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LISTA DE ABREVIAÇÃO E SIGLA

CFC – Clorofluorcarbono

ABRAS -  Associação Brasileira de Supermercados

ABRAVA  -  .Associação  Brasileira  de  Refrigeração,  Ar  Condicionado,  Ventilação  e
Aquecimento  

BASIC-  Brasil, África do Sul, Índia e China

CEIB -  Comissão Executiva Interministerial do Biodiesel 

CEPED -  Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres 

CMP- Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol
(Conferência das Partes servindo como Reunião das Partes do Protocolo de Quioto

COP-  Conferência  das  Partes da Convenção-Quadro  das  Nações  Unidas  sobre  Mudança  do
Clima. 

CTF – Cadastro Técnico Federal 

DEMC – Departamento de Mudanças Climáticas

DLAA- Departamento de Licenciamento e Avaliação Ambiental 

DQAM – Departamento de Qualidade Ambiental na Indústria 

Funai – Fundação Nacional do Indio 

GBEP - Global BioEnergy Partnership

GEF – Global Environment Facility (Fundo Global para o Meio Ambiente)

GEx - Grupo Executivo sobre Mudança do Clima 

GIZ - Agência de Cooperação Internacional Alemã 

GT- Grupo de Trabalho 

HCFC - Hidroclorofluorcabono 

INC5- Comitê Intergovernamental para elaboração de Instrumento Vinculante sobre Mercúrio

IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional

MDL – Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
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MMA – Ministério do Meio Ambiente

MPOG – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

NIP - Plano Nacional de Implementação 

OEMA’s – Órgãos Estaduais de Meio Ambiente 

P2R2 – Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com  Produtos
Perigosos

PAE’s – Plano de Ação às Emergências Ambientais

PBH - Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs  

PDE- Plano Decenal de Expansão de Energia

Plano ABC-  Plano para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na
Agricultura

PNC -   Plano Nacional de Eliminação de CFC

PNMC – Plano Nacional sobre Mudança do Clima 

PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

PNUMA - Programa das Nações Unidas do Meio Ambiente 

POPs - Poluentes Orgânicos Persistentes 

PPCDAm - Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal 

PPCerrado - Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no
Cerrado

REDD+ - Redução das Emissões do Desmatamento e Degradação  

RETP – Registro de Emissões e Transferência de Poluentes

SAS – Sistema de Aquecimento Solar de Água

SBI- Subsidiary Body for Implementation (Órgão Subsidiário de Implementação)

SBSTA-  Subsidiary  Body  for  Scientific  and  Technological  Advice  (Órgão  Subsidiário  de
Assessoramento Científico e Tecnológico)

SECEX- Secretaria Executiva

SEP - Secretaria Especial de Portos

SISLIC – Sistema de Licenciamento Ambiental Federal 
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SMCQ – Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 

SPOA- Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração

UJ – Unidade Jurisdicionada
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APRESENTAÇÃO

A Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental - SMCQ desenvolve suas ati-
vidades de forma a alcançar a melhoria da qualidade do meio ambiente, por meio da implementação
de políticas públicas relacionadas à mudança do clima e à qualidade ambiental, atuando no monito-
ramento e no controle ambiental.

No  que  diz  respeito  à  Política  Nacional  sobre  Mudança  do  Clima,  instituída  pela  Lei
12.187/2009, a Secretaria coordena o Grupo Executivo sobre Mudança do Clima (GEx) e atua em
outras atividades relevantes sobre o tema. 

A Política Nacional sobre Mudança do Clima tem sido implementada com vistas a se efeti-
var o compromisso nacional voluntário de reduzir entre 36,1% e 38,9% as emissões de gases de
efeito estufa em relação ao projetado para 2020. Um dos principais instrumentos para o alcance des-
se objetivo é o Plano Nacional sobre Mudança do Clima, o qual foi fortalecido por meio dos planos
de ação para a prevenção e controle do desmatamento nos biomas e pelos planos setoriais de mitiga-
ção e de adaptação à Mudança do Clima.

Desse conjunto, destacam-se: o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmata-
mento na Amazônia Legal (PPCDAm); Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmata-
mento e das Queimadas no Cerrado (PPCerrado); o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) e
o Plano para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura (Plano
ABC).

De acordo com o previsto na referida Política, em 2012 foi finalizada a elaboração dos se-
guintes Planos: Plano Setorial de Mitigação da Mudança Climática para a Consolidação de uma
Economia de Baixa Emissão de Carbono na Indústria de Transformação; Plano de Mineração de
Baixa Emissão de Carbono; Plano Setorial de Transporte e de Mobilidade Urbana para Mitigação
das Mudanças Climáticas e Plano Setorial da Saúde para Mitigação e Adaptação à Mudança do Cli-
ma. A elaboração dos planos contou com ampla participação da sociedade civil e de agentes gover-
namentais, tendo sido apresentados ao Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, coordena-
do pela Casa Civil, ao qual o Grupo Executivo está subordinado.

A Secretaria atuou até o final de 2012 no licenciamento e avaliação ambiental, com proposi-
ção de políticas, normas e estratégias para sua implementação. Especificamente no licenciamento
ambiental federal, há uma ação articulada com o IBAMA e outros setores do governo federal, vi-
sando ao aperfeiçoamento desse instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente.

A SMCQ também atua como ponto focal brasileiro para a implementação do Protocolo de
Montreal, implementando políticas e normas e coordenando ações para a proteção da camada de
ozônio,  neste  sentido tem atuado na implementação do Programa Brasileiro  de Eliminação dos
HCFCs para que o Brasil mantenha-se em cumprimento com as metas estabelecidas de eliminação
gradativa das substâncias que destroem a camada de ozônio, e que possuem alto potencial de aque-
cimento global.
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Os temas relacionados à melhoria da Qualidade Ambiental apresentaram avanços durante o
ano de 2012, com resultados mais expressivos nos seguintes temas: gestão de poluentes orgânicos
persistentes, gestão do mercúrio, emergências ambientais envolvendo produtos químicos perigosos
e o mapeamento da sensibilidade ambiental a derramamentos de óleo.

No que trata da  gestão de poluentes orgânicos persistentes, o principal resultado alcançado
em 2012 foi a publicação do Inventário Nacional de Fontes e Estimativas de Emissões de Dioxinas
e Furanos1. Esta importante publicação utilizou a metodologia do toolkit, ferramenta desenvolvida
pelo Programa das Nações Unidas do Meio Ambiente (PNUMA) e contou com a colaboração, por
meio de informações, de diversos órgãos públicos e do setor privado. Como resultado, temos hoje
um cenário atualizado2, da liberação de dioxinas e furanos no país, e com estas informações será
elaborado um Plano de Ação com os objetivos principais de redução e eliminação das emissões
desses poluentes. Este inventário faz parte de um conjunto de inventários e planos de ação que estão
sendo elaborados para compor o Plano Nacional de Implementação da Convenção de Estocolmo
sobre Poluentes Orgânicos Persistentes, um compromisso nacional (art.  7º da Convenção) que o
Brasil deverá cumprir em 2014.

No que diz respeito ao controle do mercúrio, o principal resultado foi a Consulta Regional
dos Países da América Latina e Caribe, realizada entre 21 e 25 de maio, em Brasília. Esta consulta
proporcionou alinhamento político entre o Brasil e os demais países da região na IV Reunião do
Comitê  Intergovernamental  de  Negociação  para  a  elaboração  de  instrumento  juridicamente
vinculante sobre mercúrio (Convenção de Minamata).

A SMCQ  também participou da elaboração do documento Global Mercury Assessment,
relatório de emissões globais de mercúrio do PNUMA, que subsidiou os tomadores de decisão
durante a quinta e última rodada de negociação, em janeiro de 2013, do Comitê Intergovernamental
para elaboração de Instrumento Vinculante sobre Mercúrio- INC5, que culminou com a aprovação
do  texto  da  futura  Convenção  de  Minamata,  a  ser  adotada  na  Conferência  Diplomática  dos
Plenipotenciários em Kumamoto, Japão, a ser realizada em outubro de 2013.  

Quanto às emergências ambientais envolvendo produtos químicos perigosos, um importante
instrumento de gestão proposto pelo Plano P2R23, tem sido o mapeamento de áreas de risco de

1

As dioxinas e furanos são categorias de poluentes conhecidas por serem uma das mais tóxicas e persistentes
substâncias geradas pelo homem. Trata-se de uma ameaça global à integridade da saúde e ao meio ambiente, na
medida em que seus efeitos são percebidos a grandes distâncias dos principais geradores, devido ao fato de serem
transportadas  por  correntes  atmosféricas  e  oceânicas.  Um  exemplo  desse  fato  se  percebe  na  detecção  destas
substâncias  em  matrizes  biológicas  de  animais  polares,  como  ursos  e  focas.  No  Brasil,  o  Departamento  de
Qualidade  Ambiental  na  Indústria  (DQAM),  do  Ministério  do  Meio  Ambiente  (MMA),  apoia  projetos  de
monitoramento de dioxinas e furanos em leite materno e matrizes ambientais como ar, solo e água, a fim de avaliar
a contaminação ambiental destes poluentes.   

2

Esta publicação coloca o Brasil na vanguarda dos inventários de dioxinas e furanos elaborados no âmbito da
Convenção  de  Estocolmo  sobre  Poluentes  Orgânicos  Persistentes  –  POPs,  pois  a  grande  maioria  dos  países
signatários desta Convenção possui inventários baseados em anos anteriores a 2008.

3

Sigla do Plano Nacional de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos
Químicos Perigosos, instituído pelo Decreto nº 5.098/04.
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acidentes  com produtos  perigosos,  estabelecido  como prioridade  pela  coordenação  nacional  do
Plano P2R2 (exercida pelo MMA). Dando continuidade ao apoio dos mapeamentos estaduais, foi
celebrado, em 2012, um Termo de Cooperação junto à Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC) e a Secretaria Estadual de Defesa Civil de SC, por meio do Centro Universitário de Estudos
e Pesquisas sobre Desastres – CEPED  para o desenvolvimento do  “Projeto de Estruturação da
Comissão Estadual do P2R2 e Aperfeiçoamento do Sistema de Prevenção, Controle e Atendimento
Emergencial em Acidentes com Produtos Perigosos no Estado de Santa Catarina”  com vistas ao
desenvolvimento  de  atividades  de  prevenção  e  mitigação  dos  impactos  ao  meio  ambiente  e  à
população  causados  pelos  acidentes  com  produtos  perigosos.  O  apoio  compreende  o
desenvolvimento de um sistema de informações e de um banco de dados referentes ao transporte de
produtos perigosos; a estruturação de unidades de resposta a emergências com produtos perigosos e
a capacitação de técnicos envolvidos.

O apoio continuado aos estados tem o objetivo de incentivar ações integradas e articuladas
entre as instituições governamentais e não governamentais com atuação direta ou indireta no tema
emergências ambientais com produtos perigosos e reflete o comprometimento e a integração dos
vários órgãos estaduais envolvidos nas emergências com os programas e diretrizes estabelecidas no
âmbito  federal  e  a  necessidade  de  incorporação,  no  planejamento  das  Comissões  Estaduais  do
P2R2,  de  um  importante  instrumento  para  a  tomada  de  decisão  sobre  as  questões  de  riscos
ambientais.

Outro  resultado  importante  foi  a  conclusão  dos  trabalhos  de  elaboração  das  Cartas  de
Sensibilidade Ambiental ao Óleo (Cartas SAO) da Bacia do Sul da Bahia (abrangendo Jacuípe,
Camamu–Almada, Jequitinhonha, Cumuruxatiba e Mucuri), e a produção de 500 exemplares dos
Atlas a serem distribuídos aos órgãos envolvidos nas emergências com derrames de óleo. Nessa
mesma linha, estão em execução os projetos de mapeamento da sensibilidade ambiental ao óleo da
zona costeira e marinha para as quatro últimas bacias sedimentares marítimas (Bacia da Foz do
Amazonas; Bacia do Pará-Maranhão/Barreirinhas; Bacia de Campos e Bacia de Pelotas), as quais
possibilitarão a conclusão do  Plano Cartográfico para Mapeamento de Sensibilidade Ambiental a
Derramamento de Óleo em Áreas Costeiras e Marinhas (que abrange nove agrupamentos de bacias
sedimentares marítimas).
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INTRODUÇÃO 

Este relatório representa o cumprimento do dever de prestar contas, da  entidade pública que
gere recursos, bens e valores, conforme previsto nos  termos do art. 70 da Constituição Federal. 

Foi  elaborado  de  acordo  com as  disposições  da  Instrução  Normativa  TCU nº  63/2010,
Decisão Normativa TCU nº 119/2012, Decisão Normativa TCU nº 121/2012, Decisão Normativa
TCU nº 124/2012,  Portaria TCU nº 150/2012 e Portaria CGU nº 133/2013, tendo sido agregado ao
presente relatório a gestão do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima – FNMC. 

Está estruturado da seguinte forma:

 Na sua  primeira  parte,  é  composto  pela  Apresentação,  onde são  relatadas  as  principais
realizações da Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental, asssim como, os
subitens  1.1,  1.2,  1.3,  1.4,  1.5,  1.6,  2.1,  2.2,  2.3,  2.4  da  Decisão  Normativa  TCU  nº
119/2012. Os subitens 3.2, 3.4 e 3.5  não se aplicam à natureza desta unidade, uma vez que a
Unidade de Controle Interno é ligada diretamente ao Gabinete da Ministra de Estado de
Meio Ambiente e o Sistema de correição, bem como, o Cumprimento,  Pela Instância de
Correição  da  Portaria  nº  1.043/2007  da  CGU é  competência  da  Secretaria  Executiva  –
SECEX  deste Minstério; 

 Na  sequência,  são  apresentados  os  subitens:  4.1,  4.2,  4.3  onde  são  demonstradas  as
responsabilidades e a execução orçamentária e financeira, o subitem 5.1 – Reconhecimento
de Passivos não se aplica à Unidade Jurisdicionada,  pois não ocorreu tal situação, como
também os subitens 5.4 e 5.5 da Decisão Normativa TCU nº 119/2012;

 Os quadros demonstrativos referente ao Quadro de Servidores do  subitem 6.1 são dados
fornecidos  pela SPOA/Coordenação Geral de Gestão de Pessoas deste Ministério;

 Os subitens 6.2 -   Terceirização da Mão de Obra Empregada e Contratação de Estagiários,
7.1- Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados de Terceiros,   7.2 - Gestão do
Patrimônio  Imobiliário,  8.1-  Gestão  da  Tecnologia  da  Informação(TI)   e  9.1  -   Gestão
Ambiental  e  Licitações  Sustentáveis,   não  se  aplicam  à   unidade,  por   tratar-se  de
competência da SECEX/MMA; 

 Por fim, os subitens 9.2- Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água, 10.1 – Deliberações
do TCU e do OCI Atendidas no Exercício, 10.3 – Situação das Obrigações Impostas pela
Lei 8.730/93, 10.4 – Modelo de Declaração de Atualização de Dados no SIASG e SICONV
e 11.2 – Declaração do Contador Atestando a Conformidade das Demonstrações Contábeis,
estão  sendo  apresentados  no  presente  relatório.  Com  referência  ao  subitem  11.1  –
Informações  Sobre  a  Adoção de  Critérios  e  Procedimentos  Estabelecidos  pelas  Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público não se aplica à Unidade; e 

 Como  Anexo,  está  sendo  apresentado  o  Quadro  B.16.1  -  Consultores  Contratados  na
Modalidade “Produto” no Âmbito dos Projetos de Cooperação Técnica com Organismos
Internacionais.  
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Ao  término do  presente, está sendo agregado o Relatório de Gestão do Fundo Nacional
sobre Mudança Clima,  tendo sido anexado o mesmo as informações  da Gestão do Contrato nº
001/2012  firmado entre o Ministério do Meio Ambiente e o Banco do Brasil.  
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1. Identificação e Atributos das Unidades cujas Gestões compõem o Relatório

1.1.  Identificação da Unidade Jurisdicionada

Quadro A.1.3 - Identificação – Relatório de Gestão Agregado

Poder e Órgão de Vinculação
Poder: Executivo
Órgão de Vinculação: Ministério do Meio Ambiente Texto Código SIORG: 1927

Identificação da Unidade Jurisdicionada Agregadora
Denominação Completa: Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 
Denominação Abreviada: SMCQ 
Código SIORG: 38336 Código na LOA: 44101 Código SIAFI: 440031
Situação: ativa
Natureza Jurídica: Administração Direta – Poder Executivo 
Federal CNPJ: 37.115.375.0005-30
Principal Atividade: Gestão Ambiental Código CNAE: 84124/00
Telefones/Fax de Contato: (061) 2028-2025 (061) 2028-2019 (061) 2028-2252

Endereço Eletrônico: gabinete.smcq@mma.gov.br
Página na Internet: http://www.mma.gov.br/clima , http://www.mma.gov.br/governanca-ambiental/copa-
verde/nucleo-mudancas-climaticas  
Endereço Postal: SEPN 505, Bloco B, sala 202 – Ed. Marie Prendi Cruz – CEP 70.730-542 - Brasília/DF

Identificação das Unidades Jurisdicionadas Agregadas
Número de Ordem: 01
Denominação Completa: Fundo Nacional sobre Mudança do Clima 
Denominação Abreviada: FNMC 
Código SIORG:  38336 Código na LOA: 44902 Código SIAFI: 447002
Situação: ativa
Natureza Jurídica: Administração Direta – Poder Executivo 
Federal CNPJ: 37.115.375.0016-93
Principal Atividade: Gestão Ambiental Código CNAE: 84124/00
Telefones/Fax de Contato: (061) 2028-2025 (061) 2028-2271 (061) 2028-2252

E-mail: fundoclima@mma.gov.br 
Página na Internet:http://www.mma.gov.br/apoio-a-projetos/fundo-nacional-sobre-mudanca-do-clima 
Endereço Postal: SEPN 505, Bloco B, sala 302 – Ed. Marie Prendi Cruz – CEP 70.730-542 - Brasília/DF
Número de Ordem: 02
Denominação Completa: Banco do Brasil/Fundo Nacional sobre Mudança do Clima /Ministério do Meio Ambiente
Denominação Abreviada:BB/ FNMC /MMA
Código SIORG:  38336 Código na LOA: 44902 Código SIAFI: 447005
Situação: ativa
Natureza Jurídica: Administração Direta – Poder Executivo Federal CNPJ: 37.115.375.0016-93
Principal Atividade: Gestão Ambiental Código CNAE: 84124/00
Telefones/Fax de Contato: (061) 2028-2025 (061) 2028-2271 (061) 2028-2252

E-mail: fundoclima@mma.gov.br 
Página na Internet:http://www.mma.gov.br/apoio-a-projetos/fundo-nacional-sobre-mudanca-do-clima 
Endereço Postal: SEPN 505, Bloco B, sala 302 – Ed. Marie Prendi Cruz – CEP 70.730-542 - Brasília/DF

Normas Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Agregadora e Agregadas
Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas
Lei Nº. 10.683 de 28 de maio de 2003, publicada no Diário Oficial da União de 29/05/2003.
Decreto Nº. 6.101 de 26/04/2007, publicado no Diário Oficial da União de 27/04/2007
Lei nº 12.114, de 9 /12/ 2009
Decreto nº 7.343 de 28/10/2010
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Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas
 Decreto nº 7.390, de 9 de dezembro de 2010 – aprova a Política Nacional sobre Mudança do Clima.
Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas
Plano Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC
Portaria MMA nº 191, de 6 de junho de 2011 – Nomeando o  Comitê Gestor do FNMC  
Portaria MMA nº 261, de 19 de julho de 2011 –  Aprova o Regimento Interno do Comitê Gestor do FNMC. 

Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Agregadora e Agregadas
Unidades Gestoras Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas

Código SIAFI Nome
440076 Apoio ao Fortalecimento do Sistema de Licenciamento Ambiental 

Gestões relacionadas às Unidades Jurisdicionadas
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão
440001- Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - 
SPOA. 00001 – Tesouro Nacional 
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1.2- Finalidade e Competências Institucionais da Unidade 

A SMCQ tem como missão promover a adoção de princípios, estratégias para formulação e
implementação  de  políticas  públicas,  de  forma  transversal  e  compartilhada,  participativa  e
democrática, em todos os níveis e instâncias de governo e da sociedade no que diz respeito  às
Mudanças Climáticas, Qualidade Ambiental e Licenciamento e Avaliação Ambiental.

O Decreto nº. 6.101, de 26 de abril de 2007, que aprovou a nova Estrutura Regimental do
Ministério  do  Meio  Ambiente,  definiu  também  a  competência  da  Secretaria  de  Mudanças
Climáticas  e  Qualidade  Ambiental  –  SMCQ  e  dos  seus  três  Departamentos  de:  Mudanças
Climáticas, Qualidade Ambiental na Indústria e Licenciamento e Avaliação Ambiental, aos quais
competem: 

I- propor políticas e normas e definir estratégias nos temas relacionados com:

a) a avaliação ambiental estratégica;

b) as diferentes formas de poluição, degradação ambiental e riscos ambientais;

c) os resíduos danosos à saúde e ao meio ambiente;

d) a avaliação de impactos ambientais e o licenciamento ambiental;

e) o monitoramento da qualidade do meio ambiente;

f) o desenvolvimento de novos instrumentos de gestão ambiental; e

g) o desenvolvimento de matriz energética ambientalmente adequada;

II - propor, coordenar e implementar programas e projetos na sua área de competência;

III - acompanhar e avaliar tecnicamente a execução de projetos na sua área de competência;

IV - formular,  propor e implementar políticas de prevenção e atendimento à situação de
emergência ambiental;

V- coordenar as ações do Ministério relacionadas às mudanças climáticas;

VI - propor políticas e instrumentos econômicos para regular o mercado de carbono (MDL);

VII  -coordenar  a  participação  brasileira  nas  atividades  relacionadas  ao  Foro
Intergovernamental de Segurança Química;

VIII - promover a cooperação técnica e científica com entidades nacionais e internacionais
na área de sua competência;

IX  -  coordenar  e  executar  as  políticas  públicas  decorrentes  dos  acordos  e  convenções
internacionais ratificadas pelo Brasil na área de sua competência;

X - desenvolver estudos e projetos relacionados com a preservação do meio ambiente e
recuperação de danos ambientais causados pelas atividades da indústria do petróleo; e

XI - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua atuação.

14



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E QUALIDADE AMBENTAL 

Relatório de Gestão – 2012 

Departamento de Mudanças Climáticas - DEMC compete:

I - subsidiar e assessorar as diversas unidades do Ministério e as entidades vinculadas aos
assuntos relacionados com as mudanças globais do clima;

II  -  coordenar  reuniões  destinadas  à  formação  da  posição  do  Ministério  relacionada  às
mudanças globais do clima;

III- acompanhar e subsidiar tecnicamente a Comissão Interministerial de Mudança Global
do Clima;

IV  -  subsidiar,  assessorar  e  participar,  em  articulação  com  a  Assessoria  de  Assuntos
Internacionais,  de  negociações  internacionais  e  eventos  relacionados  com  as  mudanças
globais do clima;

V - desenvolver estudos para a proteção do sistema climático global e da camada de ozônio;

VI - desenvolver políticas e estratégias para a mitigação e adaptação às conseqüências das
mudanças climáticas globais;

VII - apoiar a ampliação do uso de alternativas energéticas ambientalmente adequadas;

VIII  -  elaborar  estudos  para  a  formulação  de  políticas  e  definição  de  instrumentos
econômicos para regular o mercado de carbono (MDL);

IX - coordenar e articular, no âmbito do Ministério, a implementação das políticas públicas
decorrentes dos acordos e convenções internacionais ratificadas pelo Brasil na sua área de
atuação;e

X - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua atuação.

 Departamento de Licenciamento e Avaliação Ambiental – DLAA compete:

I  -  subsidiar  a  formulação  de  políticas  e  normas  e  a  definição  de  estratégias  para  a
implementação de programas e projetos em temas relacionados com:

a) a avaliação ambiental estratégica;

b) a avaliação de impactos e licenciamento ambiental;

c)  o  acompanhamento  da  gestão  ambiental  dos  empreendimentos  do  setor  de
infraestrutura;

d) o desenvolvimento de novos instrumentos de gestão e planejamento ambiental,
inclusive para o setor de infraestrutura; e

e) o desenvolvimento de padrões, normas e técnicas de controle e gestão ambiental;

II - propor, coordenar e implementar programas e projetos na sua área de competência;

III - acompanhar e avaliar tecnicamente a execução de projetos na sua área de atuação;

IV  -  coordenar  e  executar  as  políticas  públicas  decorrentes  dos  acordos  e  convenções
internacionais ratificadas pelo Brasil na sua área de atuação;

V - assistir tecnicamente aos órgãos colegiados na sua área de atuação; e
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VI - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua atuação.

Departamento de Qualidade Ambiental na Indústria - DQAM compete:

I  -  subsidiar  a  formulação  de  políticas  e  normas  e  a  definição  de  estratégias  para  a
implementação de programas e projetos em temas relacionados com:

a) a redução da poluição ambiental;

b) o controle e o monitoramento de atividades poluidoras;

c) as diferentes formas de poluição, degradação ambiental e riscos ambientais;

d) o desenvolvimento de novos instrumentos de gestão ambiental para a prevenção
da poluição;

e) a redução de riscos ambientais decorrentes de produtos e substâncias perigosas e
nocivas;

f)  a  formulação,  a  proposição  e  a  implementação  de  políticas  de  prevenção,
preparação e atendimento a situação de emergência ambiental;

g) a gestão ambiental para a produção mais limpa e ecoeficiente;

h) a promoção da segurança química;

i) a promoção da prevenção e atendimento a situações de emergência ambiental com
produtos químicos;

j) a gestão de passivos ambientais e áreas contaminadas;

l) a gestão de resíduos perigosos; e

m) a gestão de produtos e resíduos perigosos, danosos à saúde e ao meio ambiente.

