA 2016-2019, meta 040N, Ministério das Cidades).
11. Número de domicílios urbanos servidos por rede coletora ou fossa séptica para os excretas ou esgotos sanitários nos municípios costeiros (Fonte: PPA 2016-2019, meta 040M,
Ministério das Cidades).
12. Publicação do Plano Nacional para Combate ao Lixo no Mar (Fonte: Coordenação-Geral
de Gerenciamento Costeiro, Ministério do Meio Ambiente).**
13. Monitoramento das ações do Plano Nacional para Combate ao Lixo no Mar (Fonte:
Coordenação-Geral de Gerenciamento Costeiro, Ministério do Meio Ambiente).**
14. Percentual de pontos amostrados próprios e impróprios para banho no litoral brasileiro
(índice de balneabilidade) (Fonte: Coordenação-Geral de Gerenciamento Costeiro, Ministério
do Meio Ambiente).
15. Número de derrames de óleo detectados por imagens de satélite (Fonte: Centro Nacional
de Monitoramento e Informações Ambientais/Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis, Ministério do Meio Ambiente).
16. Percentual de municípios costeiros com aterros sanitários instalados (Fonte: Departamento de Qualidade Ambiental e Resíduos Sólidos - DQAR, Ministério do Meio Ambiente).
17. Concentrações de poluentes orgânicos persistentes e metais pesados monitorados em
cetáceos e peixes (Fonte: Departamento de Qualidade Ambiental e Resíduos Sólidos - DQAR,
Ministério do Meio Ambiente, Disponível em: <https://goo.gl/yqvFrT>, UERJ, Departamento
de Oceanagrafia, Projeto do Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores MAQUA).
* Indicadores propostos pela Coordenação-Geral de Gerenciamento Costeiro, Ministério do
Meio Ambiente.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 14.2
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 14.2 (Nações Unidas)
Até 2020, gerir de forma sustentável e proteger os ecossistemas marinhos e costeiros para
evitar impactos adversos significativos, inclusive por meio do reforço da sua capacidade de
resiliência, e tomar medidas para a sua restauração, a fim de assegurar oceanos saudáveis
e produtivos.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
14.2.1 Percentual de zonas econômicas exclusivas nacionais geridas por meio de abordagens
baseadas em ecossistemas (Tier III).

3. Meta 14.2 (Brasil)
Meta mantida sem alteração.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística ( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
O Brasil é um país com o privilégio de ter uma imensa linha de costa com mais de 8.500 km
de extensão. A meta global e seu indicador se aplicam ao país, pois o Brasil necessita gerir
de forma sustentável e proteger esse imenso patrimônio, em particular por meio de abordagens baseadas em ecossistemas. No entanto, cabe observar que, embora o Brasil considere
abordagens baseadas em ecossistemas na gestão ambiental (ver definições e exemplos na
próxima seção), o país não mensura de maneira sistemática o percentual da zona econômica
exclusiva nacional gerida de tal maneira.
Será necessário, portanto, implantar um sistema de monitoramento que passe a levantar os
dados necessários para a mensuração do indicador original.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
A abordagem ecossistêmica considera que a gestão ambiental deve ocorrer de maneira
integrada e integradora, levando em conta a complexidade intrínseca a tais sistemas, a diversidade dos componentes sociais e interesses econômicos que neles operam, os recursos
explorados e as necessidades de conservação. Tal abordagem é reconhecida, por exemplo,
como um dos pilares do Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas – PNAP, instituído pelo
Decreto nº 5.758, de 13/04/2006. A FAO também recomenda a adoção de tal abordagem na
gestão pesqueira. Por outro lado, a aplicação de tais abordagens tende a ser bem complexa.
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Os recursos não vivos correspondem principalmente aos recursos minerais de interesse
econômico, que ocorrem sobre o fundo marinho, ou, como o petróleo, abaixo do fundo, nas
camadas sedimentares adjacentes às margens continentais. Correspondem ainda a depósitos em regiões distantes das margens dos continentes, em bacias oceânicas, cordilheiras
mesoceânicas e montes e cadeias de montes submarinos. Mesmo a água dos oceanos é
por si só um bem mineral.
A Zona Costeira do Brasil é uma unidade territorial que se estende, na sua porção terrestre,
por mais de 8.500 km, abrangendo 17 estados e mais de quatrocentos municípios, distribuídos do Norte equatorial ao Sul temperado do país. Inclui ainda a faixa marítima formada por
mar territorial, com largura de 12 milhas náuticas a partir da linha da costa.
A Zona Marinha tem início na região costeira e compreende a plataforma continental marinha
e a Zona Econômica Exclusiva – ZEE que, no caso brasileiro, alonga-se até 200 milhas da
costa. Além de toda essa área, segundo os preceitos da Convenção das Nações Unidas sobre
os Direitos do MAR (CNUDM), o Brasil pleiteou, junto à Organização das Nações Unidas, um
acréscimo de 900 mil km2 a essa área, em pontos onde a Plataforma Continental vai além das
200 milhas náuticas (segundo a CNUDM, podendo ir até um máximo de 350 milhas). O pleito
foi aceito aumentando a área das águas jurisdicionais brasileiras para aproximadamente 4,5
milhões de km2, cuja área total está sendo chamada pela Comissão Interministerial sobre
os Recursos do Mar (CIRM), de Amazônia Azul.

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério do Meio Ambiente
Ministério da Defesa

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 14.2
ODS 14 (meta 14.1)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 14 meta 2
1. Percentual de zonas econômicas exclusivas nacionais geridas por meio de abordagens
baseadas em ecossistemas (Fonte: a definir, pois o país ainda não possui um sistema de
monitoramento para acompanhar o percentual da zona econômica exclusiva nacional gerido
por meio de abordagens baseadas em ecossistemas).
• Os indicadores abaixo foram propostos pela Coordenação-Geral de Gerenciamento
Costeiro do Ministério do Meio Ambiente e estão relacionados à implementação do
Programa Nacional para Conservação da Linha de Costa Brasileira (Procosta), que
tem por objetivo a monitoramento, gestão e conservação da linha de costa do país.
O Procosta é formado por quatro projetos:
2. Projeto Alt-Bat, que tem por objetivo a compatibilização das componentes verticais (altimetria) e de profundidade do oceano (batimetria) em toda a costa brasileira.
3. Projeto Projeção de Linhas de Costa Futuras e Identificação de Perigos, que tem por objetivo fazer projeções das alterações previstas para a linha de costa brasileira, considerando
cenários futuros para os intervalos temporais de 5, 10, 25, 50 e 100 anos.
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4. Projeto Riscos Costeiros e Estratégias de Adaptação, que pretende, a partir da linha de
costa atual, da projeção dos cenários futuros e do mapeamento dos perigos, realizar a avaliação dos riscos potenciais para a Zona Costeira, considerando os aspectos socioambiental
e econômico.
• Projeto Monitoramento e Gestão para a Conservação da Linha de Costa, que buscará estabelecer um programa de diagnóstico, monitoramento e gestão contínuos
da linha de costa, através de informações fidedignas, com o objetivo de fomentar o
estabelecimento de uma cultura de risco, ainda inexistente no país.
Indicadores propostos:
5. Projeto ALT-BAT (projeto piloto executado em uma das três áreas pré-selecionadas).
6. Projeto Perigos Costeiros (um mapa de perigos costeiros da atual linha de costa publicado).
7. Projeto Riscos Costeiros (Macrodiagnóstico da Zona Costeira e Marinha executado).
8. Projeto de Gestão Atual da Linha de Costa (um guia de obras de proteção costeira publicado).
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 14.3
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 14.3 (Nações Unidas)
Minimizar e enfrentar os impactos da acidificação dos oceanos, inclusive por meio do reforço
da cooperação científica em todos os níveis.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
14.3.1 Acidez marinha média (pH) medida no conjunto de estações representativas da amostragem (Tier III).

3. Meta 14.3 (Brasil)
Meta mantida sem alteração.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística ( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A acidificação dos oceanos é um problema global causado pelo aumento das emissões
de carbono, a partir da primeira revolução industrial, em meados do século XVIII. O Brasil,
com sua extensa costa, também está sendo afetado pela acidificação dos oceanos, de
maneira que a meta se aplica ao país, sendo que a mesma não necessita de adequação.
No entanto, cabe destacar que o Brasil não monitora de maneira sistemática a acidez (pH)
das águas do Oceano Atlântico ao longo da costa. Será necessário, portanto, implantar um
sistema de monitoramento que passe a levantar os dados necessários para a mensuração
do indicador original.
Além disso, será necessário definir parâmetros (valores limites) a serem usados para a meta e
para o indicador. Nesse sentido, o país deve aproveitar a experiência de iniciativas nacionais
como, por exemplo, a da Rede de Pesquisa Brasileira em Acidificação dos Oceanos (BrOA).
O grupo atua em ambientes distintos ao longo da costa brasileira, desde os ecossistemas
costeiros e estuarinos até o regime oceânico de águas abertas. Na implantação de tal sistema
de monitoramento deve-se considerar a manutenção de estações de medição já existentes
e a adição de outras em pontos de maior criticidade na qualidade da água em ecossistemas
costeiros e estuarinos (lagunas, manguezais) (para mais detalhes sobre a acidificação dos
oceanos ver a próxima seção).
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6. Conceitos importantes mencionados na meta
A acidificação dos oceanos é a diminuição contínua do pH da água, como consequência
da absorção de dióxido de carbono (CO2) da atmosfera. O pH da água do mar tende a ser
normalmente um pouco básico (acima de 8) e a acidificação dos oceanos provoca uma mudança para condições de pH tendendo a neutro (pH = 7). O aumento da concentração de
CO2 na atmosfera é provocado por atividades antrópicas tais como emissões decorrentes
do desmatamento, atividades industriais, e o funcionamento de motores que utilizam combustíveis fósseis.
A acidificação dos oceanos, o aumento da temperatura e a poluição podem provocar estresse
no ambiente e na vida marinha. Uma das consequências mais conhecidas está relacionada
às espécies que dependem do cálcio presente na água do mar como constituinte de seus
esqueletos, conchas e carapaças. É o caso dos corais, moluscos e crustáceos.

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério do Meio Ambiente
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 14.3
ODS 13

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 14 Meta 3
1. Acidez marinha média (pH) medida no conjunto de estações representativas da amostragem (Fonte: a definir, pois o país não possui ainda um sistema de monitoramento para
acompanhar a acidez marinha média (pH)).
2. Percentual do total da área conhecida de recifes de corais considerado saudável (Fonte:
Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: <https://goo.gl/8a4eFN>).
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 14.4
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 14.4 (Nações Unidas)
Até 2020, efetivamente regular a pesca, acabar com a sobrepesca, com a pesca ilegal, não
reportada e não regulamentada (INN) e com as práticas de pesca destrutivas, e implementar
planos de gestão com base científica, de forma a recuperar os estoques pesqueiros no menor
tempo possível, pelo menos a níveis que possam produzir rendimento máximo sustentável,
como determinado por suas características biológicas

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
14.4.1 Percentual de estoques pesqueiros dentro dos níveis biologicamente sustentáveis
(Tier I*).
*No caso do Brasil é Tier II (o país parou de produzir estatísticas nacionais em 2011).

3. Meta 14.4 (Brasil)
Meta mantida sem alteração.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística ( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A pesca é uma atividade econômica de grande importância, empregando milhares de pessoas no Brasil, que trabalham em geral por conta própria e na informalidade. Apesar de sua
importância social e econômica, as informações disponíveis sobre a pesca marinha sugerem
que esta passa por um processo de exaustão. Este quadro indica a importância e relevância
da adoção da meta global pelo Brasil, sendo que a mesma não necessita de adequação.
No entanto, cabe destacar que o último boletim oficial de estatística pesqueira do Brasil foi
publicado em 2011. O país ainda realiza levantamentos da produção pesqueira em algumas
Unidades da Federação e pesquisa científica que compreende algumas espécies e áreas.
A Secretaria Especial da Aquicultura e da Pesca da Presidência da República (SEAP/PR),
recriada recentemente, está estruturando um sistema de monitoramento das pescarias para
a geração dos dados necessários para a mensuração do indicador original. A ativação deste
sistema de monitoramento deverá demandar ainda algum tempo, pois implica na conclusão
do trabalho de estruturação do mesmo, alocação de recursos financeiros para o financiamento
do trabalho, dentre outras atividades.
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6. Conceitos importantes mencionados na meta
Níveis biologicamente sustentáveis correspondem àqueles níveis limites que podem ser
utilizados e que permitem que as populações de determinadas espécies, neste caso peixes (ou recursos pesqueiros) possam ser exploradas de maneira que se mantenham em
níveis adequados.
As quantidades que podem ser extraídas da natureza são definidas com base em avaliações
científicas dos estoques pesqueiros, que levam em conta, sobretudo, a produtividade dos
mesmos. Assim, avaliações de estoque estimam a quantidade de pescado que pode ser
capturada (a quantidade que determinado estoque é capaz de suportar). Do ponto de vista
biológico, isto significa estimar uma quantidade que, caso removida, permite que o estoque
se regenere naturalmente, retornando ao seu patamar anterior. Caso um recurso pesqueiro
seja sobreexplorado a quantidade de indivíduos em sua população começa a diminuir, o que
pode levar à completa exaustão do recurso, resultando em prejuízos biológicos (no limite
seria a extinção da espécie explorada), sociais e econômicos.

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Secretaria Especial da Aquicultura e da Pesca da Presidência da República
Ministério do Meio Ambiente
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 14.4
ODS 15

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 14 meta 4
1. Percentual de estoques pesqueiros dentro dos níveis biologicamente sustentáveis (Fonte:
Secretaria Especial da Aquicultura e da Pesca da Presidência da República e Ministério do
Meio Ambiente).
2. Número de Planos de Gestão implementados para as principais pescarias marinhas (Fonte:
PPA 2016-2019, meta 04HJ, Secretaria Especial da Aquicultura e da Pesca da Presidência
da República).
3. Percentual de redução do risco de extinção de espécies marinhas exploradas pela pesca
e constantes das Listas Nacionais Oficiais de espécies ameaçadas de Extinção (Fonte: PPA
2016-2019, meta 0484, Ministério do Meio Ambiente).
4. Número anual de operações de fiscalização da atividade pesqueira realizada em águas
jurisdicionais brasileiras (Fonte: PPA 2016-2019, meta 04GE, Ministério da Defesa).
5. Número de espécies com avaliação de estoques realizada, a cada dois anos (Fonte:
Secretaria Especial da Aquicultura e da Pesca da Presidência da República e Ministério do
Meio Ambiente).
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O grupo de trabalho do ODS 14 considerou importante, ainda, que volte a ser realizado o
trabalho de coleta de dados da produção da pesca nacional, por espécie, modalidade de
pesca e unidade da federação, consolidação e divulgação, anual, do boletim de estatística pesqueira nacional, uma vez que as informações do boletim são indispensáveis para o
acompanhamento desta meta.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 14.5
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 14.5 (Nações Unidas)
Até 2020, conservar pelo menos 10% das zonas costeiras e marinhas, de acordo com a
legislação nacional e internacional, e com base na melhor informação científica disponível.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
14.5.1 Cobertura de áreas protegidas em relação à área marinha (Tier I).

3. Meta 14.5 (Brasil)
Até 2020, conservar pelo menos 25% das zonas costeiras e marinhas, principalmente áreas
de especial importância para a biodiversidade e serviços ecossistêmicos, assegurada e
respeitada a demarcação, regularização e a gestão efetiva e equitativa, visando garantir a
interligação, integração e representação ecológica em paisagens marinhas mais amplas,
de acordo com a legislação nacional e internacional, e com base na melhor informação
científica disponível.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística (

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A meta brasileira foi adequada tomando como referência a meta nº 11 das Metas Nacionais
de Biodiversidade para 2020, que apresenta redação mais completa, e que já faz parte da
legislação ambiental vigente no país (aprovada pela Resolução nº 06 de 03 de setembro
de 2013 da Comissão Nacional de Biodiversidade – CONABIO). Além disso, será utilizado,
até negociações futuras, o valor atual da cobertura de unidades de conservação nas zonas
costeira e marinha recentemente atingido, que já é bem superior à meta ODS original.
O nível de cobertura de área protegida na zona costeira e marinha foi ampliado para 25%
com a criação de dois mosaicos de unidades de conservação, constituídos por uma Área de
Proteção Ambiental e um Monumento Natural, cada (Arquipélago de São Pedro e São Paulo
e Trindade/Martim Vaz).
Deve-se considerar, por meio de negociações futuras, o aumento de limite de cobertura,
uma vez que existem demandas de criação de unidades de conservação na Zona Costeira e
Marinha, e que o valor atual, que já é muito superior àquele da meta, foi alcançado faltando
ainda 12 anos para 2030. Por outro lado, destaca-se que tal incremento deve buscar a compatibilização entre as necessidades de conservação e as necessidades de desenvolvimento
do país.
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6. Conceitos importantes mencionados na meta
As unidades de conservação (UC) são espaços territoriais, incluindo seus recursos ambientais, com características naturais relevantes, que têm a função de assegurar a representatividade de amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações,
habitats e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, preservando o
patrimônio biológico existente. As UC dividem-se em dois grupos: i) Unidades de Proteção Integral, onde a proteção da natureza é o principal objetivo, de forma que as regras e
normas de uso são mais restritivas; e ii) Unidades de Uso Sustentável, que visam conciliar
a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais. Nesse segundo
grupo, atividades que envolvem coleta e uso dos recursos naturais são permitidas, bem
como a presença de moradores.
Mosaico de unidades de conservação corresponde a um conjunto de UC de categorias diferentes ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas protegidas públicas
ou privadas, e cuja gestão deve ser feita de maneira conjunta e integrada.

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério do Meio Ambiente
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Ministério da Defesa

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 14.5
ODS 15

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 14 meta 5
1. Cobertura de áreas protegidas em relação à área marinha (Fonte: Ministério do
Meio Ambiente).
2. Percentual da área das unidades de conservação costeiras avaliadas e cumprindo com
seus objetivos de criação conforme metodologia de monitoramento de efetividade de gestão
(Fonte: PPA 2016-2019 meta 047V, Ministério do Meio Ambiente).
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 14.6
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 14.6 (Nações Unidas)
Até 2020, proibir certas formas de subsídios à pesca, que contribuem para a sobrecapacidade
e a sobrepesca, e eliminar os subsídios que contribuam para a pesca INN, e abster-se de
introduzir novos subsídios como estes, reconhecendo que o tratamento especial e diferenciado adequado e eficaz para os países em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos
deve ser parte integrante da negociação sobre subsídios à pesca da OMC.*
*Levando em conta as negociações da OMC em curso e a Agenda de Desenvolvimento de
Doha da OMC e a Declaração Ministerial de Hong Kong.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
14.6.1 Progressos realizados pelos países no grau de implementação dos instrumentos internacionais destinados a combater a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada (Tier III).

3. Meta 14.6 (Brasil)
Até 2020, avaliar certas formas de subsídios à pesca, que contribuem para a sobrecapacidade e a sobrepesca, considerando a eliminação dos subsídios que contribuam para a
pesca INN, e abstendo-se de introduzir novos subsídios como estes, reconhecendo que o
tratamento especial e diferenciado adequado e eficaz para os países em desenvolvimento
e os países menos desenvolvidos deve ser parte integrante da negociação sobre subsídios
à pesca da OMC.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística (

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A meta foi adequada porque considerou-se que a adoção da redação das Nações Unidas
para a meta ODS 14.6 pelo Brasil introduziria a possibilidade de conflito com certas ações do
governo e que aparecem no PPA (Ministério do Trabalho, Ação 00H4 - Seguro Desemprego
(para o pescador profissional artesanal) e Secretaria Especial da Aquicultura e da Pesca da
Presidência da República, Ação 0080 - Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel de
Embarcações Pesqueiras). Por outro lado, é necessário reavaliar certas formas de subsídio
que podem estar contribuindo de maneira negativa para a sustentabilidade da pesca no
país. A proposta de adequação da meta busca contribuir no sentido do aperfeiçoamento
das ações do governo, compatibilizando o apoio ao setor produtivo e a sustentabilidade do
uso dos recursos pesqueiros.
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6. Conceitos importantes mencionados na meta
Seguro-desemprego do pescador artesanal, também conhecido como “seguro-defeso”, é
uma assistência financeira temporária concedida aos pescadores profissionais artesanais
que, durante o período de defeso, são obrigados a paralisar a sua atividade para preservação
das espécies utilizadas na pesca. Para ter direito o trabalhador deve comprovar que exerce a
pesca de maneira ininterrupta, seja sozinho ou em regime de economia familiar (Disponível
em: <https://goo.gl/jbuR8p>).
Pesca INN é a pesca ilegal, não reportada e não regulamentada. Pesca ilegal é aquela que
ocorre sem respeito aos regulamentos; não reportada corresponde à pescaria não informada (ou informada erroneamente) à autoridade nacional ou regional responsável; e não
regulamentada corresponde àquela pesca praticada por embarcação não registrada ou não
licenciada para explorar o recurso, ou ainda pesca de um recurso não licenciado, ou então
em área não designada para a pesca.

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Secretaria Especial da Aquicultura e da Pesca da Presidência da República
Ministério do Meio Ambiente
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Ministério do Trabalho
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 14.6
ODS 8
ODS 15

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 14 meta 6
O indicador global da meta 14.6 foi considerado inadequado, estando mais relacionado com
a meta 14.4.
1. Percentual de incentivos direcionados para a recuperação de estoques de espécies em
situação de sobrepesca em relação ao total de incentivos (Fonte: Secretaria Especial da
Aquicultura e da Pesca da Presidência da República e Ministério do Meio Ambiente).
2. Percentual de incentivos direcionados para a expansão da pesca sobre espécies inexploradas ou subutilizadas (Fonte: Secretaria Especial da Aquicultura e da Pesca da Presidência
da República e Ministério do Meio Ambiente).
O grupo de trabalho do ODS 14 considerou importante, ainda que o governo promova a
revisão das subvenções e subsídios, de forma a evitar a sobrecapacidade, a sobrepesca e
a pesca ilegal, não reportada e não regulamentada (INN). Os tipos de subvenções e subsídios
que devem ser considerados na revisão são os que seguem: i) subvenção relacionada ao
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regime de defeso; ii) subsídio para construção e modernização de embarcações pesqueiras; iii) subsídio para compra de maquinário e instalações físicas para produção industrial;
iv) subsídio aos custos operacionais, como preço do combustível (diesel); e v) incentivos
fiscais e creditícios.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 14.7
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 14.7 (Nações Unidas)
Até 2030, aumentar os benefícios econômicos para os SIDS e os países menos desenvolvidos
(LDC), a partir do uso sustentável dos recursos marinhos, inclusive por meio de uma gestão
sustentável da pesca, aquicultura e turismo.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
14.7.1 Pesca sustentável como percentual do PIB nos pequenos Estados insulares em desenvolvimento, nos países menos desenvolvidos e em todos os países.

3. Meta 14.7 (Brasil)
Até 2030, aumentar os benefícios econômicos para os pequenos Estados insulares em
desenvolvimento e os países menos desenvolvidos, e para todos os países, a partir do uso
sustentável dos recursos marinhos, inclusive por meio de uma gestão sustentável da pesca,
aquicultura e turismo.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística ( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A meta foi adequada porque, embora a redação da meta não faça referência ao grupo de
países ao qual o Brasil pertence, a redação do indicador torna evidente que a meta 14.7
também se aplica ao país. Desta forma, uma vez que a meta global é aplicável à realidade do
país, a meta nacional adaptada deve incorporar na sua redação a expressão “e para todos
os países”.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Os Países Menos Desenvolvidos (PMDs) correspondem a um conjunto de países em desenvolvimento que, de acordo com as Nações Unidas, exibem valores baixos para indicadores
de desenvolvimento socioeconômico. No caso das Américas e Caribe, o único país nesta
condição é o Haiti. Já os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS) são um
grupo de pequenos países insulares que em geral compartilham desafios semelhantes para
alcançar o desenvolvimento, dentre os quais populações pequenas, mas em crescimento,
recursos naturais limitados, localização remota e suscetibilidade a desastres naturais. Existem 16 países caribenhos membros das Nações Unidas que se enquadram neste grupo,
dentre eles o Haiti. No total são 57 países em todo o mundo nessa condição (Disponível em:
<https://goo.gl/UiQopK>).
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7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Secretaria Especial da Aquicultura e da Pesca da Presidência da República
Ministério do Desenvolvimento Social
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Ministério do Meio Ambiente
Ministério do Turismo

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 14.7
ODS 1

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 14 meta 7
1. Pesca sustentável como percentual do PIB nos pequenos Estados insulares em desenvolvimento, nos países menos desenvolvidos e em todos os países. Destaca-se que será
necessário definir o que é “pesca sustentável” para o cálculo do mesmo. Além disso, a
mensuração do indicador original depende da operacionalização do sistema de monitoramento mencionado na meta 14.4 (Fonte: Secretaria Especial da Aquicultura e da Pesca da
Presidência da República (Secretaria Especial da Aquicultura e da Pesca da Presidência
da República) e Ministério do Meio Ambiente).
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 14.A
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 14.a (Nações Unidas)
Aumentar o conhecimento científico, desenvolver capacidades de pesquisa e transferir tecnologia marinha, tendo em conta os critérios e orientações sobre a Transferência de Tecnologia
Marinha da Comissão Oceanográfica Intergovernamental, a fim de melhorar a saúde dos
oceanos e aumentar a contribuição da biodiversidade marinha para o desenvolvimento dos
países em desenvolvimento, em particular os países menos desenvolvidos e SIDS.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
14.a.1 Percentual do total do orçamento alocado para pesquisa na área de tecnologia marinha (Tier II).

3. Meta 14.a (Brasil)
Meta mantida sem alteração.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística ( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação

6. Conceitos importantes mencionados na meta
A Comissão Oceanográfica Intergovernamental (COI) é uma Comissão da UNESCO, criada por
ocasião da XI Assembleia Geral da UNESCO, em 1961, com base no reconhecimento de que
os oceanos cobrem cerca de setenta por cento da superfície da terra, exercem uma profunda
influência no ser humano e em todas as formas de vida na Terra. Para compreender tudo o
que o oceano representa para a humanidade, diversos aspectos devem ser estudados sob
muitos pontos de vista. A COI tem como missão fomentar a investigação científica marinha
nos oceanos, por meio de ações coordenadas e integradas de coleta de dados, produção
de informações, intercâmbio de dados e transferência de tecnologia.
Em âmbito nacional, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (Ministério
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações) tem por função promover e coordenar
a participação do País em atividades da COI relativas às Ciências Oceânicas, conforme expresso no Decreto Presidencial de 05 de janeiro de 1994. Já a Marinha do Brasil (MB), por
meio da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN), é a instituição nacional que tem por
funções promover e coordenar a participação do País nas atividades da COI relacionadas
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com os programas de Serviços Oceânicos, bem como servir de Banco Nacional de Dados
Oceanográficos (BNDO) e Centro Depositário da COI, integrando assim o Sistema Mundial
de Dados Oceanográficos (Disponível em: <https://goo.gl/HW72iw>).

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Ministério da Defesa
Ministério das Relações Exteriores
Ministério do Meio Ambiente
Secretaria Especial da Aquicultura e da Pesca da Presidência da República

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 14.a
ODS 4

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 14 meta a
1. Percentual do total do orçamento alocado para pesquisa na área de tecnologia marinha
(Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações).
2. Número de tecnologias desenvolvidas anualmente, em oceanos e zona costeira, e aprovadas para transferência de tecnologia nas Unidades de Pesquisa do Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações (Fonte: PPA 2016-2019 meta 00WJ, Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações).
3. Número e valor de bolsas de pesquisa e de iniciação à pesquisa, em oceanos e zona
costeira, concedidas anualmente pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq) no país (Fonte: PPA 2016-2019 meta 01A1), Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações).
4. Número e valor dos projetos de pesquisa e desenvolvimento apoiadas em áreas estratégicas
e relacionados aos oceanos e zona costeira (Fonte: PPA 2016-2019 meta 0453, Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações).
5. Investimentos no Sistema de Informação sobre Biodiversidade e Recursos Naturais
relacionados aos oceanos e zona costeira (Fonte: PPA 2016-2019 meta 0454, Ministério
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações).
6. Número e valor dos projetos de pesquisa em oceanos e zona costeira (Fonte: PPA 20162019 meta 04CW, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações).
7. Número e orçamento dos observatórios meteoceanográficos instalados nas ilhas oceânicas (Fonte: PPA 2016-2019 meta 04CZ, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações
e Comunicações).
8. Número de artigos publicados de projetos de pesquisa em oceanos e zona costeira (Fonte:
Coordenação-Geral de Oceanos, Antártica e Geociências, Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações).
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9. Número de doutores titulados a partir de pesquisas em oceanos e zona costeira (Fonte:
Coordenação-Geral de Oceanos, Antártica e Geociências, Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações).
O grupo de trabalho do ODS 14 considerou importante, ainda, a instalação da Estação
Científica no Arquipélago de Fernando de Noronha e a manutenção da Estação Científica do
Arquipélago de São Pedro e São Paulo (ASPSP) com pelo menos três pessoas durante 365
dias por ano, para o alcance da meta 14.a.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.

367

ODS – Metas Nacionais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: proposta de adequação

META 14.B
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 14.b (Nações Unidas)
Proporcionar o acesso dos pescadores artesanais de pequena escala aos recursos marinhos
e mercados.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
14.b.1 Progresso por parte dos países no grau de aplicação de um quadro legal/regulador/de
política/institucional que reconheça e proteja os direitos de acesso à pesca artesanal (Tier III).

3. Meta 14.b (Brasil)
Meta mantida sem alteração.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística ( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação

6. Conceitos importantes mencionados na meta
A pesca artesanal de pequena escala tende a estar profundamente enraizada nas comunidades, tradições e valores locais. Muitos pescadores de pequena escala trabalham por conta
própria e geralmente fornecem peixe para consumo direto nos seus lares ou comunidades.
As mulheres têm um papel importante no setor, especialmente nas atividades posteriores à
captura e processamento. Estima-se que aproximadamente 90% de todas as pessoas que
dependem diretamente da pesca extrativa trabalham no setor da pesca de pequena escala.
Como tal, a pesca de pequena escala funciona como motor econômico e social, proporcionando segurança alimentar e nutricional, emprego e outros efeitos multiplicadores para as
economias locais, apoiando ao mesmo tempo os meios de subsistência das comunidades
ribeirinhas (FAO 2017, Diretrizes Voluntárias para Garantir a Pesca de Pequena Escala Sustentável no Contexto da Segurança Alimentar e da Erradicação da Pobreza. Disponível em:
<https://goo.gl/Hcpbdd>).
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7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Secretaria Especial da Aquicultura e da Pesca da Presidência da República
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário
Ministério do Desenvolvimento Social
Ministério do Meio Ambiente

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 14.b
ODS 1

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 14 meta b
1. Progresso por parte dos países no grau de aplicação de um quadro legal/regulador/de
política/institucional que reconheça e proteja os direitos de acesso à pesca artesanal (Fonte:
Secretaria Especial da Aquicultura e da Pesca da Presidência da República e Ministério do
Meio Ambiente).
2. Percentual da área do mar territorial (até 12 milhas) regulamentado para acesso e uso da
biodiversidade marinha para pescadores artesanais de pequena escala (Fonte: Secretaria
Especial da Aquicultura e da Pesca da Presidência da República e Ministério do Meio Ambiente).
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 14.C
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 14.c (Nações Unidas)
Assegurar a conservação e o uso sustentável dos oceanos e seus recursos pela implementação do direito internacional, como refletido na UNCLOS,* que provê o arcabouço legal para a
conservação e utilização sustentável dos oceanos e dos seus recursos, conforme registrado
no parágrafo 158 do “Futuro que queremos”.
*Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
14.c.1 Número de países que estão avançando na ratificação, aceitação e implementação,
por meio de quadros jurídicos, de políticas e institucionais, de instrumentos relacionados com
os oceanos que implementam o direito internacional, tal como refletido na Convenção das
Nações Unidas sobre o Direito do Mar, para a conservação e uso sustentável dos oceanos
e seus recursos (Tier III).

3. Meta 14.c (Brasil)
Meta mantida sem alteração.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística ( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação

6. Conceitos importantes mencionados na meta
A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (United Nations Convention on the
Law of the Sea – UNCLOS) tem por objetivo estabelecer um novo regime legal abrangente
para os mares e oceanos e, no que concerne às questões ambientais, estabelecer regras
práticas relativas aos padrões ambientais, assim como o cumprimento dos dispositivos que
regulamentam a poluição do meio ambiente marinho; promover a utilização equitativa e
eficiente dos recursos naturais, a conservação dos recursos vivos e o estudo, a proteção e
a preservação do meio marinho. A UNCLOS foi promulgada no Brasil em 1995 (Decreto nº
1.530, de 22/06/1995, publicado em 23/06/1995).
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7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério das Relações Exteriores
Ministério da Defesa
Ministério das Minas e Energia
Ministério do Meio Ambiente
Secretaria Especial da Aquicultura e da Pesca da Presidência da República

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 14.c
ODS 15

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 14 meta c
O indicador global dá a entender que esta é uma meta que seria mensurada de maneira
externa aos países. Entende-se que o Brasil (e os demais países) deverão fornecer para a
ONU informações que permitam quantificar os seus progressos na ratificação, aceitação e
implementação, através de estruturas legais e/ou político-institucionais, de instrumentos
relacionados com os oceanos e que implementam o direito internacional, conforme refletido
na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, e no que diz respeito à conservação
e ao uso sustentável do oceano e de seus recursos. Desta forma, não é possível adotar o
indicador global. Sendo assim, o indicador nacional passa a ter a seguinte redação:
1. Número de marcos regulatórios nacionais implementados de manejo sustentável de ecossistemas marinhos, em atendimento à Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar
(Fonte: Divisão do Mar, da Antártida e do Espaço (DMAE), Ministério das Relações Exteriores).
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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AGENDA 2030

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Proposta de Metas Brasileiras

15

PROTEGER, RECUPERAR E PROMOVER O
USO SUSTENTÁVEL DOS ECOSSISTEMAS
TERRESTRES, GERIR DE FORMA SUSTENTÁVEL
AS FLORESTAS, COMBATER A DESERTIFICAÇÃO,
DETER E REVERTER A DEGRADAÇÃO DA TERRA
E DETER A PERDA DE BIODIVERSIDADE

ODS 15: P
 roteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de
forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação
da terra e deter a perda de biodiversidade
QUADRO 1
Resumo da proposta de adequação de metas do ODS 15

Total de
metas

Nº de metas
que se aplicam
ao Brasil

16

16

Nº de metas
que foram
adequadas
à realidade
nacional
9

Nº de metas
finalísticas

Nº de metas de
implementação

Nº de metas
criadas*

7

9

4

* Foram criadas 4 novas metas na (uma na15.1; duas na 15.5 e uma na 15.6).

