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Introdução 

Este relatório foi construído com base nas orientações normativas exaradas pelo 

Tribunal de Contas da União – TCU por meio da Portaria n°90 de 16 de abril de 2014, 

Decisão Normativa TCU nº 134 de 4 de dezembro de 2013, Instrução Normativa nº 72 de 

15 de maio de 2013 e Instrução Normativa nº 63 de 1º de setembro de 2010. 

No mesmo sentido, nos termos do art. 70 da Constituição Federal vigente com o 

conteúdo e forma fixados em decisão normativa que configura o cumprimento da 

obrigação de prestar contas. 

Esta Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental – SAIC 

apresentará seus resultados no cumprimento da missão institucional no que tange à 

participação social e implementação de políticas para o desenvolvimento sustentável. 

As informações contidas no presente Relatório são provenientes de consultas ao 

Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP, ao Sistema Integrado de 

Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, ao Sistema de Gestão de 

Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, ao Sistema de Informações Gerenciais de 

Acompanhamento de Projetos – SIGAP, informações contábeis enviadas pela Setorial 

Contábil deste MMA bem como de informações dos Departamentos que compõem esta 

Secretaria, quais sejam: Departamento de Educação Ambiental (DEA), Departamento de 

Cidadania e Responsabilidade Socioambiental (DCRS),Departamento de Produção e 

Consumo Sustentáveis (DPCS) e o Departamento de Coordenação do SISNAMA (DSIS). 

Quanto à estrutura, este Relatório se divide em 13 partes, a saber: identificação e 

atributos das unidades jurisdicionadas cujas gestões compõem o relatório, informações 

sobre a governança, relacionamento com a sociedade, planejamento da unidade e 

resultados alcançados, tópicos especiais da execução orçamentária e financeira, gestão de 

pessoas, terceirização de mão de obra e custos relacionados, gestão do patrimônio 

mobiliário e imobiliário, gestão da tecnologia da informação, gestão do uso dos recursos 

renováveis e sustentabilidade ambiental, atendimento de demandas de órgão de controle, 

informações contábeis e contratação de consultores na modalidade “produto”. 

Na seção referente à identificação e atributos das unidades cujas gestões compõem 

o relatório, são abordadas informações gerais atinentes à SAIC, finalidades e 

competências institucionais, organograma funcional, macroprocessos finalísticos e 

principais parceiros.  

Com relação ao relacionamento com sociedade, esta secretaria responde às 

solicitações de informações dos cidadãos por meio do serviço de informação ao cidadão 

– SIC e fale conosco do Ministério do Meio Ambiente. 

No item que se refere ao planejamento da unidade, são apresentados quadros 

contendo os programas, com as respectivas ações orçamentárias, descrição e plano 

orçamentário de cada departamento da SAIC bem com os resultados alcançados. 
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Relacionaram-se nos tópicos especiais da execução orçamentária e financeira as 

ações orçamentárias a cargo desta SAIC. Descreveram-se as principais despesas, 

pagamentos, cancelamentos, restos a pagar e transferências de recursos. 

Os programas concernentes ao Plano Plurianual (PPA) vigente e as ações 

referentes à Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2014 de responsabilidade da SAIC foram 

relacionados na seção que trata da execução orçamentária e financeira, de modo que 

foram descritos suas características, resultados e reflexos.  

Na seção “gestão de pessoas, terceirização de mão de obra e custos relacionados” 

constam informações sobre a estrutura de pessoal da unidade (afastamentos, qualificação, 

custos associados, composição do quadro, acumulação remunerada, indicadores 

gerenciais) e terceirização de mão de obra. 

O item que trata da gestão do uso dos recursos renováveis e sustentabilidade 

ambiental contém informações sobre iniciativas sustentáveis com relação ao consumo de 

papel, energia elétrica e água. 

Em “conformidades e tratamento de disposições legais e normativas” são descritas 

as providências adotadas no atendimento de acórdãos do TCU no tocante aos recursos 

públicos.  