II - desenvolver estudos e projetos relacionados com a preservação do meio ambiente e a
recuperação de danos ambientais causados pelas atividades da indústria do petróleo;

III - desenvolver estudos e projetos relacionados com a preservação do meio ambiente e
recuperação de danos ambientais causados pelas atividades relativas a produtos tóxicos; 

IV - propor, coordenar e implementar programas e projetos na sua área de competência;

V - acompanhar e avaliar tecnicamente a execução de projetos na sua área de atuação;e

VI - assistir tecnicamente aos órgãos colegiados na sua área de atuação.
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1.3 – Organograma Funcional 
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1.4 – Macroprocessos Finalísticos

Licenciamento e Avaliação Ambiental 

O Departamento de Licenciamento e Avaliação Ambiental tem a competência de subsidiar a
formulação de políticas, normas e estratégias para a implementação de ações relacionadas com  a
avaliação  de  impactos  ambientais  e  a  avaliação  ambiental  estratégica;  com  o  licenciamento
ambiental; com o acompanhamento da gestão ambiental dos empreendimentos do setor de infra-
estrutura; o desenvolvimento de novos instrumentos de gestão e planejamento ambiental; e com o
desenvolvimento de padrões, normas e técnicas de controle e gestão ambiental. 

Qualidade Ambiental na Indústria 

O Departamento de Qualidade Ambiental na Indústria – DQAM é a unidade da Secretaria
responsável pela formulação, implementação e acompanhamento das políticas públicas nacionais
relacionadas com a qualidade ambiental,  resultante da interação das atividades socioeconômicas
com  o  meio  ambiente,  sejam  elas  do  setor  primário,  secundário  ou  terciário  da  economia,
abrangendo os impactos das atividades da indústria,  do extrativismo mineral,  do comércio,  dos
transportes e da navegação, com foco na prevenção, na redução, no controle e no monitoramento da
poluição, da degradação e dos riscos ambientais e na promoção da segurança química. O DQAM se
subdivide  em  duas  gerências,  as  quais  organizam  seus  temas  em  coordenações  e  núcleos.  A
Gerência de Segurança Química agrupa os temas Substâncias Químicas, Controle de Agrotóxicos
e Emergências  Ambientais.  A  Gerência  de Resíduos Perigosos  coordena as  ações  ligadas  aos
temas Áreas Degradadas e Contaminadas e Resíduos Industriais.  

Mudanças Climáticas

O  Departamento  de  Mudanças  Climáticas   tem  como  algumas  de  suas  competências:
subsidiar  e  assessorar  as  diversas  unidades  do  MMA e  as  entidades  vinculadas  aos  assuntos
relacionados com a mudança do clima; desenvolver estudos para a proteção do sistema climático
global  e  da  camada  de  ozônio  e  apoiar  a  ampliação  do  uso  de  alternativas  energéticas
ambientalmente adequadas. Atua como ponto focal brasileiro para a implementação do Protocolo de
Montreal,  implementando políticas e normas para a eliminação das Substâncias que destroem a
Camada  de  Ozônio  e  o  gerenciamento  do  passivo  destas  substâncias.  Responde  também,  no
contexto  ambiental,  pelo  acompanhamento  da  Convenção-  Quadro  das  Nações  Unidas  sobre
Mudança do Clima. Estrutura-se em três núcleos, voltados para Mudanças do Clima e Proteção da
Camada de Ozônio.
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1.5 – Macroprocessos de Apoio 

Os macroprocessos de apoio são desenvolvidos pela Secretaria Executiva do MMA. 

1.6 – Principais Parceiros 

A SMCQ  firma   parcerias  principalmente,  com órgãos  públicos  nas  esferas  estadual  e
federal, destacando-se as Universidades Federais  e Secretarias Estaduais de Meio Ambiente. Por
intermédio dessas parcerias são apoiados projetos nas áreas de Mudanças Climáticas, Qualidade
Ambiental e Licenciamento e Avaliação Ambiental. 

Parceiros Internos:

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano – SRHU/MMA:  Nas ações referente a
resíduos sólidos perigos e áreas contaminadas  

Parceiros Externos:

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq:  No apoio a projetos
voltados ao mapeamento da sensibilidade ambiental  ao óleo da zona costeira e marinha para as
quatro  bacias  sedimentares  marítimas:  Bacia  da  Foz  do  Amazonas;  Bacia  do  Pará-
Maranhão/Barreirinhas; Bacia de Campos e Bacia de Pelotas.

Secretaria de Estado de Governo – SEGOV/MS :   Mapeamento de Áreas de Risco a Acidentes
com Produtos Perigosos de Mato Grosso do Sul e a Estruturação da Comissão Estadual do P2R2 –
MARAPPMS.

Instituto  Natureza  do  Tocantins  –  NATURATINS :  Mapeamento  de  Áreas  de  Risco  de
Acidentes  com  Produtos  Químicos  Perigosos  na  Rodovia  BR-153,  trecho  entre  Paraíso  do
Tocantins e Guaraí. 

Superintendência de Administração do Meio Ambiente – SUDEMA/PB: Mapeamento de Áreas
de Risco de Acidentes com Produtos Químicos Perigosos, identificando, caracterizando e definindo
o grau de risco ambiental ao longo da rodovia BR-230, no trecho entre as cidades de Cabedelo e
Campina Grande.

Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – CPRH/PE: Mapeamento de Áreas
de Risco de Acidentes com Produtos Químicos Perigosos na Região Metropolitana de Recife, com
ênfase no Pólo Petroquímico de SUAPE.

Universidade Federal de Santa Maria – RS – UFSM: Monitoramento de resíduos de agrotóxicos
e Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs) em água e leite humano, em zonas rurais do Estado do
RS, visando inter-relacionar questões ambientais e sanitárias.
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Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC: Estruturação da CE-P2R2 e Aperfeiçoamento
do  Sistema  de  Prevenção,  Controle  e  Atendimento  Emergencial  em  Acidentes  com  Produtos
Perigosos no Estado de Santa Catarina .

Companhia  de  Pesquisa  de  Recursos  Minerais  –  CPRM:  Monitoramento  da  Recuperação
Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina.

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa: Apoio à Implantação do Sistema de
Monitoramento de GEEs para Floresta e Agricultura
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2. Planejamento Estratégico, Plano de Metas e de Ações

2.1 – Planejamento das Ações da Unidade Jurisdicionada 

Os objetivos estratégicos que nortearam as ações da SMCQ em 2012 foram:

 Coordenar a elaboração dos Planos Setoriais de Mitigação e Adaptação à Mudança
do Clima, conforme previsto nos Decretos 7.390/2010 e 7.643/2011;

 Estruturar Grupo de Trabalho para identificar/delinear metodologias e mecanismos
apropriados para aferir o cumprimento do compromisso nacional voluntário, estabe-
lecido pela Política Nacional sobre Mudança do Clima;

 Coordenar o lançamento do processo de atualização do Plano Nacional sobre Mu-
dança do Clima;

 Coordenar Grupo de Trabalho voltado à disseminação e fomento do uso de sistemas
de aquecimento solar de água, com especial atenção ao Programa Minha Casa Mi-
nha Vida.

 Definir indicadores e parâmetros de sustentabilidade ambiental para os biocombustí-
veis nacionais e outras fontes de energia renovável;

 Melhorar a articulação entre atores-chave para incremento da eficiência energética
no país;

 Concluir as atividades previstas no Plano Nacional de Eliminação dos Clorofluor-
carbonos – CFCs, que trata do gerenciamento dos bancos de CFCs existentes no
País;

 Iniciar a implementação do Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs – PBH;

 Garantir  que  a  meta  de  congelamento  do  consumo  de  Hidroclorofluorcarbonos
-HCFCs nos níveis da média dos anos 2009-2010, fosse alcançada em 2013, man-
tendo o Brasil em cumprimento com as decisões do Protocolo de Montreal;

 Garantir a efetiva adoção dos novos instrumentos normativos instituídos em 2011, a
saber, portarias de atuação dos órgãos envolvidos no processo de licenciamento am-
biental (IPHAN, Funai, Fundação Palmares e Secretaria de Vigilância em Saúde do
Ministério da Saúde), de regularização ambiental de portos e terminais portuários
brasileiros, de regularização ambiental de rodovias federais, de licenciamento ambi-
ental de linhas de transmissão e de atividades ligadas à pesquisa e exploração de pe-
tróleo e gás;  

 Definir procedimentos para o licenciamento ambiental de outras tipologias de em-
preendimentos;

 Inserir a variável ambiental em procedimentos tais como os relacionados aos em-
preendimentos nucleares, à segurança de barragens e ao planejamento energético na-
cional; 

 Avanços na elaboração do Plano Nacional de Implementação da Convenção de Es-
tocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes;
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 A participação efetiva do Governo Brasileiro nas negociações e reuniões em torno
da futura Convenção de Minamata sobre Mercúrio; e 

 O mapeamento de áreas de riscos de acidentes com produtos químicos perigosos e
fortalecimento das Comissões Estaduais do Plano P2R2 e o mapeamento da sensibi-
lidade ambiental a derramamentos de Óleo.

Estes objetivos estratégicos estão orientados pela missão da SMCQ,  voltada à prevenção da
poluição  para  a  melhoria  da  qualidade  ambiental,  mudanças  climáticas  e  o  licenciamento  e
avaliação ambiental. As ações desta unidade estão baseadas nas atribuições  constantes  no  Decreto
nº 6.101/2007. 

2.2 – Estratégias de Atuação Frente aos Objetivos Estratégicos 

Em 2012, o Grupo Executivo sobre Mudança do Clima (Gex) teve como pauta principal de
suas reuniões, os Planos Setoriais de Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima bem como outros
temas  importantes  para  a  política  voltada  ao  tema  de  mudança  do  clima  como  Redução  das
Emissões do Desmatamento e Degradação - REDD+ e a atualização do Plano Nacional sobre Mu-
dança do Clima. Também constituiu a pauta das reuniões do Gex, por meio de Grupo de Trabalho
específico, o delineamento de um sistema de acompanhamento e monitoramento das ações dos Pla-
nos Setoriais de Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima. 

O Plano Nacional sobre Mudança do Clima, elaborado em 2008, reuniu num só documento
todas as iniciativas governamentais em andamento que contribuíam para a mitigação da mudança
do clima, apresentando ações para reduzir a emissão de gases de efeito estufa provenientes dos se-
guintes setores: florestas e outros biomas, agropecuária, energia, indústria, transportes, resíduos e
saúde, além de estabelecer ações para adaptação à mudança do clima. Também consta no Plano,
ações voltadas para a adaptação à mudança do clima; pesquisa e desenvolvimento; educação, capa-
citação e comunicação; instrumentos para implementação das ações. O Plano é um dos instrumentos
de implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima. O processo de atualização do Pla-
no foi iniciado em outubro de 2012, após a finalização dos quatro últimos Planos Setoriais de Adap-
tação e Mitigação, previstos na Política Nacional sobre Mudança do Clima. A atualização do Plano
apresentará os avanços institucionais ocorridos no Brasil na área de mudança do clima desde a sua
elaboração em 2008, e deverá ser concluída em 2013, após realização de consultas públicas.

Em relação aos Planos Setoriais previstos no art. 2º do Decreto nº 7.390, de 9 de dezembro
de 2010, encontram-se em fase de implementação: Plano de Ação para a Prevenção e Controle do
Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm); Plano de Ação para a Prevenção e Controle do
Desmatamento e das Queimadas no Cerrado (PPCerrado); Plano Decenal de Expansão de Energia
(PDE); e Plano para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultu-
ra (Plano ABC).

No ano de 2012, foi finalizada a elaboração dos Planos Setoriais de Mitigação e Adaptação à
Mudança do Clima de Transportes e Mobilidade Urbana, da Indústria, da Mineração, e o da Saúde.
Esse trabalho contou com ampla participação da sociedade civil e de agentes governamentais, por
meio da composição de grupos de trabalho que contaram com representantes dos Órgãos Setoriais e
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indicados do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, e de consultas públicas realizadas nas cin-
co regiões do país e em plataforma eletrônica hospedada no site do Ministério do Meio Ambiente. 

Entre os elementos de acompanhamento da implementação dos Planos Setoriais e do com-
promisso nacional voluntário, estabelecidos por meio da Política Nacional sobre Mudança do Cli-
ma, insere-se o monitoramento contínuo, bem como a estimativa das emissões de gases de efeito es-
tufa resultantes dos respectivos setores da economia.

A estratégia de monitoramento dos Planos de Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima
está sendo delineada pelo Grupo de Trabalho de Monitoramento de Emissões de Gases de Efeito
Estufa (GT Monitoramento), que está criado no âmbito do Grupo Executivo sobre Mudança do Cli-
ma (GEx). O GT Monitoramento, coordenado pelo MMA, deliberou que os indicadores para o mo-
nitoramento e avaliação da efetividade dos Planos deveriam ser divididos de acordo com duas natu-
rezas distintas: uma voltada para o monitoramento da redução de emissões de gases de efeito estufa
dos planos setoriais, e outra voltada para o acompanhamento dos elementos gerenciais e de execu-
ção não associados a emissões de gases de efeito estufa de maneira direta. Em 2013, o GT continua-
rá a se reunir para garantir a continuidade dos trabalhos de identificação e aplicação de metodologi-
as de monitoramento dos Planos Setoriais e desenvolvimento de uma plataforma eletrônica para ar-
mazenamento e controle das informações. 

O MMA conta com o apoio do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos - CGEE no desenho
do sistema de monitoramento da redução de emissões de gases de efeito estufa resultante da imple-
mentação dos Planos Setoriais. Por meio desse trabalho, o MMA será dotado de ferramenta de auxí-
lio no acompanhamento e monitoramento dos Planos Setoriais, tendo em conta a forma (banco de
dados / plataforma eletrônica); e o conteúdo (metodologias empregadas) das ferramentas voltadas a
esses propósitos.

Para o monitoramento das reduções de emissões de gases de efeito estufa associadas ao Pla-
no ABC, o MMA celebrou Acordo de Cooperação Técnica com a Embrapa Agrossilvipastoril a fim
de promover estudos sobre a quantificação das emissões de gases de efeito estufa do solo para a at-
mosfera, associadas aos diferentes tipos de sistemas de manejo agrícola, especialmente o sistema de
integração lavoura-pecuária-floresta. Tais estudos serão desenvolvidos a partir da coleta de dados
realizada por sistemas automatizados de coleta e análise de gases de efeito estufa.

No âmbito da agenda de realização de Grandes Eventos como a Copa de 2014, o Ministério
do Meio Ambiente tem promovido a perspectiva da mudança do clima na Copa, buscando soluções
para mitigação e compensação de emissão de gases de efeito estufa (GEE) e adaptação aos efeitos
das mudanças climáticas. Para tanto, após a elaboração de um roteiro metodológico indicativo para
elaboração de inventários de gases de efeito estufa junto às cidades-sede, realizado ao longo do ano
de 2011. Em 2012 o Ministério do Meio Ambiente passou a apoiar a adoção de Planos de Gestão de
Carbono para a Copa nas 12 cidades-sede. É vital a manutenção do fluxo de recursos do governo
Federal para a consecução dessa atividade, dado o seu impacto positivo na agenda ambiental nacio-
nal.

Junto ao setor de energia, relevante para a redução das emissões de gases de efeito estufa,
houve continuidade das atividades do Grupo de Trabalho sobre Energia Solar Térmica, com vistas à
garantia do cumprimento da meta de instalação de sistemas de aquecimento solar de água no Pro-
grama Minha Casa Minha Vida, e apoio à ampliação do uso desses sistemas em atividades industri-
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ais. Com relação aos biocombustíveis, a participação em grupos de trabalho e comissões técnicas
foi importante para a definição de indicadores de sustentabilidade ambiental para os biocombustí-
veis nacionais, em conjunto com outros setores do governo e da sociedade; e articular uma posição
de consenso sobre o tema com outros países.

No campo da eficiência energética, o MMA está executando o Projeto Transformação de
Mercado para a Eficiência Energética em Edificações, financiado com recursos de doação do Glo-
bal Environment Facility – GEF, além da participação em grupos de trabalho e fóruns de discussão
sobre eficiência energética no Brasil.

Com apoio da União Europeia, foi implementado o Projeto Diálogos Setoriais – Energias
Renováveis, de promoção de intercâmbio de técnicos do MMA e da ANEEL, com técnicos de paí-
ses da Europa sobre tecnologias, políticas públicas e instrumentos técnicos para o fomento às fontes
renováveis de energia, como solar, eólica e proveniente dos oceanos. O projeto finalizou com a rea-
lização de um Seminário sobre Energias Renováveis, em parceira com a Embrapa Agroenergia. Par-
ticiparam do Seminário, especialistas de reconhecido saber na área das energias renováveis no País
e um especialista europeu. 

Em 2012 teve início a implementação do Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs
(PBH)– Fase 1, instituído no âmbito do Plano Nacional sobre Mudança do Clima por meio da Por-
taria MMA nº 212, de 26 de junho de 2012. O documento do PBH contempla o diagnóstico do con-
sumo de HCFCs em diversos setores, bem como a estratégia de eliminação, sendo composto por
quatro componentes: Componente 1: ações regulatórias; Componente 2: projetos de conversão tec-
nológica para o setor de espuma; Componente 3: projetos para o setor de serviços em refrigeração e
ar condicionado e Componente 4: Unidade de Implementação e Monitoramento. A Fase 1 do PBH,
com recursos aprovados no valor de US$ 19.597.166, visa cumprir com as metas de congelamento
do consumo em 2013, nos níveis da média de 2009 e 2010, eliminação de 16,5% até 2015.

A implementação do PBH tem como instrumentos de execução, dois projetos de cooperação
técnica internacional que envolve a participação do Programa das Nações Unidas para o Desenvol-
vimento- PNUD e a Agência de Cooperação Internacional Alemã - GIZ. 

Os diversos parceiros do setor privado participam das discussões por meio do Grupo de Tra-
balho HCFC do qual fazem parte as associações que representam os setores abrangidos pelo PBH.
O GT foi instituído pelas Portarias MMA nºs  41 e 319/2010. Foram realizadas diversas reuniões
com as empresas beneficiárias dos projetos de conversão tecnológica no setor de espumas de poliu-
retano a fim de estabelecer os critérios, o cronograma de execução e a operacionalização das ações
aprovadas para cada documento de projeto, assim como com a Associação Brasileira de Supermer-
cados (ABRAS) para definir o projeto de treinamento de mecânicos refrigeristas em boas práticas
de refrigeração para evitar o vazamento dessas substâncias para a atmosfera.

Para garantir que o Brasil cumpra com os compromissos assumidos perante o Protocolo de
Montreal, é necessário também, que paralelamente às ações de conversão tecnológica e de treina-
mento, seja controlada a importação e exportação dos HCFCs, desta forma, o IBAMA, como insti-
tuição responsável pelo controle da importação, exportação e comercialização das SDOs editou a
Instrução Normativa 14/2012. 

Em 2012, no que diz respeito ao licenciamento ambiental, foram realizadas articulações com
órgãos envolvidos no processo de licenciamento ambiental (IPHAN, Funai, Fundação Palmares e
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Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde), para melhor aplicação da Portaria Inter-
ministerial nº 419/2011. Foi, ainda, assinado termo de compromisso entre o IBAMA e a Secretaria
Especial de Portos (SEP) para regularização ambiental de 18 portos e terminais portuários brasilei-
ros. Quanto às rodovias, foi iniciado debate para definição do processo de regularização ambiental
de rodovias federais, junto ao Ministério dos Transportes.

O Comitê Interministerial sobre o Cadastro Socioeconômico, criado pelo Decreto nº 7.342,
de 26 de outubro de 2010, definiu em 2012 as competências e os procedimentos para a execução do
Cadastro Socioeconômico para fins de identificação, quantificação, qualificação e registro público
da população atingida por empreendimentos de geração de energia hidrelétrica, com a publicação da
Portaria Interministerial nº 340, de 1º de junho de 2012.

O MMA participa, juntamente com o IBAMA, da Comissão de Coordenação da Proteção ao
Programa Nuclear Brasileiro, coordenada pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência
da República, com atuação no sentido de melhorar a interação com o setor de modo à melhor incor-
poração da variável ambiental nos processos de tomada de decisão.

A SMCQ coordenou discussão com estados detentores de potencial para a geração de ener-
gia eólica no País, visando ao cumprimento de um dos compromissos estabelecidos na Carta dos
Ventos, assinada em 2009 pelo MMA, Ministério de Minas e Energia, governo do estado do Rio
Grande do Norte, Fórum Nacional de Secretários de Estado para Assuntos de Energia, representan-
tes do legislativo, e a Associação Brasileira de Energia Eólica. 

No que se refere aos  objetivos estratégicos no tema qualidade Ambiental destacam-se :
 

 O  aperfeiçoamento  dos  mecanismos  de  gestão  e  de  controle  voltados  para  a
prevenção da  contaminação e  da  poluição  ambiental,  e  para  o  gerenciamento  de
substâncias perigosas, visando garantir a melhoria da qualidade ambiental; e

 A promoção da Gestão dos  Riscos  relacionados às  Emergências Ambientais  com
ênfase  nos  Produtos  Perigosos,  visando  a  Proteção  da  População  e  do  Meio
Ambiente. 

As  estratégias  adotadas  pela  SMCQ  compreendem  a  execução  por  meio  de  Projetos
Internacionais,  Convênios  com  órgãos  estaduais  e  Termos  de  Cooperação  com  o  CNPq,
Universidades e Instituições de Pesquisa.

Nesse  sentido,  destaca-se  o  Projeto  de  Desenvolvimento  do  Plano  Nacional  de
Implementação da Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs), cujo
arranjo institucional para a implementação inclui: o MMA/SMCQ, como agência executora; e o
PNUMA/Brasil, como agência implementadora. Os principais riscos identificados para o alcance
dos objetivos remetem à dificuldade operativa da agência implementadora e a baixa qualidade dos
produtos elaborados pelos consultores contratados.

No que se refere às dificuldades operacionais do PNUMA, destacam-se: i) a inexistência de
um sistema de execução financeira próprio e a consequente necessidade de operar por meio do
sistema do PNUD, sobre o qual  não tem autonomia  acarretando a extensão dos  prazos  para a
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realização de procedimentos; e principalmente, gargalos na tramitação entre os escritórios do Brasil,
do Panamá, de Nairobi e de Paris, da falta de harmonização de procedimentos. Como resultado
dessas limitações,  o processo de revisão substantiva, cuja proposta foi apresentada pelo MMA no
prazo em março de 2012, tramitou ao longo de 12 meses no âmbito do PNUMA, tendo sido aprovada e
formalmente assinado em 10 de janeiro de 2013, período ao longo do qual não houve execução
orçamentária. Os impactos ao Projeto incluem a impossibilidade de contratações de serviços, o que
impediu a elaboração de estudos e a realização de eventos de capacitação, validação e divulgação-
difusão de conhecimento.  

Outro projeto que contribuiu para o alcance dos objetivos estratégicos do Departamento foi
o  Projeto  Diálogos  Setoriais  União  Europeia-Brasil  (coordenado  pelo  MPOG),  por  meio  da
aprovação da Ação “Diálogos Setoriais para ações estratégicas de prevenção de riscos de acidentes
com produtos químicos perigosos”. Essa Ação objetiva promover o intercâmbio e a cooperação
entre  o  Brasil  e  a  União  Europeia  sobre  políticas  relacionadas  às  emergências  com  produtos
químicos perigosos, visando aprimorar as políticas públicas, a legislação e os instrumentos para o
gerenciamento adequado dos riscos de acidentes com produtos perigosos no país. A execução da
Ação  possibilitou  o  intercâmbio  de  experiências  nacionais  e  internacionais  bem  sucedidas
relacionadas ao mapeamento de riscos de acidentes com produtos perigosos e a discussão sobre a
padronização da metodologia de a ser adotada no Brasil.

No que diz respeito aos convênios e Termos de Cooperação com Universidades e Instituições
de Pesquisa, os principais riscos identificados dizem respeito à falta ou atraso na execução por parte
dos convenentes, advindas das fragilidades institucionais referentes à estabilidade política, falta de
estrutura e, sobretudo, de pessoal nos estados; e dificuldades logísticas quanto à remessa de amostras
para exterior bem como a limitada capacidade laboratorial nacional para análises de poluentes, em
especial de POPs.

2.3.  Execução do Plano de Metas ou Ações
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A Política Nacional sobre Mudança do Clima estabeleceu que o Plano Nacional sobre Mu-
dança do Clima seria integrado pelos planos de ação para a prevenção e controle do desmatamento
nos biomas e pelos planos setoriais de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas em diver-
sos segmentos econômicos (Indústria, Mineração, Energia, Transportes, Saúde, Siderurgia e Agri-
cultura).

Em 2012 foram elaborados os seguintes Planos Setoriais de Mitigação e Adaptação à Mu-
dança do Clima:  Plano Setorial de Mitigação da Mudança Climática para a Consolidação de uma
Economia de Baixa Emissão de Carbono na Indústria de Transformação; Plano de Mineração de
Baixa Emissão de Carbono; Plano Setorial de Transporte e de Mobilidade Urbana para Mitigação
das Mudanças Climáticas e Plano Setorial da Saúde para Mitigação e Adaptação à Mudança do Cli-
ma. Os novos planos setoriais integrarão a versão atualizada do Plano Nacional sobre Mudança do
Clima. Essa atualização foi iniciada no final de 2012, com a definição da estratégia a ser adotada,
conforme orientação do Grupo Executivo – Gex. 

Os Planos de Ação de Prevenção e Combate ao Desmatamento da Amazônia e do Cerrado
estão em plena atividade, enquanto o Plano para a Caatinga está em fase final de construção. Os
planos setoriais de Agricultura de Baixo Carbono e o Decenal de Energia também já estão em fase
de implementação.

Em 2012 foi iniciado o processo para a implementação de um sistema de monitoramento, re-
lato e verificação para os planos setoriais de mitigação e adaptação à mudança do clima e do Plano
Nacional sobre Mudança do Clima. Esse sistema tem o objetivo de produzir um diagnóstico e análi-
se do processo de implementação e da efetividade do Plano Nacional sobre Mudança do Clima. As
estimativas sobre as emissões evitadas devido à implantação das ações dos Planos Setoriais de Miti-
gação e Adaptação deverão ser divulgadas de maneira periódica, para que possam servir como um
dos instrumentos de avaliação do cumprimento dos compromissos voluntários assumidos no âmbito
da Política Nacional sobre Mudança do Clima. 

Com relação às fontes renováveis de energias e eficiência energética, em fevereiro de 2013,
cerca de 111.000 unidades habitacionais da segunda fase do Programa Minha Casa Minha Vida
apresentavam sistemas de aquecimento solar em seus projetos.