QUADRO 2
Grupo de trabalho oficina
Nome do participante

Órgão

1

Allan Milhomens

Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável/
Ministério do Meio Ambiente (SEDR/MMA)

2

Ana Laura Cerqueira Trindade

Serviço Florestal Brasileiro/Ministério do Meio Ambiente (SFB/MMA)

3

Bianca C. Mattos

Secretaria de Biodiversidade/Ministério do Meio Ambiente (SBio/MMA)

4

Camila N. S. Oliveira

Secretaria de Biodiversidade/Ministério do Meio Ambiente (SBio/MMA)

5

Carlos Alberto Coury

Coordenação Geral de Gestão de Informações sobre Meio Ambiente/
Ministério do Meio Ambiente (MMA)

6

Celso José Monteiro Filho

Diretoria de Geociências/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(DGC/IBGE)

7

Claudia M. C. de Mello

Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas/Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis/
Ministério do Meio Ambiente (DBFlo/Ibama/MMA)

8

Cristina Arzabe

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária/Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Embrapa/Mapa)

9

Dario Peixoto

Serviço Geológico do Brasil/Ministério de Minas e Energia (CPRM/MM)

10 Demetrios Christofidis

Secretaria de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental/Ministério do
Meio Ambiente (SRHQ/MMA)

11 Égon Luiz Lenzi Dall’Agnol

Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento
Agrário/Subsecretaria de Regularização Fundiária na Amazônia Legal
(Sead/SERFAL)

12 Ester Ferreira Santos

Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento
Agrário (Sead)

13 Fabrício Santana Santos

Departamento de Desenvolvimento das Cadeias Produtivas e da
Produção Sustentável/Secretaria de Mobilidade Social, do Produtor
Rural e do Cooperativismo/Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (SMC/Mapa)

14 Fernando Teodoro C. Araujo Jr.

Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia/
Ministério da Defesa (Censipam/MD)

15 George Porto Ferreira

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis/Ministério do Meio Ambiente (Ibama/MMA)

16 Gustavo Firmo

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)

17 Humberto N. de Mesquita Jr.

Serviço Florestal Brasileiro/Ministério do Meio Ambiente (SFB/MMA)

18

Ima Célia Guimarães Vieira
(via Skype)

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)
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Nome do participante
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Órgão

19 Ivan Teixeira

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis/Ministério do Meio Ambiente (Ibama/MMA)

20 Jacimara G. Machado

Diretoria de Qualidade Ambiental/Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis/Ministério do Meio Ambiente
(Diqua/Ibama/MMA)

21 João A. F. Salomão

Secretaria de Política Agrícola/Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (SPA/Mapa)

22 João Henrique Evangelista

Departamento de Gestão Estratégica/Secretaria Executiva/Ministério
do Meio Ambiente (DGE/MMA)

23 José Antônio Sena

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

24 Júlio César Roma

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão/Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (MP/Ipea)

25 Kleber Santos

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)

26 Letícia B. Klug

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão/Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (MP/Ipea)

27 Luiz Felipe Ramos Carvalho

Secretaria de Defesa Agropecuária/ Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (DAS/Mapa)

28 Margareth Simões (via Skype)

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária/Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Embrapa/Mapa)

29 Maria José Melão

Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA)

30 Marina Landeiro

Ministério do Meio Ambiente/Jardim Botânico do Rio de Janeiro (MMA)

31 Marisa Faria

Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR)

32 Mariusz Szmuchrowski

Divisão de Monitoramento e Avaliação de Gestão/ Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade/Ministério do Meio
Ambiente (DMAG/ICMBio/MMA)

33 Matheus de A. Roberto

Fundação Nacional do Índio/Ministério da Justiça (Funai/MJ)

34 Paula Moraes Pereira

Secretaria de Biodiversidade/Ministério do Meio Ambiente (SBio/MMA)

35 Paulo César Morais

Ministério do Meio Ambiente/Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama/MMA)

36 Priscila Feller

Fundação Nacional do Índio/Ministério da Justiça (Funai/MJ)

37 Raquel Alves

Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos/Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (Seplan/MP)

38 Regina Sylvia São Pedro

Fundação Nacional do Índio/Ministério da Justiça (Funai/MJ)

39 Rodrigo Antônio de Souza

Centro Nacional de Monitoramento e Informações Ambientais/Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis/
Ministério do Meio Ambiente (Cenima/Ibama/MMA)

40 Rodrigo G. Sabença

Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável/
Ministério do Meio Ambiente (SEDR/MMA)

41 Roque Tumolo

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)

42 Samuel Rezende Paiva

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária/Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Embrapa/Mapa)

43 Shirley C. Santos

Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia/
Ministério da Defesa (Censipam/MD)

44 Sinara Leandra S. A. de Souza

Ministério do Turismo (Mtur)

45 Terezinha Dias

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária/Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Embrapa/Mapa)

ODS 15: P
 roteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de
forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação
da terra e deter a perda de biodiversidade

META 15.1
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 15.1 (Nações Unidas)
Até 2020, assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas terrestres
e de água doce interiores e seus serviços, em especial, florestas, zonas úmidas, montanhas e
terras áridas, em conformidade com as obrigações decorrentes dos acordos internacionais.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
15.1.1 Percentual de áreas de floresta do total de área da terra (Tier I).
15.1.2 Percentual de locais importantes para a biodiversidade de água doce e terrestre que estão
cobertos por áreas protegidas, por tipo de ecossistema (Tier I). (Obs.: no Brasil, por tipo de bioma).

3. Meta 15.1 (Brasil)
15.1.1br Até 2020, serão conservadas, por meio de sistemas de unidades de conservação
previstas na Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), e outras categorias
de áreas oficialmente protegidas como Áreas de Preservação Permanente (APPs), Reservas
Legais (RLs) e terras indígenas com vegetação nativa, pelo menos 30% da Amazônia, 17% de
cada um dos demais biomas terrestres e 10% de áreas marinhas e costeiras, principalmente
áreas de especial importância para biodiversidade e serviços ecossistêmicos, assegurada e
respeitada a demarcação, regularização e a gestão efetiva e equitativa, visando garantir a interligação, integração e representação ecológica em paisagens terrestres e marinhas mais amplas.
15.1.2br Até 2030, assegurar a conservação dos ecossistemas aquáticos continentais e de
sua biodiversidade, e fortalecer a pesca sustentável nestes ambientes, eliminando a sobrepesca e a pesca ilegal, não reportada e não regulamentada (INN) e eliminando subsídios que
contribuem para a pesca INN.

4. Tipos de metas (Brasil)
Meta 15.1.1br
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

(

) Meta de Implementação

Meta 15.1.2br
( X ) Meta Finalística

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A meta global 15.1 foi modificada porque não define valores quantitativos em cada categoria
e abrange uma série de temas distintos.
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A divisão em duas metas nacionais – 15.1.1br e 15.1.2br – fez-se necessária em função da
inclusão do tema “pesca”, o qual, na estrutura original dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, é explicitado apenas no ODS 14, Vida na água.
Entretanto, a pesca ocorre também em águas continentais, tipo de ecossistema associado
ao ODS 15. Em particular, o tema está associado à meta global 15.1, que em seu formato
original traz como ementa: Até 2020, assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas terrestres e de água doce interiores e seus serviços (...). Destaca-se, ainda, que a ausência de metas relativas à pesca em águas continentais nos ODS vem
sendo apontada como uma lacuna relevante, em nível global. Isso é particularmente válido
no caso do Brasil, dada a importância ambiental, social e econômica da atividade de pesca
nas águas continentais do país.
A meta nacional 15.1.1br por sua vez, teve seu texto alterado à realidade nacional para corresponder à Meta Nacional de Biodiversidade nº 11, que foi aprovada por meio da Resolução
nº 06 da Comissão Nacional de Biodiversidade (CONABIO), de 03 de setembro de 2013, e
guarda relação com compromissos internacionais assumidos no âmbito da Convenção sobre
Diversidade Biológica (CDB).

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Conceitos definidos pelo Painel Brasileiro de Biodiversidade (PainelBio) para a Meta Nacional
de Biodiversidade nº 11, correspondente à meta brasileira 15.1.1br:
1. Biomas terrestres, áreas marinhas e costeiras e águas continentais são considerados
conservados quando a manutenção da integridade, resiliência, e funcionamento dos ecossistemas está assegurada, de modo a garantir a representatividade e viabilidade de todos os
níveis de organização da biodiversidade, possibilitando a sua manutenção e a sua utilização
sustentável, de modo a produzir benefícios, em bases sustentáveis, mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das geração atuais e futuras e garantindo
a sobrevivência dos seres vivos em geral. Esta definição está alinhada com os princípios da
Constituição Nacional, da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) e do Sistema Nacional
de Unidades de Conservação (SNUC), além de atender aos princípios da Política Nacional
de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI).
2. Cada um dos regimes de proteção das áreas citadas no texto da meta 15.1.1br, isto é,
Unidades de Conservação, Áreas de Preservação Permanente (APPs), Reservas Legais (RLs)
e terras indígenas, apresenta propósitos específicos, e a contribuição que podem oferecer
para a conservação é diferenciada e complementar. Deve-se, portanto, considerar essas
diferenças e particularidades no processo de monitoramento dos avanços em relação ao
alcance da meta, atribuindo pesos diferenciados a cada um desses regimes de proteção,
conforme seus objetivos e capacidades de contribuir para a conservação dos ecossistemas.
3. São consideradas áreas de especial interesse para a biodiversidade e serviços ecossistêmicos: i) áreas com remanescentes de ecossistemas representativos dos biomas em bom
estado de conservação; ii) áreas específicas com valor intrínseco a elementos e/ou processos
chave para a manutenção da integridade e funcionamento dos ecossistemas (por exemplo,
habitats críticos, espécies chave, ameaçadas de extinção, parentes silvestres das principais
espécies cultivadas, processos essenciais, etc.); iii) áreas fundamentais para a manutenção
do ciclo de vida e processos evolutivos das espécies que ocupam esse sistema (por exemplo,
criadouros naturais ou áreas de desova); e iv) áreas importantes para riqueza cultural do país
(p. ex., manutenção de meios de vida, conhecimentos tradicionais e tradições culturais). A
utilização do instrumento Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade é extremamente oportuna, já que materializa parte dos conceitos descritos acima.
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4. Áreas conservadas, com gestão efetiva, são aquelas devidamente demarcadas e regularizadas
(regularização fundiária) que garantem a conservação ou o uso sustentável dos recursos naturais
e processos ecológicos, com base no uso eficiente de recursos, infraestrutura e pessoal
qualificado, por meio de planejamento e processos participativos de gestão. Para assegurar
efetividade ao processo de gestão é muito importante considerar a complexidade do contexto
onde a área está inserida e viabilizar um processo de manejo adaptativo que permita a reflexão
e o contínuo ajuste do modelo adotado, para garantir impactos positivos na paisagem.
5. Gestão equitativa de áreas conservadas é aquela que considera e respeita os direitos das
comunidades, tendo como base a legislação e os acordos internacionais, de modo a garantir
a participação representativa dos atores interessados na gestão. Particularmente no caso dos
Territórios Indígenas e Unidades de Conservação (UCs) de uso sustentável, a gestão equitativa
deve respeitar o uso, costume e tradição, práticas consuetudinárias e o direito de consulta (p. ex.,
protocolos comunitários), e não comprometer o direito de gerações futuras como usufrutuárias.
6. A importância de se amparar em uma abordagem na escala de paisagens para assegurar o
alcance da meta é que ela permite que outras medidas espaciais de conservação sejam consideradas para assegurar a conectividade de áreas de especial interesse para a biodiversidade e
serviços ecossistêmicos, a resiliência, representação ecológica e interesses das comunidades.
Além disso, é importante considerar a interdependência dos processos, nas diferentes escalas
(p. ex., gestão de bacias hidrográficas, “rios voadores”, entre outros). Nesse contexto, os diferentes regimes de proteção de áreas podem ser considerados para o planejamento e gestão da
paisagem, considerando os princípios de equidade, efetividade e representatividade abordados.
7. Representação ecológica é a medida em que se incluem espaços territoriais terrestres, marinhos ou de água continentais que contemplem a heterogeneidade espacial e funcional de cada
um dos biomas por meio de áreas protegidas. No caso de representação ecológica, áreas mais
ameaçadas e de ocorrência restrita devem ser ponderadas em função do nível de ameaça e da
sua distribuição espacial. Assegurar representação ecológica é uma responsabilidade compartilhada entre as diferentes esferas governamentais (federal, estadual, e municipal) e a sociedade.

Conceitos definidos pela Lei nº 9.985/2000 (Lei do SNUC)
8. Unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração,
ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.
9. Conservação da natureza: o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a
preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural, para que possa produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais
gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações
futuras, e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral.

Conceitos definidos pela Lei nº 12.651/2012
10. Área de Preservação Permanente – APP: área protegida, coberta ou não por vegetação
nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade
geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e
assegurar o bem-estar das populações humanas.
11. Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada
nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável
dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos
ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção
de fauna silvestre e da flora nativa.
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Conceitos importantes relativos à meta 15.1.2br
12. Ecossistemas aquáticos continentais – abrangem os ecossistemas de água doce, ou
seja, rios, lagos e lagoas.
13. Pesca sustentável é aquela que se dá em níveis biologicamente sustentáveis, ou seja, níveis
que permitem que as populações de determinadas espécies, neste caso peixes (ou recursos
pesqueiros) possam ser exploradas de maneira que se mantenham em níveis adequados.
As quantidades que podem ser extraídas da natureza são definidas com base em avaliações
científicas dos estoques pesqueiros, que levam em conta, sobretudo, a produtividade dos
mesmos. Assim, avaliações de estoque estimam a quantidade de pescado que pode ser
capturada (a quantidade que determinado estoque é capaz de suportar). Do ponto de vista
biológico, isto significa estimar uma quantidade que, caso removida, permite que o estoque
se regenere naturalmente, retornando ao seu patamar anterior. Caso um recurso pesqueiro
seja sobreexplorado (sobrepesca) a quantidade de indivíduos em sua população começa a
diminuir, o que pode levar à completa exaustão do recurso, resultando em prejuízos biológicos
(no limite, seria a extinção da espécie explorada), sociais e econômicos.
14. Pesca ilegal, não reportada e não regulamentada (INN) é aquela que ocorre sem respeito
aos regulamentos, que não é informada (ou é informada erroneamente) à autoridade nacional ou regional responsável, e é praticada por embarcação não registrada ou não licenciada
para explorar o recurso, ou ainda, que pratica a pesca de um recurso não licenciado ou que
ocorre em área não designada para tal.
15. Subsídios correspondem a incentivos que integram o conjunto de políticas econômicas
de um país, por meio de auxílios, benefícios ou isenções concedidos em nome do interesse
público, com vistas a desenvolver setores econômicos considerados relevantes ou estratégicos. No caso da pesca existem vários tipos de subsídios (às vezes também denominados
de subvenções) que devem ser considerados: i) seguro-desemprego do pescador artesanal;
ii) subsídio para construção, modernização de embarcações pesqueiras; iii) subsídio para
compra de maquinário e instalações físicas para produção industrial; iv) subsídio aos custos
operacionais, como preço do combustível (diesel); e v) incentivos fiscais e creditícios.
16. Seguro-desemprego do pescador artesanal, também conhecido como “seguro-defeso”,
é uma assistência financeira temporária concedida aos pescadores profissionais artesanais
durante o período de defeso, quando a pesca fica proibida por normativas federais, para a
proteção da reprodução das espécies. Os pescadores, obrigados a paralisar a sua atividade
laboral, tem direito a receber pagamentos durante o período de proibição. Para ter direito
o trabalhador deve comprovar que exerce a pesca de maneira ininterrupta, seja sozinho ou
em regime de economia familiar.

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Meta 15.1.1br
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Ciência, tecnologia, inovações e Comunicações
Ministério da Justiça e Segurança Pública
Ministério de Minas e Energia
Ministério da Cultura
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Ministério do Meio Ambiente
Ministério da Defesa
Ministério da Integração Nacional

Meta 15.1.2br
Secretaria Especial da Aquicultura e da Pesca da Presidência da República
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Ciência, tecnologia, inovações e Comunicações
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Ministério do Trabalho
Ministério do Meio Ambiente
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Ministério da Defesa

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 15.1
ODS 1
ODS 2
ODS 6
ODS 8
ODS 10
ODS 13
ODS 14

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 15 metas 15.1.1br e 15.1.2br
Meta 15.1.1br
1. Manutenção do indicador original (Tier I).
Fonte: Sistema Nacional de Informações Florestais – SNIF.
Instituição responsável: Serviço Florestal Brasileiro/Ministério do Meio Ambiente – SFB/MMA.
Periodicidade: Anual.
Última atualização: 2017.
2. Manutenção do indicador original, alterando o recorte geográfico de “por tipo de ecossistema” para “por tipo de bioma” (Tier I).
• Fonte: Cadastro Nacional de Unidades de Conservação – CNUC.
• Instituição responsável: MMA/Departamento de Áreas Protegidas.
• Periodicidade: atualização contínua.
• Última atualização: 2018.
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3. Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Áreas de Reserva Legal (RLs) (Tier II).
• Fonte: Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural – SICAR.
• Fonte: Cadastro Nacional de Unidades de Conservação – CNUC.
• Instituição responsável: Serviço Florestal Brasileiro/Ministério do Meio Ambiente –
SFB/MMA.
• Periodicidade: atualização contínua.
• Última atualização: (em construção).

Meta 15.1.2br
4. Percentual de estoques pesqueiros continentais dentro dos níveis biologicamente sustentáveis.
• Fonte: Secretaria Especial da Aquicultura e da Pesca da Presidência da República e
Ministério do Meio Ambiente.
5. Coleta, consolidação e divulgação, anual, do boletim de estatística pesqueira nacional.
• Fonte: Plano Plurianual 2016-2019, meta 04HM, Secretaria Especial da Aquicultura
e da Pesca da Presidência da República e Ministério do Meio Ambiente.
6. Número de Planos de Gestão implementados para as principais pescarias continentais
• Fonte: Plano Plurianual 2016-2019, meta 04HJ, Secretaria Especial da Aquicultura e
da Pesca da Presidência da República e Ministério do Meio Ambiente.
7. Percentual de redução do risco de extinção de espécies afetadas pela pesca e constantes
das Listas Nacionais Oficiais de espécies ameaçadas de Extinção.
• Fonte: Plano Plurianual 2016-2019, meta 0484, Ministério do Meio Ambiente.
8. Número anual de operações de fiscalização da atividade pesqueira realizada em
águas continentais.
• Fonte: Plano Plurianual 2016-2019, meta 04GE, Ministério da Defesa.
9. Subvenções e subsídios* revistos de forma a evitar a sobrecapacidade, a sobrepesca e a
pesca ilegal, não reportada e não regulamentada (INN) em águas continentais
• Tipos de subvenções e subsídios que devem ser considerados: i) subvenção relacionada ao regime de defeso; ii) subsídio para construção, modernização e arrendamento
de embarcações pesqueiras; iii) subsídio para compra de maquinário e instalações
físicas para produção industrial; iv) subsídio aos custos operacionais, como preço
do combustível (diesel); e v) incentivos fiscais e creditícios.
10. Percentual de incentivos direcionados para a recuperação de estoques de espécies de
águas continentais em situação de sobrepesca em relação ao total de incentivos.
• Fonte: Secretaria Especial da Aquicultura e da Pesca da Presidência da República e
Ministério do Meio Ambiente.
* Nota
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 15.2
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 15.2 (Nações Unidas)
Até 2020, promover a implementação da gestão sustentável de todos os tipos de florestas,
deter o desmatamento, restaurar florestas degradadas e aumentar substancialmente o florestamento e o reflorestamento.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
15.2.1 Progresso em relação à gestão florestal sustentável (Tier III).

3. Meta 15.2 (Brasil)
Até 2030, zerar o desmatamento ilegal em todos os biomas brasileiros, ampliar a área de
florestas sob manejo ambiental sustentável e recuperar 12 milhões de hectares de florestas
e demais formas de vegetação nativa degradadas, em todos os biomas e preferencialmente
em Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Reservas Legais (RLs) e, em áreas de uso
alternativo do solo, ampliar em 1,4 milhão de hectares a área de florestas plantadas.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística (

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A meta global foi alterada porque está aquém das possibilidades nacionais, dado que o
país já vem executando as ações previstas, em consonância com políticas nacionais e com
compromissos internacionais, como o chamado Acordo de Paris. A área de florestas a serem
plantadas, por sua vez, foi estipulada com base no planejamento do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento até o ano de 2030 e é uma forma de aumentar o fornecimento de
produtos florestais (madeireiros e não madeireiros), contribuindo também para a conservação
de florestas nativas e para o combate à desertificação. Optou-se pelo uso da terminologia
“recuperar” e não “restaurar” florestas e demais formas de vegetação nativa degradadas
por ser esta a terminologia utilizada no Decreto 8.972, de 2017, que aborda os objetivos da
Política Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Proveg).

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Conceitos advindos da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012
1. Concessão florestal: delegação onerosa, feita pelo poder concedente, do direito de praticar
manejo florestal sustentável para exploração de produtos e serviços numa unidade de manejo, mediante licitação, à pessoa jurídica, em consórcio ou não, que atenda às exigências do
respectivo edital de licitação e demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta
e risco e por prazo determinado.
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2. Florestas públicas: florestas, naturais ou plantadas, localizadas nos diversos biomas brasileiros, em bens sob o domínio da União, dos Estados, dos Municípios, do Distrito Federal
ou das entidades da administração indireta.
3. Área de Preservação Permanente – APP: área protegida, coberta ou não por vegetação
nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade
geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e
assegurar o bem-estar das populações humanas.
4. Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada
nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável
dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos
ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção
de fauna silvestre e da flora nativa.

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Justiça e Segurança Pública
Ministério da Cultura
Ministério do Meio Ambiente

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 15.2
ODS 1
ODS 2
ODS 6
ODS 8
ODS 10
ODS 13

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 15 meta 15.2
1. Área de Florestas Públicas Federais sob Concessão Florestal
O indicador registra a área de florestas públicas federais concedidas a empresas privadas
para a produção florestal sustentável. (<https://goo.gl/gciKFt>)
• Fonte de dados: Serviço Florestal Brasileiro (Banco de dados da Gerência Executiva
de Concessões Florestais – GECOF). Disponível em: <https://goo.gl/cmpyZy>.
• Periodicidade de atualização: anual.
2. Evolução da área restaurada em APPs e RLs
Descrição: Área (hectares) de APPs e RLs registradas no SICAR que estão sendo restauradas. Deve informar sobre a evolução da área total (hectares) restaurada em comparação à
área degradada no país.
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• Fonte de dados: SICAR.
• Periodicidade: anual.
• Meta: restaurar 12 milhões de há até 2030.
• Compromissos relacionados: Proveg, Meta Nacional de Biodiversidade nº 14, Acordo
de Paris.
3. Taxa de desmatamento anual da Amazônia Legal
Descrição: Representa a estimativa da área desmatada por corte raso na Amazônia Legal
calculada a partir do mapeamento dos novos desmatamentos observados em imagens de
satélites referente ao mapa do ano anterior.
• Fonte de dados: Instituto Nacional de Pesquisas Especiais – INPE. Banco de Dados
do Projeto Prodes: <https://goo.gl/uQSDXF>.
• Periodicidade: anual – 1 de agosto (ano-1) a 31 de julho do ano em questão.
Obs.: Encontra-se em desenvolvimento uma forma de avaliar periodicamente a taxa de
desmatamento dos demais biomas brasileiros, à semelhança do que vem sendo realizado
para a Amazônia desde 1988.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 15.3
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 15.3 (Nações Unidas)
Até 2030, combater a desertificação, e restaurar a terra e o solo degradado, incluindo terrenos
afetados pela desertificação, secas e inundações, e lutar para alcançar um mundo neutro
em termos de degradação do solo.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
15.3.1 Percentual da terra que é degradada sobre o total da área da terra (Tier II).

3. Meta 15.3 (Brasil)
A meta foi mantida sem alteração.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística (

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A meta original 15.3 é explicita quando se refere ao combate à desertificação e ao LDN
(Land Degradation Neutrality). Durante a 13ª Conferência das Partes (COP13) da Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação (UNCCD), em Ordos, na
China (set. 2017), o Brasil aderiu oficialmente ao programa Neutralidade da Degradação
da Terra (LDN). O programa deriva do objetivo 15.3 da Agenda 2030 das Nações Unidas:
“Até 2030, combater a desertificação e restaurar a terra e o solo degradado, incluindo
terrenos afetados pela desertificação, secas e inundações, e lutar para alcançar um
mundo neutro em termos de degradação do solo” e constitui parte do Marco Estratégico
2018 – 2030 da UNCCD.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
1. Neutralidade da Degradação da terra
Conforme definido no âmbito da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, trata-se de um estado em que o montante
de recursos de terra saudável e produtiva, necessário para dar suporte aos serviços
ecossistêmicos, permanece estável ou aumenta dentro de escalas específicas temporais e espaciais.
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7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Ciência, tecnologia, inovações e Comunicações
Ministério do Meio Ambiente

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 15.3
ODS 1
ODS 2
ODS 6
ODS 8
ODS 10
ODS 12
ODS 13

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 15 Meta 15.3
A identificação dos indicadores nacionais deverá ser feita posteriormente em conjunto com
o IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
*Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 15.4
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 15.4 (Nações Unidas)
Até 2030, assegurar a conservação dos ecossistemas de montanha, incluindo a sua biodiversidade, para melhorar a sua capacidade de proporcionar benefícios, que são essenciais
para o desenvolvimento sustentável.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
15.4.1 Cobertura de áreas protegidas dos locais importantes para a biodiversidade das
montanhas (Tier I).
15.4.2 Índice de cobertura verde de montanhas (Tier II).

3. Meta 15.4 (Brasil)
A meta foi mantida sem alteração.

4. Tipo de Meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Considerando os compromissos assumidos pelo país no âmbito da Convenção sobre Diversidade
Biológica (CDB) e a decisão VII/27 da Conferência das Partes da CDB, que adota o Programa
de trabalho sobre diversidade biológica de montanhas, o Brasil criou uma Câmara Técnica Temporária sobre Ecossistemas de Montanhas, no âmbito da Comissão Nacional de Biodiversidade
(Conabio). Essa Câmara Técnica elaborou uma minuta de um Programa Nacional de Pesquisa
e Conservação em Ecossistema de Montanhas, a qual foi discutida e posteriormente aprovada
na 43ª Reunião Ordinária da Conabio. Dessa forma, o Brasil iniciou a execução de ações com
vistas ao cumprimento da meta global, as quais necessitam ser continuadas.

6. Conceitos importantes mencionados na meta

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Ciência, tecnologia, inovações e Comunicações
Ministério do Meio Ambiente
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8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 15.4
ODS 6
ODS 13

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 15 Meta 15.4
A identificação dos indicadores nacionais deverá ser feita posteriormente em conjunto com
o IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.

389

ODS – Metas Nacionais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: proposta de adequação

META 15.5
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 15.5 (Nações Unidas)
Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação de habitats naturais, estancar a perda de biodiversidade e, até 2020, proteger e evitar a extinção de
espécies ameaçadas.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
15.5.1 Índice de espécies ameaçadas de extinção (Tier I).

3. Meta 15.5 (Brasil)
15.5.1br Até 2020, a taxa de perda de habitats naturais será reduzida em 50% (em relação às taxas
de 2009) e a degradação e fragmentação em todos os biomas será reduzida significativamente.
15.5.2br Até 2020, o risco de extinção de espécies ameaçadas será reduzido significativamente, tendendo a zero, e sua situação de conservação, em especial daquelas sofrendo
maior declínio, terá sido melhorada.
15.5.3br Até 2020, a diversidade genética de microrganismos, de plantas cultivadas, de
animais criados e domesticados e de variedades silvestres, inclusive de espécies de valor
socioeconômico e/ou cultural, terá sido mantida e estratégias terão sido elaboradas e implementadas para minimizar a perda de variabilidade genética.

4. Tipo de Meta (Brasil):
Meta 15.5.1br
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

(

) Meta de Implementação

Meta 15.5.2br
( X ) Meta Finalística
Meta 15.5.3br
(

) Meta Finalística

( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A meta global foi alterada porque é o Brasil já vem desenvolvendo ações significativas em
algumas das áreas mencionadas. Assim, optou-se pela divisão em três metas nacionais, as
quais correspondem, respectivamente, às Metas Nacionais de Biodiversidade números 5,
12 e 13, aprovadas por meio da Resolução nº 06 da Comissão Nacional de Biodiversidade
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(CONABIO), de 03 de setembro de 2013, e guardam relação com compromissos internacionais assumidos pelo Brasil no âmbito da CDB. A divisão em três metas nacionais objetiva também abranger os três níveis de biodiversidade definidos pela CDB, que são genes,
espécies e ecossistemas, estes últimos tratados na meta nacional 15.5.1br.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Conceitos definidos pelo Painel Brasileiro de Biodiversidade (PainelBio).
1. Perda de ambientes nativos
A supressão de um ambiente nativo, com a perda das características bióticas e abióticas
que o definem, como o corte raso da cobertura vegetal nativa, a perda de várzeas e outros
ambientes aquáticos (continentais, marinhos ou costeiros) por mudanças no regime hidrológico, poluição ou assoreamento, a perda de ambientes marinhos por dragagem de fundo.
2. Degradação de ambientes nativos
Processo resultante de danos aos ambientes nativos, em consequência dos quais são perdidas ou reduzidas algumas de suas propriedades, tais como a funcionalidade, resiliência,
qualidade ou capacidade de sustentação dos ciclos de vida de seus componentes e capacidade de produção contínua de serviços ambientais. Não estariam incluídas nessa definição
as áreas submetidas a manejo sustentável ou extrativismo sustentável.
3. Fragmentação de ambientes nativos
O processo no qual um habitat contínuo é dividido em manchas ou fragmentos isolados. É
a ruptura da continuidade de um ambiente natural ou habitat, com simultânea ruptura das
interações intra e interespecíficas e mudanças na estrutura genética das populações. Representa uma séria ameaça à biodiversidade, já que leva à perda de habitat e alterações na
abundância e comportamento dos indivíduos, podendo causar extinções locais.
4. Reduzir significativamente a degradação e a fragmentação
No contexto da meta, pode-se interpretar uma redução igual ou maior de 50% nas taxas de
degradação e fragmentação em comparação com 2009 como uma redução significativa.
5. Risco de extinção
O conceito de risco de extinção é o resultado de um processo de avaliação de risco baseado
na metodologia da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) e adotada
pelo Ministério do Meio Ambiente, por meio da Portaria MMA nº 43, de 31 de janeiro de 2014,
a qual institui o Programa Nacional de Conservação das Espécies Ameaçadas de Extinção
(Pró-Espécies).
6. Melhoria da situação de conservação
Ocorre quando uma espécie, classificada em uma categoria da Lista Vermelha da UICN, passa
de uma categoria de maior risco para menor risco, refletindo sua abundância e distribuição
na natureza. Por exemplo, de ‘’Em Perigo’’ (EN) para ‘’Vulnerável ‘’(VU).
7. Tender a zero
Reduzir o risco de ameaça de uma espécie ao menor risco possível, buscando atingir a categoria Menos Preocupante (LC).
8. Sofrendo maior declínio
Espécies que se encontram nas categorias Extinta na Natureza (EW) e Criticamente em
Perigo (CR).
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7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Ciência, tecnologia, inovações e Comunicações
Ministério do Meio Ambiente

8. O
 utros ODS e metas que têm correlação com a Meta 15.5
ODS 1
ODS 2
ODS 3
ODS 6
ODS 7
ODS 8
ODS 9
ODS 10
ODS 11
ODS 12
ODS 13
ODS 14
ODS 16

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 15 Meta 15.5
A identificação dos indicadores nacionais deverá ser feita posteriormente em conjunto com
o IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 15.6
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 15.6 (Nações Unidas)
Garantir uma repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos
genéticos, e promover o acesso adequado aos recursos genéticos.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
15.6.1 Número de países que adotaram marcos legislativos, administrativos e de políticas
para garantir uma distribuição justa e equitativa dos benefícios (Tier III).

3. Meta 15.6 (Brasil)
15.6.1br Garantir uma repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos
recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados, e promover o acesso adequado
aos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados.
15.6.2br Até 2030, os conhecimentos tradicionais, inovações e práticas de povos indígenas,
agricultores familiares e comunidades tradicionais relevantes à conservação e uso sustentável
da biodiversidade, e a utilização consuetudinária de recursos biológicos terão sido respeitados,
de acordo com seus usos, costumes e tradições, a legislação nacional e os compromissos
internacionais relevantes, e plenamente integrados e refletidos na implementação da CDB
com a participação plena e efetiva de povos indígenas, agricultores familiares e comunidades
tradicionais em todos os níveis relevantes.

4. Tipo de meta (Brasil)
Meta 15.6.1br
(

) Meta Finalística

( X ) Meta de Implementação

Meta 15.6.2br
(

) Meta Finalística

( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A proposta de adequação da meta nacional deriva da redação acordada em nível internacional
entre as mais de 190 partes da Convenção sobre Diversidade Biológica – CDB, aprovada,
como tal, nas Metas de Biodiversidade 2010-2020, Metas de Aichi, em Nagoya, em 2010.
A meta busca implementar vários dispositivos da Convenção sobre Diversidade Biológica,
particularmente os artigos 8 j (que trata da participação de povos e comunidade nas decisões sobre o tema de conhecimento tradicional) e 10 C (que trata da importância de se
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reconhecer o uso consuetudinário de recursos biológicos para a conservação da biodiversidade e a importância do conhecimento tradicional para o uso sustentável). Além disso,
a meta está intimamente relacionada ao Protocolo de Nagoia, um acordo suplementar
estabelecido no âmbito da CDB, que trata da importância de se proteger o conhecimento
tradicional associado ao uso de recursos genéticos.
A Meta 15.6.2br corresponde ipsis litteris à Meta Nacional da Biodiversidade nº 18, aprovada
por meio da Resolução nº 06 da Comissão Nacional de Biodiversidade (CONABIO), de 03 de
setembro de 2013. A Meta em tela, inclusive, encontra-se em acelerado estágio de implementação, concomitantemente à implementação da Lei nº 13.123 de 2015, que reconhece: i) os
usos, costumes e tradições de povos e comunidades como relevantes para a conservação e
o uso sustentável da biodiversidade; ii) o conhecimento tradicional associado como Patrimônio Imaterial Nacional, objeto, por isso, de políticas de proteção e salvaguarda; iii) no artigo
10 da referida Lei, o direito de povos e comunidades a participar do processo de tomada de
decisão sobre os assuntos afetos ao conhecimento tradicional. Este direito é materializado
por meio da participação, com voto, de representantes de povos e comunidades tradicionais
no Conselho de Gestão do Patrimônio Genético e Conhecimentos Tradicionais – CGEN e no
Comitê Gestor do Fundo Nacional para a Repartição de Benefícios (CG-FNRB).