Na seção de “informações contábeis”, constam os critérios e procedimentos 

adotados em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público NBCT 16.9 e NBCT 16.10, no tratamento contábil da depreciação, da 

amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e 

passivos da unidade, declaração do contador responsável por unidade jurisdicionada que 

tenha executado sua contabilidade no Sistema Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal. – SIAFI. A Setorial Contábil/SPOA/MMA é responsável pela 

implementação e controle destas informações. 

Encerra-se o relatório com informações sobre a contratação de consultores na 

modalidade “produto”. Apresentam-se as contratações no âmbito dos projetos de 

cooperação técnica com organismos internacionais. 

Alguns itens não foram contemplados no presente Relatório por não se aplicarem 

à realidade da SAIC, não obstante conste a obrigatoriedade de apresentação na DN - TCU 

nº 134, (Anexo II, QuadroA1 b). São eles:  

 2.1 - estrutura de governança, 2.2 - atuação da unidade de auditoria interna, 

2.3 -sistema de correição, 2.4 - informações sobre a governança e 2.5 – 

remuneração paga a administradores; 

 3.2 - carta de serviços ao cidadão, 3.2 - mecanismos para medir a satisfação 

dos produtos e serviços, 3.4 - avaliação do desempenho da unidade 

jurisdicionada e 3.5 - medidas relativas à acessibilidade; 

 5.4 - Informações sobre indicadores de desempenho operacional e 5.5 - 

Informações sobre custos de produtos e serviços; 
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 6.1 - Demonstração da execução das despesas, 6.2 - Informações sobre 

despesas com ações de publicidade e propaganda, contemplando, 6.3 -

Demonstração e justificação de eventuais passivos reconhecidos no exercício, 

contabilizados ou não, sem respectivo crédito autorizado no orçamento e 6.4 

-  Demonstração da movimentação e saldos de restos a pagar de exercícios 

anteriores, 6.6 - Informações sobre suprimento de fundos, contas bancárias 

tipo B e cartões de pagamento do governo federal e 6.7 - Informações sobre 

renúncia de receitas.; 

 7.2. - terceirização de mão de obra empregada e contratação de estagiários; 

 8.1 - Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados de Terceiros, 8.2 - 

Gestão do Patrimônio Imobiliário e 8.3 - Bens Imóveis Locados de Terceiros;  

 9.1 - gestão da tecnologia da informação (TI); 

 11.2 - tratamento de recomendações do órgão de controle interno (OCI), 11.3 

- declaração de bens e rendas estabelecida na lei n° 8.730/93 e 11.4 - medidas 

adotadas em caso de dano ao erário; 

 12.1 - medidas adotadas para adoção de critérios e procedimentos 

estabelecidos pelas normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor 

público, 12.2 - apuração dos custos dos programas e das unidades 

administrativas e 12.3 - conformidade contábil; 

 13.1 - outras informações consideradas relevantes pela UJ. 
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1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES CUJAS GESTÕES 

COMPÕEM O RELATÓRIO 

 
Quadro 1.1. Identificação da Unidade Jurisdicionada 

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

Identificação da Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa: Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental 
Denominação Abreviada: SAIC 
Código SIORG: 92934 Código na LOA:44101 Código SIAFI: 440077 
Natureza Jurídica: Órgão Público CNPJ: 37.115.375/0012-60 
Principal atividade: Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais 

e outros serviços sociais Código CNAE: 8412-4 
Telefones/Fax de Contato: (061) 2028-1404 (061) 2028-1430 (061) 2028-1406 

Endereço Eletrônico: uaf.saic@mma.gov.br 
Página na Internet: http://www.mma.gov.br/ 
Endereço Postal: Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 9º andar – CEP: 70068-900 – Brasília/DF 

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 
Normas descrição e alteração da Unidade Jurisdicionada 

Decreto nº 6.101/2007, publicado no Diário Oficial da União em 27/04/07, que aprova a estrutura regimental do Ministério do 

Meio Ambiente. 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada 

Portaria nº 292, de 23/05/2007, que delega competência ao titular e respectivo substituto da SAIC para a prática de atos de 

gestão orçamentária e financeira dos recursos alocados em favor das Unidades Gestoras sob sua responsabilidade. 