Os biocombustíveis já contam com um conjunto de indicadores de sustentabilidade, defini-
dos no âmbito da Global BioEnergy Partnership – GBEP. E está em curso, a definição das metodo-
logias para aferição desses indicadores. Com relação ao biodiesel, foi proposto projeto de lei sobre
o marco regulatório do setor, com inclusão da variável ambiental nos referenciais para a expansão
da participação do biodiesel no diesel, junto à Comissão Executiva Interministerial do Biodiesel –
CEIB, coordenada pela Casa Civil da Presidência da República.

A implementação do Projeto Transformação de Mercado para a Eficiência Energética em
Edificações concluiu 2012 com termos de referência elaborados para: (i) diagnóstico energético do
bloco B da Esplanada dos Ministérios, (ii) definição de uma biblioteca de dados para a eficiência
energética, e (iii) estabelecimento de um programa de capacitação para agentes públicos e privados.

No âmbito do Plano Nacional de Eliminação de CFCs foram obtidos os seguintes resultados:
i. implementação de melhorias no Cadastro Técnico Federal do Ibama, com a adição de novas ferra-
mentas, aperfeiçoamento da interface e dos relatórios de consumo; ii. Aquisição, substituição e ins-
talação de 18 equipamentos de refrigeração comercial (freezers, balcões frigoríficos, geladeira in-
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dustrial, expositores) para substituição de equipamentos antigos com CFCs em um supermercado de
pequeno porte com açougue, uma padaria, uma mercearia e um restaurante no Distrito Federal. Es-
tas ações fazem parte do projeto de Refrigeração Comercial, que tem como objetivo apresentar estu-
do comparativo entre o funcionamento de equipamentos de refrigeração novos e antigos, contem-
plando a eficiência energética e os custos de operação e manutenção, e a produção de cartilha orien-
tativa para os donos de estabelecimentos e profissionais do setor; iii. Aquisição de dois resfriadores
de líquido para substituição de equipamento antigo com CFC no Ministério da Fazenda, que serão
instalados e testados em 2013 que tem por objetivo demonstrar a viabilidade econômica da substi-
tuição de equipamentos antigos contendo CFC, contribuindo para a redução dos bancos dessas subs-
tâncias ainda existentes no País; iv. Treinamento para a utilização das 114 Unidades de Reciclagem
de fluidos frigoríficos doadas pelo PNC.

Em relação ao Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs - PBH foram realizadas reu-
niões com as empresas beneficiárias dos projetos de conversão tecnológica a fim de estabelecer os
critérios, o cronograma de execução e a operacionalização das ações aprovadas nos respectivos do-
cumentos de projetos. As reuniões abordaram os seguintes aspectos: i. Desenvolvimento dos proje-
tos técnicos (escolha de tecnologia em substituição ao HCFC-141b, especificação técnica dos equi-
pamentos, definição dos cronogramas de execução técnica, recursos disponíveis, etc.), ii. Esclareci-
mentos sobre os procedimentos adotados pelo PNUD para execução financeira dos projetos (termo
de compromisso, termo de referência, plano de metas, formas de desembolso, etc.), iii. Obrigatorie-
dade do preenchimento correto do Cadastro Técnico Federal (CTF) do IBAMA. As ações iniciais
realizadas em 2012 foram direcionadas para a conversão tecnológica das empresas com maior capa-
cidade de resposta, a fim de prover maior flexibilidade e tempo para que as pequenas e médias em-
presas associadas às Casas de Sistema possam estabelecer ações internas necessárias para transfe-
rência de tecnologia (negociações com provedores de tecnologia, fornecimento de matéria-prima
para desenvolvimento de formulações, início dos testes laboratoriais e otimização de formulações),
assim como para desenvolver seus planos de engenharia visando novas tecnologias (verificação de
equipamentos, desenho das especificações técnicas, cotação preliminar, obras civis, adaptações de
segurança, revisão de licenças administrativas necessárias).

O Componente 3 do PBH tem como objetivo reduzir a consumo de HCFC-22 por meio da
capacitação de técnicos de refrigeração no curso de boas práticas e por meio da implementação de
projetos demonstrativos de contenção de vazamento de fluídos frigoríficos em equipamentos de re-
frigeração e ar condicionado para o setor de supermercados. Em 2012, o MMA coordenou a realiza-
ção de ações estruturantes relativas à capacitação em boas práticas na refrigeração, em articulação
com a Agência de Cooperação Internacional Alemã (GIZ), Associação Brasileira de Supermercados
(ABRAS) e a Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento
(ABRAVA). Foram desenvolvidos diversos documentos contemplando o conceito do programa de
capacitação e treinamento, a distribuição dos cursos de capacitação por região e por estado repre-
sentante, o programa de treinamento, a duração dos cursos teóricos e práticos. O MMA também co-
ordenou a elaboração do Termo de Referência para a contratação das instituições de ensino que se-
rão responsáveis pela elaboração do material didático e pela realização dos cursos. Houve também a
elaboração de um edital de manifestação de interesse para a implementação dos projetos demonstra-
tivos de contenção de vazamentos, que será publicado pela GIZ no início de 2013.

Para garantir o cumprimento da meta de congelamento do consumo brasileiro de HCFCs nos
níveis da média dos anos 2009 e 2010 foi publicada no Diário Oficial da União, a Instrução Norma-
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tiva – IN IBAMA Nº 14 de 20 de dezembro de 2012.  A IN dispõe sobre o controle das importações
de HCFCs e de misturas contendo HCFCs para o período 2013-2015. 

No que diz respeito ao licenciamento ambiental, o Grupo de Trabalho sobre Energia Eólica
concluiu a elaboração e apresentou ao Conama uma minuta de resolução voltada ao licenciamento
ambiental de parques eólicos. 

Junto à Comissão de Coordenação da Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro, o MMA, em
articulação com o IBAMA, apresentou proposta de inserção de cenários ambientais nos exercícios
de respostas a emergências nucleares.

Em conjunto com o IBAMA, foram continuadas as articulações com o setor de petróleo e
gás, no âmbito do Ministério de Minas e Energia, com vistas à modernização dos procedimentos de
licenciamento e regularização ambiental de empreendimentos ligados ao setor. O resultado foi a
edição da Portaria Interministerial nº 198, de 5 de abril de 2012, que institui a Avaliação Ambiental
de Área Sedimentar – AAAS, disciplinando sua relação com o processo de outorga de blocos explo-
ratórios de petróleo e gás natural e com o processo de licenciamento ambiental.

No âmbito do Comitê Interministerial sobre o Cadastro Socioeconômico, o Plano Cadastral
da Usina Hidrelétrica de São Luiz do Tapajós foi aprovado pelo Comitê, dando início ao Cadastra-
mento na região do empreendimento.

Destacam-se ainda as metas da SMCQ na área de qualidade ambiental, como:  (01) Atualizar
o Perfil Nacional sobre a Gestão de Substâncias Químicas e publicar o Relatório de Qualidade do
Meio Ambiente; (02) Elaborar  e implementar o plano de ação para gestão de estoques e resíduos de
agrotóxicos considerados poluentes orgânicos persistentes; (03) Elaborar   e Implementar o plano de
ação para redução de emissões de dioxinas e furanos; (04) Elaborar o Plano Nacional de Ação de
Emergência para Acidentes Ambientais com Produtos Perigosos e   apoiar a elaboração de 4(quatro)
Planos  de  Ação  Estaduais  e  (05)  Mapeamento  da   sensibilidade  ambiental  ao  óleo  nas  bacias
sedimentares marítimas de Campos e de Pelotas.

No que  se  refere  à  meta  de  atualizar  o  Perfil  Nacional  sobre  a  Gestão  de  Substâncias
Químicas e de publicação do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, ambas, neste primeiro ano,
ainda não foram atingidas. No que se refere à atualização do Perfil Nacional, estamos na fase de
identificação  e  negociação  com  instituições  que  possam  conduzir  este  trabalho;  referente  ao
Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, o documento foi elaborado pela Diretoria de Qualidade
Ambiental –DIQUA  do IBAMA e está na fase de ajuste de conteúdo.

Com relação à meta de elaborar e implementar o plano de ação para gestão de estoques e re-
síduos de agrotóxicos classificados como poluentes orgânicos persistentes, estamos bastante avan-
çados na fase de elaboração de inventário destes resíduos, tendo sido consolidados os dados por
Unidades da Federação, por substâncias e também o levantamento de ações em execução nos esta-
dos, no sentido de recolher e eliminar agrotóxicos obsoletos. Após a fase de inventariar, será elabo-
rado o Plano de Ação para gestão destes estoques e áreas contaminadas. 

No que tange à meta de elaborar e implementar o plano de ação para redução de emissões de
de POPs não intencionais foi concluído o Inventário Nacional de Fontes e Estimativas de Emissões
de Dioxinas e Furanos e foi dado início, por meio dos serviços de uma consultoria, a elaboração do
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Plano de Ação.

Relativo  à  meta  de  elaborar  o  Plano  Nacional  de  Ação  de  Emergência  para  Acidentes
Ambientais  com  Produtos  Perigosos  e  apoiar  a  elaboração  de  4  Planos  de  Ação  Estaduais,
considerando que esta meta é  para o final  de 2015, neste  primeiro ano já foram elaboradas as
minutas dos roteiros para os Planos de Ação de Emergência das diferentes tipologias (rodovias,
ferrovias, aquavias, dutovias, indústrias e armazenamento).

Da mesma forma, relativo à meta de mapear a sensibilidade ambiental ao óleo nas bacias
sedimentares  marítimas  de  Campos  e  Pelotas,  os  projetos  de  Mapeamento  de  Sensibilidade
Ambiental a Derramamento de Óleo em Áreas Costeiras e Marinhas já foram contratados junto aos
pesquisadores de duas Universidades, e encontram-se em execução, tendo o Projeto de Mapeamento
da Sensibilidade Ambiental ao Óleo na Bacia Marítima de Campos já finalizado o levantamento de
dados pretéritos e adquirido todos os equipamentos necessários para realização dos trabalhos; o
Projeto das Cartas de Sensibilidade Ambiental ao Derramamento de Óleo da Bacia de Pelotas está
finalizando  a  etapa  de  levantamento  de  dados  pretéritos,  encontrando-se  em  andamento  as
campanhas de campo para levantamento de informações primárias.

Todas estas metas permitirão melhor conhecimento da Gestão de Substâncias Químicas, da
distribuição  e  localização  dos  estoques  e  áreas  contaminadas  com  agrotóxicos  considerados
poluentes  orgânicos  persistentes e  das fontes  e  emissões  de dioxinas e  furanos,  permitindo um
gerenciamento ambientalmente adequado destas substâncias e poluentes, com vistas à melhoria da
qualidade do ar, água e solo, ou seja, qualidade ambiental para a população brasileira.

2.4 – Indicadores 

Os indicadores de desempenho institucional utilizados pela  SMCQ,  compõem as metas
institucionais fixadas pela  Portaria SECEX nº 72, de 26 de junho de 2012.
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O resultado da avaliação é definido pelo Índice de Desempenho Institucional Médio – IDIM,
aferido com base na média aritmética do índece de desempenho de cada meta definida, obtido a
partir do grau de alcance das respectivas metas, medido em pontuação de zero a cem pontos.

A meta física alcançada pela SMCQ, está vinculada a variáveis  que permitem o cálculo por
dispositivos bem como: Decretos, portarias, resoluções, instruções normativas; planos; convênios,
contratos, termos de cooperação, acordos, projetos de cooperação técnica, protocolo de intenções;
manuais e guias elaborados ou firmados, relatório e/ou parecer de acompanhamento de projetos,
convênio, relatórios técnicos relacionados a convenções e protocolos sobre mudança do clima e
qualidade ambiental. 

Dentre as metas intermediárias individuais  estão a elaboração e implementação de decretos,
portarias, resoluções, projetos de lei, instruções normativas, planos, convênios, contratos, termos de
cooperação,  acordos/projetos  de  cooperação  técnica,   protocolo  de  intenções  firmados  e
acompanhados,  publicações efetuadas, participações em convenções e protocolos sobre mudança
do clima e qualidade ambiental.

A execução das  atividades, projetos e processos para o alcance da Meta são inerentes da
elaboração de minutas, reuniões com os proponentes, elaboração e análise de documentos técnicos,
elaboração  de  minuta  de  termo  de  convênio,  termo  de  referência,   projeto  básico,  termo   de
cooperação, projetos de cooperação, contratos e planos de trabalho, elaboração de parecer,  nota
técnica, nota informativa e termo de referência, participação em reuniões de comissões, grupos de
trabalho, órgãos subsidiários nacionais e internacionais, proposição e elaboração de instrumentos de
implementação da convenção, protocolos dentre outros instrumentos da negociação internacional e
nacional.

4- Programação e Execução da Despesa Orçamentária e Financeira 

4.1 – Informações sobre Programas do PPA de Responsabilidade da UJ 

Com a nova estrutura do Plano Plurianual – PPA 2012-2015  a SMCQ não tem  Programas
do PPA  de sua responsabilidade. 
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QUADRO A.4.1 – PROGRAMA DE GOVERNO CONSTANTE DO PPA – TEMÁTICO 

Identificação do Programa de Governo

Código Programa 2045

Título Licenciamento e Qualidade Ambiental 

Órgão Responsá-
vel

Ministério do Meio Ambiente - MMA

Objetivos Relacionados ao Programa

Código Descrição
Órgão ou Unidade Responsável

pelo Gerenciamento

0487

Aperfeiçoar os mecanismos de gestão e de controle voltados para a 
prevenção da contaminação e da poluição ambiental, e para o ge-
renciamento de substâncias perigosas, visando garantir a melhoria 
da qualidade ambiental.

Ministério do Meio Ambiente 

0488 Promover a Gestão dos Riscos relacionados às Emergências Ambi-
entais com ênfase nos Produtos Perigosos, visando a Proteção da 
População e do Meio Ambiente

Ministério do Meio Ambiente 

0489 Promover o aperfeiçoamento do licenciamento e da ava-
liação ambiental.

Ministério do Meio Ambiente

Identificação do Programa de Governo

Código Programa 2050

Título Mudanças Climáticas 
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Órgão Responsável Ministério do Meio Ambiente - MMA

Objetivos Relacionados ao Programa

Código Descrição
Órgão ou Unidade Responsável pelo Ge-

renciamento

0698

Desenvolver  e  implementar  instrumentos  de  mitigação  e
adaptação às mudanças climáticas considerando o desenvol-
vimento sustentável e a diversidade regional. Ministério do Meio Ambiente 

0707 Reduzir riscos e vulnerabilidades ambientais, econômicas e
sociais decorrentes da mudança do clima, processos de deser-
tificação e degradação da terra para minimizar prejuízos ma-
teriais, impactos nos ecossistemas e promover a melhoria so-
cioambiental por meio de medidas de adaptação.

Ministério do Meio Ambiente

QUADRO A.4.2 – OBJETIVOS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ

Código 0487

Descrição
Aperfeiçoar os mecanismos de gestão e de controle voltados para a prevenção da contaminação e da 
poluição ambiental, e para o gerenciamento de substâncias perigosas, visando garantir a melhoria da 
qualidade ambiental.

Programa Licenciamento e Qualidade Ambiental 

Órgão Responsá-
vel

Ministério do Meio Ambiente

Metas do Exercício- Associadas a Ações do MMA/SMCQ 

Ordem Descrição Unidade
de Medida

Meta Física

Prevista ao Realizada no exercício 
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Final do PPA 

01 Atualizar o Perfil Nacio-
nal sobre a Gestão de 
Substâncias Químicas e 
publicar o Relatório de 
Qualidade do Meio Am-
biente

unid 1 -

O Perfil Nacional sobre a Gestão de Subs-
tância Químicas está sendo revisado e atuali-
zado pela Gerência de Segurança Química 
do MMA. Para a revisão foi elaborado um 
Termo de Referência, contemplando subs-
tancialmente todas as lacunas deixadas no 
documento base anterior. A viabilização do 
termo de referência poderá ser abordada sob 
a ótica de 3 frentes de cooperação: 1) Finan-
ciamento Direto Institucional (MMA); 2) 
Parceria Com Centros de Pesquisa (Edital 
CNPq); e 3) Parceria setor Público-Privado 
(a ser realizado via ABIQUIM e Sociedade 
Civil Organizada)

02 Elaborar e implementar 
o plano de ação para ges-
tão de estoques e resí-
duos de agrotóxicos con-
siderados poluentes 
orgânicos persistentes

unid 1 -

Com relação à meta de Elaborar e imple-
mentar o plano de ação para gestão de esto-
ques e resíduos de agrotóxicos classificados 
como poluentes orgânicos persistentes, esta-
mos bastante avançados na fase de elabora-
ção de inventário destes resíduos, tendo sido 
consolidados os dados por Unidades da Fe-
deração, por substâncias e também o levan-
tamento de ações em execução nos estados, 
no sentido de recolher e eliminar agrotóxicos
obsoletos. Após a fase de inventariar, será 
elaborado o Plano de Ação para gestão des-
tes estoques e áreas contaminadas.

03 Elaborar e Implementar 
o plano de ação para re-
dução de emissões de di-
oxinas e furanos

unid 1 - No que tange à meta de Elaborar e Imple-
mentar o plano de ação para redução de 
emissões de dioxinas e furanos, concluímos 
o Inventário Nacional de Fontes e Estimati-
vas de Emissões de Dioxinas e Furanos e o 
plano de ação para redução de emissões de 
dioxinas e furanos está sendo desenvolvido 
por meio de uma consultoria e espera-se sua 
conclusão no segundo semestre de 2013.

Código 0488

Descrição
Promover a Gestão dos Riscos relacionados às Emergências Ambientais com ênfase nos Produtos 
Perigosos, visando a Proteção da População e do Meio Ambiente.
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Programa Licenciamento e Qualidade Ambiental 

Órgão Responsá-
vel

Ministério do Meio Ambiente

Metas do Exercício- Associadas a Ações do MMA/SMCQ 

Ordem Descrição
Unidade

de Medida

Meta Física

Prevista ao
Final do PPA 

Realizada no exercício 

01 Elaborar o Plano Nacio-
nal de Ação de Emergên-
cia para Acidentes Am-
bientais com Produtos 
Perigosos e apoiar a ela-
boração de 4 Planos de 
Ação Estaduais

unid 5 -

Foram elaboradas as minutas dos Roteiros 
para os Planos de Ação de Emergência de 
diferentes tipologias (rodovias, ferrovias, 
aquavias, dutovias, indústrias e armazena-
mento).

02 Mapear a sensibilidade 
ambiental ao óleo nas 
bacias sedimentares ma-
rítimas de Campos e de 
Pelotas unid 2 -

Os projetos de Mapeamento de Sensibilida-
de Ambiental a Derramamento de Óleo em 
Áreas Costeiras e Marinhas encontram-se 
em execução: 

- o Mapeamento da Sensibilidade Ambiental
ao Óleo na Bacia Marítima de Campos, rea-
lizado pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro – UFRJ, que já finalizou o levanta-
mento de dados pretéritos, e, no mês de de-
zembro adquiriu todos os equipamentos ne-
cessários para realização das campanhas de 
campo para levantamento de informações 
primárias e trabalhos posteriores; 

- as Cartas de Sensibilidade Ambiental ao 
Derramamento de Óleo da Bacia de Pelotas, 
realizada pela Universidade Federal de Rio 
Grande – FURG, que está finalizando a eta-
pa de levantamento de dados pretéritos, que 
permitirão a identificação das reais necessi-
dades de informações na região. Encontram-
se em andamento as campanhas de campo 
para levantamento de informações primárias.
O projeto já adquiriu todos os equipamentos 
necessários para a execução das campanhas 
de campo para levantamento de informações
primárias e dos trabalhos posteriores.
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Código 0698

Descrição
Desenvolver e implementar instrumentos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas 
considerando o desenvolvimento sustentável e a diversidade regional.

Programa Mudanças Climáticas 

Órgão Responsável Ministério do Meio Ambiente

Metas do Exercício- Associadas a Ações do MMA/SMCQ 

Ordem Descrição
Unidade de

Medida

Meta Física

Prevista
ao Final
do PPA 

Realizada no exercício 

01 Aprovar marco legal do meca-
nismo de redução de emissões
por desmatamento e degrada-
ção florestal (REDD).*

- - -

Formou-se  Grupo  Interministerial  sobre
REDD+ no âmbito do Grupo Executivo
da Mudança do Clima (Gex) em junho de
2011. Sob coordenação da SMCQ/MMA
e contando com a participação de outros
seis  ministérios  (MAPA,  MCTI,  MDA,
MRE, MF, MJ), tal grupo avançou na de-
finição de diretrizes e objetivos para a for-
mação  de  uma  estratégia  (conforme  Lei
12.187/2009;  Art.  5,  inciso  VI)  para  o
tema. Um documento de trabalho está em
análise  pelos  ministérios  envolvidos  e
será submetido ao Gex em dezembro de
2012. Em paralelo, foi formada Força Ta-
refa entre governo federal e governos es-
taduais (duração de 60 dias, entre setem-
bro e novembro de 2012; coordenação da
Casa Civil  da Presidência da República)
para tratamento de temas centrais à tal es-
tratégia.

A aprovação de marco legal requer ainda
a definição da natureza do instrumento ju-
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rídico a ser utilizado (decreto, projeto de
lei, etc) e possivelmente articulação com
o Legislativo federal; além da realização
de consultas públicas.

02 Atualizar o Plano Nacional 
Sobre Mudança do Clima.*

- - -

O Plano Clima, elaborado em 2008, reu-
niu num só documento todas as iniciativas
governamentais em andamento
que contribuíam para a mitigação da mu-
dança do clima, apresentando ações para
reduzir a emissão de gases de efeito estufa
provenientes dos seguintes
setores: florestas e outros biomas, agrope-
cuária,  energia,  indústria, transportes, re-
síduos e saúde, além de estabelecer ações
para adaptação à mudança do
clima. O Plano Clima é um instrumento
de  implementação  da  Política  Nacional
sobre  Mudança  do  Clima  (Lei
12.187/2009, PNMC).
A revisão do Plano Clima foi iniciada em
outubro 2012, após a finalização dos qua-
tro últimos Planos Setoriais de Adaptação
e Mitigação, previstos na
PNMC. A sua revisão incluirá um diag-
nóstico do processo de implementação de
suas  ações  e  dos  avanços  institucionais
ocorridos no Brasil na área de
mudanças climáticas desde a sua elabora-
ção em 2008. A revisão do Plano Clima
será concluída em junho 2013, após reali-
zação de consultas públicas.

03 Monitorar as emissões setori-
ais de gases de efeito estufa.*

- - -

A estratégia de monitoramento dos Planos
de Mitigação e Adaptação à Mudança do
Clima, previstos pelo Decreto 7.390/2010,
que regulamenta a Política Nacional sobre
Mudança  do  Clima  (Lei  12.187/2009),
está sendo delineada por meio do Grupo
de  Trabalho  de  Monitoramento  de
Emissões de Gases de Efeito Estufa (GT
Monitoramento),  no  âmbito  do  Grupo
Executivo  sobre  Mudança  do  Clima
(GEx).  O  GT  Monitoramento  se  reuniu
três vezes no ano de 2012, sendo a Reuni-
ão  de  Instalação  do  Grupo  em
18/04/2012. Nessa reunião,  o Grupo en-
tendeu que os indicadores para o monito-
ramento  e  avaliação  da  efetividade  dos
Planos deveriam ser divididos de acordo
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com duas naturezas distintas: uma voltada
para o monitoramento de emissões de ga-
ses de efeito estufa, e sua desejada redu-
ção,  e  outra  voltada  para  o  acompanha-
mento dos elementos gerenciais e de exe-
cução não associados a emissões de gases
de efeito estufa de maneira direta. A se-
gunda reunião do GT procurou aprofun-
dar e discutir os elementos de monitora-
mento dos Planos Setoriais (elementos co-
muns e específicos),  com a apresentação
de possíveis instrumentos a serem utiliza-
dos  pelos  coordenadores  dos  Planos.  A
terceira reunião teve foco no trabalho das
Estimativas Anuais (previstas pelo Art. 11
do Decreto  7.390/2010),  com a  elabora-
ção de cronograma para reuniões por se-
tores. Esse trabalho tem sido realizado em
cocoordenação com o MCTI e terá seus
resultados apresentados ao GT Monitora-
mento ainda em 2012.

* Metas Qualitativas 

Código 0707

Descrição
Reduzir riscos e vulnerabilidades ambientais, econômicas e sociais decorrentes da mudança do clima, 
processos de desertificação e degradação da terra para minimizar prejuízos materiais, impactos nos 
ecossistemas e promover a melhoria socioambiental por meio de medidas de adaptação.

Programa Mudanças Climáticas 

Órgão Respon-
sável

Ministério do Meio Ambiente

Metas do Exercício- Associadas a Ações do MMA/SMCQ 

Ordem Descrição
Unidade
de Me-

dida

Meta Física

Prevista ao
Final do

PPA 
Realizada no exercício 
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01 Elaborar o Programa 
Nacional de Adapta-
ção às Mudanças Cli-
máticas.*

- - -

O Plano de Adaptação visa à implementação de me-
didas para promover a adaptação à mudança do cli-
ma pelas três esferas da Federação, com a participa-
ção e a colaboração dos agentes econômicos e soci-
ais interessados ou beneficiários, em particular aque-
les especialmente vulneráveis aos seus efeitos adver-
sos.

O Plano Nacional sobre Mudança do Clima, previsto
para ser concluído em Junho de 2013, incluirá o pro-
cesso de construção do Plano de Adaptação. O GEx
será o fórum de formulação desta iniciativa e condu-
zirá os trabalhos ao longo do ano.

O  Plano  Nacional  de  Adaptação  deverá  servir  de
marco institucional para articulação  e coordenação
entre órgãos do Governo Federal, entes subnacionais
e sociedade civil visando reduzir os riscos e vulnera-
bilidades decorrentes da mudança do clima.