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Conceitos definidos pelo Painel Brasileiro de Biodiversidade (PainelBio) para a Meta Nacional
de Biodiversidade nº 18
1. Conhecimentos, inovações e práticas tradicionais no contexto desta meta significa:
Saberes e práticas individuais ou coletivas de Povos Indígenas, agricultores familiares e
Comunidades Tradicionais, com valor socioambiental, cultural, espiritual, econômico, entre
outros. Para esta meta, consideramos que este conhecimento é inovador porque é dinâmico,
sendo capaz de ressignificar práticas, como as de manejo, uso, ritualísticas, espirituais, de
saúde, culturais, entre outras.
2. Conhecimentos e práticas tradicionais relevantes à conservação e uso sustentável
da biodiversidade:
Todos os conhecimentos e práticas tradicionais que estão relacionados direta ou indiretamente com a conservação e o uso sustentável da biodiversidade, sejam de manejo, uso,
ritualísticas, espirituais, de saúde, culturais, entre outros.
3. Utilização consuetudinária de recursos biológicos:
Acordos, regras e instituições definidos formal ou informalmente e relacionados ao uso dos
recursos naturais, dentro das e entre as Comunidades Tradicionais, Povos Indígenas e agricultores familiares.
4. Respeitados de acordo com seus usos, costumes e tradições, a legislação nacional e os
compromissos internacionais relevantes:
O respeito, neste caso, consiste: na regulamentação e no cumprimento da legislação referente a estes Povos Indígenas, agricultores familiares e Comunidades Tradicionais, incluindo
o seu direito à terra; no reconhecimento do seu direito de serem consultados antes que seus
saberes sejam acessados e utilizados por outros (consentimento prévio informado), assegurando a participação efetiva na integração e implementação da legislação nacional e dos
compromissos internacionais.
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5. Plenamente integrados e refletidos na implementação da CDB:
Os conhecimentos tradicionais, inovações e práticas de Povos Indígenas, agricultores familiares e Comunidades Tradicionais e a utilização consuetudinária de recursos naturais
estarão plenamente integrados e refletidos na implementação da CDB se forem respeitadas
de acordo com o que foi descrito no item anterior. A integração, neste caso, se dará por
meio da valorização da cultura, sendo que conhecimentos e práticas tradicionais devem ser
considerados na definição das estratégias, políticas e ações.
6. Participação plena e efetiva de Povos Indígenas, agricultores familiares e Comunidades
Tradicionais em todos os níveis relevantes:
É garantir a consulta, o envolvimento, a atuação qualificada e a vinculação de suas decisões ao
processo em questão. Como níveis relevantes, entendem-se os espaços políticos de atuação
locais, regionais, nacionais e internacionais, como por exemplo: protocolos comunitários,
instituições representativas, CNPCT, CNPI e Consea.

Conceitos dispostos na Lei nº 13.123/2015
7. Patrimônio genético – informação de origem genética de espécies vegetais, animais,
microbianas ou espécies de outra natureza, incluindo substâncias oriundas do metabolismo
destes seres vivos.
8. Conhecimento tradicional associado – informação ou prática de população indígena,
comunidade tradicional ou agricultor tradicional sobre as propriedades ou usos diretos ou
indiretos associada ao patrimônio genético.
9. Comunidade tradicional – grupo culturalmente diferenciado que se reconhece como tal,
possui forma própria de organização social e ocupa e usa territórios e recursos naturais como
condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando
conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição.
10. Acesso ao patrimônio genético – pesquisa ou desenvolvimento tecnológico realizado
sobre amostra de patrimônio genético.
11. Agricultor tradicional – pessoa natural que utiliza variedades tradicionais locais ou crioulas
ou raças localmente adaptadas ou crioulas e mantém e conserva a diversidade genética,
incluído o agricultor familiar.

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Ciência, tecnologia, inovações e Comunicações
Ministério do Meio Ambiente

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 15.6
ODS 1
ODS 2
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II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 15 meta 15.6
1. Número de acordos de repartição de benefícios celebrados com a União, povos indígenas,
povos e comunidades tradicionais e agricultores tradicionais.
Compromisso relacionado: Meta Nacional de Biodiversidade nº 16.
• Fonte de dados: Conselho de Gestão do Patrimônio Genético – CGen/MMA. Adicionalmente, considerar os indicadores previstos no Plano plurianual (2016-2019).
2. Número de cadastros de acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado.
3. Número de notificações de produto acabado registradas pelo Conselho de Gestão do
Patrimônio Genético – Cgen.
Descrição: O indicador descreve a eficiência na implementação da Lei nº 13.123 de 2015,
especificamente em relação ao instrumento do Acordo de Repartição de Benefícios.
• Fonte: DCGEN/SBio/MMA – Departamento de Apoio ao Conselho de Gestão do
Patrimônio Genético/Secretaria de Biodiversidade/MMA.
• Periodicidade: anual.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 15.7
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 15.7 (Nações Unidas)
Tomar medidas urgentes para acabar com a caça ilegal e o tráfico de espécies da flora e fauna
protegidas, e abordar tanto a demanda quanto a oferta de produtos ilegais da vida selvagem.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
15.7.1 Percentual de animais selvagens comercializados que foram caçados ou traficados
ilicitamente (Tier I).

3. Meta 15.7 (Brasil)
Tomar medidas urgentes para acabar com a caça e pesca ilegais e o tráfico de espécies da
flora e fauna protegidas, incluindo recursos pesqueiros de águas continentais e abordar tanto
a demanda quanto a oferta de produtos ilegais da vida silvestre.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística

( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Foram inseridas na meta referências à pesca e aos recursos pesqueiros continentais, em consonância com a inclusão desses temas no ODS 15 (vide a justificativa da nova meta 15.1.2br).
Além disso, o termo “selvagem”, presente na tradução nacional, é inadequado, não sendo
utilizado em termos de políticas nacionais e na legislação vigente, tendo sido alterado, por
esta razão, para “silvestre”.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Lei de Crimes Ambientais – Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.
1. Artigo 29, Parágrafo 3º – § 3° São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham
todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou
águas jurisdicionais brasileiras.

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Justiça e Segurança Pública
Ministério do Meio Ambiente
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8. Outros ODS e metas que têm correlação com a Meta 15.7
ODS 14

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 15 Meta 15.7
A identificação dos indicadores nacionais deverá ser feita posteriormente em conjunto com
o IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 15.8
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 15.8 (Nações Unidas)
Até 2020, implementar medidas para evitar a introdução e reduzir significativamente o impacto de espécies exóticas invasoras em ecossistemas terrestres e aquáticos, e controlar
ou erradicar as espécies prioritárias.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
15.8.1 Percentual de países que adotam legislação nacional relevante e recursos adequados
para a prevenção ou controle de espécies exóticas invasoras (Tier III).

3. Meta 15.8 (Brasil)
A meta foi mantida sem alteração.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística ( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Em consonância com compromissos internacionais assumidos no âmbito da Convenção
sobre Diversidade Biológica, o Brasil vem desenvolvendo medidas voltadas ao atingimento
da meta global, entre as quais: i) a atualização e implementação da Estratégia Nacional para
Espécies Exóticas Invasoras, aprovada por meio da Resolução CONABIO nº 07, de 29 de maio
de 2018; e ii) a elaboração dos Planos Nacionais de Prevenção, Controle e Monitoramento de
Espécies Exóticas Invasoras. Prevê-se, também, o desenvolvimento de um sistema de alerta
e detecção precoce de espécies exóticas invasoras, incluindo, entre outras ações, a consolidação de uma lista nacional de espécies exóticas invasoras e a elaboração e aplicação de
protocolos de análise de risco para a importação de espécies e registro de produtos à base
de agentes biológicos e microbiológicos de controle. Dessa forma, optou-se por manter,
sem alterações, a redação da meta original.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Conceitos definidos pelo Painel Brasileiro de Biodiversidade (PainelBio) para a Meta Nacional
de Biodiversidade nº 9.
1. Espécie exótica
É toda espécie ou táxon inferior e híbrido interespecífico introduzido fora de sua área de
distribuição natural, passada ou presente, incluindo indivíduos em qualquer fase de desenvolvimento ou parte destes que possa levar à reprodução.
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2. Espécie exótica invasora
Aquela cuja introdução, reintrodução ou dispersão ameaça ou impacta negativamente o
ambiente (ecossistemas, habitats, espécies ou populações), a sociedade ou a economia.

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério do Meio Ambiente

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a Meta 15.8
ODS 1
ODS 2
ODS 3
ODS 12
ODS 14

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 15 Meta 15.8
1. Prevenção ou controle de espécies exóticas invasoras.
• Descrição: Número de planos de controle de espécies exóticas invasoras, voltados
para prevenção, detecção precoce, erradicação, e monitoramento dessas espécies.
• Fonte de dados: SBio/MMA.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 15.9 (Nações Unidas)
Até 2020, integrar os valores dos ecossistemas e da biodiversidade ao planejamento nacional
e local, nos processos de desenvolvimento, nas estratégias de redução da pobreza, e nos
sistemas de contas.

2. Indicadores Globais (Nações Unidas)
15.9.1 Progresso em relação a metas nacionais estabelecidas de acordo com a Meta de Aichi
2 do Plano Estratégico para a Biodiversidade 2011-2020 (Tier III).

3. Meta 15.9 (Brasil)
Até 2020, os valores da biodiversidade, geodiversidade e sociodiversidade serão integrados
em estratégias nacionais e locais de desenvolvimento e erradicação da pobreza e redução
da desigualdade, sendo incorporado em contas nacionais, conforme o caso, e em procedimentos de planejamento e sistemas de relatoria.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística

( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Optou-se por adotar ipsis litteris a redação da Meta Nacional de Biodiversidade nº 2, pelo
fato desta ter sido amplamente debatida em processos de consulta à sociedade, sendo posteriormente aprovada por meio da Resolução nº 06 da Comissão Nacional de Biodiversidade
(ConaBio), de 03 de setembro de 2013.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Conceitos definidos pelo Painel Brasileiro de Biodiversidade (PainelBio) para a Meta Nacional
de Biodiversidade nº 2.
1. Valores da biodiversidade, geodiversidade e sociodiversidade são benefícios oferecidos
pela biodiversidade, geodiversidade, sociodiversidade, suas interações e processos, incluindo
serviços ecossistêmicos (provisão, regulação, apoio ou suporte e culturais).
2. Estratégias de desenvolvimento são procedimentos que incluem políticas, programas,
planos, ações e seus correspondentes instrumentos legais em todos os níveis de governança.
3. Contas nacionais referem-se ao sistema que quantifica estoques e fluxos monetários em
setores da economia, devendo também incluir recursos naturais que não são contabilizados.
4. Procedimentos de planejamento são aspectos e processos incluídos no planejamento das
ações em todos os níveis de governança.
5. Sistemas de relatoria referem-se à sistematização do processo de relatoria e disponibilização da informação, tornando-a acessível.

401

ODS – Metas Nacionais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: proposta de adequação

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Ciência, tecnologia, inovações e Comunicações
Ministério do Meio Ambiente
Ministério da Defesa
Ministério da Integração Nacional
Ministério do Desenvolvimento Social

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 15.9
ODS 1
ODS 2
ODS 3
ODS 6
ODS 7
ODS 8
ODS 9
ODS 10
ODS 11
ODS 12
ODS 13
ODS 14
ODS 16

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 15 meta 15.9
A identificação dos indicadores nacionais deverá ser feita posteriormente em conjunto com
o IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 15.A
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO DA META
1. Meta 15.a (Nações Unidas)
Mobilizar e aumentar significativamente, a partir de todas as fontes, os recursos financeiros
para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade e dos ecossistemas.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
15.a.1 Assistência oficial para o desenvolvimento e despesas públicas em conservação e
uso sustentável da biodiversidade e ecossistemas (Tier I/III).

3. Meta 15.a (Brasil)
Mobilizar e aumentar significativamente, a partir de todas as fontes, os recursos financeiros para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade e dos ecossistemas, para
viabilizar a implementação dos compromissos nacionais e internacionais relacionados com
a biodiversidade.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística ( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A inclusão da referência a “viabilizar a implementação dos compromissos nacionais e internacionais relacionados à biodiversidade” está em consonância com o estabelecido na Meta
Nacional de Biodiversidade nº 20, aprovada por meio da Resolução nº 06 da Comissão Nacional de Biodiversidade (CONABIO), de 03 de setembro de 2013, a saber: Imediatamente
à aprovação das metas brasileiras, serão realizadas avaliações da necessidade de recursos
para sua implementação, seguidas de mobilização e alocação dos recursos financeiros para
viabilizar a implementação dos compromissos nacionais e internacionais relacionados com a
biodiversidade. O cumprimento desta meta global demanda que seja assegurado um maior
volume de recursos financeiros para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade e
dos ecossistemas.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
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7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Ciência, tecnologia, inovações e Comunicações
Ministério do Meio Ambiente
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a Meta 15.a
ODS 1
ODS 2
ODS 3
ODS 6
ODS 7
ODS 8
ODS 9
ODS 10
ODS 11
ODS 12
ODS 13
ODS 14
ODS 16

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 15 meta 15.a
1. Gasto Federal com Biodiversidade.
Descrição: Valor em Reais (R$) dos gastos ambientais do governo federal, calculado por
meio de pesquisa do Ipea, no âmbito do projeto de Dimensionamento e acompanhamento do
Gasto Ambiental Federal. Serão abrangidas as diversas instituições do governo federal que
executam ações na esfera ambiental, com o propósito de apresentar uma medida mais abrangente e efetiva do gasto ambiental federal ao longo dos anos, e a série histórica que deverá
abranger as ações dos programas de todos os Planos Plurianuais (PPAs) até a atualidade.
• Periodicidade: Anual.
• Fontes de dados: Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) do Ministério
da Fazenda (MF); Sistema Integrado de Dados Orçamentários (SIDOR) do Ministério
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP). Biofin/ MF.
Compromisso relacionado: Meta Nacional de Biodiversidade nº 02.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação a ser realizado
conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.

404

ODS 15: P
 roteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de
forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação
da terra e deter a perda de biodiversidade

META 15.B
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO DA META
1. Meta 15.b (Nações Unidas)
Mobilizar significativamente os recursos de todas as fontes e em todos os níveis, para financiar o manejo florestal sustentável e proporcionar incentivos adequados aos países em
desenvolvimento, para promover o manejo florestal sustentável, inclusive para a conservação
e o reflorestamento.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
15.b.1 Assistência oficial para o desenvolvimento e despesas públicas em conservação e
uso sustentável da biodiversidade e ecossistemas.

3. Meta 15.b (Brasil)
Mobilizar significativamente os recursos de todas as fontes e em todos os níveis, para financiar e proporcionar incentivos adequados ao manejo florestal sustentável, inclusive para a
conservação e o reflorestamento.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística ( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A meta foi alterada porque faz menção ao financiamento do manejo sustentável e a incentivos
adequados a países em desenvolvimento, o que não seria o caso em uma meta nacional.

6. Conceitos importantes mencionados na meta

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Secretaria Especial da Aquicultura e da Pesca da Presidência da República.
Ministério do Meio Ambiente
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
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8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 15.b
ODS 1
ODS 2
ODS 3
ODS 6
ODS 7
ODS 8
ODS 9
ODS 10
ODS 11
ODS 12
ODS 13
ODS 14
ODS 16

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 15 meta 15.b
A identificação dos indicadores nacionais deverá ser feita posteriormente em conjunto com
o IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 15.C
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 15.c (Nações Unidas)
Reforçar o apoio global para os esforços no combate à caça ilegal e ao tráfico de espécies
protegidas, inclusive por meio do aumento da capacidade das comunidades locais para
buscar oportunidades de subsistência sustentável.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
15.c.1 Percentual de animais selvagens comercializados que foram caçados ou traficados
ilicitamente (sem Tier estabelecido pelo Secretariado – IAEG-SDG Tier II).

3. Meta 15.c (Brasil)
Reforçar o apoio global e a cooperação federativa no combate à caça e pesca ilegais e ao
tráfico de espécies protegidas, inclusive por meio do aumento da capacidade das comunidades locais para buscar oportunidades de subsistência sustentável, e proporcionar o acesso
de pescadores artesanais de pequena escala aos recursos naturais.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística

( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
À semelhança de um reforço ao apoio global, julgou-se adequado, ao nível do país, a inclusão
da referência ao maior apoio à “cooperação federativa”, a fim de que haja maior cooperação
entre a União, estados e municípios, com vistas à consecução do almejado na meta. Foram
inseridas na meta referências à pesca e a usuários dos recursos pesqueiros continentais,
em consonância com inclusão do tema no ODS 15 (vide a justificativa da nova meta 15.1.2br,
acima). A pesca artesanal de pequena escala tende a estar profundamente enraizada nas
comunidades, tradições e valores locais. Muitos pescadores de pequena escala trabalham
por conta própria e geralmente fornecem peixe para consumo direto nos seus lares ou comunidades. As mulheres têm um papel importante no setor, especialmente nas atividades
posteriores à captura e processamento. Estima-se que aproximadamente 90% de todas
as pessoas que dependem diretamente da pesca extrativa trabalham no setor da pesca de
pequena escala. Como tal, a pesca de pequena escala funciona como motor econômico e
social, proporcionando segurança alimentar e nutricional, emprego e outros efeitos multiplicadores para as economias locais, apoiando ao mesmo tempo os meios de subsistência
das comunidades ribeirinhas.
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6. Conceitos importantes mencionados na meta

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Secretaria Especial da Aquicultura e da Pesca da Presidência da República
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário
Ministério do Meio Ambiente.
Ministério do Desenvolvimento Social

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 15.c
ODS 1
ODS 2
ODS 3
ODS 10
ODS 11
ODS 14

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 15 meta 15.c
1. Área regulamentada para acesso e uso da biodiversidade aquática continental para pescadores artesanais de pequena escala em Unidades de Conservação de Uso Sustentável.
• Fonte: Secretaria Especial da Aquicultura e da Pesca da Presidência da República e
Ministério do Meio Ambiente.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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16

PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E
INCLUSIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL, PROPORCIONAR O ACESSO
À JUSTIÇA PARA TODOS E CONSTRUIR
INSTITUIÇÕES EFICAZES, RESPONSÁVEIS
E INCLUSIVAS EM TODOS OS NÍVEIS

ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar
o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em
todos os níveis
QUADRO 1
Resumo da Proposta de Adequação de metas do ODS 16

Total de metas

Nº de metas
que se aplicam
ao Brasil

Nº de metas
que foram
adequadas
à realidade
nacional

Nº de metas
finalísticas

Nº de
metas de
Implementação

Nº de metas
criadas

12

12

9

10

2

0

QUADRO 2
Grupo de trabalho
Órgão

Nome do participante
1

Adailton A. B. Leite

Secretaria Nacional de Assistência Social/Ministério do
Desenvolvimento Social (SNAS/MDS)

2

Akemi Kamimura

Secretaria Nacional de Cidadania/Ministério dos Direitos Humanos
(SNC/MDH)

3

Alessandra Araujo

Coordenação Geral de Imigração/Ministério do Trabalho (CGIG/MTbr)

4

Alexander Moreira

Secretaria de Educação Básica/Ministério da Educação (SEB/MEC)

5

Alexandre Cunha

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

6

Alexandre Fernandes Ono

Ministério da Cultura (Minc)

7

Aline Biejona

Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde (SVS/MS)

8

Almir Oliveira Junior

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

9

Andréa da Silva

Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa
Idosa/Ministério dos Direitos Humanos (SNDPI/MDH)

10

Angela Rodrigues

Secretaria Nacional de Segurança Pública/Ministério Extraordinário da
Segurança Pública (Senasp/MESP)

11

Antonio Teixeira Lima Jr.

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

12

Aureliano V. R. Junior

Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU)

13

Carlos Andre Santos

Departamento Penitenciário Nacional/Ministério Extraordinário da
Segurança Pública (DEPEN/MESP)

14

Carlos Jeremias M. Souza

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN)

15

Carmen Roseli C. Menezes

Agência Brasileira de Cooperação (ABC)

16

Caroline Santos

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

17

Claudio R. S. Silva

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)

18

Darcy de S. Branco Neto

Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU)

19

Débora Lobato

Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais/Ministério das
Relações Exteriores (MRE)

20 Devair Balena Junior

Coordenação Geral de Gestão Estratégica e Inovação Institucional/
Secretaria Executiva /Ministério da Justiça (CGGE/SE/MJ)

21

Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção/Ministério da
Transparência e Controladoria-Geral da União (STPC/CGU)

Edward L. V. Borba
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Órgão

Nome do participante
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22 Enid Rocha Andrade Silva

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

23

Fabiana Moreira

Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais/Ministério das
Relações Exteriores (MRE)

24

Fabiana Nepomuceno

Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU)

25 Fabiano S. Brandao

Coordenação Geral de Gestão Estratégica e Inovação Institucional/
Secretaria Executiva /Ministério da Justiça (CGGE/SE/MJ)

26 Felícia Santos

Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do
Adolescente/Ministério dos Direitos Humanos (SPDCA/MDH)

27

Secretaria Nacional do Tesouro/Ministério da Fazenda (STN/MF)

Fernando Cardoso Ferraz

28 Flávia Costa Marques

Secretaria Federal de Controle Interno/Ministério da Transparência e
Controladoria-Geral da União (SFC/CGU)

29 Flávio Fonte-Boa

Secretaria de Política e Programas de Pesquisa/Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações (SEPED/MCTIC)

30 Frederico de M. A. Coutinho*

Secretaria Nacional de Cidadania/Ministério dos Direitos Humanos
(SNC/MDH)

31

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

Gabriely Dalvi V. Da Rocha

32 Helder R. S. Ferreira

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

33 Hélica Maximo

Receita Federal do Brasil/Ministério da Fazenda (RFB/MF)

34

Gabinete de Segurança Institucional (GSI)

Helio Sant’ana

35 Igor Fonseca

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

36 Isabella Cristina Lunelli

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

37

Secretaria Nacional de Segurança Pública/Ministério Extraordinário da
Segurança Pública (SENESP/MESP)

Jacilda B. de Amorim

38 João Gabriel M. Al. Pereira

Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU)

39 João Victor de Souza Batista

Secretaria Nacional de Política de Promoção da Igualdade Racial/
Ministério dos Direitos Humanos (SPPIR/MDH)

40 Jonas Richter

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN)

41

Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU)

Jorge André F. F. De Lima

42 José E. M. De Sá Brandão

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

43 Joseane Salmilo Sitônio

Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social/
Ministério do Esporte

44

Juliana Porto

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

45

Juliane Medeiros Moraes

Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa
Idosa/Ministério dos Direitos Humanos (SNDPI/MDH)

46 Julio Cesar Bertuzzi

Secretaria Nacional de Justiça/Ministério da Justiça (SNJ/MJ)

47

Secretaria Nacional do Tesouro Ministério da Fazenda (STN/MF)

Karla De Lima Rocha

48 Laina Peternella Ferreira

Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos/Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (Seplan/MP)

49 Leonardo Athias

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

50 Lisiane Aguiar Taquary

Ministério da Cultura (Minc)
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Órgão

Nome do participante
51

Luciana Garcia

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

52 Lucíola M. De Arruda

Conselho de Controle de Atividades Financeiras/Ministério da Fazenda
(COAF/MF)

53 Luseni Aquino

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

54 Maercia Moura

Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde (SVS/MS)

55 Mara Freggani

Departamento Penitenciário Nacional/Ministério Extraordinário da
Segurança Pública (DEPEN/MESP)

56 Marco Andreazzi

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

57

Secretaria Nacional de Política de Promoção da Igualdade Racial/
Ministério dos Direitos Humanos (SPPIR/MDH)

Maria José B Santos

58 Maria Livia S. Braga

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq)

59 Marina B. de Almeida

Secretaria Nacional de Justiça/Ministério da Justiça (SNJ/MJ)

60 Marli de M. S. Montenegro

Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde (SVS/MS)

61

Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde (SVS/MS)

Marta R. S. Coelho

62 Micheline Cuvegundes

Secretaria de Atenção à Saúde/Ministério da Saúde (SAS/MS)

59 Milena Lins

Ministério da Educação

63 Moema Freire

Programa das Nações Unidades para o Desenvolvimento (PNUD)

64

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)

Osório Vilela Filho

65 Pedro Viana

Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres/Presidência da
República (SPM)

66 Rafael Lucas C. Melo

Departamento de Polícia Rodoviária Federal (PRF)

67

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

Raphael Machado

69 Renata Furtado

Gabinete de Segurança Institucional (GSI)

70 Rosane T. de S. E Oliveira

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

71

Taia Duarte Mota

Secretaria de Atenção à Saúde/Ministério da Saúde (SAS/MS)

72

Thiago de Jesus Rosa

Advocacia-Geral da União (AGU)

73

Tiago de Jesus L. Souza

Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento
Agrário/Casa Civil (Sead)

74

Tomás Vianna

Departamento de Polícia Federal (PF)

75

Valdir Melo

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

76

Vinicius Trindade

Divisão de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável/Ministério das
Relações Exteriores (DSD/MRE)

77

Vitor A. Monte

Ministério da Justiça (MJ)

*Não participou das reuniões. Enviou sugestões por e-mail.
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META 16.1
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 16.1 (Nações Unidas)
Reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade relacionadas, em todos os lugares.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
16.1.1 Número de vítimas de homicídio doloso por 100.000 habitantes, por sexo e idade (Tier I).
16.1.2 Mortes relacionadas com conflitos por 100.000 habitantes, por sexo, idade e causa
(Tier III).
16.1.3 Percentual da população submetida a violência física, psicológica ou sexual nos últimos 12 meses (Tier II).
16.1.4 Percentual de população que se sente segura andando sozinha ao redor da área em
que vive (Tier II).

3. Meta 16.1 (Brasil)
Reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade relacionadas, em todos os lugares, inclusive com redução de 1/3 das taxas de homicídios de jovens,
de negros e de mulheres.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
par2 e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas, etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A meta original é pouco precisa. Como determinar o “significativamente” ou “todas as formas
de violência”? A nova proposta não resolve de todo, mas ao menos especifica a questão
dos homicídios, de um lado, e estabelece a redução em 1/3 para as taxas de homicídios de
jovens, mulheres e negros.
Os homicídios, além de serem uma das poucas violências para as quais há dados confiáveis
disponíveis, são uma das mais graves formas de violência no Brasil, seja pela violação do
direito à vida, seja pelo alto número de ocorrências. O país tem uma das maiores taxas de
homicídio do mundo, a qual é ainda mais alta entre negros e jovens. Chama atenção também
o grave problema do feminicídio, um tipo de violência específico.
A redução em 1/3 desses homicídios até 2030, proposta na Meta Nacional, é algo muito
ambicioso e a Secretaria Nacional de Segurança Pública apontou que tem pouca governabilidade sobre a meta, em razão das ações de repressão e prevenção de homicídios dolosos
serem de competência das polícias civis e militares estaduais.
No entanto, o Grupo de Trabalho avaliou que deveria manter a meta, por considerá-la alcançável,
apesar de ambiciosa. De 2019 a 2030, o país terá doze anos para implementar políticas públicas
e estabelecer/fortalecer ações e iniciativas do governo federal, dos governos subnacionais, do
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Judiciário, do Ministério Público, das empresas e das organizações da sociedade civil. Ademais,
há tecnologias ou políticas reconhecidamente capazes de reduzir os homicídios, como o controle
de armas, por exemplo. Por fim, considera-se que a queda da proporção de jovens na população
pode, por si só, ter impacto na redução das taxas de homicídios de negros e mulheres, visto ser
aquele o principal grupo etário vitimado pelos homicídios.1
O dimensionamento da redução em 1/3 na taxa de homicídios considerou exemplos de estados brasileiros que conseguiram reduzir essas mortes em taxas superiores ou semelhantes
à proposta na Meta Nacional:
I – Pernambuco, Programa Pacto pela Vida: a taxa de homicídios caiu de 53,0 por 100 mil
habitantes, em 2007, para 33,9, em 2013 (- 36%), tendo passado, entre jovens, de 109,3
para 70,9 (- 35,5%); entre negros, de 76,1 para 46,7 (- 38,1%); e entre mulheres, de 6,4
para 5,3 (- 18,2%).
II – São Paulo: a taxa de homicídios caiu de 21,9 por 100 mil habitantes, em 2005, para 12,2,
em 2015 (- 44,2%), tendo passado, entre jovens, de 43,3 para 21,9 (- 49,4%); entre negros,
de 31,1 para 15,4 (- 50,4%); e entre mulheres, de 3,7 para 2,4 (- 35,1%).
III – Espírito Santo, Programa Estado Presente: a taxa de homicídios caiu de 56,9 por 100 mil
habitantes, em 2009, para 36,9, em 2015 (- 35,1%), tendo passado, entre jovens, de 117,0
para 83,8 (- 28,4%); entre negros, de 64,2 para 51,3 (- 20,1%); e entre mulheres, de 11,6
para 6,9 (- 40,5%).

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Conforme definição da Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa), a taxa de
homicídios reflete o número de óbitos por homicídios (Códigos X85-Y09 e Y35-36 na CID-10;
o que inclui agressões e intervenções legais) por 100 mil habitantes, tomando-se a população
residente em determinado espaço geográfico, no ano de referência.2

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério dos Direitos Humanos (Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial, Secretaria Nacional de Cidadania, Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos)
Casa Civil (Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, e Incra)
Ministério da Justiça (Funai)
Ministério Extraordinário da Segurança Pública (Secretaria Nacional de Segurança Pública)
Ministério do Esporte (Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social)
Ministério da Educação (Secretaria de Educação Básica)
Secretaria de Governo (Secretaria Nacional da Juventude e Secretaria Nacional de Políticas
para Mulheres)
Ministério do Desenvolvimento Social (Secretaria Nacional de Renda da Cidadania)
Ministério da Cultura (Secretaria de Infraestrutura Cultural)
Ministério da Saúde (Secretaria de Vigilância em Saúde)

1. CERQUEIRA, D.; MOURA, R. L. Demografia e homicídios no Brasil. In: CAMARANO, A. A. (Org.). Novo regime demográfico: uma
nova relação entre população e desenvolvimento? Rio de Janeiro: Ipea, p. 355-373, 2014.
2. Disponível em: <http://fichas.ripsa.org.br/2012/c-9/?l=pt_BR>.
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8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 16.1
ODS 1 (todas as metas)
ODS 4 (todas as metas)
ODS 5 (todas as metas)
ODS 11(todas as metas)
ODS 16 (meta 16.2 e 16.a)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 16 meta 16.1
1. Mortes relacionadas a intervenções policiais por 100 mil habitantes, por sexo, idade, tipo de vítima (policiais, e não-policiais, tipo de situação (policiais em serviço ou
fora de serviço). Fonte – Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública,
Prisionais e sobre Drogas – Sinesp e IBGE (para população); base de dados – de
ocorrências policiais; periodicidade – anual; órgão produtor da informação – Verificar a possibilidade de produção pela Senasp a partir dos levantamentos do Sinesp;
Disponibilidade – último ano disponível (2016, produzido pelo Fórum Brasileiro de
Segurança Pública), Brasil e Estados e DF. Mensura de forma direta algumas situações graves.
2. Taxa de feminicídio por 100 mil mulheres. Fonte – Sinesp; base de dados – de
ocorrências policiais; periodicidade – anual; órgão produtor da informação –
Verificar a possibilidade de produção do dado pela Senasp a partir dos levantamentos do Sinesp; Disponibilidade: Nunca produzido, Poderia ser produzido
para Brasil, Estados e DF e Municípios. Mensura de forma direta um dos grupos
populacionais vitimados. Indicadores passíveis de serem produzidos a partir de
uma pesquisa de vitimização.
3. Proporção da população que foi vítima de estupro nos últimos 12 meses.
4. Proporção da população que foi vítima de roubo nos últimos 12 meses.
5. Proporção da população que foi vítima de discriminação (raça, gênero, homofobia
etc.) nos últimos 12 meses.
6. Proporção da população que foi vítima de violência física nos últimos 12 meses.
7. Proporção da população que foi vítima de violência psicológica nos últimos 12 meses.
8. Percentual da população que foi vítima de violência sexual nos últimos 12 meses.
• Observação: na pesquisa de vitimização, precisa ser verificada a possibilidade de
desagregação conforme as seguintes variáveis: sexo, idade, renda, cor/raça, orientação sexual, identidade de gênero, filiação religiosa, “situações” de deficiência, de
migração e imigração.
• Fonte: Pesquisa de vitimização; Base de dados – Pesquisa de Vitimização; periodicidade – indefinida; órgão produtor da informação – uma pesquisa de vitimização
está no planejamento do IBGE; o indicador mensura de forma direta o alcance da
meta. Disponibilidade – Exceto roubo, nunca foram produzidos pelo IBGE; Mensura
de forma direta algumas situações graves.
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9. Taxa de óbitos por arma de fogo por 100 mil habitantes. Fonte – SIM/MS; base de
dados – SIM/MS; periodicidade – anual; órgão produtor da informação – Ministério
da Saúde; Disponibilidade: último ano disponível (2016), Brasil e Estados e DF e
Municípios; indicador mensura de forma direta o impacto do uso de arma de fogo
em mortes violentas.3
Notas:
*Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea (e de parcela dos participantes do processo de adequação das metas em nível governamental) ao processo de construção dos indicadores
nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.

3. Poderiam ser consideradas as seguintes causas de óbito, conforme o CID-10: acidente (W32 a 34), lesões autoprovocadas
intencionalmente ou suicídios por arma de fogo (X72 a X74), agressões intencionais ou homicídios por AF (X93 a X95) e intenção
indeterminada (Y22 a Y24). (WAISELFISZ, J. J. (Coord.). Mapa da violência 2016: homicídios por armas de fogo no Brasil. Brasília:
Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, 2016).
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META 16.2
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 16.2 (Nações Unidas)
Acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra crianças.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
16.2.1 Proporção de crianças de 1-17 anos que experimentaram qualquer agressão física e
/ ou agressão psicológica dos cuidadores no mês anterior (Tier II).
16.2.2 Número de vítimas de tráfico humano por 100.000 habitantes, por sexo, idade e forma
de exploração (Tier II).
16.2.3 Proporção de mulheres e homens jovens com idades entre 18 a 29 anos que sofreram
violência sexual até os 18 anos de idade (Tier II).