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada 

Portaria nº 01 de 13/03/2009 SAIC, que estabelece o arranjo institucional da SAIC para exercer as atividades de planejamento 

e gestão orçamentária e financeira 

Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 
Código SIAFI Nome 

440077 SECRET. ARTICULACAO INST. E CIDADANIA AMBIENTAL 

440044 PROJ. NACIONAL DE MEIO AMBIENTE II - SAIC/BIRD 4524 BR P 

440049 AMAZONIA SUST.-GESTAO E ADM. PROG. REGIAO NORTE - SAIC/KFW 9565243 

440050 AMAZONIA SUST.-GESTAO E ADM. PROG. REGIAO NORTE - SAIC-021958/026654 

Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 
Código SIAFI Nome 

00001 TESOURO NACIONAL 

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 

440077 00001 

440044 00001 

440049 00001 

440050 00001 

mailto:uaf.saic@mma.gov.br
mailto:uaf.saic@mma.gov.br
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1.2  Finalidade e Competências Institucionais da Unidade 

A Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental – SAIC foi 

instituída pelo Decreto nº 6.101, de 26 de abril de 2007, publicado no Diário Oficial da 

União no dia 27 de abril de 2007, após revisão da estrutura regimental do Ministério do 

Meio Ambiente. 

 O Decreto nº 6.101, de 26 de abril de 2007 prevê que: 

Art. 31.  À Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental compete: 

I - promover a articulação e a integração intra e intergovernamental de ações 

direcionadas a implementação das políticas públicas de meio ambiente e a construção 

de agendas bilaterais ou multilaterais nas áreas de responsabilidade do Ministério; 

II - desenvolver articulação com as esferas federal, estadual e municipal e organizações 

não-governamentais, sobre matéria legislativa de interesse do Ministério e de suas 

entidades vinculadas; 

III - articular e harmonizar a atuação das unidades do Ministério e das entidades 

vinculadas nos órgãos colegiados; 

IV - promover a articulação institucional para a implementação do processo de 

descentralização e repartição de competências entre os três níveis de governo; 

V - formular e implementar estratégias e mecanismos de fortalecimento institucional dos 

órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; 

VI - gerir o Sistema Nacional de Informações sobre Meio Ambiente - SINIMA; 

VII - promover o desenvolvimento de estatísticas ambientais e indicadores de 

desenvolvimento sustentável; 

VIII - elaborar, coordenar e acompanhar a implementação da Agenda 21 brasileira e 

estimular a implementação de Agendas 21 locais e regionais; 

IX - elaborar, coordenar e acompanhar a implementação da Política Nacional de 

Educação Ambiental; 

X - coordenar a organização da Conferência Nacional do Meio Ambiente; 

XI - coordenar a organização da Conferência Nacional Infanto-Juvenil; 

XII - prestar apoio administrativo à Comissão Permanente do Cadastro Nacional de 

Entidades Ambientalistas e desenvolver cadastro geral de interlocutores do Ministério; 

XIII - promover a adoção pelas empresas e órgãos públicos de códigos voluntários de 

conduta e de tecnologias ambientalmente adequadas; 

XIV - propor, coordenar e implementar programas e projetos na sua área de 

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

XVI - assistir tecnicamente aos órgãos colegiados na sua área de atuação; e 

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

1.3 Organograma Funcional 

 

O Organograma funcional atual da SAIC apresenta-se da seguinte forma: 

 

 

Nos termos do Decreto nº 6.101, de 26 de abril de 2007, o capítulo II descreve 

sobre a estrutura organizacional: 

Art. 2o  O Ministério do Meio Ambiente tem a seguinte estrutura organizacional: 

(...) 

e) Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental: 

1. Departamento de Coordenação do Sistema Nacional do Meio Ambiente; 

2. Departamento de Cidadania e Responsabilidade Socioambiental; e 

3. Departamento de Educação Ambiental; 

Em decorrência da realocação de atribuições no âmbito do Ministério, mudaram-

se as responsabilidades da Secretaria com o desmembramento de suas competências. Em 

2011 foi criado um novo Departamento, denominado Departamento de Produção e 
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Consumo Sustentáveis – DPCS, resultado da reformulação do Departamento de 

Economia e Meio Ambiente – DEMA. 