* Metas Qualitativas 

4.2- Informações Sobre Ações Vinculadas a Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao
Estado de responsabilidade da UJ  

QUADRO A.4.6 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE
RESPONSABILIDADE DA UJ

   ORDEM: 01

Identificação da Ação
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Código 18.542.2045.2B85.0001

Descrição Fomento a Projetos para Melhoria da Qualidade Ambiental 

Unidade Responsável Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 

Unidade Orçamentária 44101 – Ministério do Meio Ambiente 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar

Valores Pagos

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados

1.502.571 1.502.571 789.335 692.836 96.499 692.836

Metas do Exercício Para a Ação

Ordem Descrição
Unidade de

Medida

Meta Física Meta Financeira

Prevista Realizada Prevista Realizada

01 Projeto apoiado Unid 2 2 1.502.571 692.836

Principais Resultados 

Apoio, mediante Termo de Cooperação, à Universidade Federal de Santa Maria visando o monitoramento de resíduos e
contaminantes de agrotóxicos e poluentes orgânicos persistentes (POPs) em diferentes fontes de água para consumo hu-
mano, bem como em leite humano, provenientes da zona rural do estado de Rio Grande do Sul. para avaliar os níveis de
exposição da população a esses compostos. O projeto é parte integrante das ações do NIP (Plano Nacional de Implemen-
tação da Convenção de Estocolmo) do Brasil. Publicação de 4 (quatro) peças gráficas: folder informativo sobre a Con-
venção de Estocolmo; livreto com os novos anexos da Convenção de Estocolmo; bloco de notas com o tema Convenção
de Estocolmo; e publicação contendo o Inventário Nacional de Fontes e Estimativas de Emissões de Dioxinas e
Furanos. 

Assinado Termo Aditivo do Termo de Cooperação com a Fiocruz, que tem por objetivo a análise de amostras de leite 
materno de diferentes estados e regiões do Brasil, para análise da contaminação por POPs, com vistas a apoiar a avalia-
ção da eficácia da Convenção de Estocolmo, como parte do Programa de Monitoramento Global de POPs.

Elaboração de minuta inicial de projeto de lei que estabelecerá o controle e regulação do uso, produção, importação e 
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exportação de substâncias químicas no país. A iniciativa permitirá realizar o inventário nacional das substâncias e pro-
dutos químicos, ampliando o conhecimento sobre estes químicos utilizados no país, além de estabelecer competências, 
arranjos institucionais, e mecanismos para a avaliação e gestão de risco destas substâncias.

Outra atividade importante é a execução do projeto de cooperação internacional do projeto PNUD BRA 08 G 32 sobre 
estabelecimento de gestão de resíduos de Bifenilas Policloradas (PCB) e Sistema de Disposição. Esse projeto tem o ob-
jetivo de cumprir a Convenção de Estocolmo sobre poluentes orgânicos persistentes. Dentre as atividades realizadas este
ano destacam-se o levantamento de metodologia de análise de PCB em óleo isolante nos principais laboratórios do país; 
estudo comparativo das metodologias utilizadas em outros países e apontamento das dificuldades e necessidades para 
acreditação dos laboratórios brasileiros pelo INMETRO. Ainda com relação a esse projeto, contratou-se empresa para 
elaboração de uma guia de inventário de PCB para o setor elétrico e capacitação dos atores envolvidos; criou-se o Grupo
Técnico do Conama para discussão da proposta de resolução sobre gerenciamento de PCB e realizou-se uma capacitação
presencial e à distância para os órgãos estaduais de meio ambiente sobre áreas contaminadas com PCB.

Avaliação dos Resultados 

Pode-se afirmar que houve avanço na execução de projetos voltados à melhoria da qualidade ambiental. Entre as princi-
pais realizações destacam-se:

• Assinatura do Termo de Cooperação com a Universidade Federal de Santa Maria visando o monitoramento de 
resíduos e contaminantes de agrotóxicos e poluentes orgânicos persistentes (POPs) em diferentes fontes de 
água para consumo humano, bem como em leite humano, provenientes da zona rural do estado de Rio Grande 
do Sul. 

• Publicação do Inventário de fontes e estimativa de emissões de Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs) produ-
zidos não intencionalmente;

• Publicação de material educativo e de divulgação: folder informativo sobre a Convenção de Estocolmo, livreto 
com os novos anexos da Convenção de Estocolmo; e bloco de notas com o tema Convenção de Estocolmo.

• Elaboração de minuta inicial de projeto de lei que estabelecerá o controle e regulação do uso, produção, impor-
tação e exportação de substâncias químicas no país.

O processo licitatório para o Projeto PCB dispendeu um grande esforço do departamento, pois trata-se de um processo 
de inexigibilidade, mas a contratação da empresa representa um grande avanço no processo de divulgação de informa-
ção sobre poluentes ao cidadão e será uma importante ferramenta para a formulação de políticas públicas por meio do 
portal de registro de emissões e transferência de poluentes- RETP. 

Já com relação ao projeto de gerenciamento de Bifenilas Policloradas, também tivemos marcos importantes com a cons-
trução da proposta de Resolução Conama, o guia de inventário e a capacitação dos órgãos estaduais de meio ambiente 
no gerenciamento de passivos contaminados com PCB.

QUADRO A.4.6.2– AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE
RESPONSABILIDADE DA UJ
   ORDEM: 02
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Identificação da Ação

Código 18.128.2045.2B87.0001

Descrição Capacitação para Qualidade Ambiental 

Unidade Responsável Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 

Unidade Orçamentária 44101 – Ministério do Meio Ambiente 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar

Valores Pagos

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados

182.945 182.945 53.846 40.906 - 12.940 40.906

Metas do Exercício Para a Ação

Ordem Descrição
Unidade de

Medida

Meta Física Meta Financeira

Prevista Realizada Prevista Realizada

01 Técnico capacitado Unid 120 546 182.945 53.846

Principais Resultados 

Apoio à participação de 15 servidores de órgãos  estaduais de meio ambiente afetos ao controle e à gestão de poluentes
orgânicos persistentes no I Curso Internacional de Capacitação Intensiva em Poluentes Orgânicos Persistentes da Con-
venção de Estocolmo, em janeiro e fevereiro de 2012, na Companhia Ambiental de São Paulo (CETESB), em São Paulo.

Realização do “Seminário para Integração das Cartas de Sensibilidade Ambiental a Derramamento de Óleo”, em 28 e 29
de maio, com o objetivo de promover a compatibilização das informações já geradas, aprimorar os trabalhos de mapea-
mento e possibilitar a troca de experiências entre os executores de projetos de mapeamento já realizados e os novos co-
ordenadores de equipes. Participação de 30 técnicos de instituições públicas e privadas, sendo membros de Universida-
des Federais e Estaduais, Órgãos Estaduais de Meio Ambiente, Órgãos Federais de Meio Ambiente (MMA, Ibama,
ICMBio), MCT, ANP e CNPq.

Realização do "Seminário Diálogo Brasil-União Europeia para Ações Estratégicas de Prevenção de Riscos de Acidentes
com Produtos Químicos Perigosos", em 29 e 30 de agosto, no âmbito do Projeto Diálogos Setoriais União Europeia –
Brasil (coordenado pelo MPOG), com o objetivo de apresentar experiências nacionais de mapeamento e as internacio-
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nais bem sucedidas que possam subsidiar a padronização da metodologia a ser adotada no Brasil. O seminário foi com-
posto por 58 participantes de instituições públicas e privadas, oriundos dos órgãos estaduais de meio ambiente, defesa
civil, saúde; Ministérios da Saúde, Meio Ambiente, Trabalho e do Planejamento; Consultores, instituições de ensino, As-
sociações, empresas privadas relacionadas às emergências ambientais e União Europeia. 

Realização do Curso de Primeira Resposta (Awareness), organizado pelo MMA em conjunto com o Centro Nacional de
Gerenciamento de Riscos e Desastres - CENAD, de 12 a 14 de setembro e ministrado por instrutores da agência ameri-
cana  United States  Agency for  International  Development  (USAID) do Office  of  U.S.  Foreign  Disaster  Assistance
(OFDA). Capacitação de 28 técnicos oriundos do Ministério do Meio Ambiente (5), IBAMA (6), Ministério da Saúde
(2), CENAD/Defesa Civil (13), Bombeiros/Goiás (1) e Bombeiros/DF (1).

Realização do “Treinamento de Operações de Atendimento a Vazamentos de Produtos Perigosos”, de 26 a 30 de novem-
bro, em Americana/SP, quando foram capacitados 35 técnicos de órgãos estaduais de meio ambiente das seguintes Uni-
dades da Federação: BA, PA, AL, SC, MT, MS, SP, PE, MG, RJ, ES TO, PB, AC, RS e CE, saúde (1) e defesa civil (1),
além do MMA (1) e IBAMA (13). Destes, 22 foram totalmente custeados pelo MMA. Carga horária total do curso:
40h/a.

Com o apoio do projeto Bra 08 G32 contratou-se a Fundação da Universidade de São Paulo para capacitação do órgãos
estaduais de meio ambiente no gerenciamento de áreas contaminadas com PCB. Além disso, o curso tem o objetivo de
capacitar os OEMAS sobre resolução CONAMA 420/09 na identificação dos valores de referência de qualidade do solo.
O curso foi dividido em duas etapas uma presencial com 70 técnicos na USP em São Paulo e a segunda etapa à distância
com 310 técnicos inscritos. 

Avaliação dos Resultados

Foram realizados, com o apoio do MMA, um curso e um treinamento para capacitação de técnicos dos órgãos gestores
de meio ambiente e de outros órgãos de Governo, em temas relacionados à qualidade ambiental.

A realização de cursos na área de emergência com produtos perigosos, especialmente os de nível operacional, é uma de -
manda constante dos membros das Comissões do P2R2. 

Com a iniciativa de capacitação envolvendo técnicos de vários setores envolvidos (meio ambiente, defesa civil, saúde,
bombeiros e outros), as Comissões Estaduais do P2R2 terão condições de, posteriormente, replicar o conhecimento ad-
quirido nos cursos para outros técnicos e instituições, com o objetivo de fortalecer todas as instituições atuantes na co-
missão e de desenvolver um corpo técnico capaz de atuar nas emergências regionais.

Com as capacitações de nível de alerta e operacional, as instituições estaduais tornam-se mais preparadas para exercer
suas atividades e promover a proteção das pessoas e do meio ambiente envolvido nos acidentes com produtos perigosos.
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QUADRO A.4.6  – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA DE GESTÃO,  MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE
RESPONSABILIDADE DA UJ
   ORDEM: 03

Identificação da Ação

Código 18.543.2045.2B88.0001

Descrição Prevenção e Combate a Danos Ambientais Causados pela Indústria do Petróleo 

Unidade Responsável Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 

Unidade Orçamentária 44101 – Ministério do Meio Ambiente 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar

Valores Pagos

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados

283.834 283.834 283.834 283.834 - - 283.834

Metas do Exercício Para a Ação

Ordem Descrição
Unidade de

Medida

Meta Física Meta Financeira

Prevista Realizada Prevista Realizada

01 Plano elaborado Unid 1 1 283.834 283.834

Principais Resultados 

Esta ação concorre, juntamente com a Ação “Delimitação das Áreas Marinhas Ecologicamente Sensíveis a Óleo” para o
cumprimento do Termo de Cooperação entre o MMA, por meio da SMCQ, e o Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq) para a execução dos projetos de mapeamento da sensibilidade ambiental ao óleo da
zona costeira e marinha para as quatro bacias sedimentares marítimas: Bacia da Foz do Amazonas; Bacia do Pará-Mara -
nhão/Barreirinhas; Bacia de Campos e Bacia de Pelotas.

Para dar início aos estudos de mapeamento, foi realizado o “Seminário para Integração das Cartas de Sensibilidade Am -
biental a Derramamento de Óleo”, com o objetivo de promover a compatibilização das informações já geradas pelas
Cartas SAO já finalizadas, aprimorar os trabalhos de mapeamento e possibilitar a troca de experiências entre os executo-
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res de projetos já realizados e os novos coordenadores de equipes.

O montante total de recursos a serem descentralizados para a execução dos trabalhos de mapeamento de sensibilidade,
no período de três anos, foram estimados em R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), sendo repassado desta ação a
totalidade dos recursos disponibilizados para o exercício de 2012: R$ 283.834,00 (duzentos e oitenta e três mil, oitocen -
tos e trinta e quatro reais). 

Avaliação dos Resultados 

Todos os estudos já encontram-se em andamento e deverão ser concluídos, parte em 2013 e parte em 2014. 

A disponibilização dos estudos de caracterização das áreas costeiras e marinhas e dos Atlas contribuem para orientar os 
esforços das equipes que lidam com essas emergências na contenção, remoção e limpeza dos vazamentos de óleo e para 
auxiliar na minimização das potenciais consequências ambientais deles decorrentes.

QUADRO A.4.6.4 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE
RESPONSABILIDADE DA UJ
ORDEM: 04

Identificação da Ação

Código 18.542.2045.2D05.0001

Descrição Promoção da Atmosfera 

Unidade Responsável Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 

Unidade Orçamentária 44101 – Ministério do Meio Ambiente 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar

Valores Pagos

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados

170.390 170.390 - - - - -

Metas do Exercício Para a Ação

Ordem Descrição Unidade de
Medida

Meta Física Meta Financeira

Prevista Realizada Prevista Realizada
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01 Indicador desenvolvido Unid - - - -

Principais Resultados

Embora o recurso orçado para a realização da Meta Física tenha sido totalmente contingenciado, o setor desempenhou
em 2012 as seguintes atividades pertinentes ao controle da poluição atmosférica:

• Acompanhamento, em conjunto com a ANP, IBAMA, ANFAVEA, MME e Petrobras, da entrada em vigor da
Fase P7 do PROCONVE, relativa aos veículos pesados do ciclo Diesel. Neste tema, o desenvolvimento dos tra-
balhos se deu, basicamente, na tomadas de decisões relativas a logística da produção, distribuição e comerciali -
zação no país de óleo diesel de baixos teores de enxofre (S50 e S10) e do Agente Redutor Líquido Automotivo
- ARLA 32, medidas objetivam a redução dos poluentes atmosféricos SOx e NOx.

• Acompanhamento da implementação da Resolução CONAMA nº 418/2009, referente a elaboração dos Planos
de Controle da Poluição Veicular - PCPV pelos Estados, como subsídio para os Programas de Inspeção e Ma-
nutenção de Veículos em Uso - Programas I/M.

• Coordenação da 5ª e 6ª Reuniões Ordinárias ,bem como da 2ª Reunião Extraordinária da Comissão de Acom-
panhamento  e  Avaliação  do Programa  de Controle  da  Poluição  do Ar  por Veículos  Automotores  -
CAP/PROCONVE. A CAP, conforme definido pela Resolução CONAMA nº 414/2009, se constitui em uma
comissão específica que tem por objetivos acompanhar a execução do atendimento ao estabelecido no PRO-
CONVE; avaliando o Programa com vistas a sua eficiência e eficácia.

• Início das tratativas com o IBAMA objetivando a elaboração do Inventário Nacional de Fontes Fixas de Po-
luição Atmosférica, com base nos dados informados no Cadastro Técnico Federal de Atividades Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais.

• Elaboração de proposta de alteração da Resolução CONAMA nº 03/90 que trata dos Padrões de Qualidade do
Ar, considerando os estudos toxicológicos da Organização Mundial de Saúde-OMS;

• Coordenação das reuniões do GT Inventários de Emissões de Poluentes por Fontes Veiculares, cujos objeti-
vos são definir metodologias de referência a serem adotadas nacionalmente, bem como os poluentes atmosféri -
cos a serem considerados para elaboração de inventários de fontes móveis, nos termos do Programa Nacional
de Controle da Qualidade do Ar-PRONAR.  O GT visa criar as bases técnicas, instrumentais e normativas que
permitam a atualização contínua e sistemática dos Inventários Nacionais de Emissões para os Veículos Pesa-
dos, Leves e Motociclos, com detalhamento para as Regiões Metropolitanas de São Paulo, Porto Alegre, Curiti -
ba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Fortaleza, Belém e Distrito Federal.

Elaboração do Indicador de Emissão de Poluentes Atmosféricos por Fontes Móveis - IPAFM, associado as emissões
de CO, NOx, HC e Material particulado (MP) em território nacional, resultantes da atividade de transporte (fontes
móveis). 

Avaliação dos Resultados

Todas as atividades listadas estão em consonância com o resultado esperado que é a redução da poluição atmosférica
causada por fontes móveis e fixas. Além disso, alguns desses poluentes se constituem em precursores de Gases do Efeito
Estufa (GEE).

Como um primeiro resultado prático das ações desenvolvidas, podemos elencar o Indicador de Emissão de Poluentes
Atmosféricos por Fontes Móveis - IPAFM que correlaciona as variações quantitativas experimentadas pela frota auto-
motiva do país em determinado período, com as emissões dos poluentes CO, NOx , HC e Material Particulado(MP) no
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mesmo período. Pelos dados referenciados verifica-se que ocorreu uma diminuição dos poluentes considerados, apesar
do crescimento da frota no período 2002-2012.

QUADRO A.4.6.–  AÇÕES VINCULADAS  A PROGRAMA DE GESTÃO,  MANUTENÇÃO  E SERVIÇOS DE
RESPONSABILIDADE DA UJ
ORDEM: 05

Identificação da Ação

Código 18.542.2045.6635.0001

Descrição Delimitação das Áreas Marinhas Ecologicamente Sensíveis a Óleo 

Unidade Responsável Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 

Unidade Orçamentária 44101 – Ministério do Meio Ambiente 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar

Valores Pagos 
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados

995.688 995.688 995.688 995.688 - - 995.688

Metas do Exercício Para a Ação

Ordem Descrição
Unidade de

Medida

Meta Física Meta Financeira

Prevista Realizada Prevista Realizada

01 Carta produzida Unid 2 2 995.688 995.688

Principais Resultados 

Celebrado Termo Aditivo para repasse de recursos referente ao Termo de Cooperação celebrado entre o MMA, por meio
da SMCQ, e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para a execução dos projetos
de mapeamento da sensibilidade ambiental ao óleo da zona costeira e marinha para as quatro bacias sedimentares maríti-
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mas: Bacia da Foz do Amazonas; Bacia do Pará-Maranhão/Barreirinhas; Bacia de Campos e Bacia de Pelotas.

O montante total de recursos a serem descentralizados para a execução desses trabalhos, no período de três anos, foram
estimados em R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), sendo repassado desta Ação a totalidade dos recursos disponi -
bilizados para o exercício de 2012: R$ 995.688,00. 

Desta forma, encontram-se em execução:

• na Bacia de Campos: o projeto: “Mapeamento da Sensibilidade Ambiental ao Óleo na Bacia Marítima de Cam-
pos”, coordenado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ;

• na Bacia do Pará–Maranhão/Barreirinhas: o projeto: “Elaboração de cartas SAO para a Bacia do Pará-Mara-
nhão/ Barreirinhas”, coordenado pela Universidade Federal do Pará (Instituto de Geociências);

• na Bacia da Foz do Amazonas: o projeto: “Mapeamento e Elaboração de cartas de sensibilidade ambiental para
derramamento de óleo (cartas SAO) para a Bacia da Foz do Amazonas”, coordenado pelo Instituto de Pesquisas
Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá - IEPA; e 

• na Bacia de Pelotas: o projeto: “Cartas de Sensibilidade Ambiental ao Derramamento de Óleo – da Bacia de
Pelotas”, coordenado pela Universidade Federal de Rio Grande – FURG.

Finalizado o Convênio MMA-UFBa/FAPEX, com a conclusão dos trabalhos de elaboração dos Atlas e Cartas SAO da
Bacia do Sul da Bahia (abrangendo Jacuípe, Camamu–Almada, Jequitinhonha, Cumuruxatiba e Mucuri) e com a impres-
são de 500 exemplares a serem distribuídos aos órgãos envolvidos nas emergências. 

Avaliação dos Resultados 

A Equipe Técnica deste MMA vem fazendo o acompanhamento da execução desses projetos de mapeamentos de sensi -
bilidade por meio da participação em seminários e reuniões técnicas regionais nas Bacias de Pelotas, Pará-Maranhão e
Foz do Amazonas. 

Com a conclusão dos Atlas e Cartas SAO da Bacia do Sul da Bahia, só restarão 5 bacias para finalizar o Plano Cartográ-
fico para Mapeamento de Sensibilidade Ambiental a Derramamento de Óleo em Áreas Costeiras e Marinhas, que abran-
ge nove agrupamentos de bacias sedimentares marítimas. Todos os estudos já encontram-se em andamento e deverão ser
concluídos, parte em 2013 e parte em 2014.

A disponibilização dos estudos de caracterização das áreas costeiras e marinhas e dos Atlas contribuem para orientar os
esforços das equipes que lidam com essas emergências na contenção, remoção e limpeza dos vazamentos de óleo e para
auxiliar na minimização das potenciais consequências ambientais deles decorrentes.

QUADRO A.4.6  – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA DE GESTÃO,  MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE
RESPONSABILIDADE DA UJ
ORDEM: 06

Identificação da Ação

Código 18.542.2045.8496.0001
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Descrição
Implementação do Plano Nacional de Prevenção, Preparação e Respostas Rápida e Emer-
gências Ambientais em Produtos Perigosos – P2R2

Unidade Responsável Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 

Unidade Orçamentária 44101 – Ministério do Meio Ambiente 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar
Valores Pagos

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados

1.262.000 1.262.000 764.424 - 764.424 -

Metas do Exercício Para a Ação

Ordem Descrição
Unidade de

Medida

Meta Física Meta Financeira

Prevista Realizada Prevista Realizada

01 Projeto apoiado unid 2 1 1.262.000 764.424

Principais Resultados 

Realizado apoio à Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e à Secretaria Estadual de Defesa Civil de SC, por
meio do Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres (CEPED), com vistas ao aperfeiçoamento de um
Sistema de Informações e de banco de dados referentes ao transporte de produtos perigosos, estruturação de unidades de
resposta de atendimento a emergências com produtos perigosos, elaboração de material educativo e orientativo sobre
acidentes  com  produtos  perigosos  e  capacitação  técnica.  Valor  total  da  cooperação:  R$  1.061.377,98.  1ª  parcela
(dez/2012): R$ 602.255,60; 2ª parcela (abr/2013): R$ 338.516,24; 3ª parcela (abr/2014): R$ 120.606,14. Com o acompa-
nhamento da execução deste projeto e a capacitação de técnicos de vários setores envolvidos, a UFSC e a Comissão Es-
tadual do P2R2 terão condições de posteriormente, dar continuidade ao projeto, replicando o conhecimento adquirido
neste projeto para outros técnicos e instituições, com o objetivo de desenvolver o mapeamento de outras áreas prioritári-
as no estado e dar continuidade à alimentação e manutenção do Sistema de Informações e banco de dados.

A área técnica de emergências ambientais foi contemplada numa seleção realizada pelo Projeto “Apoio aos Diálogos Se-
toriais União Europeia-Brasil” (coordenado pelo MPOG), com a Ação 75: “Diálogos Setoriais para ações estratégicas de
prevenção de riscos de acidentes com produtos químicos perigosos”, que objetiva promover o intercâmbio e a coopera -
ção entre o Brasil e a União Europeia sobre políticas relacionadas às emergências com produtos químicos perigosos, vi-
sando aprimorar as políticas públicas, a legislação e os instrumentos para o gerenciamento adequado dos riscos de aci -
dentes com produtos perigosos no país. No âmbito dessa Ação, foi realizada uma Missão Técnica em países da União
Europeia, no período de 12 a 23 de março, com o objetivo de promover o intercâmbio e a cooperação entre o Brasil e a
União Europeia em políticas relacionadas às emergências com produtos químicos perigosos. Foi realizado, ainda, o "Se-
minário Diálogo Brasil-União Europeia para Ações Estratégicas de Prevenção de Riscos de Acidentes com Produtos
Químicos Perigosos", em 29 e 30 de agosto, para discutir e apresentar experiências nacionais sobre mapeamento de áre -
as de risco de acidentes com produtos perigosos e as experiências internacionais bem sucedidas que pudessem subsidiar
a padronização de uma metodologia a ser adotada no Brasil.

Como atividades decorrentes dos anos anteriores, foram realizados acompanhamentos dos convênios já celebrados: Con-
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vênio  MMA-CPRH/Pernambuco;  Convênio  MMA-SES/Alagoas;  Convênio  MMA-SUDEMA/Paraíba;  Convênio
MMA-Naturatins/Tocantins; Convênio MMA-Secretaria de Estado de Governo de Mato Grosso do Sul.

Avaliação dos Resultados 

Os resultados do P2R2 impactam a sociedade como um todo, porque, decorrente dessas atividades, tanto o setor privado
quanto os órgãos públicos envolvidos no Plano P2R2 (nos níveis federal, estaduais e municipais), no esforço de estrutu -
ração e desenvolvimento das equipes que lidam com as emergências químicas, terão melhores condições de realizar o
gerenciamento das suas atividades.

A realização do mapeamento de áreas de risco de acidentes com produtos perigosos reflete a incorporação, nos planeja-
mentos das Comissões Estaduais, de um importante instrumento de gestão para a tomada de decisão sobre as questões de
riscos ambientais proposto pelo Plano P2R2, demonstrando o comprometimento e a integração dos órgãos estaduais com
os programas e diretrizes estabelecidas no âmbito federal, e formulados com a participação de todos os envolvidos. A
execução dos convênios incentivará, ainda, ações integradas e articuladas entre as instituições governamentais e não go-
vernamentais com atuação direta ou indireta no tema emergências ambientais com produtos perigosos. 

Como consequência do importante trabalho desenvolvido junto aos estados, até o momento já encontram-se formaliza-
das, por meio de Decretos Estaduais, 17 Comissões Estaduais do P2R2: AC, AL, BA, CE, ES, MT, MS, MG, PA, PB,
PE, PR, RJ, RS, SC, SP, TO. Ainda, foram formalizadas as Comissões Municipais de Campo Grande e de Três Lagoas,
no Mato Grosso do Sul e a Sub-regional do Litoral Norte do Estado de São Paulo.