3. Meta 16.2 (Brasil)
Proteger todas as crianças e adolescentes do abuso, exploração, tráfico, tortura e todas as
outras formas de violência.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
O verbo “acabar”, utilizado no comando da meta, tem o sentido de por fim, extinguir ou
cessar. A extinção de todas as violências que atingem crianças e adolescentes é uma meta
inexequível porque a violência é fenômeno presente historicamente em todas as sociedades
humanas. No entanto, é possível proteger as crianças de todas as formas de violência a partir
de ações protetivas desenvolvidas pela família, Estado e sociedade.
De acordo com a Constituição brasileira, a responsabilidade de proteger crianças e adolescentes deve ser compartilhada pela família, pela sociedade e pelo Estado. Desta forma,
propõe-se substituir o verbo “acabar” pelo verbo “proteger”, que significa amparar, defender
e cuidar. O verbo “proteger” mantém maior sintonia com os termos utilizados na legislação
brasileira. Não só isso. A ação de proteger remete à necessidade de responsabilizar instituições por implementar ações e programas de proteção e de defesa que salvaguardam
(protegem) as crianças e os adolescentes de todas as formas de violência.
Outra adequação realizada refere-se à inclusão da palavra “adolescente”, a fim de manter sintonia com a legislação brasileira. Pela Convenção de Genebra dos Direitos da Criança (ONU,
1990), considera-se “criança” a população na faixa etária de zero a 18 anos incompletos.
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No entanto, na legislação brasileira, observa-se a divisão nessa faixa etária entre crianças (população de zero a 12 anos incompletos) e adolescentes (população de 12 a 18
anos incompletos).

6. Conceitos importantes mencionados na meta
O texto da meta cita explicitamente as violências de “abuso sexual”; “exploração”, “tráfico” e
“tortura”. Além disso, nos indicadores globais aparece também explicitada a agressão física
e/ou psicológica perpetrada pelos cuidadores.
No entanto, o termo, presente na meta, “todas as formas de violência”, ao mesmo tempo
em que demanda maiores especificações, também cria a oportunidade de explicitar outros
tipos de violência importantes no Brasil e que precisam ser objeto de acompanhamento.
No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente adota um conceito amplo de violência
contra crianças e adolescentes:
Art. 5o “Nenhuma criança ou adolescente será́ objeto de qualquer forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer
atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.”
Propõe-se que o monitoramento desta meta no Brasil considere os seguintes tipos de violência:
1. Negligência e abandono
2. Violência física
3. Violência psicológica
4. Violência sexual
5. Tráfico de pessoas
6. Violência Letal
7. Afastamento do convívio familiar
8. Privação de liberdade sem o devido processo legal ou por tipos de delitos que não
justifiquem a medida socioeducativa em meio fechado
9. Trabalho Infantil
10. Sub Registro de Nascimento

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Justiça (Secretaria Nacional de Justiça)
Ministério Extraordinário da Segurança Pública (Departamento de Polícia Federal)
Ministério do Desenvolvimento Social (Secretaria Nacional de Assistência Social e Secretaria
Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano)
Ministério dos Direitos Humanos (Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente)
Secretaria de Governo (Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres)
Ministério da Saúde (Secretaria de Vigilância em Saúde)

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 16.2
ODS 4 (metas 4.7 e 4.a)
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ODS 5 (meta 5.2)
ODS 8 (meta 8.7)
ODS 11 (meta 11.7)
ODS 16 (metas 16.1, 16.9 e 16.a)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 16 meta 16.2
1. Taxas de atendimentos de crianças e adolescentes (< 1 A 17 anos) por violências por 100
mil crianças e adolescentes, segundo tipo de violência e faixa etária das vítimas. Fonte –
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan); base de dados – Sinan; periodicidade – anual; órgão produtor da informação – Verificar a possibilidade de produção pelo
Ministério da Saúde, a partir dos levantamentos do Sinan e projeções populacionais do IBGE;
Disponibilidade: último ano disponível do Sinan é 2016; Brasil e Estados e DF. Mensura de
forma direta o alcance da meta.
• Observação – o sistema não está consolidado, e ainda há municípios e unidades de
saúde que não informam o Sinan, sendo necessário definir metodologia para tornar
comparável a evolução do indicador.
2. Proporção de adolescentes privados de Liberdade em Unidades Provisórias em período superior a 45 dias sobre o total de adolescentes privados de Liberdade em Unidades
Provisórias. Fonte – Levantamento Anual do Sistema Nacional Socioeducativo (Sinase);
base de dados – Levantamento Anual do Sinase; órgão produtor de informação – Verificar
a possibilidade de produção pela Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente a partir do levantamento do Sinase; periodicidade – anual; Disponibilidade: último
ano disponível do levantamento (2016), Brasil e Estados e DF. Mensura de forma direta e
parcial o alcance da meta.
3. Proporção de adolescentes autores de atos infracionais em cumprimento de medida socioeducativa de privação de liberdade que não se encaixam nos seguintes atos infracionais
(Ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça; Reincidência em infrações
graves (punidas com reclusão); e Descumprimento reiterado e injustificável de outra medida
imposta (máximo de três meses). Fonte – Levantamento Anual do Sinase; base de dados –
Levantamento Anual do Sinase; órgão produtor de informação – Verificar a possibilidade de
produção pela Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente pelo levantamento
do Sinase; periodicidade – anual; Disponibilidade: último ano disponível do levantamento
(2016), Brasil e Estados e DF. Mensura de forma direta e parcial o alcance da meta.
4. Proporção de Centros de Referência Especial de Assistência Social (Creas) do Sistema
Único de Assistência Social (SUAS) que implementam medidas socioeducativas em meio
aberto e que mantêm equipe de profissionais específica, de acordo com as determinações
do SUAS e do ECA. Fonte – Censo SUAS; base de dados – Censo SUAS; órgão produtor da
informação – MDS; periodicidade anual; órgão produtor da informação – MDS. Disponibilidade: último ano disponível do levantamento (2016), Brasil e Estados e DF. Mensura de forma
direta e parcial o alcance da meta.
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5. Proporção de pessoas de 05 a 17 anos ocupadas, por sexo, cor ou raça e faixa etária. Fonte:
PNAD contínua; base de dados – PNAD; periodicidade anual; órgão produtor da informação
– IBGE. Disponibilidade: último ano disponível do levantamento (2017), Brasil e Estados e DF.
Mensura de forma direta um dos fenômenos tratados na meta.
6. Número de crianças e adolescentes desaparecidos -– Verificar a possibilidade de produção
com a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, a Secretaria Nacional de
Segurança Pública (por meio do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública,
Prisionais e sobre Drogas – Sinesp), o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (que já publicou dados de desparecidos) e o Conselho Nacional do Ministério Público (que possui o
Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos). Disponibilidade – Não
produzido regularmente.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 16.3
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 16.3 (Nações Unidas)
Promover o Estado de Direito, em nível nacional e internacional, e garantir a igualdade de
acesso à justiça, para todos.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
16.3.1 Proporção de vítimas de violência nos últimos 12 meses que relataram sua vitimização
às autoridades competentes ou a outros mecanismos de resolução de conflitos oficialmente
reconhecidos (Tier II).
16.3.2 Proporção de presos sem sentença em relação ao total da população prisional (Tier I).

3. Meta 16.3 (Brasil)
Fortalecer o Estado de Direito e garantir o acesso à justiça às pessoas envolvidas em conflitos,
especialmente àquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Tentou-se tornar a meta de acesso à justiça mais próxima à realidade brasileira. Pesquisa do
Ipea aponta que, em 2010, apenas 40% das pessoas em conflito buscavam um meio estatal
de solução. Levantamento do Departamento Penitenciário Nacional (MJ), de junho de 2016,
aponta que cerca de 40% das pessoas privadas de liberdade aguardavam julgamento àquela
data4, em explícito descumprimento do direito de acesso à justiça e dos princípios da ampla
defesa, do contraditório e da presunção de inocência. Além disso, não faz sentido tratar de
justiça de forma tão genérica, uma vez que o acesso à justiça não é, de fato, um problema
para todos. Ademais, a agenda de Estado deve se concentrar, sobretudo, em garantir o
acesso à justiça aos segmentos mais vulneráveis.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Definição de Estado de Direito5: o Estado de direito é um princípio de governo “segundo
o qual todas as pessoas, instituições e entidades públicas e privadas, incluindo o próprio
Estado, estão submetidas às leis publicamente promulgadas, compatíveis com as normas
4. Disponível em: <https://bit.ly/2E0ebNA>.
5. Disponível em: <http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2004/616>.
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e os princípios internacionais de direitos humanos, fazem cumpri-las de forma igualitária e
as aplicam com independência. Da mesma forma, exige-se que se adotem medidas para
garantir o respeito aos princípios da primazia da lei, igualdade ante à lei, prestação de contas
frente à lei, equidade na aplicação da lei, separação dos poderes, participação na tomada
de decisões, legalidade, não arbitrariedade e transparência processual e legal” (ONU, 2004,
p. 5; tradução própria).
Definição de acesso à justiça: baseando-se em Cappelleti e Garth, “acesso à justiça” é uma
expressão que compreende duas ideias fundamentais: a de que o sistema de justiça deve ser
igualmente acessível a todos, de um lado, e, de outro, a de que este deve produzir resultados
que sejam individual e socialmente justos” (Campos; Aquino, 2009, p. 18).6
Pessoas em situação de vulnerabilidade: aqui optou-se por seguir a definição já mencionada
na ficha do ODS 1, para a meta 1.3: “todos aqueles que sofrem violações ou restrições a seus
direitos, sobretudo, em razão de raça, gênero, idade, deficiência, condições de mobilidade,
orientação sexual, nacionalidade, religião, territorialidade, cultura, privação de liberdade e
situação econômica, não excluindo outras potenciais situações de vulnerabilidade verificadas empiricamente”.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério dos Direitos Humanos (Diretoria de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos e
Diretoria de Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais,
Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial e Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente)
Ministério da Cultura (Fundação Palmares)
Ministério da Justiça (Secretaria Nacional de Justiça e Funai)
Ministério Extraordinário de Segurança Pública (Departamento Penitenciário Nacional)
Casa Civil (Incra)
Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) (Ouvidoria-Geral da União)

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 16.3
ODS 4 (meta 4.7)
ODS 16 (metas 16.a e 16.b)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 16 meta 16.3
1. Proporção de pessoas envolvidas em conflitos, nos últimos doze meses, que recorreram
a autoridades competentes ou a outros mecanismos de resolução de conflitos oficialmente
reconhecidos. Fonte: verificar a possibilidade de produção em pesquisa de vitimização; Base
de dados – Pesquisa de Vitimização; periodicidade – indefinida; órgão produtor da informação
– uma pesquisa de vitimização está no planejamento do IBGE; Disponibilidade: não é produzido
regularmente; Brasil, Estados e DF. Mensura de forma direta o alcance da meta.
6. Disponível em: <https://bit.ly/2LcUwCr>.
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2. Taxa de cumprimento de sentença (total de ações cumpridas sem que seja necessária
execução). Fonte de informação – CNJ. Base de dados – Justiça em números; Periodicidade
– Anual; órgão – CNJ; Disponibilidade: não é produzido, mas base de dados já disponibiliza
as informações para o cálculo do indicador. Mensura de forma direta um dos fenômenos
tratados na meta.
3. Tempo médio de tramitação de ações de execução – CNJ – Fonte de informação – CNJ.
Base de dados – Justiça em números; Periodicidade – Anual; órgão – CNJ; Disponibilidade:
não é produzido, mas base de dados já disponibiliza as informações para o cálculo do indicador. Mensura de forma indireta um dos fenômenos tratados na meta.
4. Proporção de comarcas dotadas de unidades de defensoria pública estadual – Fonte de
informação – SNJ. Base de dados – Atlas de acesso à justiça; Periodicidade – anula; órgão
– Verificar possibilidade de produção com a SNJ para os próximos anos; Disponibilidade:
último ano em que o dado foi produzido: 2016. Mensura de forma indireta um dos fenômenos
tratados na meta.
5. Proporção de circunscrições da Justiça Federal dotadas de unidades da Defensoria Pública
da União7 – Fonte de informação – SNJ. Base de dados – Atlas de acesso à justiça; Periodicidade – Anual; órgão – Verificar possibilidade de produção com SNJ para os próximos anos;
Disponibilidade: último ano em que o dado foi produzido: 2016. Mensura de forma indireta
um dos fenômenos tratados na meta.
6. Adolescentes privados de Liberdade em Unidades Provisórias em período superior a 45
dias. Fonte – Levantamento Anual do (Sistema Nacional Socioeducativo) Sinase; base de
dados – Levantamento Anual do Sinase; órgão produtor de informação – Verificar a possibilidade de produção pela Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente a partir
do levantamento do Sinase; periodicidade – anual; Disponibilidade: último ano disponível
do levantamento (2016), Brasil e Estados e DF. Mensura de forma direta e parcial o alcance
da meta.
7. Proporção de presos em prisão provisória, acima de um ano (Desagregação por: raça/cor,
sexo, idade, renda (?), escolaridade, principal crime de que é acusado.) Fonte de informação
– Verificar a possibilidade de produção pelo Depen a partir do levantamento do Sisdepen;
Base de dados –Sisdepen8; Periodicidade – indefinida; Órgão – MESP; Disponibilidade: não
é produzido. Mensura de forma indireta o alcance da meta.
8. Proporção de estabelecimentos penitenciários atendidos por serviços de representação
legal gratuitos (defensoria pública ou entidades similares). Fonte de informação – Verificar
a possibilidade de produção pelo Depen no Sisdepen; Base de dados – Sisdepen; Periodicidade – indefinida; Órgão – MESP; Disponibilidade: não é produzido. Mensura de forma
indireta o alcance da meta.
9. Proporção de unidades socioeducativas atendidas por serviços de representação legal
gratuitos (defensoria pública ou entidades similares). Fonte de Informação – Sinase; base
de dados – Sinase; Periodicidade – indefinida; Órgão – Verificar a possibilidade de produção
pelo MDH no levantamento do Sinase; Disponibilidade: não é produzido; Mensura de forma
indireta o alcance da meta.
10. Taxa de presos por vaga. Fonte de informação – Depen; Base de dados – possível pelo
Sisdepen; Periodicidade – Anual; Disponibilidade: último ano disponível do levantamento
(2016), Brasil e Estados e DF. Órgão – MESP; Mensura de forma indireta o alcance da meta.

7. Em cumprimento à EC n. 80/2014, que deu prazo até 2022.
8. Disponível em: <https://bit.ly/2zVNqwP>.
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11. Proporção de presos por crimes sem violência ou grave ameaça.9 Fonte de informação
– Verificar a possibilidade de produção pelo Depen pelo Sisdepen; Base de dados – no Sisdepen; Periodicidade – indefinida; Órgão – MESP; Disponibilidade: não é produzido. Mensura
de forma indireta o alcance da meta.
12. Proporção de estados que contam com corregedorias de polícia não vinculadas hierarquicamente às instituições policiais.10 Fonte de Informação – Senasp; base de dados – Pesquisa Perfil das Instituições de Segurança Pública; Periodicidade – Anual; Órgão – Senasp;
Disponibilidade: último ano disponível do levantamento (2015), Estados e DF. Mensura de
forma indireta o alcance da meta.
13. Proporção de estados que contam com órgãos integrantes do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura.11 Fonte de informação – Verificar a possibilidade de produção
pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura; base de dados – Levantamento
a ser realizado; Periocidade – indefinida; Disponibilidade: Não é produzido, mas pode ser
obtido por meio de simples levantamento pelo MNPCT. Mensura de forma indireta o alcance
da meta.
14. Tempo médio de tramitação dos pedidos de refúgio recebidos pelo Estado brasileiro
(verificar os processos concluídos num ano e fazer uma média do tempo de tramitação).
Fonte de Informação – Verificar a possibilidade de produção com o Conare; Periocidade –
indefinida Disponibilidade: Não é produzido. Mensura de forma indireta o alcance da meta.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.

9. Os crimes sem violência ou grave ameaça excluem casos de homicídio doloso, lesão corporal de natureza grave, lesão corporal
seguida de morte, roubo/extorsão, extorsão mediante sequestro, sequestro e cárcere privado, estupro, violência doméstica, tortura,
tráfico de pessoas, entre outros.
10. Conforme proposta 23 do PNDH 3: <https://bit.ly/2uBqH47>.
11. Conforme previsto na legislação: <https://bit.ly/2FHdytl>.
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META 16.4
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 16.4 (Nações Unidas)
Até 2030, reduzir significativamente os fluxos financeiros e de armas ilegais, reforçar a recuperação e devolução de recursos roubados, e combater todas as formas de crime organizado.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
16.4.1 Valor total dos fluxos financeiros internos e externos ilícitos (em dólares dos Estados
Unidos correntes) (Tier III).
16.4.2 Percentual de armas apreendidas, encontradas ou entregues cuja origem ou contexto
ilícito foi rastreado ou estabelecido por uma autoridade competente, de acordo com instrumentos internacionais (Tier III).

3. Meta 16.4 (Brasil)
Meta mantida sem alteração.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Não se aplica, pois não houve adequação.

6. Conceitos importantes mencionados na meta

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Justiça (Secretaria Nacional de Justiça)
Ministério Extraordinário da Segurança Pública (Senasp, Departamento de Polícia Federal,
Departamento de Polícia Rodoviária Federal)
Ministério da Fazenda (Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Secretaria da
Receita Federal)
Gabinete de Segurança Institucional (Abin)
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8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 16.4
ODS 16 (Meta 16.a)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 16 meta 16.4
1. Armas extraviadas por órgãos públicos, segurança privada e pessoais. Fonte de Informação – Verificar a possibilidade de produção com o DPF; Base de dados – Sinarm; Periocidade
– indefinida; Órgão – DPF; Disponibilidade: não é produzido. Mensura de forma indireta o
alcance da meta; não é indicador de resultado.
2. Utilização como proxy para a difusão de armas de fogo ilegais: Proporção de suicídios
cometidos com o uso de arma de fogo. Fonte – SIM/MS; base de dados – SIM/MS; periodicidade – anual; órgão produtor da informação – Ministério da Saúde; Disponibilidade:
último ano disponível (2016), Brasil e Estados e DF e Municípios; indicador mensura de forma
indireta o alcance da meta
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 16.5
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 16.5 (Nações Unidas)
Reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
16.5.1 Proporção de pessoas que tiveram pelo menos um contato com um funcionário público
e que o subornaram, ou foram demandadas a pagar suborno para esse funcionário durante
os 12 meses anteriores (Tier II).
16.5.2 Proporção de empresas que tiveram pelo menos um contato com um funcionário
público e pagaram suborno ao oficial, ou foram demandadas a pagar suborno nos 12 meses
anteriores (Tier II).

3. Meta 16.5 (Brasil)
Reduzir substancialmente a sonegação fiscal, a corrupção e o suborno em todas as
suas formas.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A sonegação fiscal é um grave problema brasileiro e estava proposta como tema no documento “Negociações da Agenda de Desenvolvimento Pós-2015: Elementos orientadores da
posição brasileira” (Disponível em: <https://goo.gl/WHQGDr>).

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Sonegação fiscal – “Sonegação fiscal como ato de deixar de informar o total de obrigações
tributárias devidas ou apenas parcialmente informar o total de obrigações tributárias, alterando documentos e recibos, com o objetivo de reduzir a carga tributária da empresa. Em
resumo, sonegação fiscal ocorre quando o contribuinte, sendo este uma pessoa física ou
jurídica, ignora a obrigação de prover informação sobre os tributos devidos com o objetivo
de enganar o Sistema Tributário Nacional” (UNODC, 2009; tradução própria, disponível em:
<https://bit.ly/2uPulqs>).

428

ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar
o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em
todos os níveis

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Secretaria Nacional de Justiça/Ministério da Justiça
Departamento de Polícia Federal, Departamento de Polícia Rodoviária Federal/Ministério
Extraordinário da Segurança Pública
Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Secretaria da Receita Federal/Ministério
da Fazenda
Secretaria Federal de Controle Interno, Corregedoria-Geral da União e Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção/Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 16.5
ODS 17 (Meta 17.1)
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META 16.6
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 16.6 (Nações Unidas)
Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
16.6.1 Despesas primárias do governo como proporção do orçamento original aprovado,
por setor (ou por códigos de orçamento ou similares) (Tier I).
16.6.2 Proporção de pessoas satisfeitas com sua última experiência com serviços públicos
(Tier III).

3. Meta 16.6 (Brasil)
Ampliar a transparência, a accountability e a efetividade das instituições, em todos os níveis

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Em análise feita pelo grupo interministerial do ODS 16, optou-se por substituir a ideia de
responsabilidade das instituições por “accountability”, tendo em vista a identificação de um
erro na tradução para a língua portuguesa da expressão “accountable institutions” por “instituições responsáveis”, que não transmite bem o significado original do termo. Além disso,
o grupo interministerial decidiu substituir a noção de eficácia por efetividade, tendo em vista
que esta é mais completo do que a anterior.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Efetividade – “capacidade de alcançar os resultados pretendidos” (Ipea, 2001, p.2, disponível
em: <https://goo.gl/wXKMLW>).
Accountability – “o significado do conceito envolve responsabilidade (objetiva e subjetiva),
controle, transparência, obrigação de prestação de contas, justificativas para as ações que
foram ou deixaram de ser empreendidas, premiação e/ou castigo” (J.A. Pinho; A. R. Sacramento, 2009, p. 1364, disponível em: <https://bit.ly/2L7st7z>).
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7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos, Secretaria de Gestão)
Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle (Secretaria de Transparência e Prevenção
da Corrupção e Ouvidoria-Geral da União)
Secretaria de Governo (Secretaria Nacional de Articulação Social)
Outros Ministérios (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Cultura,
Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Ministério
da Integração Nacional) foram citados no documento do MPDG, mas eficácia e transparência envolvem toda a administração pública federal e todos os órgãos governamentais, se
consultados, certamente indicariam ações que estão realizando para o alcance da meta.

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 16.6
ODS 16 (Meta 16.7)
ODS 17 (Meta 17.1)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 16 meta 16.6
1. Média nacional das notas estaduais da Escala Brasil Transparente12 – Fonte de informação –
Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU); base de dados – Escala
Brasil Transparente; Periodicidade – Anual; órgão produtor da informação: MTCG; Disponibilidade: 2016, Estados e DF. Mensura de forma indireta o alcance da meta.
2. Média nacional das notas municipais da Escala Brasil Transparente – Fonte de informação –
Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU); base de dados – Escala
Brasil Transparente; Periodicidade – Anual; órgão produtor da informação: MTCG; Disponibilidade: 2016, Estados e DF. Mensura de forma indireta o alcance da meta.
3. Proporção de Municípios que contam com ouvidorias municipais. Fonte de Informação –
Verificar a possibilidade de produção com o IBGE; base de dados – Munic; Periocidade –
indefinida; Órgão – IBGE. Disponibilidade: Não é produzido. Mensura de forma indireta o
alcance da meta.
4. Proporção de órgãos do Poder Executivo que contam com ouvidorias instaladas. Fonte
de Informação – Verificar a possibilidade de produção pela CGU. Periocidade – indefinida;
Disponibilidade: Não é produzido. Mensura de forma indireta o alcance da meta.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.

12. Sobre a metodologia de apuração do indicador, ver: <https://bit.ly/1HiQ9u3>. Se o indicador for utilizado, será necessário adotar
alguma solução para evitar o efeito da entrada de novos municípios, possivelmente com notas mais baixas, na média.
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META 16.7
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 16.7 (Nações Unidas)
Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos
os níveis.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
16.7.1 Proporção de cargos (por sexo, idade, pessoas com deficiência e grupos populacionais)
em instituições públicas (órgãos legislativos nacionais e locais, serviço público e judiciário)
comparados às distribuições nacionais (Tier III).
16.7.2 Proporção da população que acredita que a tomada de decisão é inclusiva e responsiva, por sexo, idade, deficiência e grupo populacional (Tier III).

3. Meta 16.7 (Brasil)
Meta mantida sem alteração.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Não se aplica, pois não houve adequação.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Segundo a meta 16.7, a tomada de decisão deve ser:
• responsiva: diz respeito à capacidade de responder de forma rápida e adequada às
diversas situações;
• inclusiva: refere-se à necessidade de que a tomada de decisão leve em conta todos
os grupos sociais e interesses envolvidos no processo, sem priorização de determinados grupos ou interesses;
• participativa: relativa à existência de canais formais para que os diversos grupos
sociais possam interagir com o Estado no processo de tomada de decisão, garantindo a igualdade de participação entre os diversos grupos, reduzindo potenciais
desigualdades e assimetria de poder; e
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• representativa: requer que as decisões tomadas representem a vontade popular, a
partir do respeito ao processo eleitoral e da garantia de que o Estado contemple, em
seu interior, a representatividade dos diversos grupos sociais presentes na nação.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (Secretaria de Gestão, Secretaria
de Planejamento e Assuntos Econômicos)
Secretaria de Governo/Presidência da República (Secretaria de Articulação Social)
Ministério dos Direitos Humanos (Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial)
Ministério da Justiça (Funai)
Secretaria de Governo (Secretaria Nacional da Juventude e Secretaria Nacional de Políticas
para Mulheres)
Outros Ministérios (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Cultura,
Ministério dos Direitos Humanos, Ministério do Desenvolvimento Social) l foram citados no
documento do MPDG, mas pode-se considerar que a meta de “tomada de decisão responsiva,
inclusiva, participativa e representativa” eficácia envolve toda a administração pública federal.

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 16.7
ODS 5 (meta 5.5)
ODS 6 (meta 6.b)
ODS 10 (meta 10.2)
ODS 11 (meta 11.3)

II. SUBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 16 meta 16.7
1. Proporção de municípios com conselhos municipais ativos, por área de política pública.
Verificar a possibilidade produção de dados pelo IBGE, por meio da Munic. Periocidade –
indefinida; Disponibilidade: não é produzido. Mensura de forma direta um dos fenômenos
da meta.
2. Média nacional da proporção de Conselhos Municipais Deliberativos (sobre o total de
conselhos). Verificar a possibilidade produção de dados pelo IBGE, por meio da Munic. Periocidade – indefinida; Disponibilidade: não é produzido. Mensura de forma direta um dos
fenômenos da meta.
3. Proporção de estados com conselhos estaduais ativos, por área de política pública. Verificar
a possibilidade produção de dados pelo IBGE, por meio da Estadic. Periocidade – indefinida;
Disponibilidade: não é produzido. Mensura de forma direta um dos fenômenos da meta.
4. Média nacional da proporção de Conselhos Estaduais Deliberativos (sobre o total de
conselhos). Verificar a possibilidade produção de dados pelo IBGE, por meio da Estadic.
Periocidade – indefinida Disponibilidade: não é produzido. Mensura de forma direta um dos
fenômenos da meta.
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5. Proporção de Conselhos Nacionais Deliberativos (sobre o total de conselhos) – Ipea poderia fazer o levantamento de forma tempestiva. Periocidade – indefinida; Disponibilidade:
não é produzido. Mensura de forma direta um dos fenômenos da meta.
6. Proporção de áreas de política pública com Conselhos Nacionais – Ipea poderia fazer o
levantamento de forma tempestiva. Periocidade – indefinida; Disponibilidade: não é produzido. Mensura de forma direta um dos fenômenos da meta.
7. Proporção Conselhos nacionais em funcionamento – Ipea poderia fazer o levantamento
de forma tempestiva. Periocidade – indefinida; Disponibilidade: não é produzido. Mensura
de forma direta um dos fenômenos da meta.
8. Proporção de áreas de políticas públicas que realizaram conferências nacionais nos últimos
quatro anos – Ipea poderia fazer o levantamento de forma tempestiva. Periocidade – indefinida; Disponibilidade: não é produzido. Mensura de forma direta um dos fenômenos da meta.
9. Proporção de conselhos nacionais com ao menos 50% de representantes não-governamentais – Ipea poderia fazer o levantamento de forma tempestiva. Periocidade – indefinida;
Disponibilidade: não é produzido. Mensura de forma direta um dos fenômenos da meta.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 16.8
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 16.8 (Nações Unidas)
Ampliar e fortalecer a participação dos países em desenvolvimento nas instituições de governança global

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
16.8.1 Percentual de membros e de direito a voto dos países em desenvolvimento em organizações internacionais (Tier I).

3. Meta 16.8 (Brasil)
Ampliar e fortalecer a participação brasileira nas instituições de governança global.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Indicar que o Brasil não apenas apoiará a participação de outros países em desenvolvimento
nas instituições de governança global, como também atuará para ampliar e fortalecer a sua
própria participação, enquanto país em desenvolvimento.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Instituições de governança global – “A cooperação intergovernamental encontra-se no
centro da parceria global para o desenvolvimento. Desempenha um papel vital no alcance
dos objetivos globais de desenvolvimento, não apenas em termos de recursos e assistência
técnica que pode fornecer, mas também em áreas de decisão sobre políticas e normas. A
governança global compreende o conjunto das instituições, políticas, normas, procedimentos
e iniciativas por meio das quais os Estados e seus cidadãos procuram ampliar a previsibilidade, a estabilidade e a ordem das respostas aos desafios transnacionais” (tradução própria).13

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério das Relações Exteriores (Departamento de Organismos Internacionais e Agência
Brasileira de Cooperação)
Ministério da Fazenda (Secretaria de Assuntos Internacionais)
13. Disponível em: <https://bit.ly/1nJsucV>.

435

ODS – Metas Nacionais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: proposta de adequação

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (Secretaria de Assuntos Internacionais)
Casa Civil (Secretaria de Assuntos Estratégicos)

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 16.8
ODS 10 (Meta 10.6)
ODS 16 (metas 16.3 e 16.7)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 16 meta 16.8
1. Proporção de organizações internacionais em que o Brasil é membro ou tem direito a
voto – verificar se o MRE pode produzir a informação. Disponibilidade: não é produzido,
mas o levantamento poderia ser feito de forma tempestiva. Mensura de forma direta o
alcance da meta.
2. Pesos dos votos brasileiros nas organizações internacionais (% em relação ao total dos
votos) – verificar se o MRE pode produzir a informação. Disponibilidade: não é produzido,
o levantamento poderia ser feito de forma tempestiva. Mensura de forma direta. Podem ser
calculados vários indicadores ou um índice composto.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 16.9
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 16.9 (Nações Unidas)
Até 2030, fornecer identidade legal para todos, incluindo o registro de nascimento.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
16.9.1 Proporção de crianças menores de 5 anos que tiveram seus nascimentos registrados
com uma autoridade civil, por idade (Tier I).

3. Meta 16.9 (Brasil)
Até 2030, fornecer identidade civil para todos, incluindo o registro de nascimento, em especial para os povos ciganos, as comunidades quilombolas, os povos indígenas, os povos
e comunidades tradicionais de matriz africana e de terreiros, as populações ribeirinhas e
extrativistas, além de grupos populacionais como mulheres trabalhadoras rurais, a população
em situação de rua, a população em situação de privação de liberdade e a população LGBT.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
O conceito mais corrente no Brasil é o de identidade civil, no lugar de identidade legal, conforme se verifica na lei nº 9.454/97. Ademais, ponderou-se que era importante incluir na
meta, de forma expressa, os grupos mais vulneráveis, pois o país já conseguiu, ao menos
tecnicamente, universalizar o registro civil. Para parcela importante dos grupos vulneráveis
destacados, contudo, ainda está pendente a universalização do acesso. Neste sentido, somente a visibilização destes grupos como público-alvo prioritário da política nos próximos
anos sustenta a necessidade de ter uma meta específica sobre o tema no Brasil.

6. Conceitos importantes mencionados na meta

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério dos Direitos Humanos (Diretoria de Promoção e Educação em Direitos Humanos)
Ministério da Justiça (Funai e Secretaria Nacional de Justiça)
Casa Civil (Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário)
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8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 16.9
ODS 1 (Meta 1.3)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 16 meta 16.9
1. Proporção de sub-registro de nascimentos (sobre o total de nascimentos) – Brasil e regiões. Fonte – Estatísticas do Registro Civil; Base de dados – estimativa de sub-registro;
periodicidade anual; órgão produtor da informação – IBGE. Disponibilidade: 2016, Brasil.
Mensura de forma direta o alcance da meta.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 16.10
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 16.10 (Nações Unidas)
Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
16.10.1 Número de casos verificados de assassinatos, sequestros, desaparecimentos forçados, detenções arbitrárias e tortura de jornalistas, pessoal de mídia associado, sindicalistas
e defensores dos direitos humanos nos últimos 12 meses (Tier II).
16.10.2 Número de países que adotam e implementam garantias constitucionais, legais e /
ou de políticas para acesso público à informação (Tier II).

3. Meta 16.10 (Brasil)
Meta mantida sem alteração.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística

(

) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Não se aplica, pois não houve adequação.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Acesso à Informação é o direito, previsto na Constituição Brasileira, de qualquer pessoa solicitar e receber dos órgãos e entidades públicos, de todos os entes e Poderes, informações
públicas por eles produzidas ou custodiadas.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle (Secretaria de Transparência e Prevenção
da Corrupção, Ouvidoria-Geral da União)
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos, Secretaria de Orçamento Federal e Secretaria de Tecnologia da Informação
e Comunicação)
Ministério dos Direitos Humanos (Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos)
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Outros Ministérios (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Cultura,
Ministério da Integração Nacional, Ministério do Meio Ambiente) foram citados no documento do MPDG, mas assegurar o acesso público à informação envolve toda a administração
pública federal e todos os órgãos governamentais, se consultados, certamente indicariam
ações que estão realizando para o alcance da meta.

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 16.10
ODS 8 (meta 8.8)
ODS 16 (meta 16.6)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 16 meta 16.10
Indicadores já propostos na meta 16.6
1. Média nacional das notas estaduais da Escala Brasil Transparente 0- – Fonte de informação – Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU); base de dados –
Escala Brasil Transparente; Periodicidade – Anual; órgão produtor da informação (MTCG).
Disponibilidade: 2016, Estados e DF. Mensura de forma indireta.
2. Média nacional das notas municipais da Escala Brasil Transparente – Fonte de informação
– Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU); base de dados – Escala
Brasil Transparente; Periodicidade – Anual; órgão produtor da informação (MTCG). Disponibilidade: 2016, Estados e DF. Mensura de forma indireta.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 16.A
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 16.a (Nações Unidas)
Fortalecer as instituições nacionais relevantes, inclusive por meio da cooperação internacional, para a construção de capacidades em todos os níveis, em particular nos países em
desenvolvimento, para a prevenção da violência e o combate ao terrorismo e ao crime.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
16.a.1 Existência de instituições nacionais de Direitos Humanos independentes em conformidade com os Princípios de Paris (Tier I).

3. Meta 16.a (Brasil)
Fortalecer as instituições relevantes, inclusive por meio da cooperação internacional, para a
construção de capacidades em todos os níveis, em particular nos países em desenvolvimento,
para a prevenção da violência, do crime e da violação dos direitos humanos.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística

( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A proposta de mudar de “institucionais nacionais relevantes” para “instituições relevantes” é
para evitar que se considere apenas instituições nacionais de Direitos Humanos independentes
em conformidade com os Princípios de Paris, isto é, “que têm uma ampla responsabilidade
pelos promoção e proteção de direitos humanos e pode agir independentemente do governo, inclusive na formação de opiniões e tomadas de decisões sobre questões de direitos
humanos que estão no seu âmbito de competência e na divulgação de opiniões e decisões”
(ONU, 2010; tradução própria).14 A alteração também permite considerar instituições que
não são nacionais, como conselhos de políticas e ouvidorias estaduais.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Violações aos direitos humanos – incluem violações a “Direito ao reconhecimento da personalidade jurídica; Direito à vida; Direito à integridade pessoal; Direito de toda pessoa de
não ser submetida a escravidão e servidão; Direito à liberdade pessoal; Direito às garantias
judiciais; Princípio da legalidade e da irretroatividade; Direito de toda pessoa de ser indenizada conforme a lei, no caso de haver sido condenada em sentença passada em julgado,
14. Naciones Unidas. Instituciones nacionales de derechos humanos: antecedentes, principios, funciones y responsabilidades. Nueva
York y Genebra, 2010. Disponível em: <https://bit.ly/2LtlBR6>. Acesso em: 25 jun. 2018.
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por erro judiciário; Direito à proteção da honra e da dignidade; Liberdade de consciência e
de religião; Liberdade de pensamento e de expressão; Direito de retificação ou resposta;
Direito de reunião; Liberdade de associação; Direito à proteção da família; Direito ao nome;
Direitos da criança; Direito à nacionalidade; Direito à propriedade privada; Direito de circulação e de residência; Direitos políticos; Direito à igualdade perante a lei; Direito à proteção
judicial; Direito ao desenvolvimento progressivo dos direitos econômicos, sociais e culturais
(...) direito ao trabalho e receber um salário justo, do direito à previdência social, do direito
aos benefícios da cultura e do direito de resguardo à saúde” (OEA, 2010).15

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério dos Direitos Humanos (Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos e Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial)
Ministério da Defesa (Comando de Defesa Cibernética)
Ministério da Cultura (Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural)
Ministério das Relações Exteriores (Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais)
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação)
Ministério da Justiça (Secretaria Nacional de Justiça)
Ministério Extraordinário da Segurança Pública (Departamento de Polícia Federal)
Ministério da Saúde (Secretaria de Vigilância em Saúde)
Ministério da Educação (Secretaria de Educação Básica)
Ministério dos Esportes (Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social)
Secretaria de Governo (Secretaria Nacional da Juventude e Secretaria Nacional de Políticas
para Mulheres)
Gabinete de Segurança Institucional-PR (Secretaria de Assuntos de Defesa e Segurança
Nacional)

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 16.a
ODS 4 (meta 4.7)
ODS 5 (meta 5.2)
ODS 10 (meta 10.3)
ODS 16 (metas 16.1, 16.2 e 16.b)

15. Disponível em: <http://www.oas.org/es/cidh/docs/folleto/CIDHFolleto_port.pdf>.
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II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 16 meta 16.a
1. Proporção de Estados (e Distrito Federal) com Ouvidorias de Polícia independentes e
autônomas. Verificar a possibilidade de levantamento pela Secretaria Nacional de Direitos
Humanos ou pela Senasp. Disponibilidade – Não é produzido, mas o levantamento poderia ser feito de forma tempestiva. Mensura de forma direta uma instituição relacionada
à meta nacional.
2. Proporção de Estados com Conselhos Estaduais dos Direitos da Mulher. Verificar a possibilidade de levantamento pela Secretaria de Política para as Mulheres ou pelo IBGE/Estadic).
Disponibilidade – Não é produzido, mas o levantamento poderia ser feito de forma tempestiva.
Mensura de forma direta uma instituição relacionada à meta nacional.
3. Proporção de Estados com Conselhos Estaduais voltados para a Promoção da Igualdade
Racial ou pelo IBGE/Estadic. Verificar a possibilidade de levantamento pela Secretaria de
Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Disponibilidade – Não é produzido, mas o levantamento poderia ser feito de forma tempestiva. Mensura de forma direta uma instituição
relacionada à meta nacional.
4. Proporção de Estados com Conselhos Estaduais dos Direitos do Idoso. Verificar a possibilidade de levantamento pelo Ministério dos Direitos Humanos ou pelo IBGE/Estadic. Disponibilidade – Não é produzido, mas o levantamento poderia ser feito de forma tempestiva.
Mensura de forma direta uma instituição relacionada à meta nacional.
5. Proporção de Estados com Conselhos Estaduais dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
Verificar a possibilidade de levantamento pelo Ministério dos Direitos Humanos ou pelo IBGE/
Estadic. Disponibilidade – Não é produzido, mas o levantamento poderia ser feito de forma
tempestiva. Mensura de forma direta uma instituição relacionada à meta nacional.
6. Proporção de Estados com Conselhos Estaduais de Direitos Humanos. Verificar a possibilidade de levantamento pelo Ministério dos Direitos Humanos ou pelo IBGE/Estadic. Disponibilidade – Não é produzido, mas o levantamento poderia ser feito de forma tempestiva.
Mensura de forma direta uma instituição relacionada à meta nacional.
7. Proporção de Estados com Conselhos Estaduais de Direitos das Crianças e Adolescentes.
Verificar a possibilidade de levantamento pelo Ministério dos Direitos Humanos ou pelo IBGE/
Estadic. Disponibilidade – Não é produzido, mas o levantamento poderia ser feito de forma
tempestiva. Mensura de forma direta uma instituição relacionada à meta nacional.
8. Proporção de Estados com Conselhos Estaduais dos Direitos dos LGBTs. Verificar a possibilidade de levantamento pelo Ministério dos Direitos Humanos ou pelo IBGE/Estadic. Disponibilidade – Não é produzido, mas o levantamento poderia ser feito de forma tempestiva.
Mensura de forma direta uma instituição relacionada à meta nacional.
9. Proporção de Municípios com Conselhos Municipais dos Direitos das Crianças e Adolescentes. Verificar a possibilidade de levantamento pelo Ministério dos Direitos Humanos ou
pelo IBGE/Munic. Disponibilidade – Não é produzido. Mensura de forma direta uma instituição
relacionada à meta nacional.
10. Proporção de Municípios com Conselhos Municipais de Direitos Humanos. Verificar a
possibilidade de levantamento pelo Ministério dos Direitos Humanos ou pelo IBGE/Munic.
Disponibilidade – Não é produzido. Mensura de forma direta uma instituição relacionada à
meta nacional.
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11. Proporção de comarcas dotadas de defensoria pública estadual – Fonte de informação
– SNJ. Base de dados – Atlas de acesso à justiça; Periodicidade – Anual; Órgão – Verificar
possibilidade de produção com a SNJ; Disponibilidade: último ano em que o dado foi produzido: 2016; Mensura de forma indireta um dos fenômenos tratados na meta.
12. Proporção de circunscrições da Justiça Federal dotadas de defensoria pública da União –
Fonte de informação – SNJ. Base de dados – Atlas de acesso à justiça; Periodicidade – Anual;
Órgão – Verificar possibilidade de produção com SNJ; Disponibilidade: último ano em que o
dado foi produzido: 2016; Mensura de forma indireta um dos fenômenos tratados na meta.
Estes dois últimos também estão na meta 16.3.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 16.B
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 16.b (Nações Unidas)
Promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para o desenvolvimento
sustentável

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
16.b.1 Proporção da população que declarou ter se sentido discriminada ou assediada nos
últimos 12 meses, com base num motivo de discriminação proibido pelo direito internacional
dos direitos humanos (Tier III).

3. Meta 16.b (Brasil)
Promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias e afirmativas.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística

( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
A discriminacão que atinge segmentos sociais estigmatizados da população brasileira tem
sido combatida pela via repressiva. Contudo, as iniciativas criminalizantes mostraram-se
pouco efetivas, sobretudo porque a discriminação nem sempre é percebida mesmo entre
aqueles que são por ela atingidos. Face aos insucessos da via repressiva, o Estado brasileiro,
ao longo dos últimos anos, incorporou ao seu repertório de políticas as ações afirmativas,
enfrentando sobretudo os efeitos das discriminações. A alteração na redação da meta permite explicitar como o Estado vem intervindo nos dois polos dos processos discriminatórios,
mediante a prevenção da discriminação e a promoção da igualdade material.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Ação afirmativa – “ação afirmativa como uma ação reparatória/compensatória e/ou preventiva, que busca corrigir uma situação de discriminação e desigualdade infringida a
certos grupos no passado, presente ou futuro, através da valorização social, econômica,
política e/ou cultural desses grupos, durante um período limitado. A ênfase em um ou
mais desses aspectos dependerá do grupo visado e do contexto histórico e social” (S.
Moehlecke, 2002).16

16. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/cp/n117/15559.pdf>.
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7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério dos Direitos Humanos (Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial, Secretaria Nacional de Cidadania, Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com
Deficiência)
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (ENAP)
Secretaria de Governo (Secretaria Nacional de Políticas para s Mulheres)
Ministério da Educação (Secretaria de Educação Superior)
Ministério da Justiça (Secretaria Nacional de Justiça e Funai)

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 16.b
ODS 5 (Meta 5.1)
ODS 10 (Meta 10.3)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 16 meta 16.b
1. Acesso da população de 18 a 24 anos às instituições de ensino superior, por sexo e raça/
cor. Fontes: PNAD/IBGE, Censo da Educação Superior/Inep. Bases de dados: PNAD/IBGE,
Censo da Educação Superior/Inep; periodicidade – anual; órgão produtor da informação
– IBGE e INEP; Disponibilidade: 2016, Brasil e Estados e DF. Mensura de forma indireta a
meta nacional.
2. Taxa de escolarização líquida, por sexo, cor/raça e nível ensino. Fonte: PNAD/IBGE. Bases
de dados: PNAD/IBGE, periodicidade – anual; órgão produtor da informação – IBGE; Disponibilidade: 2016, Brasil e Estados e DF. Mensura de forma indireta a meta nacional.
3. População ocupada com 16 anos ou mais de idade, por sexo, cor/raça e setor de atividade.
Fonte: PNAD/IBGE. Bases de dados: PNAD/IBGE, periodicidade – anual; órgão produtor da
informação – IBGE; Disponibilidade: 2016, Brasil e Estados e DF. Mensura de forma indireta
a meta nacional.
4. Proporção de eleitos por sexo, cor/raça. Fonte: TSE. Bases de dados: Estatísticas Eleitorais, periodicidade – quadrienal; órgão produtor da informação – TSE; Disponibilidade: 2016,
Brasil e Estados e DF, Municípios. Mensura de forma indireta a meta nacional.
5. Proporção de terras e reservas indígenas regularizadas (sobre o total das declaradas).
Fonte de Informação – verificar a possibilidade de produção com a Funai; base de dados –
Funai17; atualização regular; órgão – Funai; Disponibilidade: não é produzido. Mensura de
forma indireta a meta nacional.18
6. Proporção de comunidades quilombolas certificadas sobre o total de identificadas. Fonte
de Informação – verificar a possibilidade de produção com a Fundação Palmares; base de
dados – Fundação Palmares19; atualização regular; órgão – Fundação Palmares; Disponibilidade: não é produzido. Mensura de forma Indireta a meta nacional.
17. Disponível em: <http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/terras-indigenas>.
18. Conforme art. 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias: A União concluirá a demarcação das terras indígenas no
prazo de cinco anos a partir da promulgação da Constituição.
19. Disponível em: <http://www.palmares.gov.br/comunidades-remanescentes-de-quilombos-crqs>.
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7. Proporção de terras quilombolas e de outros povos tradicionais tituladas20 (sobre o total
das reconhecidas. Fonte de informação – verificar a possibilidade de produção com o Incra;
Disponibilidade: não é produzido. Mensura de forma indireta a meta nacional.
8. Proporção de órgãos que implementaram os dispositivos do decreto que permite o uso do
nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais
no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional (Dec. 8727/2016).
Fonte de Informação – verificar a possibilidade do MDH realizar este levantamento. Disponibilidade: não é produzido; Mensura de forma indireta a meta nacional.
9. Proporção de sistemas de informação e cadastros que já disponibilizam o campo “nome
social (conforme Dec. 8.727/2016) em relação ao total de sistemas de informação e cadastros
dos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional” –
verificar a possibilidade do MDH realizar este levantamento. Disponibilidade: não é produzido.
Mensura um fenômeno associado à meta.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.

20. Conforme art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias: “Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que
estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”. E decreto
nº 6.040/07. É necessário verificar a possibilidade de se levantar os dados sobre comunidades tradicionais junto a SPU, Incra e MMA.
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FORTALECER OS MEIOS DE
IMPLEMENTAÇÃO E REVITALIZAR
A PARCERIA GLOBAL PARA
O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

ODS 17: Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global
para o desenvolvimento sustentável

QUADRO 1
Resumo da Proposta de Adequação de metas do ODS 17

Total de metas

Nº de metas
que se aplicam
ao Brasil

Nº de metas
que foram
adequadas
à realidade
nacional

Nº de metas
finalísticas

Nº de
metas de
implementação

Nº de metas
criadas

19

19

9

2

17

0

QUADRO 2
Grupo de Trabalho
Nome do participante

Órgão

1

Alexandre Fernandes Ono

Ministério da Cultura (MinC)

2

Alexandre Gervásio de Sousa

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

3

Alexandre Josué Cervo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
(MDIC)

4

Ana Maria Brandão Cavalcanti

Secretaria de Assuntos Internacionais/Ministério da
Fazenda (SAIN/MF)

5

Andre Cavalcanti

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

6

André de Mello e Souza

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

7

Andre Luiz Dutra Fenner

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)

8

Andre Salvi

Receita Federal do Brasil/Ministério da Fazenda (RFB/
MF)

9

Antônio Carlos Lago

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis/Ministério do Meio Ambiente
(Ibama/MMA)

10

Antonio J. Juliani

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
(MDIC)

11

Bruno Teles Nunes

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES)

12

Carlos Frederico Bastos

Agência Brasileira de Cooperação/Ministério das
Relações Exteriores (ABC/MRE)

13

Carmen Roseli Mesezes

Agência Brasileira de Cooperação/Ministério das
Relações Exteriores (ABC/MRE)

14

Cássia Catharine de Souza Melo

Secretaria de Assuntos Estratégicos/Presidência da
República (SAE)

15

Ciro Eduardo Ferreira

Secretaria de Políticas Digitais/Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações (SEPOD/
MCTIC)

16

Denise Gomes dos Santos Barbosa Medeiros

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e
Administração/Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio (SPOA/MDIC)

17

Érico Oliveira Chicon Silva

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa)
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Nome do participante
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Órgão

18

Fernando Ferraz

Secretaria do Tesouro Nacional/Ministério da Fazenda
(STN/MF)

19

Frederico de Morais Andrade Coutinho

Secretaria Nacional de Cidadania/Ministério dos
Direitos Humanos (SNC/MDH)

20 Helio Cabral Sant’Ana

Gabinete de Segurança Institucional/Presidência da
República (GSI)

21

Serviço Florestal Brasileiro/Ministério do Meio Ambiente
(SFB/MMA)

Humberto N. de Mesquita Jr

22 Ilka Aparecida Pettinati Sylvestre de Castro

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
(MDIC)

23

Jaime David Durra

Receita Federal do Brasil/Ministério da Fazenda (RFB/
MF)

24

Jéssica da Silva Brito

Secretaria Executiva/Ministério da Integração Nacional
(SECEX/MIN)

25 José Antônio Sena

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

26 José Botelho Neto

Secretaria de Governo Presidência da República

27

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

José Eduardo Malta de Sá Brandão

28 Karine Lopes

Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil/
Ministério da Integração Nacional (SEDEC/MI)

29 Katlen Andrade Eutáquio

Secretaria Executiva/Ministério da Integração Nacional
(SECEX/MI)

30 Laina Peternella Ferreira

Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos/
Ministério do Planejamento (Seplan/MI)

31

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Leonardo Athias

32 Lisandro Cogo Beck

Coordenação-Geral de Planejamento e Modernização
Institucional/Ministério da Fazenda (COGPM/MF)

33 Lucas de Brito Lima

Ministério das Relações Exteriores (MRE)

34

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa)

Lúcio Vinicius B. Barros

35 Luis Fernando de Lara Resende

Secretaria de Assuntos Estratégicos/Presidência da
República (SAE)

36 Luiz Cláudio S. de Carvalho

Ministério de Minas e Energia (MME)

37

Serviço Geológico do Brasil/Campanha de Pesquisa de
Recursos
Minerais (SGB/CPRM)

Lys Matos Cunha

38 Marcio Correa

Agência Brasileira de Cooperação/Ministério das
Relações Exteriores (ABC/MRE)

39 Marcos César C. Fonseca

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq)

40 Margareth Simões

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa)

41

Ministério da Saúde (MS)

Mariana B. Leal
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Nome do participante

Órgão

42 Marina Rocha Meire

Receita Federal do Brasil/Ministério da Fazenda (RFB/
MF)

43 Marisa Faria

Gabinete de Segurança Institucional/Presidência da
República (GSI)

44

Nicola Speranza

Ministério das Relações Exteriores (MRE)

45

Osório Vilela Filho

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa)

46 Paula Pereira

Secretaria de Biodiversidade/Ministério do Meio
Ambiente (SBio/MMA)

47

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis/Ministério do Meio Ambiente
(Ibama/MMA)

Paulo Cesar Mendes Morais

48 Paulo Henrique S. Cortonesi

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

49 Pedro A. Alves

Escola Nacional de Administração Pública (Enap)

50 Pietro Carlos de Souza Rodrigues

Secretaria de Assuntos Estratégicos/Presidência da
República (SAE)

51

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS)

Raphaella Bandeira

52 Rogério Cunha de Andrade

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

53 Saulo Souza Kovalski Kaminski

Coordenação-Geral de Planejamento e Modernização
Institucional/Ministério da Fazenda (COGPM/MF)

54 Shirley C. dos Santos

Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da
Amazônia/Ministério da Defesa (Censipam/MD)

55 Veronica Marques Tavares

Ministério do Meio Ambiente (MMA)

56 Viviane Lopes

Agência Brasileira de Cooperação/Ministério das
Relações Exteriores (ABC/MRE)

57

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)

Wagner Martins

58 Wilfrido Tiradentes da Rocha Neto

Secretaria de Desenvolvimento Regional/Ministério da
Integração Nacional (SDR/MI)

59 Georgia Renata Sanchez Diogo

Secretaria de Assuntos Estratégicos/Presidência da
República (SAE)
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META 17.1
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 17.1 (Nações Unidas)
Fortalecer a mobilização de recursos internos, inclusive por meio do apoio internacional
aos países em desenvolvimento, para melhorar a capacidade nacional para arrecadação de
impostos e outras receitas.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
17.1.1 Receita total do governo como percentual do PIB, por fonte (Tier I).
17.1.2 Percentual do orçamento nacional financiado por impostos internos (Tier I).

3. Meta 17.1 (Brasil)
Meta mantida sem alteração.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística ( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Decidiu-se manter o texto original da meta, ressaltando-se o entendimento de que “melhorar
a capacidade nacional para arrecadação de impostos e outras receitas” deverá ser entendido
no contexto de um sistema tributário mais simples, efetivo e equitativo.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Entende-se que “melhorar a capacidade nacional para arrecadação de impostos e outras
receitas” implicará, no caso do Brasil, em um sistema tributário mais simples, efetivo e equitativo. Tais conceitos deverão ser reforçados por meio de reformas nas legislações tributárias
e nas políticas públicas para o setor.
Não há consenso sobre o conceito de “país em desenvolvimento”. O termo é usado em diferentes contextos econômicos, sociais e políticos. A classificação também varia, de acordo
com a instituição que as cria.
Como as metas da agenda 2030 tratam, em geral, da relação de países em desenvolvimento,
para o escopo das fichas técnicas não será adotado um conceito, mas a classificação de
“países em desenvolvimento” das Nações Unidas, publicada anualmente no relatório anual
“Situação Econômica Mundial e Perspectivas” (vide: <https://goo.gl/qjxSLN>).
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O relatório classifica todos os países do mundo em uma das três categorias amplas: economias desenvolvidas, economias em transição e economias em desenvolvimento.
Dentro de cada categoria ampla, alguns subgrupos são definidos com base na localização
geográfica ou em critérios ad hoc, como o subgrupo de “grandes economias desenvolvidas”, que é baseado na participação do Grupo dos Sete (G7). As regiões geográficas para
os países em desenvolvimento são as seguintes: África, Ásia Oriental, Ásia Meridional, Ásia
Ocidental, América Latina e Caribe.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Fazenda

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 17.1
As metas do ODS 17 possuem relação indireta com todos os demais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 1 meta 17.1
A identificação dos indicadores nacionais deverá será feita posteriormente em conjunto com
IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 17.2
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 17.2 (Nações Unidas)
Países desenvolvidos implementarem plenamente os seus compromissos em matéria de
assistência oficial ao desenvolvimento (AOD), inclusive fornecer 0,7% da renda nacional
bruta (RNB) em AOD aos países em desenvolvimento, dos quais 0,15% a 0,20% para os
países menos desenvolvidos; provedores de AOD são encorajados a considerar a definir
uma meta para fornecer pelo menos 0,20% da renda nacional bruta em AOD para os países
menos desenvolvidos.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
17.2.1 Assistência oficial ao desenvolvimento líquida, total e para os países menos desenvolvidos, como percentual das contas nacionais brutas dos doadores do Comitê de Assistência
ao Desenvolvimento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) (Tier I).

3. Meta 17.2 (Brasil)
Meta mantida sem alteração.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística

( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Foi sugerida substituição do termo “países menos desenvolvidos” pelo termo “países de
menor desenvolvimento relativo”, uma vez que esse último é o adotado pelo Brasil.
Contudo, a meta não é aplicável ao Brasil, pois se refere exclusivamente aos países desenvolvidos provedores de Assistência Oficial ao Desenvolvimento (AOD).
Portanto, a redação original da meta foi mantida sem alterações.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
A Ajuda Oficial ao Desenvolvimento (AOD) foi estabelecida pelo Comitê de Assistência ao
Desenvolvimento (do inglês Development Assistance Committee - DAC) da Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). A AOD reúne o fluxo de recursos
direcionados a países e territórios na Lista de destinatários de AOD do DAC e para instituições
multilaterais que são:
i)
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ii) cada transação da qual:
a) é administrado com a promoção do desenvolvimento econômico e do bem-estar
dos países em desenvolvimento como seu objetivo principal; e
b) é de caráter concessional e transmite um elemento de doação de pelo menos 25%
(calculado com uma taxa de desconto de 10%).
Para as Nações Unidas, os países de menor desenvolvimento relativo são aqueles de baixa
renda e que enfrentam graves impedimentos estruturais ao desenvolvimento sustentável.
Eles são altamente vulneráveis a choques econômicos e ambientais e possuem baixos níveis
de ativos humanos.
Para o recebimento da Ajuda Oficial ao Desenvolvimento, os países de menor desenvolvimento relativo devem estar relacionados na Lista de destinatários de AOD do DAC, com um
produto interno bruto (PIB) per capita inferior a US $ 1045.
Portanto, a meta 17.2 não é aplicável ao Brasil, pois se refere exclusivamente aos países
desenvolvidos provedores de Assistência Oficial ao Desenvolvimento (AOD).
A proposta para a adequação do texto da meta refere-se somente a uniformização de termos
com as demais metas, sendo sugerida a substituição da expressão “países menos desenvolvidos” pelo termo “países de menor desenvolvimento relativo”, uma vez que esse último
é o mais usado no Brasil.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Fazenda
Ministério das Relações Exteriores

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 17.2
As metas do ODS 17 possuem relação indireta com todos os demais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 1 meta 17.2
A identificação dos indicadores nacionais deverá será feita posteriormente em conjunto com
IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação a ser
realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de políticas
governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 17.3
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 17.3 (Nações Unidas)
Mobilizar recursos financeiros adicionais para os países em desenvolvimento a partir de
múltiplas fontes.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
17.3.1 Investimentos estrangeiros diretos, assistência oficial ao desenvolvimento e Cooperação Sul-Sul como percentual do total do orçamento interno (Tier I).
17.3.2 Volume de remessas (em dólares dos Estados Unidos) como percentual do PIB total
(Tier I).

3. Meta 17.3 (Brasil)
Mobilizar recursos adicionais para os países em desenvolvimento a partir de múltiplas fontes.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística

( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Foi sugerido o texto “Mobilizar recursos adicionais para os países em desenvolvimento a partir
de múltiplas fontes”, retirando a limitação a recursos financeiros. A mobilização de recursos
não financeiros é uma contribuição importante da cooperação brasileira.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
A cooperação não financeira implica a disponibilização de outros recursos, cuja quantificação
monetária não é possível ou de difícil estimação, como por exemplo, a disponibilização e a
capacitação em tecnologias e boas práticas de desenvolvimento social.
Não há consenso sobre o conceito de “país em desenvolvimento”. O termo é usado em diferentes contextos econômicos, sociais e políticos. A classificação também varia, de acordo
com a instituição que as cria.
Como as metas da agenda 2030 tratam, em geral, da relação de países em desenvolvimento,
para o escopo das fichas técnicas não será adotado um conceito, mas a classificação de
“países em desenvolvimento” das Nações Unidas, publicada anualmente no relatório anual
“Situação Econômica Mundial e Perspectivas” (vide: <https://goo.gl/oMhwWN>).
O relatório classifica todos os países do mundo em uma das três categorias amplas: economias desenvolvidas, economias em transição e economias em desenvolvimento.
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Dentro de cada categoria ampla, alguns subgrupos são definidos com base na localização
geográfica ou em critérios ad hoc, como o subgrupo de “grandes economias desenvolvidas”, que é baseado na participação do Grupo dos Sete (G7). As regiões geográficas para
os países em desenvolvimento são as seguintes: África, Ásia Oriental, Ásia Meridional, Ásia
Ocidental, América Latina e Caribe.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Fazenda
Ministério das Relações Exteriores

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 17.3
As metas do ODS 17 possuem relação indireta com todos os demais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Há uma relação direta com a seguinte meta:
ODS 17 (meta 17.9)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS *
ODS 1 meta 17.3
1. Total de recursos não financeiros direcionados anualmente pelo Brasil à cooperação Sul-Sul (Fonte: Relatório Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento Internacional – Cobradi
do Ipea e Agência Brasileira de Cooperação – ABC).
Observação: Além do indicador acima o GT propõe como fonte de acompanhamento da meta
a Plataforma Brasileira de Cooperação Internacional, em construção pela ABC, que deverá
estar operacional até fins de 2019.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo BGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.

459

ODS – Metas Nacionais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: proposta de adequação

META 17.4
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 17.4 (Nações Unidas)
Ajudar os países em desenvolvimento a alcançar a sustentabilidade da dívida de longo prazo
por meio de políticas coordenadas destinadas a promover o financiamento, a redução e a
reestruturação da dívida, conforme apropriado, e tratar da dívida externa dos países pobres
altamente endividados para reduzir o superendividamento.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
17.4.1 Percentual do serviço da dívida em relação à exportação de bens e serviços (Tier I).

3. Meta 17.4 (Brasil)
Meta mantida sem alteração.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística

( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Não há propostas de adequação da meta para o Brasil.
Apesar de o Brasil já ter realizado ações de perdão de reestruturação e redução de dívidas,
esse assunto não é uma política de Estado. Tais casos, quando ocorrerem, devem ser tratados
individualmente a fim de não comprometer o recebimento dos valores devidos.
A eventual coleta de dados nacionais será usada somente para efeito de acompanhamento
da meta global.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Não há consenso sobre o conceito de “país em desenvolvimento”. O termo é usado em diferentes contextos econômicos, sociais e políticos. A classificação também varia, de acordo
com a instituição que as cria.
Como as metas da agenda 2030 tratam, em geral, da relação de países em desenvolvimento,
para o escopo das fichas técnicas não será adotado um conceito, mas a classificação de
“países em desenvolvimento” das Nações Unidas, publicada anualmente no relatório anual
“Situação Econômica Mundial e Perspectivas” (vide: <https://goo.gl/rCtQV8>).
O relatório classifica todos os países do mundo em uma das três categorias amplas: economias desenvolvidas, economias em transição e economias em desenvolvimento.
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Dentro de cada categoria ampla, alguns subgrupos são definidos com base na localização
geográfica ou em critérios ad hoc, como o subgrupo de “grandes economias desenvolvidas”, que é baseado na participação do Grupo dos Sete (G7). As regiões geográficas para
os países em desenvolvimento são as seguintes: África, Ásia Oriental, Ásia Meridional, Ásia
Ocidental, América Latina e Caribe.
Na conceituação econômica tradicional, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional definem a sustentabilidade da dívida de um país como “sua capacidade e vontade de
cumprir integralmente as obrigações de serviço de débito atuais e futuras, sem recorrer ao
reescalonamento da dívida ou acumulação de atrasados e sem comprometer o crescimento”.
Contudo, a sustentabilidade da dívida a longo prazo só pode ser alcançada se as causas
subjacentes que desencadearam o problema da dívida tiverem sido corrigidas. Assim, assegurar a sustentabilidade da dívida depende não apenas do nível absoluto da dívida, mas
também da implementação bem-sucedida de um conjunto abrangente de políticas que
devem aumentar o crescimento econômico, reduzir a pobreza, assegurar acesso a fluxos
concessionais adequados da comunidade internacional e a boa gestão da dívida. Por isso, o
financiamento, a redução e a reestruturação da dívida são fatores importantes para romper
o ciclo de superendividamento dos países pobres.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Fazenda
Ministério das Relações Exteriores

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 17.4
As metas do ODS 17 possuem relação indireta com todos os demais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 1 meta 17.4
A identificação dos indicadores nacionais deverá será feita posteriormente em conjunto com
IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 17.5
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 17.5 (Nações Unidas)
Adotar e implementar regimes de promoção de investimentos para os países menos desenvolvidos.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
17.5.1 Número de países que adotam e implementam regimes de promoção de investimentos
para países de menor desenvolvimento relativo (Tier III).

3. Meta 17.5 (Brasil)
Adotar e implementar regimes de promoção de investimentos para os países de menor desenvolvimento relativo.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística ( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Foi sugerida substituição do termo “países menos desenvolvidos” pelo termo “países de
menor desenvolvimento relativo”, uma vez que esse último é o adotado pelo Brasil. Portanto,
a meta não cabe ao Brasil nos termos originais.
O Brasil não está classificado como país de baixo desenvolvimento relativo e por isso não
receberá recursos referentes a essa meta.
Por outro lado, o Brasil está negociando acordos de facilitação e promoção de investimentos
com países de menor desenvolvimento relativo.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Para as Nações Unidas, os países de menor desenvolvimento relativo são aqueles de baixa
renda e que enfrentam graves impedimentos estruturais ao desenvolvimento sustentável.
Eles são altamente vulneráveis a choques econômicos e ambientais e possuem baixos níveis
de ativos humanos.
O Comitê para Política de Desenvolvimento (CDP) foi designado pela Assembleia Geral das
Nações Unidas e pelo Conselho Econômico e Social (ECOSOC) para revisar a lista de dos
países de menor desenvolvimento relativo a cada três anos e fazer recomendações sobre
a inclusão e graduação de países elegíveis (vide critérios em: <https://goo.gl/ThHNxr>).
Os países de menor desenvolvimento relativo têm feito grandes esforços para atrair maiores
fluxos de Investimento Estrangeiro Direto (IED) e aumentar os benefícios para suas economias.
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Eles estão liberalizando suas políticas nacionais e, em vários casos, fornecem incentivos fiscais,
entre outros, para investidores estrangeiros. São firmados acordos bilaterais, regionais e outros
acordos internacionais de investimento e de dupla tributação. A maioria dos países estabeleceu
agências de promoção de investimentos ou outras instituições que podem desempenhar um papel
ativo na atração de investimentos, fornecendo informações, auxiliando investidores estrangeiros
e tomando medidas para melhorar o ambiente geral dos negócios. Ao mesmo tempo, como em
vários outros países em desenvolvimento, a tendência dominante de liberalizar e promover o
investimento foi acompanhada por um movimento para fomentar um quadro regulatório para o
investimento em geral e o Investimento Estrangeiro Direto mais especificamente, que leva em conta
os objetivos e preocupações de desenvolvimento específicos dos países, geralmente por meio
de restrições e condições específicas do setor, incentivos e esforços promocionais direcionados.
Porém, não são apenas os países de menor desenvolvimento relativo que podem tomar
medidas para aumentar os fluxos de investimento estrangeiro direto para suas economias e
maximizar os benefícios deles, mas os países de origem dos recursos também podem tomar
ações. Tais medidas de país de origem são muitas vezes direcionadas para encorajar os fluxos de IED para os países em desenvolvimento em geral e alguns deles são particularmente
relevantes para estimular os fluxos de IED e aumentar os seus benefícios para os países de
menor desenvolvimento relativo.
Todos os países desenvolvidos implementam, até certo ponto, políticas, programas e medidas para incentivar os fluxos externos de investimento estrangeiro direto, e alguns países
em desenvolvimento e economias em transição também começaram a fazê-lo.
Portanto, entende-se que os regimes de promoção de investimentos são um conjunto formal
de políticas, programas e medidas para incentivar os fluxos de investimento estrangeiro direto.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Fazenda
Ministério das Relações Exteriores

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 17.5
As metas do ODS 17 possuem relação indireta com todos os demais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS *
ODS 1 meta 17.5
A identificação dos indicadores nacionais deverá será feita posteriormente em conjunto com
IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 17.6
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 17.6 (Nações Unidas)
Melhorar a cooperação Norte-Sul, Sul-Sul e triangular regional e internacional e o acesso à
ciência, tecnologia e inovação, e aumentar o compartilhamento de conhecimentos em termos
mutuamente acordados, inclusive por meio de uma melhor coordenação entre os mecanismos existentes, particularmente no nível das Nações Unidas, e por meio de um mecanismo
de facilitação de tecnologia global.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
17.6.1 Número de acordos e programas de cooperação de ciência e/ou tecnologia entre
países, por tipo de cooperação (Tier III).
17.6.2 Assinaturas de internet fixa de banda larga por 100 habitantes, por velocidade (Tier I).