QUADRO  A.4.6–  AÇÕES VINCULADAS  A  PROGRAMA  DE  GESTÃO,  MANUTENÇÃO  E SERVIÇOS  DE
RESPONSABILIDADE DA UJ
ORDEM: 07

Identificação da Ação

Código 18.543.2067.10TT.0042

Descrição Monitoramento da Recuperação da Bacia Carbonífera de Santa Catarina 

Unidade Responsável Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 

Unidade Orçamentária 44101 – Ministério do Meio Ambiente 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar

Valores Pagos 
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados

152.448 152.448 143.571 46.788 96.783 46.788

Metas do Exercício Para a Ação
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Ordem Descrição
Unidade de

Medida

Meta Física Meta Financeira

Prevista Realizada Prevista Realizada

01 Plano implantado % execução 12 12 152.448 143.571

Principais Resultados 

A descentralização de crédito e o repasse financeiro referidos compõem a promoção de forma progressiva (2008
a 2014) da participação do Ministério do Meio Ambiente no monitoramento da “Proposta de Indicadores Ambientais
para Recursos Hídricos Superficiais, Recursos Hídricos Subterrâneos, Biota, Cobertura do Solo e Plano de Monitora-
mento destes Indicadores, incluindo Regras de Administração, Publicidade, Acesso e Auditoria no Banco de Dados dos
Indicadores”, que obteve adesão da União e das empresas rés e que foi homologada pela Justiça Federal em Criciúma em
29 de março de 2006. 

A mesma é composta das seguintes especificações que serão apresentadas à SMCQ/MMA pela CPRM, através de relató -
rio de execução físico-financeira e prestação de contas:

 Gerar subsídios para avaliar a recuperação ambiental das áreas afetadas pela atividade de mineração de carvão
no sul de Santa Catarina;

 Dar continuidade ao programa de monitoramento da qualidade das águas de rios, córregos e das bocas de minas
abandonadas com drenagem ácida;

 Iniciar o monitoramento dos sistemas aquíferos, propiciando o conhecimento da realidade atual da qualidade
das águas subterrâneas;

 Estabelecer as cargas de poluição dos rios e das bocas de minas com drenagem ácida afetadas pela mineração de
carvão nas bacias dos rios Araranguá, Urussanga e Tubarão;

 Criar modelos que possam predizer a qualidade das águas diante de vários cenários: recuperação, abandono de
áreas, introdução de novas fontes de poluição;

 Gerar informações sobre a qualidade das águas superficiais e subterrâneas para subsidiar o Enquadramento de
Águas a ser definido pelos Comitês de Bacias Hidrográficas (Araranguá, Tubarão e Urussanga);

 Difundir o conhecimento da qualidade das águas, propiciando a implantação de Programas de Educação Ambi -
ental;

 Estabelecer bioindicadores para a recuperação de áreas degradadas;

 Gerar informações sobre a evolução da recuperação das áreas degradadas para a análise do GTA Grupo Técnico
de Assessoramento da Execução da Sentença.

Avaliação dos Resultados 

Observa-se que nessa ação foi executada a parcela do monitoramento que havia sido programada para o ano de referên-
cia.

QUADRO A.4.6  – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA DE GESTÃO,  MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE
RESPONSABILIDADE DA UJ
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ORDEM: 08

Identificação da Ação

Código 18.542.2050.20MA.0001

Descrição Monitoramento Contínuo das Emissões Setoriais de Gases de Efeito Estufa no Brasil 

Unidade Responsável Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 

Unidade Orçamentária 44101 – Ministério do Meio Ambiente 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar

Valores Pagos

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados

1.300.000 1.300.000 1.175.624 135.125 1.040.499 135.125

Metas do Exercício Para a Ação

Ordem Descrição
Unidade de

Medida

Meta Física Meta Financeira

Prevista Realizada Prevista Realizada

01 Monitoramento realizado Unid 4 4 1.300.000 1.175.125

Principais Resultados 

A estratégia de monitoramento dos Planos de Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima, previstos pelo Decreto n°
7.390/2010, está sendo delineada por meio do Grupo de Trabalho de Monitoramento de Emissões de Gases de Efeito
Estufa (GT Monitoramento), no âmbito do Grupo Executivo sobre Mudança do Clima (GEx). O GT Monitoramento,
coordenado pelo MMA, deliberou que os indicadores para o monitoramento e avaliação da efetividade dos Planos deve-
riam ser divididos de acordo com duas naturezas distintas: uma voltada para o monitoramento de emissões de gases de
efeito estufa dos planos setoriais, e sua desejada redução, e outra voltada para o acompanhamento dos elementos geren-
ciais e de execução não associados a emissões de gases de efeito estufa de maneira direta. Em 2013, o GT continuará se
reunir para garantir a continuidade dos trabalhos de identificação e aplicação de metodologias de monitoramento dos
Planos Setoriais e desenvolvimento de uma plataforma eletrônica para guarda e controle das informações. 

O MMA conta com o apoio do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos - CGEE no desenho do sistema de monitora -
mento de gases de efeito estufa nas ações dos Planos Setoriais de Mitigação e Adaptação. O contrato com o CGEE bus -
ca auxiliar no acompanhamento dos Planos Setoriais, bem como elaborar, implementar, acompanhar e avaliar a estraté-
gia de monitoramento de emissões de gases de efeito estufa, tendo em conta a forma (banco de dados / plataforma ele -
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trônica); e o conteúdo (metodologias empregadas) das ferramentas de monitoramento de emissões de gases de efeito es-
tufa.

Também com a intenção de intensificar as ações voltadas para o monitoramento das reduções de emissões de gases de
efeito estufa associadas aos Planos Setoriais, dentre eles, o Plano ABC, o MMA celebrou Acordo de Cooperação Técni-
ca com a Embrapa Agrossilvipastoril a fim de promover estudos sobre a quantificação das emissões de gases de efeito
estufa do solo para a atmosfera, associadas aos diferentes tipos de sistemas de manejo agrícola, especialmente o sistema
de integração lavoura-pecuária-floresta. Tais estudos serão desenvolvidos a partir da coleta de dados realizada por siste-
mas automatizados de coleta e análise de gases de efeito estufa.

Avaliação dos Resultados 

Em 2012 foi iniciado o processo para a implementação de um sistema de monitoramento, relato e verificação para os
planos setoriais de mitigação e adaptação à mudança do clima, no âmbito do Plano Nacional sobre Mudança do Clima.
Esse sistema tem o objetivo de produzir um diagnóstico e análise do processo de implementação e da efetividade do
Plano Nacional sobre Mudança do Clima, no que diz respeito aos referidos planos setoriais. As estimativas sobre as re -
duções de emissões devido à implantação das ações dos Planos Setoriais de Mitigação e Adaptação deverão ser divulga-
das de maneira periódica, para que possam servir como um dos instrumentos de avaliação do cumprimento dos compro-
missos voluntários assumidos no âmbito da Política Nacional sobre Mudança do Clima. 

QUADRO A.4.6.–  AÇÕES VINCULADAS  A PROGRAMA DE GESTÃO,  MANUTENÇÃO  E SERVIÇOS DE
RESPONSABILIDADE DA UJ
ORDEM: 09

Identificação da Ação

Código 18.541.2050.20M7.0001

Descrição Estímulo ao Uso Sustentável de Fontes Alternativas de Energia

Unidade Responsável Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 

Unidade Orçamentária 44101 – Ministério do Meio Ambiente 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar

Valores pagos

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados
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1.090.753 1.090.753 254.156 254.156 0 0 254.156

Metas do Exercício Para a Ação

Ordem Descrição
Unidade de

Medida

Meta Física Meta Financeira

Prevista Realizada Prevista Realizada

01 Estudos realizados Unid 4 4 1.090.753 254.156

Principais Resultados 

1. Revisão do Plano Estratégico para Disseminação de Sistemas de Aquecimento Solar - SAS no país. 

2. Estudo sobre as estratégias para incremento da utilização de fontes energéticas renováveis em países da Europa, e Se-
minário sobre Energias Renováveis. 

3. Estudos para o Plano Nacional de Eficiência Energética – PNEF nas áreas de sistemas de aquecimento solar de água,
geração de energia e eficiência energética na área de saneamento básico, e eficiência energética em Fernando de Noro-
nha.

4. Levantamento de dados e informações para Eficiência Energética no Brasil, nas áreas de protocolos para avaliação de
projetos de eficiência energética dentro das instituições financeiras para concessão de crédito, e desenvolvimento de
uma biblioteca de informações tratadas para o projeto de edificações energeticamente eficientes.

Avaliação dos Resultados 

Os resultados foram alcançados. 

QUADRO  A.4.6–  AÇÕES VINCULADAS  A  PROGRAMA  DE  GESTÃO,  MANUTENÇÃO  E SERVIÇOS  DE
RESPONSABILIDADE DA UJ
ORDEM: 10

Identificação da Ação

Código 18.128.2050.20M9.0001

Descrição
Capacitação em Boas Práticas para Eliminação dos Hidroclofluorcarbonos(HCFs) nos Sis-
temas de Refrigeração Comercial 

Unidade Responsável Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 

Unidade Orçamentária 44101 – Ministério do Meio Ambiente 
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Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar

Valores Pagos

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados

208.000 208.000 49.375 49.375 0 0 49.375

Metas do Exercício Para a Ação

Ordem Descrição
Unidade de

Medida

Meta Física Meta Financeira

Prevista Realizada Prevista Realizada

01 Pessoa capacitada Unid 160 156 208.000 49.375

Principais Resultados 

Foram produzidos os seguintes documentos em articulação com a Agência de Cooperação Internacional Alemã (GIZ),
Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) e a Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Venti-
lação e Aquecimento (ABRAVA): 1-Conceito do programa de capacitação e treinamento para o setor de refrigeração
em supermercados; 2- Proposta de distribuição dos cursos de capacitação por região e por estado representante; 3- Pro-
posta de ementa para os cursos de boas práticas; 4- Termo de referência para a contratação de entidade para o desenvol-
vimento do treinamento em boas práticas contendo estrutura da proposta técnica e modelo de cálculo dos custos; 5- Ela-
boração de lista de entidades capacitadas a ministrar os cursos de capacitação. 

Em complementação às ações de capacitação para o setor de refrigeração comercial foram realizados treinamentos para
as empresas beneficiadas com Unidades de Reciclagem para Substâncias Destruidoras da Camada de Ozônio, entre elas
os HCFCs. Foram treinados 156 funcionários das 120 empresas beneficiadas. 

Avaliação dos Resultados 

O Programa Brasileiro de Eliminação dos Hidroclorofluorcarbonos prevê a capacitação de mecânicos refrigeristas que
realizam serviços de manutenção em equipamentos de refrigeração. O treinamento em boas práticas de refrigeração tem
por finalidade reduzir o vazamento e consequente emissão para a atmosfera de gases refrigerantes que destroem a ca -
mada de ozônio e contribuem para o aquecimento global contribuindo para reduzir a demanda do consumo de HCFCs.
Durante o ano de 2012 foram realizadas ações estruturantes relativas à capacitação em boas práticas de refrigeração.

QUADRO A.4.6  – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA DE GESTÃO,  MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE
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RESPONSABILIDADE DA UJ
ORDEM: 11

Identificação da Ação

Código 18.542.2050.8911.0001

Descrição Implementação do Plano Nacional sobre Mudança do Clima 

Unidade Responsável Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 

Unidade Orçamentária 44101 – Ministério do Meio Ambiente 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00) 

Dotação Despesa Restos a Pagar

Valores Pagos

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados

1.696.923 1.696.923 1.359.280 386.906 1.272.374 386.906

Metas do Exercício Para a Ação

Ordem Descrição
Unidade de

Medida

Meta Física Meta Financeira

Prevista Realizada Prevista Realizada

01 Plano implementado Unid 1 1 1.696.923 1.359.280

Principais Resultados 

O Plano Nacional sobre Mudança do Clima, elaborado em 2008, reuniu num só documento todas as iniciativas gover-
namentais em andamento que contribuíam para a mitigação da mudança do clima, apresentando ações para reduzir a
emissão de gases de efeito estufa provenientes dos seguintes setores: florestas e outros biomas, agropecuária, energia,
indústria, transportes, resíduos e saúde, além de estabelecer ações para adaptação à mudança do clima. O Plano é um
dos instrumento de implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei 12.187/2009, PNMC).

A atualização do Plano Clima foi iniciada em outubro 2012, após a finalização dos quatro últimos Planos Setoriais de
Adaptação e Mitigação, previstos na PNMC. A sua revisão, iniciando-se pela referida atualização, incluirá um diagnós -
tico do processo de implementação de suas ações e dos avanços institucionais ocorridos no Brasil sobre mudança do
clima desde a sua elaboração em 2008. A atualização do Plano Clima será concluída em 2013, após realização de con -
sultas públicas.
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Avaliação dos Resultados 

Conforme Decreto 7390/2010, o Plano Nacional sobre Mudança do Clima deverá ser revisto a cada quatro anos, previa-
mente à elaboração dos Planos Plurianuais. A atualização do Plano, em curso no GEx/CIM, é parte do processo de revi-
são, que deverá ser finalizado em 2015.

Análise Crítica 

A execução das metas físicas e avaliação dos resultados alcançados são coerentes com os
recursos executados.

Destacam-se  como  problemas  na  execução  dos  recursos  orçamentários   as  dificuldades
celebração de convênios, em razão das  entidades proponentes não cumprirem as determinações da
leguslação vigente e o contigenciamento de recursos orçamentarios.  
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4.3 – Informação Sobre a Execução Orçamentária e Financeira da Despesa 

QUADRO A.4.7 – IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS  DA UJ

Denominação das Unidades Orçamentárias Código da UO
Código SIAFI da

UGO
Ministério do Meio Ambiente – Administração Direta 44101 440002

QUADRO A.4.8 – PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES Valores em R$
1,00

Origem dos Créditos
Orçamentários

Grupos de Despesas Correntes
1 – Pessoal e Encargos

Sociais
2 – Juros e Encargos

da Dívida
3- Outras Despesas

Correntes
Exercícios Exercícios Exercícios

2012 2011 2012 2011 2012 2011
L
O
A

Dotação proposta pela UO - - - - 10.426.609 10.979.812
PLOA - - - - 10.426.609 10.979.812
LOA - - - - 10.426.609 10.979.812

C
R
É
D
I
T
O
S

Suplementares - - - - - -

Especiais
Abertos - - -  - -
Reabertos - - -  - -

Extraordinários
Abertos - - -  - -
Reabertos - - -  - -

Créditos Cancelados
- - - - - 515.000

Outras Operações  - - - -  
Total  - - - 10.426.609 10.464.812

Fonte: LOA-2012 

QUADRO A.4.9 – PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL
Valores em R$ 1,00

Origem dos Créditos
Orçamentários

Grupos de Despesa de Capital

4 – Investimentos
5 – Inversões
Financeiras

6- Amortização da
Dívida

Exercícios Exercícios Exercícios
2012 2011 2012 2011 2012 2011

L Dotação proposta pela UO  1.042.796  1.020.188 - - - -
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O
A

PLOA  1.042.796  1.020.188 - - - -
LOA  1.042.796  1.020.188 - - - -

C
R
É
D
I
T
O
S

Suplementares   - - - -

Especiais
Abertos    - - -  
Reabertos    - - -  

Extraor
dinários

Abertos  93.444  -  - - -  
Reabertos    - - -  

Créditos Cancelados
  - - - -

Outras Operações   - -  -

Total  1.136.240  1.020.188 - - - -

Fonte: LOA-2012

QUADRO A.4.10 – QUADRO RESUMO DA PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS E DA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 

Valores em R$ 1,00

Origem dos Créditos
Orçamentários

Despesas Correntes Despesas de Capital
9 – Reserva de
Contingência

Exercícios Exercícios Exercícios
2012 2011 2012 2011 2012 2011

L
O
A

Dotação proposta pela UO  10.426.609 10.979.812  1.042.796  1.020.188 - -
PLOA 10.426.609 10.979.812  1.042.796  1.020.188 - -
LOA 10.426.609 10.979.812  1.042.796  1.020.188 - -

C
R
É
D
I
T
O
S

Suplementares - - - - -

Especiais
Abertos - - - - - -
Reabertos - - - - - -

Extraordinários
Abertos -  -  93.444 - - -
Reabertos -  -  - - - -

Créditos Cancelados
-  515.000 - - - -

Outras Operações -  - - - - -
Total  10.426.609  10.464.812  1.136.240  1.020.188 - -

Fonte: LOA -2012

Análise Crítica

Comparando o orçamento do exercício 2012 com o do exercício 2011,  ocorreu uma redução
de  4,4%  , no entanto, se considerar o crédito extraordinário aberto no final do exercício de 2012
esta redução passa para 4%.

Esses decréscimos que vêm sendo registrado desde do exercício de 2010, estão restringindo
bastante o desenvolvimento de suas atividades da SMCQ. 

Durante  a  elaboração  do  PLOA,  esta  unidade  solicita  ampliação  desde  valores,
demonstrando sua real necessidade, no entanto, pelos limites fixados pelos órgãos de planejamento
ao MMA, torna-se dificil o atendimento das solicitações. 

No final do exercício a Presidência da República editou a Medida Provisória nº. 598, de 27
de dezembro de 2012, com o objetivo de dar continuidade à execução de investimentos prioritários
no exercício de 2013. Nas açãoes orçamentárias da SMCQ crédito extraordinário foi no valor de R$
93.444,00(noventa e três mil, quatrocentos e qurenta e quatro reais).
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QUADRO A.4.11 – MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA

Valores em R$ 1,00

Natureza da Movimentação de Crédito

UG 

Classificação da ação

Despesas Correntes

Conce-
dente

Rece-
bedora

1 – Pessoal e
Encargos

Sociais

2 – Juros e
Encargos da

Dívida

3 – Outras
Despesas
Correntes

Movimentação Interna

Concedidos 440031 440079 44101.18.542.2045.1C49.0001 324.878

Recebidos 440002 440031

 44101.18.122.2124.2000.0001 887.899
 44101.18.128.2045.2B87.0001 54.000
44101.18.542.2045.2B85.0001 284.360
44101.18.542.2045.6635.0001 860.000
44101.18.542.2045.8496.0001 667.584
44101.18.542.2050.20MA.0001 715.279
44101.18.542.2050.8911.0001 1.477.068
44101.18.542.2045.2B88.0001 283.834
44101.18.543.2067.10TT.0042 105.660

Movimentação Externa
Concedidos 440031

135022 44101.18.542.2050.20MA.0001 39.655
153164 44101.18.542.2045.2B85.0001 284.360
153163 44101.18.542.2045.8496.0001 667.584

Recebidos 447002 440031 44902.18.122.2124.2000.0001 135.000

Natureza da Movimentação de Crédito
UG 

Classificação da ação
Despesas de Capital

Conce-
dente

Rece-
bedora

4 –
Investimentos

5 – Inversões
Financeiras

6 – Amortização
da Dívida

Movimentação Interna Concedidos
Recebidos 440002 440031 44101.18.542.2045.2B85.0001 40.320

44101.18.542.2045.6635.0001 135.688
44101.18.542.2045.8496.0001 108.376
44101.18.542.2050.20MA.0001 460.345
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44101.18.543.2067.10TT.0042 46.788

Movimentação Externa
Concedidos

440031 135022 44101.18.542.2050.20MA.0001 460.345
440031 153164 44101.18.542.2045.2B85.0001 40.320

Recebidos
Fonte: Siafi 
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QUADRO A.4.14 – DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – CRÉDITOS
DE MOVIMENTAÇÃO

Valores em R$ 1,00

Modalidade de Contratação
Despesa Liquidada Despesa paga

2012 2011 2012 2011
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f)

a) Convite
b) Tomada de Preços
c) Concorrência
d) Pregão 520.438 216.772 520.438 216.772
e) Concurso
f) Consulta

2. Contratações Diretas (g+h)
g) Dispensa 349.805 - 349.805 -
h) Inexigibilidade

3. Regime de Execução Especial
i) Suprimento de Fundos

4. Pagamento de Pessoal (j+k)
j) Pagamento em Folha
k) Diárias 255.828 165.425 255.828 165.425

5. Outros* 264.370 20.347 264.370 20.347
6. Total (1+2+3+4+5) 1.199.441 402.544 1.199.441 402.544
Fonte:Siafi

Observação:  No  Relatório  de  Gestão  de  2011,  foram  considerados,  também,   as   ações
orçamentárias  desta  unidade  executadas  na  UG  440001-SPOA/MMA,  em  razão,  disso  foram
procedidas  correções  nas  colunas  referentes  ao  exercício  2011  ,  uma  vez  que  neste  relatório
constam somente a execução da UG 440031-SMCQ.

63



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E QUALIDADE AMBENTAL 

Relatório de Gestão – 2012 

QUADRO A.4.15 – DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA
CRÉDITOS DE MOVIMENTAÇÃO

Valores em R$ 1,00

DESPESAS CORRENTES

Grupos de Despesa
Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos

1 – Despesas de Pessoal 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
- - - - - - - - -

2 – Juros e Encargos da Dívida
- - - - - - - -

3 – Outras Despesas Correntes
3390.35 – Serviços de Consultoria 1.152.692 - 349.805 - 802.887 - 349.805 -
3390.39 – Outros Serv. Terceiros – PJ  1.056.724 - - - 1.056.724 - - -
3390.33- Passagens e Despesas com Locomoção 645.500 331.528 520.198 216.687 125.302 114.841 520.198 216.687
Demais elementos do grupo 329.438 570.772 329.438 185.772 827.034 385.000 329.438 185.459

DESPESAS DE CAPITAL
Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos

4 – Investimentos 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
4432.52- Equipamentos  Material Permanente 107.444 - - - 107.444 - -
4430.41- Contribuições - 223.400 - 223.400 -
4490.52- Equipamentos  Material Permanente - - - - - - - 11.043
Demais elementos do grupo

5 – Inversões Financeiras
- - - - - - - -

6 – Amortização da Dívida
- - - - - - - -

Fonte: Siafi 
No Relatório de Gestão de 2011, foram considerados, também,  as  ações orçamentárias desta unidade executadas na UG 440001-SPOA/MMA, em razão, disso foram procedidas
correções nas colunas referentes ao exercício 2011 , uma vez que neste relatório constam somente a execução da UG 440031-SMCQ.

64



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E QUALIDADE AMBENTAL 

Relatório de Gestão – 2012 

5.Tópicos Especiais da Execução Orçamentária e Financeira 

5.2 – Pagamentos e Cancelamentos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores  

QUADRO A.5.2 - SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Valores em R$ 1,00

Restos a Pagar Processados

Ano de Inscrição Montante Inscrito
Cancelamentos

Acumulados
Pagamentos
Acumulados

Saldo a Pagar em
31/12/2012

2011
NÃO SE APLICA 2010

...
Restos a Pagar não Processados

Ano de Inscrição Montante Inscrito
Cancelamentos

Acumulados
Pagamentos
Acumulados

Saldo a Pagar em
31/12/2012

2008 133.000 - - 133.000
2010 307.752 114.660 94.965 98.127
2011 723.241 - 608.400 114.841

Fonte: Siafi 

Análise Crítica 

A inscrição de restos a pagar, refere-se a convênio em execução cuja legislação permite a
sua reinscrição. 

O  pagamento  ocorre  de  acordo  com  o  acompanhamento  da  execução,  observando-se
também o fluxo de caixa. 
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5.3 – Transferências de Recursos 

Quadro A.5.3 – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência 

Unidade Concedente ou Contratante

Nome: Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental

CNPJ: 37.115.375/0005-30 UG/GESTÃO:440031/0001

Informações sobre as Transferências 

Modalidade
Nº do ins-
trumento

Beneficiário

Valores Pactuados Valores Repassados
Vigência

Sit.

Global Contrapartida
No Exercí-

cio

Acumulado
até o Exercí-

cio Início Fim

1 701991/08

Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambien-
te - SUDEMA-PB 599.080 68.140 - 397.940 31/12/08 31/12/13 1

1 721146/09

Secretaria de Estado do Go-
verno do Mato Grosso do 
Sul 790.970 79.375 - 711.595 31/12/09 31/05/13 1
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1 704801/09

Instituto Natureza do To-
cantins - NATURA-
TINS-TO 758.125 85.205 - 672.920 31/12/09 31/05/13

1 764837/11
Secretaria de Estado de 
Saúde-AL 858.568 86.000,00 608.400 608.400 31/12/11 31/12/13 1

1
543432/05-

SIAFI
Fundação de Apoio a Pes-
quisa e Extensão - FAPEX 929.510 84.510 - 845.000 30/12/05 31/12/12 1

1
603286/07-

SIAFI

Agência Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídri-
cos - CPRH 624.389 125.650 - 498.739 30/12/07 28/12/13 1

3 03/10-1ºTA
Fundação Oswaldo Cruz - 
FIOCRUZ 281.400 - - 281.400 30/12/09 31/12/13 1

3 02/2011

Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e 
Tecnológico - CNPq 4.000.000 - 1.279.522 2.897.522 29/09/11 31/08/14 1

3 01/2012
Companhia de Pesquisa de 
Recursos Minerais - CPRM 152.448 - 152.448 152.448 11/07/12 31/03/13 1

3 673124-SIA-
FI

Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária - EM-

500.000 - 500.000 500.000 28/11/12 30/11/15 1
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BRAPA

3 03/2012
Universidade Federal de 
Santa Maria - UFSM 324.680 - 324.680 324.680 30/11/12 30/09/13 1

3
673203-SIA-

FI
Universidade Federal de 
Santa Catarina - UFSC 1.061.378 - 602.256 602.256 30/11/12 30/06/14 1

LEGENDA

Modalidade:

1. Convênio 

2. Contrato de Repasse

3. Termo de Cooperação

4. Termo de Compromisso 

Situação da Transferência:

1. Adimplente

2. Inadimplente

3. Inadimplência Suspensa 

4. Concluído 

5. Excluído

6. Rescindido 

7. Arquivado
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Quadro A.5.4 – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios

Unidade Concedente ou Contratante

Nome: Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental

CNPJ: 37.115.375/0005-30

UG/GESTÃO: 440031/00001

Modalidade

Quantidade de Instrumentos
Celebrados em Cada Exercí-

cio

Montantes Repassados em Cada Exercí-
cio, Independentemente do ano de Cele-

bração do Instrumento (em R$ 1,00)

2012 2011 2010 2012 2011 2010

Convênio - 1 - 608.400 74.886 1.604.629

Contrato de Repasse - - -

Termo de Cooperação 4 1 1 2.858.905 1.632.729 494.604

Termo de Compromisso - - -

Totais 4 2 1 3.467.306 1.707.615 2.099.233

Fonte: Siafi , Siconv 
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Quadro A.5.5 – Resumo dos instrumentos de transferência que vigerão em 2013 e exercícios se-
guintes

Unidade Concedente ou Contratante

Nome: Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental

CNPJ: 37.115.375/0005-30 UG/GESTÃO: 440031/0001

Modalidade

Qtd. de Ins-
trumentos

com Vigência
em 2013 e Se-

guintes

Valores (R$ 1,00)
% do Valor Global

Repassado até o Final
do Exercício de 2012Contratados

Repassados até
2012

Previstos para
2013

Convênio 5 3.186.763 2.889.595 297.168 91

Contrato de Repasse - - - -

Termo de Cooperação 6 6.319.906 4.758.306 1.561.600 75

Termo de Compromis-
so - - - -

Totais 11 9.506.669 7.647.901 1.858.768 80

Fonte:Siafi e Siconv 
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QUADRO A.5.6 – RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE TRANSFERÊNCIAS
CONCEDIDAS PELA UJ NA MODALIDADE DE CONVÊNIO, TERMO DE COOPERAÇÃO

E DE CONTRATOS DE REPASSE.