3. Meta 17.6 (Brasil)
Meta mantida sem alteração.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística

( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
O Brasil coopera com diversos países para o compartilhamento de conhecimentos. O texto
original da meta reflete a posição brasileira junto à Organização das Nações Unidas.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Cooperação internacional é o ato de mútua ajuda entre dois ou mais Estados-Nação para
a finalidade de um objetivo comum, que pode ser das mais diversas espécies: políticos,
culturais, estratégicos, humanitários, econômicos.
A cooperação internacional Norte-Sul é baseada na assistência financeira prestada pelos
industrializados do Norte, autodenominados “desenvolvidos”, tendo como recipiendários
os países em desenvolvimento.
O conceito de assistência, tradicionalmente empregado nos países desenvolvidos, é
usualmente preterido pelos países do Sul (ou em desenvolvimento). Ao contrário de assistência, cooperação implica uma relação de benefícios mútuos, horizontalidade, maior
participação e controle local dos recursos; e serve ao propósito político de distinguir o
fenômeno que ocorre no âmbito Sul-Sul daquele verificado há mais tempo e em extensão
maior no âmbito Norte-Sul.
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Pela mesma razão, em vez de empregar os conceitos “doador” e “recipiendário”, os países
do Sul fazem referência aos países envolvidos na cooperação para o desenvolvimento como
parceiros. Além disso, a Cooperação Sul-Sul (CSS) seria distintamente caracterizada pela
ausência de condicionalidades sociais, ambientais, de governança e direitos humanos; e
seria orientada pela própria demanda dos países parceiros.
A Declaração de Marrakesh e o Arcabouço de Marrakesh para a Implantação da CSS
concebem-na como complementar à Assistência Oficial ao Desenvolvimento, e não
como seu substitutivo, reconhecendo a importância da parceria com Organizações Não
Governamentais, empresas, fundações e universidades na Cooperação Internacional
para o Desenvolvimento.
A cooperação triangular (ou trilateral, termo utilizado no Brasil) pode assumir diversos formatos. Um primeiro formato envolve o estabelecimento de parcerias entre países desenvolvidos e/ou organizações internacionais com países em desenvolvimento, com o propósito
de oferecer cooperação a outros países em desenvolvimento. Um segundo formato envolve
o estabelecimento de parcerias entre dois países em desenvolvimento em benefício de um
terceiro país em desenvolvimento (“Sul-Sul-Sul”).
Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a cooperação trilateral é entendida como
uma variante da cooperação Sul-Sul brasileira, ou seja, como um arranjo alternativo e complementar aos esforços bilaterais brasileiros.
A cooperação regional envolve três ou mais países de uma mesma região geográfica. Ela
ocorre por meio da implementação de um conjunto de ações de desenvolvimento de capacidades que beneficiam todos os países aderentes ao programa/projeto regional, em áreas
de interesse comum.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Secretaria de Governo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Ciência, tecnologia, inovações e Comunicações
Ministério das Relações Exteriores
Ministério do Meio Ambiente
Ministério da Defesa
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 17.6
As metas do ODS 17 possuem relação indireta com todos os demais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Há uma relação direta com as seguintes metas:
ODS 8 (meta 8.2)
ODS 9 (meta 9.1e 9.c)
ODS 17 (meta 17.8)
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II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 1 meta 17.6
A identificação dos indicadores nacionais deverá será feita posteriormente em conjunto com
IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 17.7
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 17.7 (Nações Unidas)
Até 2030, promover o desenvolvimento, a transferência, a disseminação e a difusão de tecnologias ambientalmente corretas para os países em desenvolvimento, em condições favoráveis,
inclusive em condições concessionais e preferenciais, conforme mutuamente acordado.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
17.7.1 Montante total de financiamento aprovado para países em desenvolvimento para
promover o desenvolvimento, transferência, disseminação e difusão de tecnologias ambientalmente seguras (Tier III).

3. Meta 17.7 (Brasil)
Meta mantida sem alteração.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística ( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
O Brasil coopera com outros países na transferência de tecnologias. Portanto, o texto original
da meta atende às necessidades brasileiras.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Não há consenso sobre o conceito de “país em desenvolvimento”. O termo é usado em diferentes contextos econômicos, sociais e políticos. A classificação também varia, de acordo
com a instituição que as cria.
Como as metas da agenda 2030 tratam, em geral, da relação de países em desenvolvimento,
para o escopo das fichas técnicas não será adotado um conceito, mas a classificação de
“países em desenvolvimento” das Nações Unidas, publicada anualmente no relatório anual
“Situação Econômica Mundial e Perspectivas” (vide: <https://goo.gl/5kCa7H>).
O relatório classifica todos os países do mundo em uma das três categorias amplas: economias desenvolvidas, economias em transição e economias em desenvolvimento.
Dentro de cada categoria ampla, alguns subgrupos são definidos com base na localização
geográfica ou em critérios ad hoc, como o subgrupo de “grandes economias desenvolvidas”, que é baseado na participação do Grupo dos Sete (G7). As regiões geográficas para
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os países em desenvolvimento são as seguintes: África, Ásia Oriental, Ásia Meridional, Ásia
Ocidental, América Latina e Caribe.
Ainda cabe às Nações Unidas definir um conceito amplo de “tecnologias ambientalmente
corretas” no âmbito da agenda 2030 a fim de evitar possíveis conflitos entre as metas.
Contudo, para o escopo dessa meta no Brasil, entende-se como ambientalmente corretas
todas tecnologias que afetem o meio ambiente, direta ou indiretamente, com baixo impacto
negativo ou com impacto positivo, seja a curto, médio ou longo prazos.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério do Meio Ambiente
Ministério das Relações Exteriores
Ministério de Minas e Energia
Ministério da Saúde
Ministério do Desenvolvimento Social
Secretaria de Governo

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 17.7
As metas do ODS 17 possuem relação indireta com todos os demais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 1 meta 17.7
1. Total de ações, praticadas em países em desenvolvimento para promover o desenvolvimento, transferência, disseminação e difusão de tecnologias ambientalmente seguras (Fonte:
Relatório Cobradi Ipea e ABC).
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IIBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 17.8
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 17.8 (Nações Unidas)
Operacionalizar plenamente o Banco de Tecnologia e o mecanismo de capacitação em ciência, tecnologia e inovação para os países menos desenvolvidos até 2017, e aumentar o uso
de tecnologias de capacitação, em particular das tecnologias de informação e comunicação.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
17.8.1 Percentual de indivíduos usuários de Internet (Tier I).

3. Meta 17.8 (Brasil)
Até 2030, operacionalizar plenamente o Banco de Tecnologia e o mecanismo de desenvolvimento de capacidades em ciência, tecnologia e inovação para os países de menor desenvolvimento relativo até 2017, e aumentar o uso de tecnologias de capacitação.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística

( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Foi sugerida substituição do termo “países menos desenvolvidos” pelo ao termo “países de
menor desenvolvimento relativo”, uma vez que esse último é o adotado pelo Brasil.
O Brasil não faz parte do grupo de países de menor desenvolvimento, não cabendo o acesso
aos recursos do banco. Contudo, o país pode contribuir para sua operacionalização.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
O Programa de Ação de Istambul para os Países Menos Desenvolvidos para a Década 2011
- 2020, adotado em 2011 na Quarta Conferência das Nações Unidas sobre os Países Menos
Desenvolvidos, solicitou o estabelecimento de um banco de tecnologia dedicado aos países
menos desenvolvidos. A criação de tal banco tem sido uma prioridade de longa data dos países
menos desenvolvidos, conforme confirmado na Agenda de Ação de Addis Abeba da Terceira
Conferência Internacional sobre Financiamento para o Desenvolvimento e na Agenda 2030
para o Desenvolvimento Sustentável, sob o Objetivo 17 de Desenvolvimento Sustentável.
O ano de 2017 faz referência à data limite para a operacionalização do Banco de Tecnologia.
Esse banco (“Technology Bank for the LDCS” <https://goo.gl/Q9Dyrk>) foi operacionalizado
em 2017, com a assinatura de acordo de sede com a Turquia.
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O Banco de Tecnologia é uma nova instituição da ONU. Seu estabelecimento é visto como
uma conquista significativa para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação nos
países mais pobres do mundo.
O Banco de Tecnologia será financiado por contribuições voluntárias dos Estados Membros
e outras partes interessadas, incluindo o setor privado e fundações.
Cabe salientar que o mandato desse banco é prover auxílio somente aos países de menor
desenvolvimento relativo (conforme se pode verificar no programa de trabalho da entidade:
<https://goo.gl/z1Ficn>).

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério das Relações Exteriores
Ministério da Ciência, tecnologia, inovações e Comunicações
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Ministério da Educação

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 17.8
As metas do ODS 17 possuem relação indireta com todos os demais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Há uma relação direta com as seguintes metas:
ODS 1 (meta 1.4)
ODS 2 (meta 2c)
ODS 4 (metas 4.3 e 4.4)
ODS 5 (meta 5b)
ODS 9 (meta 9c)
ODS 10 (meta 10.3)
ODS 12 (meta 12.8)
ODS 16 (metas 16.6, 16.7 e 16.10)
ODS 17 (meta 17.6)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 1 meta 17.8
A identificação dos indicadores nacionais deverá será feita posteriormente em conjunto com
IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 17.9
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 17.9 (Nações Unidas)
Reforçar o apoio internacional para a implementação eficaz e orientada da capacitação em
países em desenvolvimento, a fim de apoiar os planos nacionais para implementar todos
os objetivos de desenvolvimento sustentável, inclusive por meio da cooperação Norte-Sul,
Sul-Sul e triangular

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
17.9.1 Valor em dólares de assistência técnica e financeira desembolsado (incluindo por meio
de cooperação Norte-Sul, Sul-Sul ou triangular) para países em desenvolvimento (Tier I).

3. Meta 17.9 (Brasil)
Meta mantida sem alteração.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística ( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
O Brasil apoia a cooperação Sul-Sul e triangular. Portanto o texto original da meta atende às
necessidades brasileiras.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Não há consenso sobre o conceito de “país em desenvolvimento”. O termo é usado em diferentes contextos econômicos, sociais e políticos. A classificação também varia, de acordo
com a instituição que as cria.
Como as metas da agenda 2030 tratam, em geral, da relação de países em desenvolvimento,
para o escopo das fichas técnicas não será adotado um conceito, mas a classificação de
“países em desenvolvimento” das Nações Unidas, publicada anualmente no relatório anual
“Situação Econômica Mundial e Perspectivas” (vide: <https://goo.gl/N8JBVa>).
O relatório classifica todos os países do mundo em uma das três categorias amplas: economias desenvolvidas, economias em transição e economias em desenvolvimento.
Dentro de cada categoria ampla, alguns subgrupos são definidos com base na localização
geográfica ou em critérios ad hoc, como o subgrupo de “grandes economias desenvolvidas”, que é baseado na participação do Grupo dos Sete (G7). As regiões geográficas para
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os países em desenvolvimento são as seguintes: África, Ásia Oriental, Ásia Meridional, Ásia
Ocidental, América Latina e Caribe.
Cooperação internacional é o ato de mútua ajuda entre dois ou mais Estados-Nação para a
finalidade de um objetivo comum, que pode ser das mais diversas espécies: políticos, culturais, estratégicos, humanitários, econômicos.
A cooperação internacional Norte-Sul é baseada na assistência financeira prestada pelos
industrializados do Norte, autodenominados “desenvolvidos”, tendo como recipiendários
os países em desenvolvimento.
O conceito de assistência, tradicionalmente empregado nos países desenvolvidos, é usualmente preterido pelos países do Sul (ou em desenvolvimento). Ao contrário de assistência,
cooperação implica uma relação de benefícios mútuos, horizontalidade, maior participação e
controle local dos recursos; e serve ao propósito político de distinguir o fenômeno que ocorre
no âmbito Sul-Sul daquele verificado há mais tempo e em extensão maior no âmbito Norte-Sul.
Pela mesma razão, em vez de empregar os conceitos ‘doador’ e ‘recipiendário’, os países
do Sul fazem referência aos países envolvidos na cooperação para o desenvolvimento como
parceiros. Além disso, a Cooperação Sul-Sul (CSS) seria distintamente caracterizada pela
ausência de condicionalidades sociais, ambientais, de governança e direitos humanos; e
seria orientada pela própria demanda dos países parceiros.
A Declaração de Marrakesh e o Arcabouço de Marrakesh para a Implantação da CSS concebem-na como complementar à Assistência Oficial ao Desenvolvimento, e não como seu
substitutivo, reconhecendo a importância da parceria com Organizações Não Governamentais,
empresas, fundações e universidades na Cooperação Internacional para o Desenvolvimento.
A cooperação triangular (ou trilateral, termo utilizado no Brasil) pode assumir diversos formatos. Um primeiro formato envolve o estabelecimento de parcerias entre países desenvolvidos e/ou organizações internacionais com países em desenvolvimento, com o propósito
de oferecer cooperação a outros países em desenvolvimento.
Um segundo formato envolve o estabelecimento de parcerias entre dois países em desenvolvimento em benefício de um terceiro país em desenvolvimento (“Sul-Sul-Sul”). Segundo
o Ministério das Relações Exteriores, a cooperação trilateral é entendida como uma variante
da cooperação Sul-Sul brasileira, ou seja, como um arranjo alternativo e complementar aos
esforços bilaterais brasileiros.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério das Relações Exteriores
Ministério da Ciência, tecnologia, inovações e Comunicações
Ministério da Educação
Ministério da Saúde

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 17.9
As metas do ODS 17 possuem relação indireta com todos os demais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Há uma relação direta com a seguinte meta:
ODS 17 (meta 17.3)
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II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS *
ODS 1 meta 17.9
1) Número de países em desenvolvimento beneficiários de cooperação técnica e financeira Brasileira) (Fonte: relatório Cobradi Ipea/MRE/ABC).
2) Número de especialistas, voluntários, vagas de treinamento, estágios e bolsas de
estudo oferecidos/aprovados através de mecanismos bilaterais Sul-Sul ou arranjos
trilaterais entre países em desenvolvimento (Fonte: relatório Cobradi Ipea/MRE/ABC).
3) Número de acordos, atividades e/ou projetos de desenvolvimento de capacidades
(compartilhamento de conhecimento) estabelecidos por meio de mecanismos de
cooperação Sul-Sul bilaterais ou arranjos trilaterais entre países em desenvolvimento
(Fonte: relatório Cobradi Ipea/MRE/ABC).
Observação: Atores brasileiros envolvidos nessa meta entendem que a quantificação financeira não é um indicador suficiente para mensurar o volume e os resultados de ações de
cooperação técnica do tipo Sul-Sul e trilateral (nos componentes Sul-Sul dessas parcerias).
A ABC/MRE sugere a adição de novos indicadores para essa meta. A proposta de indicador
intitulado “Outros recursos não financeiros para a cooperação Sul-Sul” poderia ser posicionada nos indicadores desta meta. Ademais, outros indicadores de natureza não-financeira
poderiam ser eventualmente considerados.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 17.10
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 17.10 (Nações Unidas)
Promover um sistema multilateral de comércio universal, baseado em regras, aberto, não
discriminatório e equitativo no âmbito da Organização Mundial do Comércio, inclusive por
meio da conclusão das negociações no âmbito de sua Agenda de Desenvolvimento de Doha

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
17.10.1 Média tarifária ponderada mundial (Tier I).

3. Meta 17.10 (Brasil)
Meta mantida sem alteração.

4. Tipo de meta (Brasil)
(X ) Meta Finalística

( ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
O Brasil já é participante da Organização Mundial do Comércio (OMC), portanto cabe a
meta específica.
Nesse contexto, a redução tarifária brasileira pode contribuir para a meta global.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
A meta define que as negociações no âmbito da Organização Mundial do Comércio devem
resultar em um sistema multilateral de comércio que seja: universal; baseado em regras;
aberto; não discriminatório; e equitativo.
A Agenda de Desenvolvimento de Doha, também conhecida como rodada Doha (abreviaturas
de “ciclo de negociações multilaterais de Doha”) consiste em negociações da Organização
Mundial do Comércio que visam diminuir as barreiras comerciais em todo o mundo, com foco
no livre comércio para os países em desenvolvimento.

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Ministério das Relações Exteriores
Ministério da Fazenda
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
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8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 17.10
As metas do ODS 17 possuem relação indireta com todos os demais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Há uma relação direta com as seguintes metas:
ODS 2 (meta 2.2)
ODS 3 (meta 3.b)
ODS 17 (meta 17.7)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 1 meta 17.10
A identificação dos indicadores nacionais deverá será feita posteriormente em conjunto com
IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 17.11
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 17.11 (Nações Unidas)
Aumentar significativamente as exportações dos países em desenvolvimento, em particular
com o objetivo de duplicar a participação dos países menos desenvolvidos nas exportações
globais até 2020.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
17.11.1 Participação dos países em desenvolvimento e dos países menos desenvolvidos nas
exportações mundiais (Tier I).

3. Meta 17.11 (Brasil)
Aumentar significativamente as exportações dos países em desenvolvimento, em particular
com o objetivo de duplicar a participação dos países de menor desenvolvimento relativo nas
exportações globais até 2020.

4. Tipo de meta (Brasil)
( X ) Meta Finalística ( ) Meta de Implementação
• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Foi sugerida substituição do termo “países menos desenvolvidos” pelo ao termo “países de
menor desenvolvimento relativo”, uma vez que esse último é o adotado pelo Brasil.
As exportações brasileiras em 2017 foram de 217 Bilhões de dólares, um aumento de 326%
em relação a 1998. O Brasil atingiu o pico de US $ 256 Bilhões em exportações em 2011.
Porém, os anos seguintes foram de queda. Apesar de uma melhora das exportações em
2017, o país ainda não conseguiu recuperar a sua posição no mercado mundial. Como país
em desenvolvimento, o Brasil também pode pleitear a adoção de melhores condições para
o cumprimento da meta global.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
Não há consenso sobre o conceito de “país em desenvolvimento”. O termo é usado em diferentes contextos econômicos, sociais e políticos. A classificação também varia, de acordo
com a instituição que as cria.
Como as metas da agenda 2030 tratam, em geral, da relação de países em desenvolvimento,
para o escopo das fichas técnicas não será adotado um conceito, mas a classificação de
“países em desenvolvimento” das Nações Unidas, publicada anualmente no relatório anual
“Situação Econômica Mundial e Perspectivas” (vide: <https://goo.gl/jQ2LEc>).
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O relatório classifica todos os países do mundo em uma das três categorias amplas: economias desenvolvidas, economias em transição e economias em desenvolvimento.
Dentro de cada categoria ampla, alguns subgrupos são definidos com base na localização
geográfica ou em critérios ad hoc, como o subgrupo de “grandes economias desenvolvidas”, que é baseado na participação do Grupo dos Sete (G7). As regiões geográficas para
os países em desenvolvimento são as seguintes: África, Ásia Oriental, Ásia Meridional, Ásia
Ocidental, América Latina e Caribe.
Para as Nações Unidas, os países de menor desenvolvimento relativo são aqueles de baixa
renda e que enfrentam graves impedimentos estruturais ao desenvolvimento sustentável.
Eles são altamente vulneráveis a choques econômicos e ambientais e possuem baixos níveis
de ativos humanos.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Ministério das Relações Exteriores
Ministério da Fazenda
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 17.11
As metas do ODS 17 possuem relação indireta com todos os demais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Há uma relação direta com as seguintes metas:
ODS 8 (meta 8.2)
ODS 17 (meta 17.7)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 1 meta 17.11
A identificação dos indicadores nacionais deverá será feita posteriormente em conjunto com
IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 17.12
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 17.12 (Nações Unidas)
Concretizar a implementação oportuna de acesso a mercados livres de cotas e taxas, de
forma duradoura, para todos os países menos desenvolvidos, de acordo com as decisões da
OMC, inclusive por meio de garantias de que as regras de origem preferenciais aplicáveis às
importações provenientes de países menos desenvolvidos sejam transparentes e simples, e
contribuam para facilitar o acesso ao mercado.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
17.12.1 Tarifas médias pagas pelos países em desenvolvimento, países menos desenvolvidos
e pequenos Estados insulares em desenvolvimento (Tier I).

3. Meta 17.12 (Brasil)
Concretizar a implementação oportuna de acesso a mercados livres de cotas e taxas, de
forma duradoura, para todos os países de menor desenvolvimento relativo, de acordo com as
decisões da OMC, inclusive por meio de garantias de que as regras de origem preferenciais
aplicáveis às importações provenientes de países de menor desenvolvimento relativo sejam
transparentes e simples, e contribuam para facilitar o acesso ao mercado.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística ( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Foi sugerida substituição do termo “países menos desenvolvidos” pelo ao termo “países de
menor desenvolvimento relativo”, uma vez que esse último é o adotado pelo Brasil.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
A meta visa a redução da tarifa média sobre os setores-chave. O termo “setor-chave” deve
ser interpretado como os setores de particular interesse para os países menos desenvolvidos e as exportações dos países em desenvolvimento. A lista de setores-chave utilizados
pelo indicador Objetivos do Milênio (ODM) 8.7 (ou seja, agricultura, têxtil e vestuário) pode
ser revisada.
Não há consenso sobre o conceito de “país em desenvolvimento”. O termo é usado em diferentes contextos econômicos, sociais e políticos. A classificação também varia, de acordo
com a instituição que as cria.
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Como as metas da agenda 2030 tratam, em geral, da relação de países em desenvolvimento,
para o escopo das fichas técnicas não será adotado um conceito, mas a classificação de
“países em desenvolvimento” das Nações Unidas, publicada anualmente no relatório anual
“Situação Econômica Mundial e Perspectivas” (vide: <https://goo.gl/REhapg>).
O relatório classifica todos os países do mundo em uma das três categorias amplas: economias desenvolvidas, economias em transição e economias em desenvolvimento.
Dentro de cada categoria ampla, alguns subgrupos são definidos com base na localização
geográfica ou em critérios ad hoc, como o subgrupo de “grandes economias desenvolvidas”, que é baseado na participação do Grupo dos Sete (G7). As regiões geográficas para
os países em desenvolvimento são as seguintes: África, Ásia Oriental, Ásia Meridional, Ásia
Ocidental, América Latina e Caribe.
Para as Nações Unidas, os países de menor desenvolvimento relativo são aqueles de baixa
renda e que enfrentam graves impedimentos estruturais ao desenvolvimento sustentável.
Eles são altamente vulneráveis a choques econômicos e ambientais e possuem baixos níveis
de ativos humanos.
Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, as regras (ou normas) de
origem preferenciais são disposições que deverão ser cumpridas para que uma determinada
mercadoria faça jus a receber tratamento tarifário preferencial (dispensa do pagamento do
imposto de importação ou redução deste ou quotas tarifárias).
Estão relacionadas a essas normas as “regras de origem relacionadas a regimes comerciais
contratuais” e as “regras de origem relacionadas a regimes comerciais autônomos”.
As regras de origem relacionadas a regimes comerciais contratuais são as dispostas nos
tratados comerciais de integração econômica entre países como zonas de livre comércio,
união aduaneira, mercado comum, união econômica e integração econômica total.
Já as regras de origem relacionadas a regimes comerciais autônomos são programas de
estímulo à exportação destinados a facilitar a inserção dos países em desenvolvimento na
economia internacional. Além de favorecer o desenvolvimento dos países que dele mais necessitam. Tem a vantagem de ser um sistema unilateral, ou seja, as preferências comerciais
(redução tarifária, isenção do imposto de importação e quotas para alguns produtos elegíveis) são concedidas sem reciprocidade, e a consequência é a liberalização multilateral das
trocas comerciais por meio do desenvolvimento econômico dos países menos avançados.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Ministério das Relações Exteriores
Ministério da Fazenda

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 17.12
As metas do ODS 17 possuem relação indireta com todos os demais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Há uma relação direta com as seguintes metas:
ODS 2 (meta 2.b)
ODS 3 (meta 3.b)
ODS 17 (meta 17.7)
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II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 1 meta 17.12
A identificação dos indicadores nacionais deverá será feita posteriormente em conjunto com
IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 17.13
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 17.13 (Nações Unidas)
Aumentar a estabilidade macroeconômica global, inclusive por meio da coordenação e da
coerência de políticas.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
17.13.1 Painel de Controle Macroeconômico (Tier III).

3. Meta 17.13 (Brasil)
Meta mantida sem alteração.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística ( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Trata-se de meta de coordenação econômica, o que já é feito no âmbito de diversos fóruns,
como o G-7, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e até
o G-20. Portanto, o texto original atende às necessidades brasileiras.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
O Grupo dos Sete (G7) é um grupo de países composto por: Alemanha, Canadá, Estados
Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. No entanto a União Europeia também está
representada no G7. Esses países são as sete maiores economias do mundo, que juntos
representam mais da metade da riqueza líquida global.
O G20 é, hoje, um grupo informal que busca atuar como centro de identificação e discussão
dos problemas centrais da economia internacional, a fim de buscar soluções pela ação coordenada de seus membros e pela interação com os organismos internacionais pertinentes. A
incorporação dos grandes países em desenvolvimento aos processos decisórios internacionais
por essa via não é, entretanto, isenta de dificuldades e desafios à sua eficácia. Por outro lado,
na medida em que, ao contrário do G7, o G20 abre a perspectiva de uma representatividade
mais ampla, surgem questionamentos quanto à legitimidade de sua composição.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Fazenda
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
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8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 17.13
As metas do ODS 17 possuem relação indireta com todos os demais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 1 meta 17.13
A identificação dos indicadores nacionais deverá será feita posteriormente em conjunto com
IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 17.14
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 17.14 (Nações Unidas)
Aumentar a coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
17.14.1 Número de países com mecanismos em vigor para reforçar a coerência política do
desenvolvimento sustentável (Tier III).

3. Meta 17.14 (Brasil)
Meta mantida sem alteração.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística

( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
O Brasil já possui uma base legal para o desenvolvimento das ODS. Por meio do Decreto
nº 8.892, de 27 de outubro de 2016, foi criada a Comissão Nacional para os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, com a finalidade de internalizar, difundir e dar transparência
ao processo de implementação da Agenda 2030.
Portanto, o texto original é suficiente para a implantação da meta.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
O conceito de “coerência das políticas” implica promover maior nível de coordenação entre elas
quando se destinam, por exemplo, a atender o mesmo público ou território para evitar sobreposições e divergências, aumentando a sinergia entre as políticas quando de sua implementação.
Ainda não foram listados pelas Nações Unidas quais são os mecanismos para reforçar a
coerência política.

7. Ó
 rgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Secretaria de Governo
Ministério das Relações Exteriores
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8. Outros ODS e metas que têm correlação com a eta 17.14
As metas do ODS 17 possuem relação indireta com todos os demais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 1 meta 17.14
A identificação dos indicadores nacionais deverá será feita posteriormente em conjunto com
IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 17.15
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 17.15 (Nações Unidas)
Respeitar o espaço político e a liderança de cada país para estabelecer e implementar políticas para a erradicação da pobreza e o desenvolvimento sustentável.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
17.15.1 Medida de utilização de quadros de resultados e dos instrumentos de planejamento
próprios dos países por parte dos fornecedores de cooperação para o desenvolvimento (Tier II).

3. Meta 17.15 (Brasil)
Meta mantida sem alteração.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística

( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
O texto original da meta reflete um princípio que o Brasil também compartilha. Portanto, o
texto da meta atende às necessidades brasileiras.

6. Conceitos importantes mencionados na meta

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério das Relações Exteriores
Secretaria de Governo

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 17.15
As metas do ODS 17 possuem relação indireta com todos os demais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Há uma relação direta com as seguintes metas:
ODS 5 (meta 5c)
ODS 17 (meta 17.15)
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II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 1 meta 17.15
A identificação dos indicadores nacionais deverá será feita posteriormente em conjunto com
IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 17.16
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 17.16 (Nações Unidas)
Reforçar a parceria global para o desenvolvimento sustentável, complementada por parcerias multissetoriais que mobilizem e compartilhem conhecimento, expertise, tecnologia e
recursos financeiros, para apoiar a realização dos objetivos do desenvolvimento sustentável
em todos os países, particularmente nos países em desenvolvimento.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
17.16.1 Número de países que relatam progresso nos quadros de monitoramento da eficácia
do desenvolvimento multissetorial que apoiam o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (Tier II).

3. Meta 17.16 (Brasil)
Meta mantida sem alteração.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística ( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável requer mobilização e fortalecimento
de parcerias que possam trazer e usar efetivamente todo o conhecimento, experiência, tecnologia e recursos financeiros disponíveis para o desenvolvimento sustentável.
As parcerias nacionais estão incluídas no contexto das parcerias “globais” que devem
ser reforçadas.
A qualidade da relação entre todos os parceiros relevantes define a força da parceria global
para o desenvolvimento sustentável.
Portanto, o texto original da meta atende às necessidades brasileiras.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
A Parceria Global implica a cooperação entre todos os atores estatais envolvidos, tanto no
escopo internacional quanto nacional.
As parcerias devem ser complementadas pelas parcerias multissetoriais, que envolvem os
atores estatais, os organismos internacionais, o setor privado, a sociedade civil.
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Não há consenso sobre o conceito de “país em desenvolvimento”. O termo é usado em diferentes contextos econômicos, sociais e políticos. A classificação também varia, de acordo
com a instituição que as cria.
Como as metas da agenda 2030 tratam, em geral, da relação de países em desenvolvimento,
para o escopo das fichas técnicas não será adotado um conceito, mas a classificação de
“países em desenvolvimento” das Nações Unidas, publicada anualmente no relatório anual
“Situação Econômica Mundial e Perspectivas” (vide: <https://goo.gl/6xaRLZ>).
O relatório classifica todos os países do mundo em uma das três categorias amplas: economias desenvolvidas, economias em transição e economias em desenvolvimento.
Dentro de cada categoria ampla, alguns subgrupos são definidos com base na localização
geográfica ou em critérios ad hoc, como o subgrupo de “grandes economias desenvolvidas”, que é baseado na participação do Grupo dos Sete (G7). As regiões geográficas para
os países em desenvolvimento são as seguintes: África, Ásia Oriental, Ásia Meridional, Ásia
Ocidental, América Latina e Caribe.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério das Relações Exteriores
Secretaria de Governo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério da Ciência, tecnologia, inovações e Comunicações
Ministério do Meio Ambiente
Ministério dos Direitos Humanos

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 17.16
As metas do ODS 17 possuem relação indireta com todos os demais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Há uma relação direta com as seguintes metas:
ODS 5 (meta 5.c)
ODS 17 (meta 17.15)

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 1 meta 17.16
A identificação dos indicadores nacionais deverá será feita posteriormente em conjunto com
IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 17.17
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 17.17 (Nações Unidas)
Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas e com a sociedade civil eficazes,
a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
17.17.1 Montante de dólares dos Estados Unidos destinados a parcerias público-privadas e
com a sociedade civil (Tier III).

3. Meta 17.17 (Brasil)
Incentivar e promover parcerias eficazes nos âmbitos públicos, público-privados, privados,
e com a sociedade civil, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos
dessas parcerias.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística ( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
O texto da meta em português não condiz com a ideia do texto original:
“Encourage and promote effective public, public-private and civil society partnerships, building on the experience and resourcing strategies of partnerships”.
O novo texto proposto visa retornar a ideia do texto original, invertendo parte da ordem da
frase a fim de melhorar a compreensão do texto.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
As parcerias públicas são as aquelas praticadas entre instituições públicas federais, estaduais
ou municipais, com o objetivo de implementar ou gerenciar as políticas públicas.
Segundo o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, as parcerias público-privadas
(PPP) são uma das possibilidades disponíveis aos governos para a oferta de infraestruturas
econômicas e sociais à população. A experiência internacional oferece evidências no sentido de serem bons projetos de parcerias público-privadas eficazes para se obter o melhor
uso dos recursos públicos, a entrega da infraestrutura no prazo e orçamento previstos e
a operação mais eficiente na prestação de serviços e na manutenção dos bens. Uma das
principais características das parcerias público-privadas que permite esses resultados é a
adequada divisão dos riscos contratuais entre o poder público e o parceiro privado, a qual
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incentiva a inovação, a eficiência, o uso em nível ótimo dos ativos vinculados ao projeto e a
gestão orientada à satisfação dos usuários.
No Brasil as parcerias público-privadas são modalidades de contratos de concessão. A Lei
nº 11.079, de 30e dezembro de 2004, regula as parcerias público-privadas no Brasil e incorpora diversos conceitos e experiências da prática internacional, tais como a remuneração
do parceiro privado vinculada ao desempenho, objetivando a divisão de riscos e o fundo
garantidor. De acordo com as leis brasileiras, as principais características das PPP são o
longo prazo (contratos de 5 a 35 anos), valor mínimo de R$20.000.000,00 (vinte milhões de
reais), contratação conjunta de obras e serviços a serem fornecidas pelo parceiro privado e
a responsabilidade fiscal pelo poder público.
A lei traz a possibilidade de se combinar a remuneração tarifária com o pagamento de contraprestações públicas e define PPP como contrato administrativo de concessão, na modalidade
patrocinada ou administrativa. Na concessão patrocinada a remuneração do parceiro privado
vai envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, contraprestação pecuniária do
parceiro público. A concessão administrativa, por sua vez, envolve tão somente contraprestação pública, pois se aplica nos casos em que não houver possibilidade de cobrança de
tarifa dos usuários.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministério das Relações Exteriores
Ministério da Cultura
Ministério do Meio Ambiente
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Ministério do Desenvolvimento Social
Secretaria de Governo

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 17.17
As metas do ODS 17 possuem relação indireta com todos os demais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 1 meta 17.17
A identificação dos indicadores nacionais deverá será feita posteriormente em conjunto com
IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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META 17.18
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 17.18 (Nações Unidas)
Até 2020, reforçar o apoio ao desenvolvimento de capacidades para os países em desenvolvimento, inclusive para os países de menor desenvolvimento relativo e pequenos Estados
insulares em desenvolvimento, para aumentar significativamente a disponibilidade de dados
de alta qualidade, atualizados e confiáveis, desagregados por renda, gênero, idade, raça,
etnia, status migratório, deficiência, localização geográfica e outras características relevantes
em contextos nacionais.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
17.18.1 Percentual de indicadores de desenvolvimento sustentável produzidos no nível
nacional com desagregação completa relevante para a meta, de acordo com os Princípios
Fundamentais das Estatísticas Oficiais (Tier III).
17.18.2 Número de países que possuem legislação estatística oficial de acordo com os Princípios Fundamentais das Estatísticas Oficiais (Tier II).
17.18.3 Número de países com um plano de estatística nacional totalmente financiado e em
implementação, por fonte de financiamento (Tier I).

3. Meta 17.18 (Brasil)
Reforçar o apoio à desagregação de dados, a integração, disponibilização e compartilhamento
de registros administrativos e de bases de dados estatísticos e geocientíficos relevantes ao
cumprimento das metas e mensuração dos indicadores do desenvolvimento sustentável,
respeitando a legislação quanto à segurança da informação.

4. Tipo de meta (Brasil)
(

) Meta Finalística ( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
Mudou-se a redação da meta para que a mesma reflita a necessidade de apoiar o desenvolvimento da capacidade brasileira de produção de dados estatísticos e geocientíficos relevantes
ao cumprimento das metas e mensuração dos indicadores do desenvolvimento sustentável,
respeitando a legislação quanto à segurança da informação.
Entende-se que para isso, também é necessário maior apoio à desagregação de dados, a
integração, disponibilização e compartilhamento de registros administrativos e de bases de
dados estatísticos e geocientíficos.
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6. Conceitos importantes mencionados na meta
Para o entendimento da meta, os registros administrativos são informações, dados e registros
voltados para a tomada de decisões e em última análise para o próprio agir, produzidos ou
mantidos pelas organizações do setor público brasileiro.
Segurança da informação é identificada como a capacidade de assegurar a prevenção ao
acesso e à manipulação ilegítima da informação, ou ainda, de evitar a interferência indevida
na sua operação normal.
A Segurança da Informação é fundamentada em três propriedades básicas: Integridade,
Confidencialidade e Disponibilidade. A Integridade garante que a informação não será alterada
ou destruída sem a autorização adequada. A Confidencialidade garante que a informação
não será revelada sem a autorização adequada. A Disponibilidade garante que a informação
estará acessível aos usuários legítimos quando solicitada.
A propriedade de integridade inclui também, mas não exclusivamente, a autenticidade e a
não repudiação (ou irretratabilidade). A propriedade de autenticidade garante que a identidade de um sujeito ou recurso é aquela alegada, sendo aplicada a entidades como usuários,
processos, sistemas e informações. A não repudiação garante que uma parte neutra possa
ser convencida de que uma transação particular ou um evento tenha ou não ocorrido.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério das Relações Exteriores
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Secretaria de Governo

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 17.18
As metas do ODS 17 possuem relação indireta com todos os demais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Há uma relação direta com a seguinte meta:
ODS 17 (meta 17.19).

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 1 meta 17.18
A identificação dos indicadores nacionais deverá será feita posteriormente em conjunto com
IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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ODS 17: Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global
para o desenvolvimento sustentável

META 17.19
I. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO
1. Meta 17.19 (Nações Unidas)
Até 2030, valer-se de iniciativas existentes, para desenvolver medidas do progresso do
desenvolvimento sustentável que complementem o produto interno bruto e apoiar o desenvolvimento de capacidades em estatística nos países em desenvolvimento.

2. Indicadores globais (Nações Unidas)
17.19.1 Valor em dólares de todos os recursos disponibilizados para fortalecer a capacidade
estatística em países em desenvolvimento (Tier I).
17.19.2 Percentual de países que (a) realizaram pelo menos um censo populacional e habitacional nos últimos 10 anos; e (b) alcançaram 100% de registros de nascimentos e 80% de
registros de óbito (Tier I).

3. Meta 17.19 (Brasil)
Até 2030, valer-se de iniciativas existentes, para desenvolver métricas do progresso do
desenvolvimento sustentável que complementem o produto interno bruto e apoiar o desenvolvimento de capacidades em estatística nos países em desenvolvimento.

4. Tipo de meta (Brasil)
( ) Meta Finalística

( X ) Meta de Implementação

• Metas Finalísticas: são aquelas cujo objeto relaciona-se diretamente (imediatamente)
para o alcance do ODS específico.
• Metas de implementação: no documento da Agenda 2030, as metas de implementação referem-se a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de governança
(arranjo institucional e ferramentas: legislação, planos, políticas públicas, programas,
etc.) necessários ao alcance dos ODS.

5. Justificativa para a adequação
É proposta a substituição do termo “medidas”, pelo termo “métricas”, mais próximo da ideia
do texto em inglês.

6. Conceitos importantes mencionados na meta
O termo “medidas de progresso” da redação original deve ser interpretado como “métricas do
progresso”, conforme sugerido na proposta de adequação da meta, incentivando a geração
de estatísticas para o acompanhamento das demais metas da agenda 2030.
Não há consenso sobre o conceito de “país em desenvolvimento”. O termo é usado em diferentes contextos econômicos, sociais e políticos. A classificação também varia, de acordo
com a instituição que as cria.
Como as metas da agenda 2030 tratam, em geral, da relação de países em desenvolvimento,
para o escopo das fichas técnicas não será adotado um conceito, mas a classificação de
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“países em desenvolvimento” das Nações Unidas, publicada anualmente no relatório anual
“Situação Econômica Mundial e Perspectivas” (vide: <https://goo.gl/nx1kcd>).
O relatório classifica todos os países do mundo em uma das três categorias amplas: economias desenvolvidas, economias em transição e economias em desenvolvimento.
Dentro de cada categoria ampla, alguns subgrupos são definidos com base na localização
geográfica ou em critérios ad hoc, como o subgrupo de “grandes economias desenvolvidas”, que é baseado na participação do Grupo dos Sete (G7). As regiões geográficas para
os países em desenvolvimento são as seguintes: África, Ásia Oriental, Ásia Meridional, Ásia
Ocidental, América Latina e Caribe.

7.	Órgãos governamentais que implementam ações que contribuem
para o alcance da meta
Ministério das Relações Exteriores
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Secretaria de Governo

8. Outros ODS e metas que têm correlação com a meta 17.19
As metas do ODS 17 possuem relação indireta com todos os demais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Há uma relação direta com a seguinte meta:
ODS 17 (meta 17.18).

II. S
 UBSÍDIOS DO IPEA PARA A CONSTRUÇÃO DOS
INDICADORES NACIONAIS*
ODS 1 meta 17.19
A identificação dos indicadores nacionais deverá será feita posteriormente em conjunto com
IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informações.
* Nota:
Os indicadores, ora apresentados, ainda serão submetidos ao processo de análise, discussão e validação
a ser realizado conjuntamente pelo IBGE, Ipea e demais órgãos produtores de informação e executores de
políticas governamentais.
Desta forma, esses indicadores devem ser tratados apenas como um subsídio do Ipea ao processo de construção
dos indicadores nacionais, que será iniciado no segundo semestre de 2018.
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FICHA TÉCNICA – DETERGENTE
Detergente líquido lava-louças
(Utilização em lavagem manual)
Critérios de sustentabilidade recomendados
Requisitos mínimos a serem observados para assegurar o desempenho socioambiental do produto/serviço
Requisitos de sustentabilidade Forma de exigência no edital
Meios para verificação
Agente tensoativo biodegradável
(biodegradabilidade imediata em meio
aquático, nos termos da Diretriz OCDE
301A-F).

Embalagens primárias e secundárias
devem ser recicláveis e/ou conter
percentual de material reciclado.

Termo de referência - Especificação técnica do
produto: “O agente tensoativo utilizado no produto
deve
ser biodegradável
(biodegradabilidade
imediata em meio aquático, nos termos da Diretriz
OCDE 301A-F)”.
Documentos relativos à Proposta: “O proponente
deverá apresentar a Ficha de Informações de
Segurança de Produtos Químicos (FISPQ), ou ficha
técnica do produto, ou laudo técnico, certificação ou
rótulo emitido por laboratório ou organismo
acreditado pelo INMETRO, informando qual o agente
tensoativo utilizado na composição do produto e
discriminando
a
sua
biodegradabilidade
(biodegradabilidade imediata em meio aquático), em
conformidade com a norma ABNT NBR 15448-1 e
com a Diretriz OCDE 301A-F ou método similar”.
Termo de referência – Especificação técnica do
produto: “As embalagens primária e secundária do
produto devem ser recicláveis e/ou conter
percentual de material reciclado em sua
composição”.
Documentos relativos à Proposta: “O proponente
deverá informar em sua Proposta qual a composição
das embalagens primária e secundária do produto a
ser fornecido para comprovação de que as mesmas

Embasamento legal/técnico

Fase de avaliação das propostas: identificação
da marca do produto e verificação do
documento relativo à identificação do agente
tensoativo
do
produto
e
de
sua
biodegradabilidade (Ficha de Informações de
Segurança de Produtos Químicos (FISPQ), ou
ficha técnica do produto, ou laudo técnico,
certificação ou rótulo emitido por laboratório
ou organismo acreditado pelo INMETRO, ou
Rótulo Ecológico da ABNT).
Recebimento do produto: Verificação se o
produto fornecido corresponde ao indicado na
Proposta.

RDC
180/2006
(Regulamento
técnico para determinação de
biodegradabilidade de tensoativos
aniônicos harmonizado no âmbito
do
MERCOSUL,
através
da
Resolução GMC 24/05);
ABNT NBR 14725;
ABNT NBR 15448-1;
Diretrizes OCDE 301A-301F;
Rótulo Ecológico da ABNT (PE344.01 – Rótulo Ecológico para
Produtos de Limpeza para Uso
Industrial e Institucional).

Fase de avaliação das propostas: identificação
da marca do produto e verificação do
documento relativo aos materiais das
embalagens primária e secundária do produto
(ficha técnica do produto, ou laudo técnico,
certificação ou rótulo emitido por laboratório
ou organismo acreditado pelo INMETRO ou
Rótulo Ecológico da ABNT, ou indicação de
meio para obtenção da informação no sítio

Lei Federal nº 12.305/2010 (PNRS);
ABNT NBR 13230;
Rótulo Ecológico da ABNT (PE344.01 – Rótulo Ecológico para
Produtos de Limpeza para Uso
Industrial e Institucional).

Informação expressa e detalhada
sobre a dosagem correta do produto,
visando ao seu uso eficiente

são recicláveis e/ou contêm percentuais de material
reciclado (ficha técnica do produto, ou laudo
técnico, certificação ou rótulo emitido por
laboratório ou organismo acreditado pelo INMETRO,
ou Rótulo Ecológico da ABNT, ou indicação de meio
para obtenção da informação no sítio eletrônico do
fabricante)”.
Termo de referência – Especificação técnica do
produto: “O produto deverá ser entregue
acompanhado de orientação expressa e detalhada
com relação à dosagem adequada do produto,
visando ao seu uso eficiente. Referida orientação
poderá constar do rótulo do produto ou de
documento específico a ser entregue à Contratante”.
Documentos relativos à Proposta: “O proponente
deverá informar em sua Proposta a forma por meio
da qual será fornecida a orientação com relação à
dosagem adequada do produto visando ao seu uso
eficiente (rótulo do produto ou outro documento
específico)”.

eletrônico do fabricante).
Recebimento do produto: Verificação se o
produto fornecido corresponde ao indicado na
Proposta.

Fase de avaliação das propostas: identificação
da marca do produto e verificação da
informação constante da Proposta a respeito
da orientação com relação à dosagem
adequada do produto, visando ao seu uso
eficiente (rótulo do produto ou documento
específico a ser entregue à Contratante).
Recebimento do produto: Verificação se o
produto fornecido corresponde ao indicado na
Proposta e se o mesmo vem acompanhado de
orientação expressa e detalhada com relação à
dosagem adequada do produto, visando ao seu
uso eficiente (informação deve constar do
rótulo do produto ou de documento específico
a ser entregue à Contratante).

Rótulo Ecológico da ABNT (PE344.01 – Rótulo Ecológico para
Produtos de Limpeza para Uso
Industrial e Institucional);
Green Public Procurement Criteria
– European Comission
(http://ec.europa.eu/environment/
gpp/pdf/toolkit/cleaning_product/
pt.pdf).

Critérios de sustentabilidade desejáveis
Requisitos a serem observados de acordo com a capacidade de resposta do mercado, de forma gradual
Requisitos de sustentabilidade Forma de exigência no edital
Meios para verificação

Embasamento legal/técnico

Proibição
de
utilização
dos
ingredientes listados a seguir na
composição do produto e/ou em suas
matérias-primas:
Alquilfenóis
etoxilados
(APEO);
chumbo; cromo hexavalente; selênio;
butoxietanol;
arsênio;
cádmio;
cobalto; manganês; mercúrio; níquel;

Resolução ANVISA RDC nº 55/2009;
Resolução ANVISA RDC nº 35/2008;
Resolução ANVISA RDC nº 30/2011;
ABNT NBR 14725;
Rótulo Ecológico da ABNT (PE344.01 – Rótulo Ecológico para
Produtos de Limpeza para Uso
Industrial e Institucional);

Termo de referência - Especificação técnica do
produto: “O produto não poderá conter, em sua
composição, qualquer uma das substâncias listadas a
seguir: Alquilfenóis etoxilados (APEO); chumbo;
cromo hexavalente; selênio; butoxietanol; arsênio;
cádmio; cobalto; manganês; mercúrio; níquel; ácido
nitrilotri-acético e seus sais; ácido etilenodiamino
tetra-acético; ftalatos; fosfatos; sulfonatos de

Fase de avaliação das propostas: identificação
da marca do produto e verificação do
documento relativo à sua composição (Ficha de
Informações de Segurança de Produtos
Químicos (FISPQ), ou ficha técnica do produto,
ou laudo técnico do produto, certificação ou
rótulo emitido por organismo ou laboratório
acreditado pelo INMETRO, ou Rótulo Ecológico

ácido nitrilotri-acético e seus sais;
ácido etilenodiamino tetra-acético;
ftalatos; fosfatos; sulfonatos de
alquilbenzeno lineares; solventes
orgânicos
halogenados;
DTPA;
formaldeído; triclosan.

Uso de fragrâncias em conformidade
com as Diretrizes da International
Fragrance
Association
(IFRA),
conforme descrito no Código de Boas
Práticas da Associação Brasileira das
Indústrias de Óleos Essenciais,
Produtos
Químicos
Aromáticos,
Fragrâncias, Aromas e Afins (ABIFRA).
*Disponível em:
http://www.abifra.org.br/manual/C%F
3digo_de_Boas_Pr%E1ticas.pdf

alquilbenzeno
lineares;
solventes
orgânicos
halogenados; DTPA; formaldeído; triclosan”.
Documentos relativos à Proposta: “O proponente
deverá apresentar a Ficha de Informações de
Segurança de Produtos Químicos (FISPQ), ou ficha
técnica do produto, ou laudo técnico do produto,
certificação ou rótulo emitido por organismo ou
laboratório acreditado pelo INMETRO, discriminando
a composição do produto, de forma a demonstrar a
não utilização de qualquer uma das substâncias
listadas como proibidas no Termo de Referência”.
Termo de referência - Especificação técnica do
produto: “A utilização de fragrâncias na composição
do produto deverá observar as diretrizes da
International Fragrance Association (IFRA), conforme
descrito no Código de Boas Práticas da ABIFRA
(disponível em:
http://www.abifra.org.br/manual/C%F3digo_de_Boa
s_Pr%E1ticas.pdf)”.
Documentos relativos à Proposta: “O proponente
deverá apresentar documento comprobatório
relativo à observância das diretrizes da IFRA relativa
ao uso de fragrâncias na composição do produto
(declaração do fabricante, ou laudo, certificação ou
rótulo emitido por laboratório ou organismo
acreditado pelo INMETRO, ou Rótulo Ecológico da
ABNT)”.

da ABNT).
Recebimento do produto: Verificação se o
produto fornecido corresponde ao indicado na
Proposta.

Green Public Procurement Criteria
– European Comission
(http://ec.europa.eu/environment/
gpp/pdf/toolkit/cleaning_product/
pt.pdf).

Fase de avaliação das propostas: identificação
da marca do produto e verificação do
documento
comprobatório
relativo
à
observância das diretrizes da IFRA quanto ao
uso de fragrâncias na composição do produto
(declaração do fabricante, ou laudo,
certificação ou rótulo emitido por laboratório
ou organismo acreditado pelo INMETRO, ou
Rótulo Ecológico da ABNT).
Recebimento do produto: Verificação se o
produto fornecido corresponde ao indicado na
Proposta.

Rótulo Ecológico da ABNT (PE344.01 – Rótulo Ecológico para
Produtos de Limpeza para Uso
Industrial e Institucional);
Green Public Procurement Criteria
– European Comission
(http://ec.europa.eu/environment/
gpp/pdf/toolkit/cleaning_product/
pt.pdf).

Requisitos obrigatórios
Critérios a serem obrigatoriamente solicitados, com base na legislação nacional vigente
Critérios/Requisitos
Forma de exigência no edital
Meios para verificação

Embasamento legal/técnico

Registro do fabricante junto ao
Ministério da Saúde e notificação do
produto junto à ANVISA.

Lei Federal nº 6.360/76;
Decreto Federal nº 8.077/2013;
Resolução 40/2008;

Termo de referência – Especificação técnica do
produto: “O fabricante do produto deve possuir
registro junto ao Ministério da Saúde e o produto

Fase de avaliação das propostas: Comprovante
de registro do fabricante junto ao Ministério da
Saúde e de notificação do produto junto à

deve possuir notificação junto à ANVISA”.
Documentos relativos à Proposta: “O proponente
deverá apresentar documento comprobatório do
registro do fabricante junto ao Ministério da Saúde e
de notificação do produto a à ANVISA”.

Fabricante com cadastro válido no
CTF-IBAMA.

Gestão de efluentes no processo
produtivo

Gestão de resíduos no processo
produtivo e logística reversa de

Termo de referência – Especificação técnica do
produto: “O fabricante do produto deve possuir
cadastro válido junto ao Cadastro Técnico Federal
(CTF) do IBAMA”.
Documentos relativos à Proposta: “O proponente
deverá apresentar documento comprobatório do
cadastro válido do fabricante do produto junto ao
Cadastro Técnico Federal (CTF) do IBAMA”.
Termo de referência – Especificação técnica do
produto: “O fabricante do produto deve dispor de
sistema de tratamento de efluentes com
procedimentos para minimizar o impacto ambiental
relacionado ao processo produtivo e deve estar em
conformidade com a Resolução CONAMA
430/2011”.
Documentos relativos à Proposta: “O proponente
deverá apresentar documento comprobatório
relativo ao sistema de tratamento de efluentes do
fabricante (declaração do fabricante, licença de
operação, ou Rótulo Ecológico da ABNT, ou
indicação de meio para obtenção da informação no
sítio eletrônico do fabricante)”.
Termo de referência – Especificação técnica do
produto: “O fabricante do produto deve dispor de

ANVISA.
*Possibilidade de realização de diligência para
confirmação da veracidade das informações,
por meio de consulta aos sítios eletrônicos dos
órgãos citados.
No recebimento do produto: Verificação se o
produto fornecido corresponde ao ofertado na
Proposta; verificação do rótulo do produto
quanto à notificação do produto junto à
ANVISA.
Fase de avaliação das propostas: Comprovante
de cadastro válido do fabricante junto ao CTFIBAMA.
*Possibilidade de realização de diligência para
confirmação da veracidade da informação.
No recebimento do produto: Verificação se o
produto fornecido corresponde ao ofertado na
Proposta.
Fase de avaliação das propostas: Identificação
da marca e do fabricante do produto e
verificação do documento comprobatório
relativo ao sistema de tratamento de efluentes
do fabricante do produto (declaração do
fabricante, licença de operação ou Rótulo
Ecológico da ABNT, ou indicação de meio para
obtenção da informação no sítio eletrônico do
fabricante), acompanhado, se necessário, da
realização de diligências para confirmação da
veracidade das informações.
No recebimento do produto: Verificação se o
produto fornecido corresponde ao ofertado na
Proposta.
Fase de avaliação das propostas: Identificação
da marca e do fabricante do produto e

Resolução RDC 42/2009
Resolução RDC 59/2010;
Resolução ANVISA 13/2007.

Instrução
6/2013.

Normativa

IBAMA

Resolução CONAMA 430/2011.

Lei Federal nº 12.305/2010 (PNRS);
Decreto Federal nº 7.404/2010

embalagens. O fabricante do produto
deve estar associado a um dos
programas decorrentes do acordo
setorial para realização da destinação
final ambientalmente adequada das
embalagens do produto.

sistema de gestão de resíduos no processo
produtivo, bem como deve observar as regras
relativas à logística reversa de embalagens
constantes do acordo setorial vigente para o setor”.
Documentos relativos à Proposta: “O proponente
deverá apresentar documento comprobatório
relativo ao sistema de gestão de resíduos do
fabricante (declaração do fabricante, ou Plano de
Gerenciamento de Resíduos, ou Rótulo Ecológico da
ABNT ou indicação de meio para obtenção da
informação no sítio eletrônico do fabricante), bem
como de documento comprobatório sobre a adesão
do fabricante às disposições previstas no acordo
setorial para logística reversa de embalagens vigente
para o setor e/ou de termo de compromisso ou
regulamento nacional, regional ou local estabelecido
para o setor, ou de que possui sistema próprio, nos
termos do Decreto Federal nº 9.177/2017”.
*O acordo setorial em nível federal para logística
reversa de embalagens em geral (incluindo
embalagens de produtos de limpeza) encontra-se
disponível em:
http://www.sinir.gov.br/web/guest/embalagensem-geral.

verificação do documento comprobatório
relativo ao sistema de gestão de resíduos do
fabricante do produto (declaração do
fabricante, ou Plano de Gerenciamento de
Resíduos, ou Rótulo Ecológico da ABNT ou
indicação de meio para obtenção da
informação no sítio eletrônico do fabricante),
acompanhado, se necessário, da realização de
diligências para confirmação da veracidade das
informações. Verificação do documento
comprobatório de que o fabricante do produto
está associado a uma das entidades signatárias
do acordo setorial vigente para logística reversa
de embalagens, ou de que possui sistema
próprio, nos termos do Decreto Federal nº
9.177/2017.
No recebimento do produto: Verificação se o
produto fornecido corresponde ao ofertado na
Proposta.

(Regulamento PNRS);
Decreto Federal nº 9.177/2017
(Regulamento PNRS);
Acordo setorial de logística reversa
para embalagens em geral
(disponível em:
http://www.sinir.gov.br/web/guest
/embalagens-em-geral).

RECOMENDAÇÕES
Uso do Produto
Comunicação institucional para orientação com relação ao uso, com o objetivo de combater o
desperdício e o uso irracional (instruções claras de dosagem);
Orientação quanto a não necessidade de espuma e fragrância para comprovar a eficácia dos
produtos.

Destinação Final
Segregação dos resíduos de embalagens na fonte pelo órgão contratante e, quando houver,
pela empresa terceirizada de serviços de copeiragem e/ou restaurante, se houver;
Destinação conforme estabelecido no acordo setorial de embalagens vigente
(http://www.sinir.gov.br/web/guest/embalagens-em-geral), encaminhando-se as embalagens à
coleta seletiva para posterior destinação pelos fabricantes, nos termos da PNRS.

Gerais
Utilizar os critérios e requisitos de sustentabilidade constantes da Ficha Técnica na contratação
de serviços de copeiragem que incluam o fornecimento de material;
Considerar a possibilidade de substituição do detergente líquido por sabão em pasta
produzido a partir de matéria-prima vegetal (p.ex.: coco, babaçu etc.). Sugestão: realizar
pesquisa com funcionários terceirizados de copeiragem. No caso de opção por esta alternativa:
necessidade de orientação para o uso adequado do produto, a fim de evitar a permanência de
resíduos do sabão nas louças após a sua lavagem;
Considerar possibilidade de proibição de aquisição de produtos cuja matéria-prima seja
derivada de fontes fósseis (alternativa: matéria-prima de origem vegetal de origem
sustentável);
Considerar a possibilidade de aquisição do produto a granel (em substituição a embalagens
individuais). Neste caso, ter local apropriado para diluição e os funcionários devem usar EPIs
apropriados;
Possibilitar capacitação ao cliente sobre o uso, processo de diluição e adequada disposição
final das substâncias ou materiais de limpeza.

FICHA TÉCNICA – DIVISÓRIA
Serviço de fornecimento e instalação de divisórias
Critérios de sustentabilidade recomendados
Requisitos mínimos a serem observados para assegurar o desempenho socioambiental do produto/serviço
Requisitos de sustentabilidade Forma de exigência no edital
Meios para verificação
Informação sobre a(s) espécie(s) de
madeira utilizada(s) na confecção das
chapas dos painéis e observação dos
requisitos
para
obtenção
de
certificação de cadeia de custódia que
comprove a origem legal e o manejo
sustentável da exploração florestal.

Termo de referência – Especificação técnica do
produto: “Os painéis de madeira devem ser
produzidos com observância dos requisitos para
obtenção de certificação de cadeia de custódia que
comprove o manejo sustentável da exploração
florestal (certificação emitida por organismo
acreditado pelo INMETRO ou por organismo
internacionalmente
reconhecido,
tais
como
CERFLOR, FSC, Rótulo Ecológico da ABNT, ou outros
mecanismos voluntários similares), devendo ser
informado(s) o(s) nome(s) da(s) espécie(s) de
madeira utilizada(s)”.
Documentos relativos à Proposta: “O proponente
deverá apresentar ficha técnica do produto
informando sobre o(s) nome(s) da(s) espécie(s) de
madeira utilizada(s), bem como a comprovação do
atendimento, pelo fabricante, aos requisitos para
obtenção de certificação de cadeia de custódia que
ateste o manejo sustentável da exploração florestal
(certificação emitida por organismo acreditado pelo
INMETRO ou por organismo internacionalmente
reconhecido, tais como CERFLOR, FSC, Rótulo
Ecológico da ABNT, ou outros mecanismos
voluntários similares)”.

Fase de avaliação das propostas: identificação
do fabricante do produto e da(s) espécie(s) de
madeira utilizada(s) na confecção dos painéis;
apresentação do comprovante de atendimento
aos requisitos para obtenção de certificação de
cadeia de custódia que comprove o manejo
sustentável da exploração florestal (certificação
emitida por organismo acreditado pelo
INMETRO
ou
por
organismo
internacionalmente reconhecido, tais como
CERFLOR, FSC, Rótulo Ecológico da ABNT, ou
outros mecanismos voluntários similares),
acompanhado, se necessário, da realização de
diligências no sítio eletrônico do fabricante
e/ou dos organismos certificadores para
obtenção de informações complementares.
No recebimento do produto: verificação na
embalagem do produto de informação
relacionada a pelo menos uma das certificações
e/ou sistemas de rotulagem ambiental
(CERFLOR, FSC, Rótulo Ecológico ABNT, ou
similares), acompanhada da verificação da
autenticidade e validade das certificações nos
sítios
eletrônicos
dos
organismos
certificadores.

Embasamento legal/técnico
NBR 14789:2012;
NBR 14790:2014;
NBR 16789:2014;
NBR 17790:2014;
Portaria INMETRO nº 443/2009;
Forest Stewardchip Council (FSC)
(https://br.fsc.org/pt-br);
CERFLOR:
Portaria
Inmetro
512/2012 – Cadeia de Custódia;
Portaria Inmetro 547/2012 –
Manejo Florestal.
Rótulo Ecológico da ABNT - PE205.04 – Rótulo Ecológico para
Painel de Madeira e PE-165.04 Rótulo Ecológico para Mobiliário de
Escritório.

Garantia estendida para substituição
dos componentes, no caso de defeito
de fabricação, com disponibilização de
peças de reposição por pelo menos 05
(cinco) anos após a venda, a fim de
estender a vida útil do produto através
de reparação.

Obrigatoriedade de entrega do
produto acompanhado de manual com
orientações relativas a:
- forma de limpeza adequada, de
acordo com o material;
- requisitos de saúde referentes a
emissões de formaldeído no ambiente
de trabalho para usuário de ambientes
com divisórias.

Termo de referência – Especificação técnica do
produto: “O produto fornecido e instalado deverá
contar com garantia estendida para substituição dos
componentes, com disponibilização de peças de
reposição por pelo menos 05 (cinco) anos após a
venda, a fim de estender a vida útil do produto
através de reparação”.
Documentos relativos à Proposta: “O proponente
deverá apresentar em sua Proposta as condições
relativas à garantia do produto a ser fornecido e
instalado, observando-se as determinações contidas
no Termo de Referência”.
Minuta do Contrato – Da Garantia: “O produto a ser
fornecido e instalado nas dependências indicadas
pelo Contratante contarão com garantia estendida
para substituição dos componentes, com
disponibilização de peças de reposição por pelo
menos 05 (cinco) anos após a venda, a fim de
estender a vida útil do produto através de
reparação”.
Termo de referência – Especificação técnica do
produto: “A Contratada deverá entregar o produto
acompanhado de manual com orientações relativas
à forma de limpeza adequada, de acordo com o
material e com orientações específicas a fim de
reduzir o perigo das emissões de formaldeído
existentes, orientações para caso de incêndio, em
especial sobre como evitar inalação de gases tóxicos
e orientações para manipulação dos painéis
(instalação de tomadas, furos diversos para
cabeamento etc.), visando à sua durabilidade”.
Minuta do Contrato – Das Obrigações da
Contratada: “A Contratada deverá entregar o
produto acompanhado de manual com orientações

Fase de avaliação das propostas: verificação da
informação constante da Proposta sobre as
condições relativas à garantia do produto a ser
fornecido e instalado.
No recebimento do produto: verificação da
Declaração de garantia estendida do
fabricante/fornecedor para substituição dos
componentes, com disponibilização de peças
de reposição por pelo menos 05 (cinco) anos
após a venda, a fim de estender a vida útil do
produto através de reparação.

Lei 12.305/2010 (PNRS);
Rótulo Ecológico da ABNT - PE205.04 – Rótulo Ecológico para
Painel de Madeira e PE-165.04 Rótulo Ecológico para Mobiliário de
Escritório.

No recebimento do produto: verificação
quanto à apresentação, pela Contratada, do
manual do produto contendo as orientações
previstas no Termo de Referência.

ABNT NBR 14810-2;
ABNT NBR 15316-2;
EM 717-2;
Rótulo Ecológico da ABNT - PE205.04 – Rótulo Ecológico para
Painel de Madeira e PE-165.04 Rótulo Ecológico para Mobiliário de
Escritório;
BIFMA Level - Certificação de
Sustentabilidade para Móveis
Corporativos;
GREENGUARD - Certificação para
Verificação de baixa emissão de
Compostos Orgânicos Voláteis

Embalagens do produto devem ser de
materiais recicláveis.

relativas à forma de limpeza adequada, de acordo
com o material e com orientações específicas a fim
de reduzir o perigo das emissões de formaldeído
existentes, orientações para caso de incêndio, em
especial sobre como evitar inalação de gases tóxicos
e orientações para manipulação dos painéis
(instalação de tomadas, furos diversos para
cabeamento etc.), visando à sua durabilidade”.
Termo de referência – Especificação técnica do
produto: “O produto deverá estar acondicionado em
embalagens recicláveis”.
Documentos relativos à Proposta: “O proponente
deverá declarar em sua Proposta que o produto será
fornecido em embalagens recicláveis, informando o
tipo de material a ser utilizado”.

(Norma UL 2818 - Standard for
Chemical Emissions for Building
Materials,
Finishes
and
Furnishings).

Fase de avaliação das propostas: verificação da
declaração do proponente informando sobre o
material das embalagens a serem utilizadas.
No recebimento do produto: Verificação se as
embalagens do produto correspondem à
informação declarada na Proposta.

Critérios de sustentabilidade desejáveis
Requisitos a serem observados de acordo com a capacidade de resposta do mercado, de forma gradual
Requisitos de sustentabilidade Forma de exigência no edital
Meios para verificação
Limites para presença de formaldeído
nos painéis e proibição de uso de
formaldeído no processo produtivo.

Termo de referência – Especificação técnica do
produto: “Os painéis utilizados devem ser
classificados como classe E1, nos termos das normas
ABNT NBR 14810-2 e ABNT NBR 15316-2 (no caso de
painéis sem revestimento ou revestidos em uma
face) e norma EM 717-2 (no caso de painéis
revestidos nas duas faces). O processo produtivo não
deve utilizar formaldeído”.
Documentos relativos à Proposta: “O proponente
deverá apresentar documento comprobatório que
ateste a classificação de emissão de formaldeído dos
painéis na classe E1 (certificação ou laudo técnico
emitido por organismo ou laboratório acreditado
pelo INMETRO, ou Rótulo Ecológico da ABNT, ou
atestado de qualificação da empresa relativa ao

Fase de avaliação das propostas: verificação do
documento comprobatório atestando a
classificação de emissão de formaldeído dos
painéis na classe E1 (certificação ou laudo
técnico emitido por organismo ou laboratório
acreditado pelo INMETRO, ou Rótulo Ecológico
da ABNT, ou atestado de qualificação da
empresa relativa ao Programa Brasileiro da
Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQPH). Verificação do documento comprobatório
da não utilização de formaldeído no processo
produtivo (declaração do fabricante, ou
certificação ou laudo emitido por organismo
acreditado pelo INMETRO, ou Rótulo Ecológico
da ABNT ou indicação do sítio eletrônico do

Lei Federal nº 12.305/2010;
Rótulo Ecológico da ABNT - PE205.04 – Rótulo Ecológico para
Painel de Madeira e PE-165.04 Rótulo Ecológico para Mobiliário de
Escritório.