Valores em R$
1,00

Unidade Concedente
Nome: Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental
CNPJ: 37.115.375/0005-30 UG/GESTÃO: 440031/00001

Exercício da
Prestação

das Contas
Quantitativos e Montante Repassados

Instrumentos
(Quantidade e Montante Repassado)

Convênios
Termo de

Cooperação
Contratos de

Repasse

2012
Contas Prestadas

Quantidade - 1 -
Montante Repassado - 272.600 -

Contas NÃO
Prestadas

Quantidade - - -
Montante Repassado - - -

2011
Contas Prestadas

Quantidade - 1 -
Montante Repassado - 14.729 -

Contas NÃO
Prestadas

Quantidade - - -
Montante Repassado - - -

2010
Contas Prestadas

Quantidade - 3 -
Montante Repassado - 459.832 -

Contas NÃO
Prestadas

Quantidade - - -
Montante Repassado - - -

Anteriores a
2010

Contas NÃO
Prestadas

Quantidade - - -
Montante Repassado - - -

Fonte: Siafi, Planilhas de controle-SMCQ
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QUADRO A.5.7 - VISÃO GERAL DA ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE
CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE

Valores em R$ 1,00

Unidade Concedente ou Contratante
Nome: Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental
CNPJ: 37.115.375/0005-30 UG/GESTÃO: 440031/00001

Exercício da
Prestação

das Contas
Quantitativos e Montantes Repassados

Instrumentos

Convênios
Contratos de

Repasse

2012

Quantidade de Contas Prestadas - -
Com Prazo de

Análise ainda não
Vencido

Quantidade
Contas Analisadas - -

Contas Não Analisadas - -
Montante Repassado (R$) - -

Com Prazo de
Análise Vencido

Contas
Analisadas

Quantidade Aprovada - -
Quantidade Reprovada - -

Quantidade de TCE - -
Contas NÃO
Analisadas

Quantidade - -
Montante Repassado (R$) - -

2011

Quantidade de contas prestadas - -

Contas Analisadas
Quantidade Aprovada - -
Quantidade Reprovada - -

Quantidade de TCE - -
Contas NÃO
Analisadas

Quantidade - -
Montante repassado (R$) - -

2010

Quantidade de Contas Prestadas - -

Contas analisadas
Quantidade Aprovada - -
Quantidade Reprovada - -

Quantidade de TCE - -
Contas NÃO
Analisadas

Quantidade - -
Montante Repassado - -

Exercícios
Anteriores a

2010

Contas NÃO
Analisadas

Quantidade 3 -

Montante Repassado 1.812.200 -

Fonte: Siafi e Siconv 

Observação: Em exercícios anteriores a 2010 foi incluído o Convênio 20011CV000045-SQA, no
valor de R$ 420.000,00(qutrocentos e vinte mil reais), que atendendo a determinação de setença
judicial foi efetuada a retirada da inadimplência, e nesse caso a situação no Siafi voltou a ser “a
aprovar”, no entanto, o processo se encontra no TCU em Tomada de Contas Especial. 

Análise Crítica:

Nos últimos anos, esta Secretaria vem promovendo várias ações com intuito de regularizar a
situação dos convênios que se encontram com a prestação de contas “a aprovar”, para sanar essas
pendências, foram promovidas várias ações como:  capacitação de técnicos. 

A documentação da prestação de contas dos 2(dois) convênios na situação a “a aprovar” já
encontra-se em análise financeira. 
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6. Gestaõ de Pessoas, Terceirização de Mão de Obra e Custos Relacionados 

6.1 – Composição do Quadro de Servidores Ativos 

QUADRO A.6.1 – Força de Trabalho da UJ – Situação apurada em 31/12

Tipologias dos Cargos
Lotação Ingressos no exercí-

cio
Egressos no exercí-

cioAutorizada Efetiva

1. Servidores em cargos efetivos (1.1 + 1.2) Não Há 65 19 1 

1.1. Membros de poder e agentes políticos Não Há - - - 

1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) Não Há 65 19 1 

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão Não Há 49 18 1 

1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentra-
lizado

Não Há 6 - - 

1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório Não Há - - - 

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e es-
feras

Não Há 10 1 - 

2. Servidores com Contratos Temporários Não Há 6 - - 

3. Servidores sem Vínculo com a Administração 
Pública

Não Há 4 - 1 

3. Total de Servidores (1+2+3) Não Há 75 19 2 

Fonte: DataWare House - SIAPENET

Esclarecimentos:
Os nomeados apenas para cargo em comissão/Sem Vínculo não foram computados neste Quadro
Item 1.2.1 : Somatório dos Ativos e cedidos (inclusive os que ocuparem cargo em comissão ou fun-
ção)
Item 1.2.2: Somatório somente da Situação Exercício Descentralizado (inclusive os que ocuparem
cargo em comissão)
Item 1.2.4: Somatório da situação requisitado e requisitado de outros órgão(inclusive os que ocupa-
rem cargo em comissão)
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QUADRO A.6.2 – Situações que reduzem a força de trabalho da UJ – Situação em 31/12

Tipologias dos afastamentos
Quantidade de pessoas na situação em

31 de dezembro

1. Cedidos (1.1+1.2+1.3) 3 

1.1. Exercício de Cargo em Comissão 3 

1.2. Exercício de Função de Confiança - 

1.3. Outras situações previstas em leis específicas (lotação provisoria) - 

2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4) - 

2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo - 

2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior - 

2.3. Para Serviço em Organismo Internacional - 

2.4. Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País - 

3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) - 

3.1. De oficio, no interesse da Administração - 

3.2. A pedido, a critério da Administração - 

3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acom-
panhar cônjuge/companheiro

- 

3.4. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Motivo
de saúde

- 

3.5. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Proces-
so Seletivo

- 

4. Licença remunerada (4.1+4.2) - 

4.1. Doença em pessoa da família - 

4.2. Capacitação - 

5. Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5) 1 

5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro - 

5.2. Serviço militar - 

5.3. Atividade política - 

5.4. Interesses particulares 1 

5.5. Mandato classista - 

6. Outras situações (Especificar o ato normativo) - Licença Gestante - 

7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6) 4 

QUADRO A.6.3 – Detalhamento estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da 
UJ (Situação apurada em 31/12)

Lotação
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Tipologias dos cargos em comissão e das funções Ingressos no exercí-
cio

Egressos no exercí-
cio

Autorizada Efetiva

1. Cargos em comissão 24 24 1 -

1.1. Cargos Natureza Especial - - - -

1.2. Grupo Direção e Assessoramento superior - 24 1 -

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão - 9 - -

1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentrali-
zado

- 2 - -

1.2.3. Servidores de outros órgãos e esferas - 9 1 -

1.2.4. Sem vínculo - 4 - -

1.2.5. Aposentados - - - -

2. Funções gratificadas 1 1 - -

2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão - - - -

2.2. Servidores de carreira em exercício descentraliza-
do

- - - -

2.3. Servidores de outros órgãos e esferas - 1 - -

3. Total de servidores em cargo e em função (1+2) 25 25 1 -

Fonte: DataWare House - SIAPENET

QUADRO A.6.4 – Quantidade de servidores da UJ por faixa etária - Situação apurada em 
31/12

Tipologias do Cargo
Quantidade de Servidores por Faixa Etária 

Até 30
anos

De 31 a 40
anos

De 41 a 50
anos

De 51 a 60
anos

Acima de 60
anos

1. Provimento de cargo efetivo 21 18 8 2 1 

1.1. Membros de poder e agentes políticos - - - - - 

1.2. Servidores de Carreira 19 15 7 2 1 

1.3. Servidores com Contratos Temporários 2 3 1 - - 

2. Provimento de cargo em comissão 1 7 6 10 1 

2.1. Cargos de Natureza Especial - - - - - 

2.2. Grupo Direção e Assessoramento Su-
perior

1 7 5 10 1 

2.3. Funções gratificadas - - 1 - - 

3. Totais (1+2) 22 25 14 12 2 

Fonte: DataWare House - SIAPENET

Esclarecimentos:
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Nos Itens 2. estão contabilizadas todas as situações em que o servidor ocupe cargo em comissão

QUADRO A.6.5 - Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade - Situação apura-
da em 31/12/2012

Tipologias do Cargo
Quantidade de pessoas por nível de escolarida-

de
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Provimento de cargo efetivo - - - - 10 40 

1.1. Membros de poder e agentes políticos - - 

1.2. Servidores de Carreira - - - 10 34 

1.3. Servidores com Contratos Temporários 6 

2. Provimento de cargo em comissão - - - - 3 22 

2.1. Cargos de Natureza Especial - 

2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 3 21 

2.3. Funções gratificadas - 1 

3. Totais (1+2) - - - - 13 62 - - - 

LEGENDA

Nível de Escolaridade

1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau
ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós Dou-
torado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.

Esclarecimentos:

Nos Itens 2. estão contabilizadas todas as situações em que o servidor ocupe cargo em comissão
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QUADRO A.6.6 - Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores

Tipologias/ Exercíci-
os

Vencimentos e
vantagens fixas

Despesas Variáveis
Despesas de

Exercícios An-
teriores

Decisões
Judiciais

Total
Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações

Benefícios Assisten-
ciais e previdenciári-

os

Demais des-
pesas variá-

veis

Membros de poder e agentes políticos

Exercícios 

2012 - - - - - - - - - - 

2011 - - - - - - - - - - 

2010 - - - - - - - - - - 

Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão

Exercícios

2012 1.373.345,11 34.489,10 179.237,26 47.694,00 151.303,28 63.291,09 871.899,98 23.771,53 - 2.745.031,35 

2011 964.650,11 19.926,91 139.180,15 48.884,14 117.382,27 43.847,16 636.023,76 367,07 - 1.970.261,57 

2010 1.115.330,89 15.616,86 142.948,53 57.249,33 133.862,72 23.652,37 680.688,69 367,07 - 2.169.716,46 

Servidores com Contratos Temporários

Exercícios

2012 - 518.181,68 43.290,00 17.919,96 21.190,19 2.283,00 56.428,64 - - 659.293,47 

2011 - 1.164.263,66 97.679,99 27.233,28 49.396,56 2.868,00 75.251,34 - - 1.416.692,83 

2010 - 1.778.906,33 156.990,84 44.276,58 89.382,35 - 26.215,57 - - 2.095.771,67 

Servidores Cedidos com ônus ou em Licença

Exercícios

2012 189.230,30 - 22.406,05 4.844,39 7.296,00 4.423,00 76.368,00 - - 304.567,74 

2011 175.250,41 - 21.187,67 2.336,54 6.973,00 4.116,00 54.348,58 - - 264.212,20 

2010 157.794,72 - 24.746,98 3.181,42 11.021,21 2.060,00 44.635,92 - - 243.440,25 

Servidores ocupantes de Cargos de Natureza Especial

Exercícios

2012 - - - - - - - - - - 

2011 - - - - - - - - - - 

2010 - - - - - - - - - - 

Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior
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Exercícios

2012 424.449,68 1.063.477,29 158.136,62 53.485,25 50.861,38 14.590,00 312.691,67 41.678,09 3.133,68 2.122.503,66 

2011 394.784,40 1.058.829,65 69.177,93 22.199,53 21.202,97 4.560,00 30.592,87 2.872,54 - 1.604.219,89 

2010 259.926,81 1.114.414,58 81.124,25 14.373,92 49.381,23 1.520,00 35.038,04 - - 1.555.778,83 

Servidores ocupantes de Funções gratificadas

Exercícios

2012 - 5.052,12 421,01 140,33 - 1.402,00 - - - 7.015,46 

2011 - 5.052,12 421,01 140,33 - 1.860,00 - - - 7.473,46 

2010 - 5.052,12 421,01 140,33 - 620,00 - - - 6.233,46 

Fonte: Da-
taWare House 
- SIAPENet
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QUADRO A.6.9 – ATOS SUJEITOS AO REGISTRO DO TCU (ART. 3º DA IN TCU 55/2007) 

Tipos de Atos

Quantidade de atos sujeitos ao
registro no TCU

Quantidade de atos cadas-
trados no SISAC

Exercícios Exercícios

2012 2011 2012 2011

Admissão 16 2 20* 2

Concessão de aposentadoria

Concessão de pensão civil

Concessão de pensão especial a ex-combatente

Concessão de reforma

Concessão de pensão alimentar

Alteração do fundamento legal de ato concessório

Totais 16 2 20 2

* 2 atos de 2011 cadastrados em 2012 e 2 atos de 2010 
cadastrados em 2012

QUADRO A.6.10 – ATOS SUJEITOS À COMUNICAÇÃO AO TCU(Art 3º da IN TCU
55/2007)

Tipos de Atos

Quantidade de atos sujeitos à co-
municação ao TCU

Quantidade de atos cadas-
trados no SISAC

Exercícios Exercícios

2012 2011 2012 2011

Desligamento 4 10 10 13

Cancelamento de concessão

Cancelamento de desligamento

Totais 4 10 10 13

* 6 atos de 2011 cadastrados em 2012
** 1 ato de 2010 cadastrado em 2011 e 2 atos de 
2009 cadastrados em 2011

9. Gestão do Uso Sustentável dos Recursos Renováveis e Sustentabilidade Ambiental 

9.2 – Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água 
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A   SMCQ  adota  na  estrutura  física  e  entre  seus  servidores  Agenda  Ambiental  na
Administração Pública-A3P, que visa dentre outros objetivos  a  redução do consumo de papel,
água e energia elétrica na Administração Pública.

Transcrevemos a seguir o que é essa agenda:

“A  A3P  é  um  programa  que  busca  incorporar  os  princípios  da  responsabilidade
socioambiental nas atividades da Administração Pública, através do estímulo a determinadas ações
que vão, desde uma mudança nos investimentos, compras e contratações de serviços pelo governo,
passando  pela  sensibilização  e  capacitação  dos  servidores,  pela  gestão  adequada  dos  recursos
naturais  utilizados  e  resíduos  gerados,  até  a  promoção  da  melhoria  da  qualidade  de  vida  no
ambiente de trabalho. Essas ações embasam e estruturam os eixos temáticos da A3P, tratados no
capítulo seguinte.

A Agenda se encontra em harmonia com o princípio da economicidade, que se traduz na
relação  custo-benefício  e,  ao  mesmo  tempo,  atende  ao  princípio  constitucional  da  eficiência,
incluído no texto da Carta Magna (art. 37) por meio da Emenda Constitucional 19/1998, e que se
trata de um dever da administração.” 

10. Conformidade e Tratamento de Disposições Legais e Normativas 

10.1. Deliberações do TCU e do OCI Atendidas no Exercício 
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QUADRO A.10.1 - CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO

Unidade Jurisdicionada

Denominação Completa Código SIORG
Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 38336

Deliberações do TCU

Deliberações Expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

1 03.417/2010-7 10411
9.1 e
9.2

RE
Ofício 829/2011-TCU/SECEX-

RR
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG

Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 38336

Descrição da Deliberação
Acordam os  Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as razões expostas
pelo Relator , em :
a) nos termos dos arts. 1º , inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei n.8443/1992,  julgar regulares com ressalva
as contas da Sra. Otília Natália Pinto, dando-lhe quitação;
b) arquivar o processo.

Providências Adotadas

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG

Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 38336

Síntese da Providência Adotada
Respondido por meio do Ofício 66/2012- GAB/SMCQ - Foi procedida a aprovação da prestação de contas,  bem
como  ,  a  baixa  na  conta  “Diversos  Responsáveis”  do  Convênio  2001CV000150  –  SQA  ,  no  valor  de  R$
297.072,00( duzentos e noventa e sete mil e setenta e dois reais), firmado entre este Ministério e a Prefeitura Municipal
de Rorainópolis – RR, atendendo determinação do TCU, que julgou a prestação de contas, regular com ressalva, dando
quitação às contas da Sra Otília Natália Pinto, ex-prefeita  do município.

Síntese dos Resultados Obtidos

Cumpridas as  recomendações  do TCU.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor

QUADRO A.10.1 - CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO

Unidade Jurisdicionada

Denominação Completa Código SIORG
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Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 38336

Deliberações do TCU

Deliberações Expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

2 034.633/2011-1 - - - Ofício 315/2012-TCU/SECEX-8

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG

Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 38336

Descrição da Deliberação
Solicita pronunciamento  sobre as conclusões da fiscalização da versão preliminar do relatório de Levantamento de
Auditoria Operacional  que buscou analisar o processo de internalização nas políticas públicas nacionais dos objetivos e
compromissos  assumidos  pelo  país  em  decorrência  da  Conferência  Rio-92,  especificadamente  no  âmbito  das
Convenções sobre Mudança do Clima, Diversidade Biológica e Combate à Desertificação, e da Agenda 21.

Providências Adotadas

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG

Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 38336

Síntese da Providência Adotada
Respondido por meio do Ofício 108/2012-/GAB/SMCQ/MMA, de 02/05/2012, encaminhando a Nota Informativa nº
03/12-GAB/SMCQ, de 30/04/12.

Síntese dos Resultados Obtidos

Atendida a solicitação.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor

QUADRO A.10.1 - CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO

Unidade Jurisdicionada

Denominação Completa Código SIORG
Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 38336

Deliberações do TCU

Deliberações Expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

3 002.670/2009-0 2952/2011

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG

Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 38336

Descrição da Deliberação
Tomada de Contas Especial. Não comprovação da boa e regular aplicação de recursos  Revelia. Contas Irregulares.
Débito. Multa – Convênio 2003CV000015 – SQA , Prefeitura Municipal de Juazeiro /BA  

Providências Adotadas

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG

Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 38336

Síntese da Providência Adotada

Não há providências a serem adotadas.

Síntese dos Resultados Obtidos

82



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E QUALIDADE AMBENTAL 

Relatório de Gestão – 2012 

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor

QUADRO A.10.1 - CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO

Unidade Jurisdicionada

Denominação Completa Código SIORG
Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 38336

Deliberações do TCU

Deliberações Expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

4 032.766/2008-6 4987/2011

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG

Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 38336

Descrição da Deliberação
Tomada de Contas Especial. Não comprovação da boa e regular aplicação de recursos  Revelia. Contas Irregulares.
Débito. Multa – Convênio 2000CV000121 – Fórum Nacional de Secretários de Estado de Agricultura – FNSA  

Providências Adotadas

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG

Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 38336

Síntese da Providência Adotada

Não há providências a serem adotadas

Síntese dos Resultados Obtidos

Atendida a solicitação.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor

QUADRO A.10.1 - CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO

Unidade Jurisdicionada

Denominação Completa Código SIORG
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Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 38336

Deliberações do TCU

Deliberações Expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

5 003.238/2011-3

Ofício nº 175/2012-TCU/SECEX-
MG/D3; 
Ofício nº 564/2012-TCU/SECEX-
MG/D3; 
Ofício nº 765/2012-TCU/SECEX-
MG/D3;
Ofício nº 1122/2012-
TCU/SECEX-MG/D3

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG

Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 38336

Descrição da Deliberação
Esclarecimentos  e  informações  aos  Convênios  2001  CV000045(Siafi  425286)  e  109/2006,  celebrados  com  o
Município de Pirapora/MG e que tiveram por objeto apoiar  a implantação do aterro sanitário  de resíduos sólidos
urbanos do município.

Providências Adotadas

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG

Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 38336

Síntese da Providência Adotada
Respondido  por   meio  dos  Ofícios  nºs:  55/2012-GAB/SMCQ;  75/2012-GAB/SMCQ;  130/2012-GAB/SMCQ  e
174/2012-GAB/SMCQ

Síntese dos Resultados Obtidos

Instaurada  Tomada de Contas  Convênio 2001CV00045 – processo 02000.000728/2008-22
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor

QUADRO A.10.1 - CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO

Unidade Jurisdicionada

Denominação Completa Código SIORG
Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 38336

Deliberações do TCU
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Deliberações Expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

6
3.247/2011-
TCU;2.293/2009,2.354/2009 e 
2.513/2009, todos do Plenário 

RE

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG

Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 38336

Descrição da Deliberação
Solicita envio , em meio magnético, Plano de Ação, informando o andamento da implementação  das deliberações
listadas a seguir:
a) dirigidas ao MMA
 i)  item   9.2.7 -  ao  Ministério  do  Meio  Ambiente,  que  examine  a  adoção  de  medidas  que  possibilite  a
operacionalização  efetiva  do  Portal  Nacional  de  Gestão  Florestal,  distinguindo  as  informações  quanto  aos
desmatamentos legais dos ilegais; do Acórdão 2.293/2009-P;
 ii  )item 9.2 -  recomendar à Agencia Nacional  de Transportes  Aquaviários - ANTAQ e ao Ministério do Meio
Ambiente -  MMA que insiram a atividade  portuária  nas  discussões sobre  os  impactos  das  mudanças  climáticas,
considerando a contribuição dessa atividade para o aumento da pressão sobre o ambiente costeiro e aquático, ao
mesmo tempo em que pode ser afetada pelos efeitos da mudança do clima; do Acórdão 2.354/2009 – Plenário;
 iii)item 9.2  -  recomendar  ao Ministério  do Meio Ambiente -  MMA que adote  providências,  por  intermédio  da
Secretaria  de  Mudanças  Climáticas  e  Qualidade  Ambiental,  no  sentido  de:  subitem  9.2.1- obter  as  condições
necessárias  à  implementação  Sistema  de  Alerta  Precoce  de  Secas  e  Desertificação  -  SAP,  inclusive  quanto  à
disponibilização dos recursos necessários a essa medida;  subitem 9.2.2 -  incentivar a realização de pesquisas com
vistas ao desenvolvimento de cenários de mudanças climáticas para a região semi-árida brasileira, contendo projeções
mais detalhadas e resolução espacial mais alta do que a oferecida pelos modelos globais do clima;  subitem 9.2.3 -
estimular os órgãos responsáveis pela elaboração e implementação de políticas de recursos hídricos a considerarem em
seus planejamentos a variável mudança climática, de modo a evitar que as respectivas ações sejam inviabilizadas em
razão de eventos extremos decorrentes dos efeitos das mudanças do clima; subitem 9.2.4 - avaliar a possibilidade de
ampliar e aperfeiçoar as soluções descentralizadas, a exemplo do PRODHAM e do Programa Água Doce, voltadas ao
atendimento do abastecimento hídrico das populações difusas, levando-se em consideração as potencialidades naturais
de cada localidade, a fim de assegurar a essa população meios para enfrentar as vulnerabilidades a que estão sujeitas,
em decorrência das variabilidades climáticas;  subitem 9.2.5 - avaliar a conveniência e oportunidade de intensificar a
promoção de ações para recuperação dos mananciais, recomposição de matas ciliares e proteção das nascentes dos rios
do Semi-árido brasileiro, haja vista que tais ações poderão contribuir para a promoção da garantia hídrica na região,
favorecendo,  por conseguinte,  a  adaptação  da população local  aos  efeitos  das  mudanças  climáticas;  do Acordão
2462/2009-Plenário;
b) dirigidas ao Grupo Executivo sobre Mudança do Clima -Gex
i )  item 9.1  - determinar ao Comitê Interministerial e ao Grupo Executivo sobre Mudança do Clima que elaborem
cronograma com as ações serem desenvolvidas no âmbito do Plano Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC,
incluindo os mecanismos necessários aos implementos das respectivas metas previstas, os agentes responsáveis e os
recursos necessários; item 9.2.8.  ao Comitê Interministerial  e ao Grupo Executivo sobre Mudança do Clima que:
subitem 9.2.8.1. examine a oportunidade de adotar as diretrizes do Programa de Desenvolvimento Socioambiental da
Produção  Familiar  Rural  -  Proambiente,  como  modelo  de  consolidação  e  ampliação  do  conceito  de  serviços
ambientais; subitem 9.2.8.2. avalie a conveniência e oportunidade de implementar um sistema de gerenciamento para
o Plano Nacional  sobre  Mudança  do Clima -  PNMC, a exemplo do modelo de gestão  aplicado ao Programa de
Aceleração do Crescimento - PAC; do Acórdão 2.293/2009-P
c) dirigidas ao Conama
i ) item 9.2.6. ao Conselho Nacional do Meio Ambiente, que avalie a possibilidade de incluir no texto da Resolução
379/2006 dispositivo que dê eficácia à exigência imposta aos estados de disponibilizar as informações listadas no art.
1º daquele normativo; do Acórdão 2.293/2009-P;
ii  )  item 9.3 -  recomendar ao Conselho Nacional  do Meio Ambiente - Conama que adote medidas com vistas a
elaborar diretrizes a serem observadas, inclusive por estados e municípios, na concessão de licenciamento ambiental
relativo a empreendimentos realizados nas Zonas Costeiras, levando-se em conta os possíveis impactos decorrentes
das mudanças climáticas; do Acórdão 2.354/2009-P;
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d) dirigida ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH
i )  item 9.4 - recomendar ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH que envide esforços no sentido de
integrar a gestão de bacias hidrográficas com a dos sistemas estuarinos e Zonas Costeiras, nos termos do art. 3º, inciso
VI, da Lei 9.433/1997; do Acórdão 2.354/2009-P

Providências Adotadas

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG

Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 38336

Síntese da Providência Adotada

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor

QUADRO A.10.2 - SITUAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU QUE PERMANECEM PENDENTES DE
ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO

Unidade Jurisdicionada
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Denominação Completa Código SIORG
Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 38336

Deliberações do TCU

Deliberações Expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

1 034.633/2011-1 1404/2012 – TCU 
9.4.1 e
9.4.2  

RE Ofício 443/2012-TCU/SECEX - 8

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG

Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 38336

Descrição da Deliberação

1.1 nos termos do art. 250, inciso III, do Regimento Interno /TCU, recomendar ao Ministério da Pesca e Aquicultura
e ao Ministério do Meio Ambiente, que :

9.4.1 desenvolvam, conjuntamente, uma estratégia de promoção e incentivo à pesquisa pesqueira, destinada a obter e
proporcionar, de forma permanente, informações e bases científicas que permitam o desenvolvimento sustentável da
atividade pesqueira, em atendimento à Lei 11.959/2009, art. 29, parágrafo único, e art. 30 ( parágrafos 311 e 312  do
relatório  de levamento);
9.4.2  avaliem  uma possível revisão do normativo que restringe a participação no Comitê Permanente de Gestão
(CPG) exclusivamente para entidades com assentos no Conape, impedindo, assim a participação de organizações não
governamentais ambientais no processo decisório(§ 252);

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG

Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 38336

Justificativa para o seu não Cumprimento: 
Como  adoção  de  providências  envolvem  outros  órgãos  públicos,  houve  dificuldade  no  cumprimento  das
recomendações.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor

Durante o exercício de 2013, serão adotadas providências. 