Embasamento legal/técnico
ABNT NBR 14810-2;
ABNT NBR 15316-2;
EM 717-2;
NR 15 – Norma Regulamentadora
das Atividades e operações
Insalubres;
Rótulo Ecológico da ABNT - PE205.04 – Rótulo Ecológico para
Painel de Madeira e PE-165.04 Rótulo Ecológico para Mobiliário de
Escritório;
BIFMA Level - Certificação de
Sustentabilidade para Móveis
Corporativos;
GREENGUARD - Certificação para

Sistema modular que facilite a
substituição e/ou mobilização de
peças
e/ou
a
desmontagem
(ecodesign);

Proibição de adição dos compostos
listados a seguir, seus derivados ou
precursores, às placas de painel ou o
seu uso em qualquer fase do processo
de fabricação: solventes orgânicos
halogenados ou agentes de ligação;
aditivos para polímeros de flúor ou
cloro; bisfenol-A; ftalatos (DEHP, DBP,
DAP, BBP, DMP, DEP, DMEP e DIBP);
aziridina ou poliaziridinas; pigmentos e
aditivos que contenham estanho,
chumbo, arsênio, cromo, cobre,
cádmio, mercúrio, antomônio e seus

Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do
Habitat - PBQP-H), bem como documento
comprobatório da não utilização de formaldeído no
processo produtivo (declaração do fabricante, ou
certificação ou laudo emitido por organismo
acreditado pelo INMETRO, ou Rótulo Ecológico da
ABNT ou indicação do sítio eletrônico do mesmo
onde essa informação esteja disponível)”.
Termo de referência – Especificação técnica do
produto: “O produto deve atender a requisitos de
ecodesign (p.ex.: sistema modular), de forma a
facilitar a substituição e/ou mobilização de peças
e/ou a desmontagem, propiciando a redução e/ou a
não geração de resíduos”.
Documentos relativos à Proposta: “O proponente
deverá apresentar ficha técnica ou manual do
produto que comprove a observância de requisitos
de ecodesign pelo fabricante do produto (declaração
do fabricante, ou Rótulo Ecológico da ABNT ou
indicação do sítio eletrônico do fabricante onde essa
informação esteja disponível)”.
Termo de referência – Especificação técnica do
produto: “As placas de painel não deverão conter os
compostos listados a seguir, os quais também não
deverão ser utilizados em qualquer fase do processo
de fabricação: solventes orgânicos haloge-nados ou
agentes de ligação; aditivos para polímeros de flúor
ou cloro; bisfenol-A; ftalatos (DEHP, DBP, DAP, BBP,
DMP, DEP, DMEP e DIBP); aziridina ou poliaziridinas;
pigmentos e aditivos que contenham estanho,
chumbo, arsênio, cromo, cobre, cádmio, mercúrio,
antomônio
e
seus
compostos;
éteres
difenilpolibromados, ou de cadeia curta clorada
retardadores de chama orgânico; pentaclorofenol

mesmo onde essa informação esteja
disponível).
*Possibilidade de realização de diligência para
confirmação da veracidade das informações.
No recebimento do produto: Verificação se o
produto fornecido corresponde ao ofertado na
Proposta.

Verificação de baixa emissão de
Compostos Orgânicos Voláteis
(Norma UL 2818 - Standard for
Chemical Emissions for Building
Materials,
Finishes
and
Furnishings).

Fase de avaliação das propostas: verificação do
documento (ficha técnica ou manual do
produto) comprovando a observância de
requisitos de ecodesign pelo fabricante do
produto (declaração do fabricante, ou Rótulo
Ecológico da ABNT ou indicação do sítio
eletrônico do fabricante onde essa informação
esteja disponível).
*Possibilidade de realização de diligência para
confirmação da veracidade das informações.
No recebimento do produto: Verificação se o
produto fornecido corresponde ao ofertado na
Proposta.
Fase de avaliação das propostas: verificação do
documento comprobatório de não utilização
dos compostos listados (declaração do
fabricante, ou certificação ou laudo técnico
emitido por organismo ou laboratório
acreditado pelo INMETRO, ou Rótulo Ecológico
da ABNT ou indicação do sítio eletrônico do
fabricante onde a informação esteja
disponível).
*Possibilidade de realização de diligência para
confirmação da veracidade da informação.
No recebimento do produto: Verificação se o
produto fornecido corresponde ao ofertado na

Lei Federal nº 12.305/2010 (PNRS);
Resolução CONAMA 307/2002;
Rótulo Ecológico da ABNT - PE205.04 – Rótulo Ecológico para
Painel de Madeira e PE-165.04 Rótulo Ecológico para Mobiliário de
Escritório.

Rótulo Ecológico da ABNT - PE205.04 – Rótulo Ecológico para
Painel de Madeira e PE-165.04 Rótulo Ecológico para Mobiliário de
Escritório;
BIFMA Level - Certificação de
Sustentabilidade para Móveis
Corporativos;
GREENGUARD - Certificação para
Verificação de baixa emissão de
Compostos Orgânicos Voláteis
(Norma UL 2818 - Standard for
Chemical Emissions for Building

compostos;
éteres
difenilpolibromados, ou de cadeia curta clorada
retardadores de chama orgânico;
pentaclorofenol (PCP); anilina à base
de amina; benzo[a]pireno.

Proibição
do
tratamento
ou
impregnação das madeiras e materiais
naturais utilizados no produto com
fungicidas e inseticidas classificados
pela sua natureza perigosa como tipo
1 ou 2 pela International Agency for
Research on Cancer (IARC).

Devolução dos painéis ao fornecedor
após o fim da vida útil para destinação
adequada e/ou encaminhamento ao
fabricante
para
reciclagem
e
reinserção no processo produtivo
(logística reversa).

(PCP); anilina à base de amina; benzo[a]pireno”.
Documentos relativos à Proposta: “O proponente
deverá apresentar documento comprobatório de
não utilização dos compostos listados (declaração do
fabricante, ou certificação ou laudo técnico emitido
por organismo ou laboratório acreditado pelo
INMETRO, ou Rótulo Ecológico da ABNT ou indicação
do sítio eletrônico do fabricante onde a informação
esteja disponível)”.
Termo de referência – Especificação técnica do
produto: “As madeiras e materiais naturais utilizados
no produto não poderão ser tratados ou
impregnados com fungicidas e inseticidas
classificados pela sua natureza perigosa como tipo 1
ou 2 pela International Agency for Research on
Cancer (IARC). Documentos relativos à Proposta: “O
proponente
deverá
apresentar
documento
comprobatório de não utilização dos compostos
listados (declaração do fabricante, ou certificação ou
laudo técnico emitido por organismo ou laboratório
acreditado pelo INMETRO, ou Rótulo Ecológico da
ABNT, ou indicação do sítio eletrônico do fabricante
onde a informação esteja disponível)”.

Proposta.

Materials,
Furnishings).

Finishes

and

Fase de avaliação das propostas: verificação do
documento comprobatório de não utilização
dos compostos listados (declaração do
fabricante, ou certificação ou laudo técnico
emitido por organismo ou laboratório
acreditado pelo INMETRO, ou Rótulo Ecológico
da ABNT ou indicação do sítio eletrônico do
fabricante onde a informação esteja
disponível).
*Possibilidade de realização de diligência para
confirmação no sítio eletrônico do fabricante.
No recebimento do produto: Verificação se o
produto fornecido corresponde ao ofertado na
Proposta.

Termo de referência – Especificação técnica do
produto: “O proponente deverá informar as
condições para a devolução dos painéis após o fim
de sua vida útil para destinação adequada ou
encaminhamento ao fabricante para reciclagem e
reinserção no processo produtivo (logística
reversa)”.
Documentos relativos à Proposta: “O proponente
deverá apresentar declaração comprometendo-se,
caso vencedor da licitação, a informar, como

Fase de avaliação das propostas: Declaração
do proponente comprometendo-se, caso
vencedor da licitação, a informar os
procedimentos para devolução das divisórias
ao final de sua vida útil para destinação
ambientalmente adequada.
Na assinatura do contrato: apresentação, pela
Contratada, de documento firmado pelo
representante legal da empresa contendo as
informações sobre os procedimentos para

Rótulo Ecológico da ABNT - PE205.04 – Rótulo Ecológico para
Painel de Madeira e PE-165.04 Rótulo Ecológico para Mobiliário de
Escritório;
BIFMA Level - Certificação de
Sustentabilidade para Móveis
Corporativos;
GREENGUARD - Certificação para
Verificação de baixa emissão de
Compostos Orgânicos Voláteis
(Norma UL 2818 - Standard for
Chemical Emissions for Building
Materials,
Finishes
and
Furnishings).
Lei Federal nº 12.305/2010 (PNRS);
Decreto Federal nº 7.404/2010
(Regulamento PNRS);
Resolução CONAMA 307/2002;
Rótulo Ecológico da ABNT - PE205.04 – Rótulo Ecológico para
Painel de Madeira e PE-165.04 Rótulo Ecológico para Mobiliário de
Escritório.

condição para assinatura do contrato, as condições
relativas à forma de devolução dos painéis após o
fim de sua vida útil para destinação adequada ou
encaminhamento ao fabricante para reciclagem e
reinserção no processo produtivo, observando-se as
determinações contidas no Termo de Referência”.
Minuta do Contrato – Das Obrigações da
Contratada: “A Contratada fica obrigada a aceitar a
devolução dos painéis após o fim de sua vida útil, em
conformidade com as condições propostas quando
da assinatura do contrato, a fim de garantir a
destinação adequada ou encaminhamento ao
fabricante para reciclagem e reinserção no processo
produtivo”.

devolução das divisórias ao final de sua vida útil
para destinação ambientalmente adequada.

Requisitos obrigatórios
Critérios a serem obrigatoriamente solicitados, com base na legislação nacional vigente
Critérios/Requisitos
Forma de exigência no edital
Meios para verificação
Fabricante deve possuir
válido no CTF-IBAMA.

cadastro

Utilização de preservativos de madeira
registrados no órgão ambiental

Termo de referência – Especificação técnica do
produto: “O fabricante do produto deve possuir
cadastro válido junto ao Cadastro Técnico Federal
(CTF) do IBAMA”.
Documentos relativos à Proposta: “O proponente
deverá apresentar documento comprobatório do
cadastro válido do fabricante do produto junto ao
Cadastro Técnico Federal (CTF) do IBAMA, cuja
veracidade poderá ser comprovada, se necessário,
no momento da avaliação da proposta, por meio da
realização de diligência”.
Termo de referência – Especificação técnica do
produto: “O fabricante deve utilizar somente
preservativos de madeira registrados no órgão
ambiental (IBAMA)”.
Documentos relativos à Proposta: “O proponente

Embasamento legal/técnico

Fase de avaliação das propostas: Comprovante
de cadastro válido do fabricante junto ao CTFIBAMA.
*Possibilidade de realização de diligência para
confirmação no sítio eletrônico do IBAMA.
No recebimento do produto: Verificação se o
produto fornecido corresponde ao ofertado na
Proposta.

Instrução Normativa IBAMA nº
6/2013: Regulamenta o Cadastro
Técnico Federal de Atividades
Potencialmente
Poluidoras
e
Utilizadoras
de
Recursos
Ambientais

Fase de avaliação das propostas: Apresentação
da ficha técnica do produto indicando o(s)
preservativo(s) de madeira utilizado(s) no
processo de produção, e do documento
comprobatório do registro do(s) mesmo(s)

Portaria
Interministerial
nº
292/1989;
Instrução Normativa IBAMA nº
132/2006;
Instrução Normativa IBAMA nº

Observação do limite máximo para
presença de chumbo em tintas
imobiliárias

Sistema de tratamento de efluentes

deverá apresentar ficha técnica com as
características do produto e do(s) produto(s)
preservativo(s) da madeira utilizado(s) e o
documento comprobatório do respectivo registro
do(s) preservativo(s) junto ao IBAMA”.
Termo de referência – Especificação técnica do
produto: “As tintas utilizadas para pintura dos
painéis devem observar o disposto pela Lei Federal
nº 11.762/2008 (limite para chumbo em tintas)”.
Documentos relativos à Proposta: “O proponente
deverá apresentar documento comprobatório da
observância, pelo fabricante, do disposto pela Lei
Federal nº 11.762/2008 (declaração do fabricante,
ou certificação ou laudo emitido por organismo ou
laboratório acreditado pelo INMETRO de
conformidade com a Portaria INMETRO 529/2015)”.

Termo de referência – Especificação técnica do
produto: “O fabricante deve dispor de sistema de
tratamento dos efluentes gerados no processo
produtivo, a fim de minimizar o impacto ambiental
relacionado, considerando os parâmetros referentes
a metais pesados e fosfatos descritos na legislação
ambiental mais restritiva”.
Documentos relativos à Proposta: “O proponente
deverá documento comprobatório de atendimento
ao requisito relativo ao sistema de tratamento de
efluentes nos termos da legislação vigente
(declaração do fabricante, licença de operação, ou
Rótulo Ecológico da ABNT ou indicação de meio para
verificação da informação no sítio eletrônico do
fabricante)”.

junto ao IBAMA (realização de diligência para
confirmação no sítio eletrônico do IBAMA).
No recebimento do produto: Verificação se o
produto fornecido corresponde ao ofertado na
Proposta.
Fase de avaliação das propostas: Verificação
do documento comprobatório da observância,
pelo fabricante, do disposto pela Lei Federal nº
11.762/2008 (declaração do fabricante, ou
certificação ou laudo emitido por organismo ou
laboratório acreditado pelo INMETRO de
conformidade com a Portaria INMETRO
529/2015), acompanhado, se necessário, de
diligência no sítio eletrônico do fabricante e/ou
dos
organismos
certificadores
para
comprovação da veracidade da informação.
No recebimento do produto: Verificação se o
produto fornecido corresponde ao ofertado na
Proposta.
Fase de avaliação das propostas: identificação
do fabricante da marca do produto a ser
fornecido e apresentação de documento
comprobatório relativo ao sistema de
tratamento de efluentes do fabricante,
(declaração do fabricante, ou licença de
operação, ou Rótulo Ecológico da ABNT ou
indicação de meio para verificação da
informação no sítio eletrônico do fabricante),
acompanhado, se necessário, da realização de
diligências para confirmação da veracidade das
informações.
No recebimento do produto: Verificação se o
produto fornecido corresponde ao ofertado na
Proposta.

151/1997;
Instrução Normativa IBAMA nº
5/1992.

Lei 11.762/2008: Fixa o limite
máximo de chumbo permitido na
fabricação de tintas imobiliárias e
de uso infantil e escolar, vernizes e
materiais similares;
Portaria INMETRO nº 529/2015.

Lei Complementar nº 140/2011;
Resolução CONAMA nº 357/2005;
Rótulo Ecológico da ABNT - PE205.04 – Rótulo Ecológico para
Painel de Madeira e PE-165.04 Rótulo Ecológico para Mobiliário de
Escritório.

Gestão de resíduos: fabricante deve
dispor de um sistema de gestão de
resíduos e dos produtos residuais
resultantes da produção dos painéis.

Obrigatoriedade do fabricante e do
fornecedor de garantir requisitos de
segurança e saúde do trabalhador, no
processo de produção dos painéis e
durante o serviço de instalação das
divisórias,
observando-se
as
convenções da OIT e da OMS
ratificadas pelo Brasil.

Termo de referência – Especificação técnica do
produto: “O fabricante dos painéis das divisórias
deve dispor de um sistema de gestão de resíduos e
dos produtos residuais resultantes da produção e/ou
de Plano de Gerenciamento de Resíduos, nos temos
da Lei nº 12.305/2010 e seu regulamento”.
Documentos relativos à proposta: “O fornecedor
deverá apresentar a documentação comprobatória
do atendimento ao requisito relativo ao sistema de
gestão de resíduos no processo de produção
(declaração do fabricante, ou Plano de
Gerenciamento de Resíduos do fabricante, ou Rótulo
Ecológico da ABNT ou indicação de meio para
verificação da informação no sítio eletrônico do
fabricante)”.
Termo de referência – Especificação técnica do
produto: “O fabricante e o fornecedor do papel
devem obrigatoriamente atender ao disposto na
Convenção nº 155 da Organização Internacional do
Trabalho (OIT) e às diretrizes da Organização
Mundial de Saúde (OMS)”.
Documentos relativos à proposta: “O fornecedor
deverá apresentar declaração, firmada pelo
responsável legal da empresa, bem como declaração
do fabricante do papel (ou indicação de meio para
verificação da informação no sítio eletrônico do
fabricante) de que ambos atendem ao disposto na
Convenção nº 155 da OIT e às diretrizes da OMS”.

Fase de avaliação das propostas: identificação
do fabricante da marca do produto a ser
fornecido e apresentação de documento
comprobatório relativo ao sistema de gestão de
resíduos do fabricante (declaração do
fabricante, ou Plano de Gerenciamento de
Resíduos do fabricante, ou Rótulo Ecológico da
ABNT ou indicação de meio para verificação da
informação no sítio eletrônico do fabricante),
acompanhado, se necessário, da realização de
diligências para confirmação da veracidade das
informações.
No recebimento do produto: Verificação se o
produto fornecido corresponde ao ofertado na
Proposta.
Fase de avaliação das propostas: apresentação
das declarações do fornecedor e do fabricante
de que ambos atendem ao disposto na
Convenção nº 155 da OIT e às diretrizes da
OMS, relativamente à segurança e saúde dos
trabalhadores, acompanhado, se necessário, da
realização de diligência no sítio eletrônico do
mesmo para obtenção de informações
adicionais.

Lei Complementar 140/2011;
Lei Federal nº 12.305/2010 (PNRS);
Decreto Federal nº 7.404/2010
(Regulamento PNRS);
ABNT NBR 10004;
Rótulo Ecológico da ABNT - PE205.04 – Rótulo Ecológico para
Painel de Madeira e PE-165.04 Rótulo Ecológico para Mobiliário de
Escritório.

Convenção nº 155 da Organização
Internacional do Trabalho (OIT);
Decreto Legislativo nº 02/1992;
Decreto nº 1.254/1994.

RECOMENDAÇÕES
Uso do Produto
Orientações para a limpeza sem utilização de produtos químicos (pano seco ou úmido em
água) – deve constar do manual do produto e a informação deve ser repassada à empresa
prestadora de serviços de limpeza, asseio e conservação para orientação aos funcionários.

Destinação Final
Devolução ao fornecedor (fixando as condições de logística) e encaminhamento ao fabricante
após o fim da vida útil.

Gerais
Adequação da legislação relativa às regras para o desfazimento de bens pelos órgãos da
administração pública federal, a fim de evitar contratações/aquisições desnecessárias e não
justificadas, estabelecendo-se mecanismos para o reaproveitamento das divisórias;
Estabelecimento de regras de logística para encaminhamento das divisórias a serem
substituídas, o qual correrá por conta do próprio órgão, inibindo, assim a criação da
“necessidade” de substituição;
Obrigatoriedade de justificativa técnica para contratação dos serviços objeto desta Ficha
Técnica;
Responsabilização do gestor que autorizar a quebra das divisórias para caracterizá-las como
resíduos e, assim, justificar a contratação/aquisição de novas divisórias;
Definição, junto ao corpo de Bombeiros, de normas para instalação de sprinklers e para
evacuação de ambientes contendo divisórias e móveis em MDF;
Realização de pesquisa sobre alternativas de MDF ecológico sem uso de formaldeído.

FICHA TÉCNICA – PAPEL SULFITE A4
Papel sulfite A4
(Branco e Reciclado)
Critérios de sustentabilidade recomendados
Requisitos mínimos a serem observados para assegurar o desempenho socioambiental do produto/serviço
Requisitos de sustentabilidade Forma de exigência no edital
Meios para verificação
Observação dos requisitos para
obtenção de certificação de cadeia de
custódia que comprove o manejo
sustentável da exploração florestal.
*No caso do papel reciclado, o critério
acima deve referir-se às aparas préconsumo.

Termo de referência – Especificação técnica
do
produto:
“O
papel
deve
ser
obrigatoriamente produzido com observância
dos requisitos para obtenção de certificação
de cadeia de custódia que comprove o
manejo sustentável da exploração florestal”.
Documentos relativos à Proposta: “O
proponente deverá apresentar comprovação
do atendimento, pelo fabricante, aos
requisitos para obtenção de certificação de
cadeia de custódia que ateste o manejo
sustentável da exploração florestal (FSC ou
CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT)”.

Método de branqueamento Livre de
Cloro Elementar (ECF) ou Totalmente
Livre de Cloro (TCF).

Termo de referência – Especificação técnica
do produto: “O método de branqueamento
do papel deve ser livre de cloro elementar ou
totalmente livre de cloro”.
Documentos relativos à Proposta: “O
proponente deverá informar qual o fabricante
da marca do papel a ser fornecido e

Fase de avaliação das propostas: identificação do
fabricante da marca do produto; comprovação do
atendimento aos requisitos relacionados à cadeia de
custódia que comprove o manejo sustentável da
exploração florestal, a partir de mecanismos de
certificação e/ou rotulagem ambiental (FSC ou
CERFLOR ou Rótulo Ecológico da ABNT),
acompanhada se necessário, da realização de
diligência no sítio eletrônico do fabricante e/ou dos
organismos certificadores para verificação da
autenticidade e validade das informações.
No recebimento do produto: verificação na
embalagem do produto de informação relacionada a
pelo menos uma das certificações e/ou sistemas de
rotulagem ambiental (FSC ou CERFLOR ou Rótulo
Ecológico ABNT), acompanhada da verificação da
autenticidade e validade das certificações nos sítios
eletrônicos dos organismos certificadores.
Fase de avaliação da Proposta: identificação do
fabricante da marca do papel a ser fornecido e
apresentação de ficha técnica do produto, com a
discriminação das características técnicas do mesmo,
comprovando que o método de branqueamento do
papel é livre de cloro elementar ou totalmente livre
de cloro, ou declaração de que tal informação

Embasamento legal/técnico
NBR 14789:2012;
NBR 14790:2014;
NBR 16789:2014;
NBR 17790:2014;
Forest Stewardchip Council (FSC)
(https://br.fsc.org/pt-br);
CERFLOR:
Portaria
Inmetro
512/2012 – Cadeia de Custódia;
Portaria Inmetro 547/2012 –
Manejo Florestal;
Rótulo Ecológico da ABNT - PE151.01 – Rótulo Ecológico para
papel de cópia e para usos gráficos.

ABNT NBR ISO 14021:2017;
Rótulo Ecológico da ABNT - PE151.01 – Rótulo Ecológico para
papel de cópia e para usos gráficos.

apresentar ficha técnica discriminando as
características técnicas do produto, incluindo
o método de branqueamento utilizado, bem
como indicar o endereço do sítio eletrônico
do fabricante onde possam ser verificadas as
informações relativas ao produto”.

Emissões de compostos orgânicos
halogenados / organoclorados (AOX)
provenientes da produção da pasta de
papel utilizada não podem exceder
0,25 kg/TSA (tonelada de celulose seca
ao ar).

Termo de referência – Especificação técnica
do produto: “O papel deverá ser produzido
atendendo ao limite relativo às emissões de
compostos
orgânicos
halogenados
/
organoclorados (AOX) de 0,25 kg/TSA”.
Documentos relativos à proposta: “O
fornecedor deverá apresentar documento
comprobatório (declaração do fabricante, ou
certificação ou laudo emitido por organismo
acreditado pelo INMETRO, ou Rótulo
Ecológico da ABNT ou indicação de meio para
verificação da informação no sítio eletrônico
do fabricante) de que o processo produtivo
atende ao limite estabelecido para emissões
de AOX ou que o processo produtivo não
utiliza referidos compostos”.

encontra-se disponível na embalagem do produto.
*Possibilidade de realização de diligência no sítio
eletrônico do fabricante para confirmação da
veracidade da informação.
No recebimento do produto: identificação de
logomarca relativa a rotulagem Tipo II (conforme ISO
14021) na embalagem do produto: EFC (Livre de
Cloro Elementar) ou TCF (Totalmente Livre de Cloro)
ou, no caso de a informação ter sido prestada por
meio de ficha técnica do produto ou declaração,
verificação se o produto entregue corresponde ao
ofertado na Proposta.
Fase de avaliação das propostas: identificação do
fabricante da marca do produto a ser fornecido e
apresentação de documento comprobatório
(declaração do fabricante, ou certificação ou laudo
emitido por organismo acreditado pelo INMETRO, ou
Rótulo Ecológico da ABNT ou indicação de meio para
verificação da informação no sítio eletrônico do
fabricante) relativo à observação do limite para
emissões de AOX no processo produtivo,
acompanhado, se necessário, da realização de
diligência no sítio eletrônico do fabricante para
comprovação da veracidade das informações.
No recebimento do produto: Verificação se o
produto fornecido corresponde ao ofertado na
Proposta.

ISO 9562;
Rótulo Ecológico da ABNT - PE151.01 – Rótulo Ecológico para
papel de cópia e para usos gráficos.

Critérios de sustentabilidade desejáveis
Requisitos a serem observados de acordo com a capacidade de resposta do mercado, de forma gradual
Requisitos de sustentabilidade Forma de exigência no edital
Meios para verificação

Embasamento legal/técnico

Observação
relacionados

ISO 9562;
ISO 8754;

dos
ao uso

requisitos
seguro e

Termo de referência – Especificação técnica
do produto: “O papel deve ser produzido com

Fase de avaliação das propostas: identificação do
fabricante da marca do produto a ser fornecido e

controlado de produtos químicos no
processo de produção do papel.
Apresentação de lista elaborada pelo
fabricante dos produtos químicos
utilizados na produção de polpa e de
papel em conjunto com fichas de
dados de segurança, incluindo a
quantidade, função e os fornecedores
dos seguintes produtos: cloro;
etoxilatos de alquilfenol; monômeros
residuais; tensoativos utilizados em
formulações
de
descoloração;
biocidas; corantes azoicos.

Gestão de energia: fabricante deve
possuir política, procedimentos ou
programa visando à gestão eficiente
de energia no processo produtivo
(incluindo uso de eletricidade e de
combustível).

observância de requisitos relacionados ao uso
seguro e controlado de produtos químicos no
processo de produção. O fabricante deve
disponibilizar lista dos produtos químicos
utilizados na produção de polpa e de papel
em conjunto com fichas de dados de
segurança, incluindo a quantidade, função e
os fornecedores dos seguintes produtos:
cloro; etoxilatos de alquilfenol; monômeros
residuais;
tensoativos
utilizados
em
formulações de descoloração; biocidas;
corantes azoicos”.
Documentos relativos à proposta: “O
fornecedor
deverá
apresentar
a
documentação
comprobatória
do
atendimento aos requisitos relativos ao uso
seguro e controlado de produtos químicos no
processo de produção do papel (declaração
do fabricante, ou certificação ou laudo
emitido por organismo acreditado pelo
INMETRO, ou Rótulo Ecológico da ABNT ou
indicação de meio para verificação da
informação
no
sítio
eletrônico
do
fabricante)”.
Termo de referência – Especificação técnica
do produto: “O papel deve ser produzido com
observância de um sistema eficaz de gestão
de energia, incluindo o uso de eletricidade e o
uso de combustível, que comprove a sua
eficiência energética”.
Documentos relativos à proposta: “O
fornecedor
deverá
apresentar
a
documentação
comprobatória
do
atendimento aos requisitos relativos ao

apresentação de documento comprobatório relativo
à observação dos requisitos relacionados ao uso
seguro e controlado de produtos químicos no
processo de produção do papel (declaração do
fabricante, ou certificação ou laudo emitido por
organismo acreditado pelo INMETRO, ou Rótulo
Ecológico da ABNT ou indicação de meio para
verificação da informação no sítio eletrônico do
fabricante), acompanhado, se necessário, da
realização de diligência no sítio eletrônico do
fabricante para comprovação da veracidade das
informações.
No recebimento do produto: Verificação se o
produto fornecido corresponde ao ofertado na
Proposta.

OCDE 301;
Diretiva 67/548/CEE/1967;
Diretiva 1999/45/CEE/1999;
Rótulo Ecológico da ABNT - PE151.01 – Rótulo Ecológico para
papel de cópia e para usos gráficos.

Fase de avaliação das propostas: identificação do
fabricante da marca do produto a ser fornecido e
apresentação de documento comprobatório relativo
à observação dos requisitos relacionados ao sistema
de gestão eficiente de energia no processo de
produção do papel (certificação ou laudo emitido
por organismo acreditado pelo INMETRO, ou Rótulo
Ecológico da ABNT, ou certificação conforme ABNT
NBR 50001 ou indicação de meio para verificação da
informação no sítio eletrônico do fabricante),

ISO 8754/2003;
ISO/IEC CD 13273;
ABNT NBR 50001;
Rótulo Ecológico da ABNT – PE151.01 – Rótulo Ecológico para
papel de cópia e para usos gráficos.

sistema de gestão de energia no processo de
produção do papel (certificação ou laudo
emitido por organismo acreditado pelo
INMETRO, ou Rótulo Ecológico da ABNT, ou
certificação conforme ABNT NBR 50001 ou
indicação de meio para verificação da
informação
no
sítio
eletrônico
do
fabricante)”.

acompanhado, se necessário, da realização de
diligência no sítio eletrônico do fabricante para
comprovação da veracidade das informações.
No recebimento do produto: Verificação se o
produto fornecido corresponde ao ofertado na
Proposta.

Requisitos obrigatórios
Critérios a serem obrigatoriamente solicitados, com base na legislação nacional vigente
Critérios/Requisitos
Forma de exigência no edital
Meios para verificação
Fabricante deve possuir
válido no CTF-IBAMA.

cadastro

Fabricante deve possuir estação de
tratamento de água e de efluentes.

Termo de referência – Especificação técnica
do produto: “O fabricante do produto deve
possuir cadastro válido junto ao Cadastro
Técnico Federal (CTF) do IBAMA”.
Documentos relativos à Proposta: “O
proponente deverá apresentar documento
comprobatório do cadastro válido do
fabricante do produto junto ao Cadastro
Técnico Federal (CTF) do IBAMA”.
Termo de referência – Especificação técnica
do produto: “O papel deve ser produzido por
fabricante que disponha de estação de
tratamento de água e de efluentes, nos
termos da legislação vigente”.
Documentos relativos à proposta: “O
fornecedor
deverá
apresentar
a
documentação
comprobatória
do
atendimento ao requisito relativo ao sistema
de tratamento de água e de efluentes no
processo de produção do papel (declaração
do fabricante, ou licença de operação, ou
indicação de meio para verificação da

Embasamento legal/técnico

Fase de avaliação das propostas: Comprovante de
cadastro válido do fabricante junto ao CTF-IBAMA.
*Possibilidade de realização de diligência para
confirmação da validade do cadastro no sítio
eletrônico do IBAMA.
No recebimento do produto: Verificação se o
produto fornecido corresponde ao ofertado na
Proposta.

Instrução
Normativa
IBAMA
6/2013: Regulamenta o Cadastro
Técnico Federal de Atividades
Potencialmente
Poluidoras
e
Utilizadoras
de
Recursos
Ambientais

Fase de avaliação das propostas: identificação do
fabricante da marca do produto a ser fornecido e
apresentação de documento comprobatório relativo
ao sistema de tratamento de água e de efluentes do
fabricante (declaração do fabricante, ou licença de
operação, ou indicação de meio para verificação da
informação no sítio eletrônico do fabricante),
acompanhado, se necessário, da realização de
diligência para comprovação da veracidade das
informações.
No recebimento do produto: Verificação se o
produto fornecido corresponde ao ofertado na
Proposta.

Lei Complementar 140/2011.

Gestão de resíduos: fabricante deve
dispor de um sistema de gestão de
resíduos e dos produtos residuais
resultantes do processo produtivo.

Obrigatoriedade do fabricante e do
fornecedor de garantir a segurança e a
saúde do trabalhador, observando-se
as convenções da OIT e OMS
ratificadas pelo Brasil.

informação
no
sítio
eletrônico
do
fabricante)”.
Termo de referência – Especificação técnica
do produto: “O fabricante do papel deve
dispor de um sistema de gestão de resíduos e
dos produtos residuais resultantes da
produção e/ou de Plano de Gerenciamento
de Resíduos, nos temos da Lei nº
12.305/2010 e seu regulamento”.
Documentos relativos à proposta: “O
fornecedor
deverá
apresentar
a
documentação
comprobatória
do
atendimento ao requisito relativo ao sistema
de gestão de resíduos no processo de
produção (declaração do fabricante, ou Plano
de Gerenciamento de Resíduos, ou Rótulo
Ecológico da ABNT ou indicação de meio para
verificação da informação no sítio eletrônico
do fabricante)”.
Termo de referência – Especificação técnica
do produto: “O fabricante e o fornecedor do
papel devem obrigatoriamente atender ao
disposto na Convenção nº 155 da
Organização Internacional do Trabalho (OIT)”.
Documentos relativos à proposta: “O
fornecedor deverá apresentar declaração,
firmada pelo responsável legal da empresa,
bem como declaração do fabricante do papel
(ou indicação de meio para verificação da
informação no sítio eletrônico do fabricante)
de que ambos atendem ao disposto na
Convenção nº 155 da OIT”.

Fase de avaliação das propostas: identificação do
fabricante da marca do produto a ser fornecido e
apresentação de documento comprobatório relativo
ao sistema de gestão de resíduos do fabricante
(declaração do fabricante, ou Plano de
Gerenciamento de Resíduos, ou Rótulo Ecológico da
ABNT ou indicação de meio para verificação da
informação no sítio eletrônico do fabricante),
acompanhado, se necessário, da realização de
diligência no sítio eletrônico do mesmo para
comprovação da veracidade das informações.
No recebimento do produto: Verificação se o
produto fornecido corresponde ao ofertado na
Proposta.

Lei Complementar 140/2011;
Lei Federal nº 12.305/2010 (PNRS);
Decreto Federal nº 7.404/2010
(Regulamento PNRS);
Rótulo Ecológico da ABNT - PE151.01 – Rótulo Ecológico para
papel de cópia e para usos gráficos.

Fase de avaliação das propostas: apresentação das
declarações do fornecedor e do fabricante de que
ambos atendem ao disposto na Convenção nº 155
da OIT, relativa à segurança e saúde dos
trabalhadores, acompanhado, se necessário, da
realização de diligências para confirmação da
veracidade das informações.

Convenção nº 155 da Organização
Internacional do Trabalho (OIT);
Decreto Legislativo nº 02/1992;
Decreto nº 1.254/1994.

RECOMENDAÇÕES
Uso do Produto
Orientação institucional para incentivar o consumo racional do papel, considerando o uso do
Serviço Eletrônico Informatizado (SEI) e do Processo Judicial Eletrônico (PJe);
Recomendação institucional aos usuários para impressão no modo frente/verso;
Orientação para o descarte adequado via coleta seletiva, quando necessário;
Orientação quanto às condições necessárias no momento do descarte para viabilizar a
reciclagem.

Destinação Final
Segregação na fonte pelo órgão gerador, tanto do papel como das embalagens, para
encaminhamento posterior à coleta seletiva, se houver;
Reutilização como rascunho dos papeis descartados que possam ser reaproveitados;
Caso o município não possua coleta seletiva instituída, o órgão deverá fomentar programas
internos de separação dos papeis, encaminhando-os para reciclagem.

Gerais
Considerar a possibilidade de incluir o fornecimento de papel nos contratos de serviços
terceirizados de impressão corporativa (outsourcing);
Realizar pesquisa junto a fabricantes de papel que possuam outras composições e/ou que
utilizem tecnologias inovadoras do ponto de vista socioambiental, a fim de aumentar a
competitividade entre os fornecedores.