QUADRO A.10.2 - SITUAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU QUE PERMANECEM PENDENTES DE
ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO

Unidade Jurisdicionada
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Denominação Completa Código SIORG
Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 38336

Deliberações do TCU

Deliberações Expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

2 005.255/2011-2 3136/2012 9.2 RE Ofício nº 1061/2012-TCU/SECEX -8

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG

Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 38336

Descrição da Deliberação
Conhecimento e adoção das medidas previstas no item 9.2
9.2. recomendar à Empresa de Pesquisa Energética (EPE/MME) que, em face da experiência adquirida quando da
realização  de  Avaliações  Ambientais  Integradas  (AAI)  de  bacias  hidrográficas,  analise  a  oportunidade  e  a
conveniência de, em conjunto e em cooperação com a Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do
MMA  (SMCQ/MMA),  em  face  da  execução  do  projeto  Frag-Rio,  realizar  estudos  no  intuito  de  aperfeiçoar  a
metodologia para a realização de AAI de bacias hidrográficas; 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG

Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 38336

Justificativa para o seu não Cumprimento: 

A SMCQ está aguardando posicionamento da  Consultoria Jurídica do MMA, a fim de adotar providências.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor

Com posicionamento juiridico, serão adotadas provudências. 

Quadro A.10.3 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI

Unidade Jurisdicionada
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Denominação Completa Código SIORG

Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 38336

Recomendações do OCI

Recomendações Expedidas pelo OCI

Ordem
Identificação do Relatório de Audito-

ria
Item do RA Comunicação Expedida

2 201203712 3.1.1.2 Ofício nº 21396/DIAMB/DI/SFC/CGU-PR

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG

Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 38336

Descrição da Recomendação

RECOMENDAÇÃO Nº: 1

Em relação aos valores transferidos ao PNUD, para atender ao PRODOC BRA/00/020, recomenda-se à SMCQ que 
apresente relatório de conciliação anual entre os valores transferidos, os valores executados e o saldo devolvido ao Te-
souro, com a devida comprovação da devolução.

Providências Adotadas

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG

Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 38336

Síntese da Providência Adotada

Elaboração do documento Revisão final do Projeto PNUD BRA/00/020- Apoio às Políticas Públicas na Área de Ges-
tão e Controle Ambiental, contendo valores transferidos, valores executados e o saldo a ser devolvido ao tesouro.

Síntese dos Resultados Obtidos

Valor devolvido ao tesouro por meio de GRU no valor de R$ 2.847.035,06 ( dois milhões, oitocentos e quarenta e sete 
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mil, trinta e cinco reais e seis centavos) , no dia 26/12/12.

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor

Recomendação Atendida
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Quadro A.10.3 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI

Unidade Jurisdicionada

Denominação Completa Código SIORG

Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 38336

Recomendações do OCI

Recomendações Expedidas pelo OCI

Ordem
Identificação do Relatório de Audito-

ria
Item do RA Comunicação Expedida

3 201203712 3.1.1.3 Ofício nº 21396/DIAMB/DI/SFC/CGU-PR

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG

Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 38336

Descrição da Recomendação

RECOMENDAÇÃO Nº: 2

Adotar providências para o cumprimento integral da seguinte recomendação, que compõe a constatação 3.1.1.3 do Re-
latório de Auditoria nº 201112178: "tendo em vista que o financiamento do Projeto previu a criação de um portal ex-
clusivo para o Plano de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos 
Perigosos – P2R2 'implementado', recomenda-se à Agência Executora que disponibilize um endereço eletrônico para a 
divulgação do portal, atentando para as seguintes observações: i) manter na página principal do portal o documento 
'Comunicado de Ocorrência de Acidente Ambiental'; ii) incluir na página informações sobre as áreas de risco; e iii) di-
vulgar entre os colaboradores, participantes e sociedade civil as informações sobre segurança química.

Providências Adotadas

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG

Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 38336

Síntese da Providência Adotada

a) foi solicitada à CGTI/MMA a inserção de um ícone e de um link na página principal do portal "www.p2r2.gov.br" 
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referente à Comunicação de Acidente, bem como, uma avaliação periódica do funcionamento do link; 

b) foi solicitada à CGTI/MMA a inserção no portal "www.p2r2.gov.br" dos documentos relacionados ao mapeamento 
de áreas de risco no estado do Acre - que são resultados do convênio firmado com o MMA. Ressalta-se que, na medida
em que os mapeamentos forem sendo concluídos, as informações serão adicionadas ao portal;

c) foram inseridos no portal da segurança química documentos e informações a respeito das atividades ligadas à CO-
NASQ, como atas, divulgação de datas, memórias das reuniões, etc.

Síntese dos Resultados Obtidos

Portal em funcionamento

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor

Recomendação atendida
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10. 3 . Declaração de Bens e Rendas Estabelecidas na Lei nº 8.730/93 

QUADRO A.10.5 – Demonstrativo do cumprimento, por Autoridades e Servidores da UJ, da obrigação de entregar DBR

Detentores de Cargos e Funções obriga-
dos a entregar a DBR 

Situação em relação às exigênci-
as da Lei nº 8.730/93

Momento da Ocorrência da Obrigação de Entregar a DBR

Posse ou Início do exercício 
de Função ou Cargo

Final do exercício da
Função ou Cargo

Final do exercício fi-
nanceiro

Autoridades (Incisos I a VI do art. 1º da Lei nº 
8.730/93)

Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR
Não cumpriram a obrigação

Cargos Eletivos
Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR
Não cumpriram a obrigação

Funções Comissionadas (Cargo, Emprego, Fun-
ção de Confiança ou em comissão)

Obrigados a entregar a DBR 1 1 26
Entregaram a DBR 1 0 26
Não cumpriram a obrigação 0 1 0

Fonte: CGGP/SPOA/SECEX/MMA

Análise Crítica

A respeito do cumprimento das obrigações estabelecidas no art. 1º da Lei 8.730/1993, e de acordo com o disposto no art. 14 da Instrução Normativa 
TCU nº 67, de 06 de julho 2011, informa-se que a Coordenação-Geral de Pessoas, é a unidade responsável pelo recebimento e controle das documenta-
ções referentes as declarações de bens e rendas dos servidores alcançados pela referida norma. O controle é realizado por meio de planilha eletrônica, 
não tendo portanto, um sistema informatizado para esse gerenciamento. A guarda da documentação é responsabilidade da Divisão de Cadastro e Lota-
ção de Pessoal, que registra sua entrega e arquiva em suas dependências. No exercício de 2012, foram enviados e-mails (Anexo 1) e memorando-circu-
lar (Anexo 2), alertando sobre a obrigatoriedade do cumprimento da referida norma.

94



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E QUALIDADE AMBENTAL 

Relatório de Gestão – 2012 

10.4. Modelo de Declaração de Atualização de Dados no SIASG e SICONV 

QUADRO A.10.6 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE
DADOS NO SIASG E SICONV

DECLARAÇÃO

Eu,  Maria Verônica Cordeiro da Silva Lima  , CPF n° 225.488.741-68 ,
Cooedenadora da Assessoria de Orçamentária e Financeira), exercido na  Secretaria
de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental  declaro junto aos órgãos de controle
interno  e  externo  que  todas  as  informações  referentes  a  contratos,  convênios  e
instrumentos  congêneres  firmados  até  o  exercício  de  2012  por  esta  Unidade  estão
disponíveis  e  atualizadas,  respectivamente,  no Sistema Integrado  de  Administração  de
Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse –
SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011 e suas
correspondentes em exercícios anteriores.

Brasília, 15  de março de  de 2013.

Maria Verônica Cordeiro da Silva Lima

225.488.741-68

Coordenadora/Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 
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11.Informações Contábeis

11.2. Declaração do Contador Atestando a Congormiddae das Demonstrações Contábeis 

QUADRO A.11.1 - DECLARAÇÃO DE QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO
EXERCÍCIO REFLETEM CORRETAMENTE A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA,

FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA UNIDADE JURISDICIONADA.

DECLARAÇÃO DO CONTADOR
Denominação completa (UJ) Código da UG

Apoio ao Fortalecimento Sist. Licenciamento Ambiental 440076

Declaro  que  os  demonstrativos  contábeis  constantes  do  SIAFI  (Balanços  Orçamentário,  Financeiro  e
Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos pela Lei
n.º 4.320/1964 e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada pela Resolução
CFC nº 1.133/2008, relativos ao exercício de 2012, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e
patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Local BRASILIA-DF Data 25/02/203
Contador Responsável JANE MÁRCIA ASSUNÇÃO CRC nº 5477/0 -O

QUADRO A.11.2 - DECLARAÇÃO DE QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO
EXERCÍCIO NÃO REFLETEM CORRETAMENTE A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA,

FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA UNIDADE JURISDICIONADA.

DECLARAÇÃO DO CONTADOR 
Denominação completa (UJ) Código da UG

Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 440031

Declaro  que  os  demonstrativos  contábeis  constantes  do  SIAFI  (Balanços  Orçamentário,  Financeiro  e
Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos pela Lei
n.º 4.320/1964 e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada pela Resolução
CFC nº 1.133/2008, relativas ao exercício de 2012, refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial
da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no tocante a:

a) CONVÊNIOS A COMPROVAR COM DATA EXPIRADA – Restrição 169; 
b) CONVÊNIOS A APROVAR COM DATA EXPIRADA – Restrição 170.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Local BRASILIA-DF Data 25/02/203
Contador Responsável JANE MÁRCIA ASSUNÇÃO CRC nº 5477/0-O
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13. Outras Informações sobre a Gestão 

13.1  –  Outras  Informações  consideradas  relevantes  pela  unidades  para  demonstrar  a
conformidade e o desempenho da gestão no exercício.

Dentre destacam-se as  atividades desempenhadas pela SMCQ durante o exercício de 2012,
a participação em  negociações internacionais, como também, Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável - Rio+20, as quias  serão descritas a seguir: 

1) Participações em Negociações  Internacionais: 

A Secretaria  deverá consolidar os resultados já alcançados,  com o desafio de incorporar
novas demandas trazidas pela evolução do tema de mudança do clima tanto no Brasil como no
restante do mundo. Sobre esse último aspecto, a Secretaria tem fortalecido cada vez mais o apoio à
Delegação Brasileira  nas  negociações  internacionais,  destacando-se as  reuniões  do BASIC e as
Conferências das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, bem
como as Reuniões das Partes do Protocolo de Quioto.

O BASIC é  um fórum de  alto  nível  envolvendo  Brasil,  África  do  Sul,  Índia  e  China,
formado especificamente no contexto das negociações do regime internacional sobre mudança do
clima, por meio do qual busca-se posição comum desses países sobre os diversos itens da referida
negociação.

Em 2012, a SMCQ esteve representada em todas as reuniões do BASIC, as quais têm sido
realizadas regularmente, quatro por ano, em sistema de rodízio entre os integrantes do Grupo. Por
meio  dessas  reuniões  foram  obtidos  resultados  altamente  satisfatórios,  no  que  diz  respeito  a
estratégias para a negociação do regime internacional sobre mudança do clima.

Da mesma forma,  a  Secretaria  participou de todas  as  reuniões  preparatórias  dos  órgãos
subsidiários voltadas para a  18a Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas
sobre Mudança do Clima (COP-18), bem como para a 8a Reunião das Partes do Protocolo de Quioto
(CMP-8). E no final do ano, esteve presente nas referidas Conferências, em Doha, Catar. Destacam-
se alguns resultados,  entre  vários  relevantes,  das  Conferências  de Doha:  acordo em relação  ao
segundo período de compromissos do Protocolo de Quioto (e os oito anos de extensão para esse
segundo período (2013-2020) era o que o Brasil desejava); lançamento das bases para a negociação
da chamada Plataforma de Durban com o objetivo de desenvolver um protocolo, outro instrumento
legal ou um resultado acordado com força legal no âmbito da Convenção sobre Mudança do Clima
(esse novo Grupo de Trabalho iniciou os trabalhos na primeira metade de 2012 e deverá finalizá-los
o  quanto  antes,  mas  não  mais  tarde  que  2015,  quando  deverá  ser  adotado  o  protocolo,  outro
instrumento legal ou um resultado acordado com força legal, que seria implementado e passaria a
ter efeito a partir de 2020); em Doha, iniciou-se o importante planejamento do trabalho que será
conduzido até 2015, estando dividido em dois  workstreams:  ambição pré-2020 e elaboração do
Acordo a ser implementado a partir de 2020; o encerramento dos trabalhos do Grupos ad hoc que
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vinha negociando  as ações de cooperação de longo prazo no âmbito da Convenção, criado em
2007 (Doha foi uma COP e COP/MOP de implementação, que seguiu os mandatos de Bali, Cancun
e Durban. O Brasil  sempre  defendeu o cumprimento  desses mandatos  em Doha,  auxiliando na
negociação de implementação dos processos criados por meio de novas instâncias e quadros, como
por exemplo, Quadro de Cancun para a Adaptação (Cancun Adaptation Framework), Comitê de
Adaptação,  Rede  & Centro  de  Tecnologia,  Comitê  Executivo  de  Tecnologia,  Fundo Verde  do
Clima, Standing Committee ou por meio dos órgãos subsidiários permanentes (SBSTA e SBI). Os
resultados alcançados por meio da finalização do Grupo ad hoc de Ações de Cooperação de Longo
Prazo foram satisfatórios dentro do que era possível negociar).
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2)  Participação  na  Conferência  das  Nações  Unidas  sobre  Desenvolvimento  Sustentável  -
Rio+20, nos seguintes eventos: 

RIO + 20 

ATA DAS ATIVIDADES DA SMCQ/MMA 

Evento/Reunião: 

Lançamento oficial do Relatório Global Environment Outlook (GEO5) do PNUMA 

Representante SMCQ: Carlos Klink 

Data : 06/06/2012 Hora: manhã 

Mr. Nick Nuttall, UNEP Spokesperson welcome remarks and MC for the event 

• Ms. Fatoumata Keita-Ouane, Chief, Scientific Assessment Branch, UNEP, presented the key find-
ings of GEO-5 

• Mr. Carlos Nobre, Secretary of Research and Development Programs and Politics, Ministry of Sci-
ence and Technology highlighted the environmental changes that are impacting the Earth System 
and human well-being 

• Mr. Carlos Klink, National Secretary for Climate Change and Environmental Quality, highlighted 
GEO-5’s policy relevance and the need for countries to speed-up realization of environmental goals 

• Ms Henrietta Elizabeth Thompson, Executive Coordinator for the UN Rio+20 conference pre-
sented toe UN system’s hope for Rio+20 

• Mr. Achim Steiner, Executive Director and Assistant Secretary General of the UN presented GEO-
5’s key messages in the context of the Rio+20 Conference (10 minutes) 

Evento/Reunião: 

Diálogos sobre Mudança do Clima: cenários nacional e internacional. Evento de iniciativa 

da FIESP, FIRJAN, Fundação Roberto Marinho & Prefeitura do Rio de Janeiro. 

REPRESENTANTE SMCQ: Carlos Klink 
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Data: 13/06/2012 Hora: 16-18 horas

Espaço de discussão que objetivou abordar o estado atual e as tendências da temática “Mudança 

do Clima” no quadro internacional e nacional, com destaques para as ações já realizadas pelo setor 
industrial bem como avanços alcançados pelas sociedades das principais economias mundiais.Deba-
tedores: Thelma Krug, Inter-American Institute for Climate Change, Gylvan Meira Filho, Instituto 
de Estudos Avançados, USP, Jacques Marcovitch, FEA, USP, Marcelo Behar, CSN, Mario Hirose, 
FIESP, Carlos Klink, MMA (“Política Nacional de Mudança do Clima & Planos Setoriais”). 

Evento/Reunião: 

Mesa Redonda do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas (FBMC): “Rio+20: o Brasil 

no cenário mundial de mitigação das mudanças climáticas” 

REPRESENTANTE SMCQ: Carlos Klink 

Data: 15/06/2012 Hora: 15-19 horas 

A mesa redonda foi composta por dois painéis: “O mundo age e reage”, que teve por objetivo discu-
tir as ações dos diferentes blocos econômicos e Estados Nacionais na construção de proposições à 
Rio+20. A interseção da Conferência com as negociações em curso no âmbito da Convenção Qua-
dro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) foi um dos focos da discussão. O pai-
nel teve como debatedores a Ministra Izabella Teixeira, o professor José Goldemberg, do Instituto 
de Eletrotécnica e Energia da Universidade de São Paulo (USP); e o professor Eduardo Viola, do 
Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília (UnB). 

O segundo painel do evento, “O Brasil distinto diferente” teve como proposta situar o País no ambi-
ente global de formulação de posições referentes à Rio+20, destacando os reconhecidos pontos dife-
renciadores do país em termos de recursos naturais, matriz energética e ações nacionais de mitiga-
ção e adaptação às mudanças climáticas. Para o segundo painel teve as presenças de Carlos Nobre, 
secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Inovação (MCTI); de Philipp Hauser, representante do Fórum de Meio Ambiente do Setor 
Elétrico (FMASE); e do economista Sérgio Besserman, representando a Prefeitura do Rio de Janei-
ro. 

Após os dois painéis, moderados pelo professor Luiz Pinguelli Rosa, houve debate com os partici-
pantes. Durante o evento, a ministra Izabella Teixeira apresentou o calendário do processo de con-
sulta pública dos planos setoriais de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, que estão sendo 
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elaborados ao longo dos últimos meses. 

Evento/Reunião: Painel sobre a iniciativa brasileira da Agricultura de Baixa emissão de Car-
bono- ABC. 

REPRESENTANTE SMCQ: Karen Suassuna 

Data: 15/06/2012 Hora: 17h30 às 19h00 

Tema 1: Palestra no evento Plano ABC na Rio + 20 - Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, 
onde estiveram presentes o Secretario de Agricultura e Sustentabilidade do Ministério da Agricultu-
ra, Abastecimento e Pecuária, representante do MDA, representante da EMBRAPA e demais parti-
cipantes do evento. 

O evento organizado pelo MAPA e pela Embrapa, após mesa de abertura, foram feitas apresenta-
ções da Política Nacional de Mudanças Climáticas e suas articulações com o setor agrícola, proferi-
da por esta diretora. Apresentação do Plano ABC em detalhes e seu estágio de implementação (EM-
BRAPA), apresentação dos sub-programas de Tratamento de Resíduos Animais (MDA). Após as 
apresentações houve debate com o público. Participaram do evento aproximadamente 30 pessoas. 

Não houve compromisso assumido para este Ministério. 

Evento: Economics and policy drivers of deforestation in the Brazilian Amazon (15 junho 2012) 

REPRESENTANTE SMCQ: Francisco Oliveira 

Neste evento foram apresentados os resultados de estudos que comprovam a efetividade das políticas ambien-
tais brasileiras no combate e redução do desmatamento desde a implementação do PPCDAm. Despertando 
grande interesse dos presentes em conhecer mais detalhes do PPCDAm, inclusive gerando uma demanda do 
CIFOR para repetir esse evento na Indonésia. Também, em virtude do grande interesse, resolvemos aprofun-
dar alguns estudos em parceria com a PUC-RJ e IPEA a serem apresentados em formato similar em novem-
bro-dezembro durante a COP 18 de Clima em Doha no Qatar. (Público mais internacional e eclético por ter 
sido realizado dentro do RioCentro) 

Evento: O papel das políticas públicas na redução do desmatamento da Amazônia Legal: desafios e 
perspectivas para o futuro.(18 de junho 2012) 
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Neste evento foram apresentados na primeira mesa os resultados das pesquisas sobre a dinâmica do desmata-
mento, o papel das Unidades de Conservação e o papel das políticas públicas. Na segunda mesa apresentamos
os desafios da próxima fase do PPCDAm e da necessidade de novas políticas que sejam capazes de enfrentar 
a nova dinâmica do desmatamento. O grande resultado deste evento foi o estreitamento das relações com a 
sociedade civil, ONGs, o Ministério Público Estadual do Pará e as instituições de pesquisa envolvidas com as
análises da efetividade das políticas públicas para redução do desmatamento. Deste evento saíram duas opor-
tunidades de trabalho para este segundo semestre: 

1 - Contato mais direto com o Ministério Público do Pará para aprimorarmos os mecanismos de compartilha-
mento de dados entre o Governo Federal e Estados no que tange as informações florestais e fundiárias; 2 – 
IPEA e PUC-RJ – surgiram ideias de novos estudos e análises das políticas de redução do desmatamento a 
serem feitas ao longo do segundo semestre a serem apresentadas na COP 18 em Doha no Qatar. (Em virtude 
do evento ter sido realizado fora do Rio Centro o público presente se tratava essencialmente de brasileiros en-
volvidos com a questão do desmatamento na Amazônia) 

Evento/Reunião: 

Mudança do clima e florestas: o papel das políticas e dos incentivos positivos. Realização 

SMCQ & IPEA. 

REPRESENTANTES SMCQ: Carlos Klink & Natalie Unterstell 

Data: 16/06/2012 Hora: 11-13 horas 

A mesa redonda discutiu o tema REDD+ no contexto da política pública nacional e sua relação com 
a conservação florestal no Brasil. Os temas tratados foram a Política Nacional de Mudança do Cli-
ma, PPCDAm e instrumentos econômicos, financiamento para atividade REDD+, repartição de be-
nefícios, abordagem subnacional do REDD+, financiamento público e privado, envolvimento com o
setor privado, mapeamento de incentivos positivos para REDD+. 

A mesa foi composta por Carlos Klink (MMA), Jorge Hargrave (IPEA), Marco Antonio Fujihara 
(Key Associados), Brenda Brito (IMAZON), Mariano Cenamo (IDESAM), Ronaldo Seroa da Motta
(IPEA), Plinio Ribeiro (Biofilica) e Leonardo Hasenclever (IIEB). 

A SMCQ divulgou 2 estudos no evento: “REDD+ nos Estados da Amazônia: Mapeamento das inici-
ativas e desafios para integração com a estratégia brasileira” & “Relatório do Painel Técnico do 
MMA sobre financiamento, benefícios e co-benefícios”. 
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Evento/Reunião: 

Productive Transformation Towards Low Carbon Economies: Financing Mechanisms. 

CAF Development Bank of Latin America. 

REPRESENTANTE SMCQ: Carlos Klink 

Data: 17/06/2012 Hora: 9-13 horas 

Discussão sobre a necessidade de aumentar a eficiência no uso dos recursos naturais para erradica-
ção da pobreza e garantir a conservação ambiental. O papel do setor privado e instituições financei-
ras como molas propulsoras da transformação produtiva necessária para garantir economia de baixo 
carbono. Apresentação de planos de negócios de sucesso na América Latina. 

A mesa foi composta por: Enrique Garcia (CEO da CAF), Carlos Klink (MMA), Peter Gilruth 
(PNUMA), Santiago Madrinan (WBCSD), Alicia Barcena (CEPAL), Christiana Figureres 
(UNFCCC), Ricardo Villaveces (Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia), David Rodgers 
(GEF), Eduardo Vasquez (International Development Finance Club), Claudio Leal (BNDES), Jac-
ques Moineville (Agence Française Developpement), John Paul Moscarella (Emerging Energy & 
Environment Private Equity), José Carrera (VP CAF), Chantall Naidoo (Development Bank of Sou-
thern Africa). 

Evento/Reunião: 

The Green economy: driving business value and competitiveness. World Resources 

Institute (WRI). 

REPRESENTANTE SMCQ: Carlos Klink 

Data: 17/06/2012 Hora: 17-18 horas 

Mesa de discussão sobre o GHG Protocol & instrumentos para negocios e tomadores de decisão. Te-
mas: iniciativa brasileira para agricultura; Política Nacional & necessidade de metodologías para 
mensuração de emissões; metodologías para medição de emissões nas cadeias de valor;metodologí-
as para medição de emissões nas cidades. 
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A mesa foi composta por: Alan Charlton (Embaixador UK no Brasil); Carlos Klink (MMA); Wee 
Kean Fong (WRI); Kaleigh Robinson (WRI). 

Tema : Encontro com Delegação de Deputados Federais Alemães no Rio de Janeiro para discussão 

sobre os desafios globais e avanços na proteção da biodiversidade e clima, e potenciais para a coopera-
ção com a Alemanha. Data: 18/06/2012 – de 10:00 às 14:30h. 

REPRESENTANTE SMCQ: Ana Dolabella 

A Delegação de parlamentares solicitou informações sobre a política de clima no Brasil e os normativos exis-
tentes, demonstrando especial interesse em estabelecer parceria no tema mercado de carbono. A Alemanha 
implementou mercado de carbono em que às empresas é estabelecido um máximo de emissões que, se ultra-
passado, a emissão excedente é paga e os recursos alimentam um fundo que financia projetos de mitigação e 
de adaptação às mudanças climáticas. Foi informado que no Brasil o assunto está sendo tratado internamente 
pelo governo. Energias renováveis e eficiência energética foram os outros pontos de interesse, em especial no
setor de transportes, biocombustíveis, e eficiência energética. 

Há potencial, atualmente, para cooperação entre Brasil (Ministério do Meio Ambiente) e Alemanha (Parla-
mento) nas áreas de políticas para biocombustíveis e eficiência energética, com potencial para se estender a 
outras fontes de energia renovável, como eólica e solar de alta concentração, esta já em negociação com a co-
operação alemã - GIZ. Houve compromisso dos parlamentares alemães em atuar no Congresso Alemão com 
vistas à efetivação da cooperação técnica nessas áreas. O contato é o Dr. Michael Kauch MdB, membro do 
parlamento alemão - Deutscher Bundestag. 

Evento: "Forests: The Heart of Green Economy" 

REPRESENTANTE SMCQ: Adriano Oliveira 

Data: 18/6/2012 Hora: 08h00-18h30 

O Evento foi organizado pela FAO, BRACELPA e ICFPA. 

A Exma. Sra. Ministra deste MMA não compareceu em função de outros compromissos. Foi lido um texto 
escrito pela Sra. Ministra, especialmente para o evento. 

Alguns destaques do evento foram: A apresentação da FAO, principalmente o material "State of the 

World Forests 2012", com slides sobre mensagens-chave; o vídeo sobre o setor florestal no Vietnã, cujo 

acesso eletrônico pode ser feito por meio do link http://www.youtube.com/watch?=5X7kCc_gM-
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U&feature=youtu.be; apresentação da BRACELPA e vídeo (acesso em www.rethinktrees.org); a 

demonstração da Google sobre "forest tools" (informações em www.rio.earthoutreach.org - Google 

Earth). 

Sobre o Relatório State of the World Forests 2012, mencionou-se que foi elaborado tendo a Rio +20 como re-
ferência, principalmente os sete pilares da Conferência. 

Alguns temas destacados foram: papel das florestas como sumidouros de carbono, bem como 

promotoras de desenvolvimento econômico e equidade; madeira como meio vital para o futuro 

sustentável; necessidade de remoção de incentivos perversos que resultem em desmatamento e 

degradação florestal; conversão sustentável das florestas em outros produtos. 

Merece destaque ainda, o vídeo apresentado sobre o Vietnã, que vem apresentando 1% de crescimento flores-
tal por ano; inventário nacional de florestas, elaborado com apoio financeiro da 

Finlândia; 95% das empresas madeireiras são de pequeno e médio porte; certificação da madeira; 

maior exportador de chip woods do mundo; entre 2000-2010 os recursos com exportação de madeira cresce-
ram em 40% em média; exportações para mais de 120 países. 

Da parte acompanhada do evento depreende-se que este MMA precisa estar próximo do setor de florestas 
plantadas, fortalecendo os laços com o mesmo. Os avanços alcançados precisam estar mais 

visíveis e difundidos, tanto aqueles referentes ao setor privado, como ao papel das políticas de Governo que 
auxiliam no alcance desses resultados. Torna-se necessário difundir e potencializar os ganhos com a cadeia 
produtiva em todas as suas dimensões. As lições aprendidas devem ser utilizadas pelo Governo de maneira 
prática para criar e fortalecer os instrumentos de auxílio à erradicação da pobreza e de interface com o desen-
volvimento rural. O mercado, como indutor desses instrumentos, além de outros, deveria ser fortemente con-
siderado. Sugere-se que a SMCQ, em conjunto com outras áreas deste MMA e respeitando suas competênci-
as, procure fortalecer o conhecimento do tema para atuar concreta e principalmente na interface com a mu-
dança do clima. Aproximação com os organizadores do evento também é essencial. 

OBS.: Foi possível participar do evento apenas no período da manhã, pois o outro evento que deveria cobrir 
foi realizado na parte da tarde. 

Evento: "Rain Forest Standard" 

REPRESENTANTE SMCQ: Adriano Oliveira 

Data: 18/6/2012 Hora: 15h30 
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O Evento foi organizado pela Universidade de Columbia e contou ainda com participação de Fundos Ambi-
entais da Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Brasil (FUNBIO). Durante o evento, a iniciativa foi apresentada
como um novo padrão para reduzir remoção de biomassa arbórea. E também como o primeiro padrão especí-
fico do mundo para "desmatamento evitado". Vale registrar que esse termo foi removido dos Relatórios do 
IPCC, e não é mais considerado no contexto das negociações internacionais sobre Mudança do Clima. Uma 
versão aperfeiçoada do documento completo foi prometida para uma semana após a data do evento, e poderá 
ser obtida em http://cees.columbia.edu/therainforeststandard. É necessário notar que alguns participantes do 
projeto, incluindo o FUNBIO, relacionaram a iniciativa à REDD+. A representante do FUNBIO manifestou 
que REDD é um mecanismo a ser utilizado para consolidar áreas protegidas na Amazônia. 

No debate com o público, a representação desta SMCQ manifestou que, sem prejulgar os resultados a serem 
obtidos na negociação internacional no contexto da UNFCCC (sigla do original em inglês para a Convenção 
sobre Mudança do Clima), REDD+ estava mais próximo de um arranjo de financiamento, e não necessaria-
mente voltado para servir como mecanismo de compensação com abordagem do tipo projeto (project by pro-
ject). Foi solicitado esclarecimento se a iniciativa proposta estaria mais voltada para uma abordagem "pro-
jeto-a-projeto", e isso foi confirmado pelo Coordenador da Reunião. 

Depreende-se que este MMA deveria acompanhar a iniciativa, mas com a devida cautela, principalmente em 
função da proposta possuir características divergentes daquelas que o Governo 

Brasileiro adota na negociação internacional sobre mudança do clima no que diz respeito a REDD+. De qual-
quer forma, é válido conhecer o relatório completo sobre a proposta desse padrão, a fim de se verificar se há 
algum elemento de interesse a ser explorado. 

Tema : Global Bioenergy Partnership – GBEP: Seminário do GBEP. Sustainable Bioenergy: Providing
Energy Access for Sustainable Development. Dia 18/6/2012. De 11:30h às 18:00h, 2nd Working Group 
on Capacity Building for Sustainable Bioenergy. Dia 19/6/2012. De 10:30h às 15:00h. 

REPRESENTANTE SMCQ: Ana Dolabella 

Durante a 2ª Reunião do Grupo de Trabalho em Capacitação para Bioenergia Sustentável - Working Group 
on Capacity Building for Sustainable Bioenergy, o representante do Brasil apresentou uma proposta de even-
to intitulado “Study tour for capacity building and training”, com o objetivo de realizar cursos de curta dura-
ção em temas específicos da produção e uso sustentável de bioenergia, em especial para os países em desen-
volvimento. O evento deverá ocorrer no primeiro semestre de 2013, na Embrapa Agroenergia, em Brasília. A 
programação apresenta propostas para os três pilares da sustentabilidade dos biocombustíveis: econômico, 
social e ambiental. Para o pilar da sustentabilidade ambiental os temas propostos foram: zoneamento agroe-
cológico da cana-de-açúcar no Brasil, zoneamento agroecológico da palma no Brasil, ciclo de vida das 
emissões de gases de efeito estufa, uso eficiente dos recursos naturais água e solo, políticas públicas para a 
sustentabilidade da produção de etanol no Brasil, compromisso brasileiro em eliminar a prática da queimada 
até 2014, contribuição dos veículos flex-fuel para a qualidade do ar das cidades, e certificação e critérios in-
ternacionais. A proposta foi aceita pelos representantes dos demais países, que deverão enviar suas contribui-
ções à proposta brasileira. O Ministério do Meio Ambiente, assim como outros Ministérios brasileiros deve-
rão realizar esforços para apoiar a realização do Study tour for capacity buiding and training. Coordenação: 
Ministério das Relações Exteriores. 
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Evento/Reunião: Segurança Alimentar e Sustentabilidade no Agronegócio. 

REPRESENTANTE SMCQ: Karen Suassuna 

Data: 19/06/2012 Hora: 09:00 as 14:00 

Tema 1: Neste evento foram apresentados as perspectiva e desafios sobre a sustentabilidade no Agronegócio.
Após o painel de abertura, composto por várias autoridades, foi realizada uma apresentação do Sr Andre Nas-
sar, do ICONE, trazendo perspectivas de expasão do agronegócio e cenários de ocupação de terras em função
de adoção de tecnologias sustentáveis na agricultura. Um especialista da Embrapa Biotecnologia apresentou 
um painel sobre desenvolvimento tecnológico, uso da biodiversidade e biotecnologia, mostrando desafios e 
oportunidades nesta área. Tal discussão foi seguida por um painel composto de representantes do setor priva-
do, ONGs e pesquisadores, sobre os temas dos painéis anteriores. Aproximadamente 150 pessoas participa-
ram do evento. Neste evento não houve apresentação desta diretoria, apenas participação. 

O estudo apresentado pelo ICONE esta disponível na página: 

http://www.iconebrasil.org.br/pt/?actA=8&areaID=7&secaoID=20&artigoID=2479 

Evento: "PINC: A Segurança alimentar, hídrica e energética do Brasil com Investimento Proativo em 
Capital Natural" 

REPRESENTANTE SMCQ: Adriano Oliveira 

Data: 19/6/2012 Hora: 11h00 

O Evento foi organizado pelo "Global Canopy Programme" (GCP) e Embaixada Britânica. O Sr. Luis Mene-
ses Filho (GCP) apresentou um resumo do Relatório sobre a iniciativa PINC (sigla do original em inglês para 
Investimento Proativo em Capital Natural) e em seguida o Sr. Roberto Smeraldi (Amigos da Terra) conduziu 
uma mesa-redonda com Aloísio Melo (MFazenda), Assuero Veronez (CNA), Plinio Ribeiro (Biofílica). O re-
ferido relatório foi elaborado com base em três pilares: "PARAR o desmatamento, INTENSIFICAR a pecuá-
ria e RESTAURAR florestas. Valorações foram feitas para esses aspectos. O relatório completo pode ser ob-
tido em www.globalcanopy.org/sites/default/files/Think_Pinc_Report_PT_interactive.pdf. Cópia impressa 

também foi obtida. O formato da Mesa foi bem equilibrado, com representação de Governo, Investidor e 
Agronegócio, cujas opiniões sobre o relatório e assuntos relacionados foram expostas e debatidas. 
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O representante do MFazenda, apoiado no debate pelo representante da SMCQ/MMA, ressaltou o 

momento estratégico pelo qual passa o Governo no que diz respeito ao tema de mudança do clima. 

Depreende-se que este MMA deveria acompanhar os desdobramentos da iniciativa, bem como aprofundar o 
conhecimento sobre o relatório apresentado durante o evento. A ideia de Investimento Proativo em Capital 
Natural é meritória, e o relatório traz uma série de oportunidades e desafios que merecem ser considerados. 

Evento/Reunião: 

Forests: the 8th Roundtable at Rio+20. Integrating forests into the global agenda on sustain-
able development. CIFOR. 

REPRESENTANTE SMCQ: Carlos Klink 

Data: 19/06/2012 Hora: 18-18:30 horas 

Evento promovido pelo CIFOR do CGIAR sobre integração do temas “florestas” na agenda global 
do desenvolvimento sustentável. Temas discutidos foram voltados para a interface das florestas com
energia, produção de alimentos, mudança do clima e água. 

Carlos Klink (MMA) apresentou “closing remarks” do evento

Evento/Reunião: 

Green Climate Fund Bonn. German Pavillion. 

REPRESENTANTE SMCQ: Carlos Klink 

Data: 19/06/2012 Hora: 15-17 horas 
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Mesa Redonda que discutiu as capacidades, marcos regulatórios e institucionais para atrair investi-
mentos públicos e privados para uma economía de baixo carbono. De particular interesse 

foi a discussão sobre o papel do setor privado no levantamento dos investimentos necessários. 

Componentes da mesa: Dirk Messner (German Development Institute); Ministro Peter Altmaier 
(BMU); Klaus Topfer (Institute Advanced Sustainability Studies); Rajendra Pachauri (Energy and 
Resources Institute India); Carlos Klink (MMA); Albert Butare (Africa Energy Services Group); 
Thomas Heller (Climate Policy Initiative); Karin Ireton (Group Sustainability Management Standard
Bank South Africa). 

Evento/Reunião: Painel Plano ABC na Rio + 20 - Embrapa Solos 

REPRESENTANTE SMCQ: Karen Suassuna 

Data: 20/06/2012 Hora: 9:00 as 13:00 

Tema 1: O evento organizado pelo MAPA e pela Embrapa, foi uma extensão do evento realizado no
dia 15 de junho, mas em versão ampliada, com 4 horas de duração. Após mesa de abertura, foram 
feitas apresentações da Política Nacional de Mudanças Climáticas e suas articulações com o setor 
agrícola, proferida por esta diretora. Apresentação do Plano ABC em detalhes e seu estágio de im-
plementação (EMBRAPA), apresentação dos sub-programas de Tratamento de Resíduos Animais 
(MDA), Expansão da Adubação Nitrogenada (EMBRAPA). Após as apresentações houve debate 
com o público. Participaram do evento aproximadamente 100 pessoas. 

Neste semiário, em conversa paralela com a EMBRAPA, MDA e MAPA foi sugerida a elaboração 
de um seminário técnico sobre sistemas agroflorestais e agricultura de baixo carbono, a ser realizado
na EMBRAPA Planaltina, que incluísse visita de campo a sistemas SAF em implementação na regi-
ão de maneira mecanizada - Sitio Felicidade. Tal seminário aconteceria no âmbito da coordenação 
de implementação do Plano ABC. 

Evento/Reunião 

Side event “Moving towards sustainability: together we must create the future we want”, 

promovido pelo Governo da Indonésia. 

REPRESENTANTE SMCQ: Carlos Klink 

Data: 20/06/2012 Hora: 19 – 20:30 horas 
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Evento promovido pelo Governo da Indonésia para discutir como conciliar a conservação florestal 
com uma economía florestal & o papel das florestas tropicais na mudança do clima (inclusive 
REDD+). Foi apresentado a abordagem REDD+ que está em desenvolvimento na Indonésia. 

Palestrantes: Presidente Susilo Yudhoyono da Indonésia; Primeiro Ministro Jens Stoltenberg (Noru-
ega); Achim Steiner (PNUMA); Yolanda Kakabadse (WWF); Kuntoro Mangkusubroto (Unit for 
Development Monitoring and Oversight Indonesia); Pavan Sukhdev (TEEB). 

Carlos Klink (MMA) foi convidado para fazer breve manifestação em nome do Goveno do Brasil. 
(em reunião bi-lateral posterior, Carlos Klink reuniu-se com o Ministro Kuntoro). 

Evento/Reunião: EcoAgriculture Partners and the Landscapes for People, Food and Nature 
Initiative 

REPRESENTANTE SMCQ: Karen Suassuna 

Data: 21/06/2012 Hora: 09:30 AS 13:00 

Tema 1: Reunião realizada teve como objetivo apresentar a Iniciativa para organizações brasileiras e explorar
futuras possibilidades de colaboração. O encontro também ofereceu uma oportunidade para troca de experi-
ências e discussões sobre soluções para o manejo sustentável da terra, com o objetivo de integrar e catalisar 
oportunidades para parcerias entre diferentes atores nacionais e internacionais. a Iniciativa esta em desenvol-
vimento também em dois países africanos e na Ásia. 

Participantes - aproximadamente 20 pessoas. 

Será formada uma lista de discussão para a qual serão enviados materiais sobre a iniciativa, contendo o re-
sumo do diagnóstico feito a partir da reunião. 

ANOTAÇÕES RELEVANTES 

Programa REDD+ Early Movers (REM) (21/6/2012) 
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PARTICIPANTES SMCQ: Carlos Klink, Natalie Unterstell, Francisco Oliveira 

O programa global do KfW “REDD Early Movers (REM) destina-se a apoiar iniciativas avançadas de 
REDD+, implementadas por países ou estados, através de financiamento baseado em resultados de redução 
de emissões. 

Em reunião bilateral entre SMCQ/MMA, KfW e Governo do Acre, foi apresentada a parceria firmada no âm-
bito desse programa entre KfW e Governo do Estado do Acre. Essa parceria contempla a transação de crédi-
tos de carbono REDD+ nos próximos 4 anos (cerca de 4 milhões de toneladas de CO2e, utilizando os mes-
mos parâmetros do Fundo Amazônia). 

Participaram representantes do KfW da Alemanha e do Brasil, representante do IMC/Governo do Acre, o Se-
cretário Carlos Klink, o diretor Francisco Oliveira e a gerente Natalie Unterstell. 

Como encaminhamento, foi definido que o KfW submeterá ajuda memória e estudo de viabilidade do investi-
mento para apreciação da SMCQ/MMA. As contrapartes buscam não objeção à proposta. 

Evento/Reunião: Ações de Desenvolvimento Sustentável para o Combate à Desertificação e Mitigação 
dos Efeitos da Seca. 

REPRESENTANTE SMCQ: Karen Suassuna 

Data: 21/06/2012 Hora: 14:00 as 15:30 

Tema 1: O Departamento de Mudanças Climáticas foi convidado para apresentar as políticas em curso para 
um debate interagindo com o BNB e o BNDES, visando a qualificação das ações de financiamento e fomen-
to. O evento foi realizado pela Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural, participaram além das 
Secretarias, representantes da sociedade civil, dos Bancos de Fomento, o Senador Cassio Cunha Lima e parti-
cipantes da Rio + 20, num total aproximado de 35 pessoas. 
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Evento/Reunião: Audiência Pública da Comissão Mista de Mudanças do Clima 

REPRESENTANTE SMCQ: Karen Suassuna 

Data: 21/06/2012 Hora: 15:30 as 19:00

Tema 1: Audiência organizada pela Comissão Mista de Mudanças do Clima, do Congresso Nacional. 

Houveram três mesas, sendo a primeira de discussão geral sobre a Conferência e abertura pelos Senadores e 
Deputados. A segunda mesa tratou de assuntos relacionados a OTCA, onde houveram a participação do BN-
DES, Ministério de Relações Exteriores e representação da OTCA. Neste painel foram apresentados um ba-
lanço das ações no âmbito da OTCA bem como uma discussão sobre o projeto do Fundo Amazônia com a 
OTCA. O terceiro painel tratou da política nacional de mudanças climáticas e o processo de implementação 
no Brasil. Foi feita uma apresentação por esta diretora, uma fala do Sr Marcos Freitas da COPPE e do repre-
sentante do BNDES, sobre as parcerias no âmbito do Fundo Clima. 

Participaram aproximadamente 50 pessoas, dentre os quais muitos Senadores e Deputados. 

Evento/Reunião: Implementação da trajetória de baixo carbono e sustentabilidade na Alemanha 

REPRESENTANTE SMCQ: Karen Suassuna 

Data: 22/06/2012 Hora: 

Tema 1: Implementação da trajetória de baixo carbono e sustentabilidade na Alemanha, metas para 2020 e 
2050. 

Evento realizado pelo governo alemão, que apresentou as metas de redução de emissões do Governo alemão 
de 95% até 2050. Até 2050 a Alemanha pretende reduzir 95% de suas emissões, e obter uma participação de 
80% na matriz energética nacional de 80%. Até 2022 todas as plantas de energia nuclear serão desativadas. O
painel foi composto pelo Conselheiro Sênior do Painel do Chanceler Alemão para Sustentabilidade, pela Se-
cretária Executiva do Painel Conselheiro, representantes do Ministério do Meio Ambiente e do WRI 
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Evento/Reunião 

Visita de campo à região serrana do Rio de Janeiro (Terezópolis) com GIZ, KFW, BMU da 

Alemanha. 

REPRESENTANTE SMCQ: Carlos Klink 

Data: 23/06/2012 Hora: dia todo 

Viagem para acompanhar o Sr. Norbert Gorisen, Chefe da Divisão para a Iniciativa Internacional de Proteção
ao Clima do Ministério do Meio Ambiente da Alemanha (BMU). 

Assuntos tratados: proteção do clima e da biodiversidade no contexto da cooperação Brasil & Alemanha; 
apresentação da Política Nacional de Mudança do Clima e Planos Setoriais; visita de campo às áreas afetadas 
pelos eventos extremos de 2011 no Município de Terezópolis; visita à UC Municipal “Montanhas de Terezó-
polis”; planos de cooperação na área de assistência técnica entre os Governos do Brasil e da Alemanha. 

Outros Participantes: Giovanna Palazzi (MMA); Jan Borner (CIFOR); Peter Hilliges (KfW); Ingrid Prem 
(GIZ); André de Mello (Secr. MA de Terezópolis). 
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ANEXO

28.1 – Contratação de Consultores na Modalidade “Produto” 

QUADRO B.16.1 - CONSULTORES CONTRATADOS NA MODALIDADE “PRODUTO”
NO  ÂMBITO  DOS  PROJETOS  DE  COOPERAÇÃO  TÉCNICA  COM  ORGANISMOS
INTERNACIONAIS

Identificação da Organização Internacional Cooperante

Nome da Organização Sigla

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO PNUD

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica 

Título do Projeto Código

ESTABELECIMENTO DA GESTÃO DE RESÍDUOS DE PCB BRA/08/G32

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto”

Código do Contrato: CONTRATO DE SERVIÇO Nº 2011/000206

Objetivo da Consultoria: Revisão dos procedimentos e técnicas de análise de bifenilas policloradas utilizadas no país, in-
cluindo comparação com as normas internacionais de análise. Esse trabalho deverá ser elaborado mediante levantamento 
dos laboratórios que realizam essas análise bem como suas capacidades e gargalos, assim como de elaboração de modelos 
de etiquetagem para identificação de equipamentos contaminados com bifenilas policloradas.

Período de Vigência Remuneração (R$)

Início Término
Total Previs-

to no Con-
trato

Total Previsto
no Exercício

Total pago no Exercí-
cio

Total pago até o Final do
Exercício

04/07/2011 29/03/2012 90.0000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
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Insumos Externos

Produtos Contratados

Descrição
Data prevista de

entrega
Valor

Produto 1 - Relatório com o estudo realizado sobre as metodolo-
gias utilizadas no Brasil para analise de PCBs em diferentes ma-
trizes, abordando os seguintes assuntos

• Levantamento dos laboratórios capacitados para reali-
zar a análise de PCBs em diferentes matrizes, no Brasil.
(atividade 4)

• Descrição detalhada das atividades destes laboratórios 
para as analises de PCBs nas diferentes matrizes, como:
capacidade instalada de equipamentos, modelos de 
equipamentos, quantidade de amostras processadas 
anualmente, tempo de elaboração de resultado final de 
analise, capacitação profissional da equipe de analistas, 
custos de análise.( atividade 4)

01/09/2011 30.000,00

Produto 02 - Relatório em formato eletrônico em Word e uma 
via impressa, em português, com o estudo realizado sobre proce-
dimentos de coleta de amostras, etiquetagem e inventario, abor-
dando os seguintes assuntos

• Detalhamento de metodologias de análise e coleta de 
amostras para envio para análise de PCBs usadas, e 
compará- las às práticas internacionais e normas nacio-
nais. (atividade 5)

• Definição de modelos de etiquetas para controle de in-
ventário. Descrição dos procedimentos de etiquetagem 
de amostras e equipamentos que contem PCBs para 
destinação final (atividades 6 e 7)

30/11/2012 30.000,00

Produto 03- Relatório final com detalhamento de procedimentos 
que visem a acreditação e uniformização de técnicas de análise, 
coleta e etiquetagem de material que contenha PCB. Também 
deverá ser identificados os principais problemas e as possíveis 
soluções de divergência dos resultados.

28/02/2012 30.000,00
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Consultor Contratado

Nome do Consultor:JANETE APARECIDA DA SILVA CPF: 957.414.378-34

Identificação da Organização Internacional Cooperante

Nome da Organização Sigla

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO PNUD

Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica 

Título do Projeto Código

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA PROTEÇÃO DA CAMADA DE 
OZÔNIO

BRA/10/G71

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto”

Código do Contrato: CONTRATO DE SERVIÇO Nº 2011/000213

Objetivo da Consultoria: Estudo e análise técnica dos documentos e minutas de decisão a serem discuti-
dos no âmbito das reuniões do Protocolo de Montreal durante o ano de 2011 e 2012 com vistas à im-
plementação do Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs

Período de Vigência Remuneração (R$)

Início Término
Total Previs-

to no Con-
trato

Total Previsto
no Exercício

Total pago no Exercí-
cio

Total pago até o Final do
Exercício

08/07/2011 23/04/2012 90.059,40 16.800,00 16.800,00 16.800,00

Insumos Externos
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Produtos Contratados

Descrição
Data prevista de

entrega
Valor

Produto 1. Relatório contendo estudo e análise técnica dos docu-
mentos que serão discutidos durante a 64ª Reunião do Comitê 
Executivo relativos à eliminação dos HCFCs e a interface com o
programa brasileiro que será submetido para apreciação do Co-
mitê Executivo nesta reunião;

22/07/2011 18.819,80

Produto 2. Relatório contendo estudo e análise técnica sobre os 
documentos que serão discutidos durante a 31ª Reunião do Gru-
po de Trabalho Aberto das Partes do Protocolo de Montreal que 
auxiliem o Brasil na execução do Programa Brasileiro de Elimi-
nação dos HCFCs;

08/08/2011 18.819,80

Produto 3.; Relatório contendo estudo e análise técnica sobre os 
documentos que serão discutidos durante a 65ª Reunião do Co-
mitê Executivo do Fundo Multilateral para Implementação do 
Protocolo de Montreal que auxiliem o Brasil na negociação dos 
projetos de conversão industrial para as empresas brasileiras 
usuárias de HCFC-141b

20/10/2011 18.819,80

Produto 4. Relatório contendo estudo e análise técnica sobre os 
documentos que serão discutidos durante a 22ª Reunião das Par-
tes do Protocolo de Montreal que auxiliem o Brasil no cumpri-
mento das metas de eliminação das substâncias que destroem a 
camada de ozônio, em especial os HCFCs.

21/11/2011 16.800,00

Produto 5. Relatório contendo estudo e análise técnica sobre os 
documentos que serão discutidos durante a 66ª Reunião do Co-
mitê Executivo do Fundo Multilateral para Implementação do 
Protocolo de Montreal que auxiliem o Brasil na negociação dos 
projetos de conversão industrial para as empresas brasileiras 
usuárias de HCFC-141b;

23/03/2012 16.800,00

Consultor Contratado
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Nome do Consultor: LIAMARCIA SILVA HORA CPF: 330.008.837-20
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