Dessa forma, a SAIC passou a ter sob sua responsabilidade os seguintes 

departamentos: 

 Departamento de Cidadania e Responsabilidade Socioambiental – DCRS; 

 Departamento de Educação Ambiental – DEA; 

 Departamento de Produção e Consumo Sustentáveis – DPCS; 

 Departamento de Coordenação do SISNAMA - DSIS. 

Abaixo as atribuições de cada departamento. 

1.3.1 Departamento de Cidadania e Responsabilidade Socioambiental – DCRS 

O Departamento de Cidadania e Responsabilidade Socioambiental – DCRS 

executa suas ações norteado pelas seguintes agendas: Agenda Ambiental na 

Administração Pública - A3P, Agenda 21, Conferências Nacionais de Meio Ambiente – 

CNMA, Juventude e Gênero.  

1.3.1.1 A3P 

A Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P é um programa coordenado 

pelo Ministério do Meio Ambiente - MMA que converge para o estabelecimento de um 

novo padrão de sustentabilidade nas atividades públicas. A A3P, que completou quinze 

anos de existência em 2014, visa a promover a responsabilidade socioambiental e inserir 

critérios de sustentabilidade nas atividades regimentais da Administração Pública.  

Trata-se de um programa referencial que apoia as instituições públicas, em todo o 

país, a criarem as suas políticas e implementarem ações de responsabilidade 

socioambiental. Como consequência direta, a A3P promove a redução dos gastos 

institucionais, especialmente, água, energia e material de consumo. O programa cresce a 

cada ano e, atualmente, conta com 240 instituições que possuem adesão formal e cerca 

de 600 na Rede A3P.  

1.3.1.2 Agenda 21 

A Agenda 21 Brasileira é um processo e um instrumento de planejamento 

participativo para o desenvolvimento sustentável que tem como eixo central a 

sustentabilidade, compatibilizando a conservação ambiental, a justiça social e o 

crescimento econômico. Esse documento é resultado de uma vasta consulta à população 

brasileira, sendo construído a partir das diretrizes da Agenda 21 global, principal 

documento resultante da Rio-92 (Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Humano). 

Trata-se, portanto, de instrumento fundamental para a construção da democracia 

participativa e da cidadania ativa no País. Compete ao DCRS a elaboração, coordenação 
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e acompanhamento da Agenda 21 brasileira, além do estímulo à implementação de 

Agendas 21 locais e regionais. 

 

1.3.1.3 CNMA 

As Conferências Nacionais do Meio Ambiente podem ser definidas como 

ambientes amplamente participativos de discussão e proposição de políticas públicas de 

natureza socioambiental. São de significativa importância para o Estado Brasileiro, uma 

vez que diferentes segmentos se mobilizam e dialogam sobre temas pertinentes a todo o 

País. No caminho da democracia participativa e do controle social, a CNMA vem 

apresentando uma agenda de discussões pautada nos anseios sociais, com vistas ao 

estabelecimento de direitos e responsabilidades para a sociedade e para o governo. 

Desde 2003, as conferências tiveram avanços quantitativos e qualitativos, 

principalmente quanto ao conteúdo das propostas apresentadas e aprovadas, e à 

participação da população. O desafio hoje é aprofundar esse processo e consolidar a 

CNMA como espaço de debate e participação do conjunto da sociedade brasileira, para 

fortalecimento do SISNAMA e busca pelo desenvolvimento sustentável. 

As quatro Conferências realizadas até o momento tiveram como temas “Vamos 

cuidar do Brasil, fortalecendo o Sistema Nacional do Meio Ambiente-SISNAMA” 

(2003); “Políticas Ambientais Integradas e o uso Sustentável dos Recursos Naturais” 

(2005); “Mudanças Climáticas” (2008); e “Resíduos Sólidos” (2013), com participação 

cada vez mais forte, chegando à mobilização de 200 mil pessoas em sua última edição. 

Em paralelo às CNMAs, são realizadas as Conferências Nacionais Infanto-Juvenis 

pelo Meio Ambiente, envolvendo milhões de estudantes, com idades entre 11 e 15 anos. 

Atualmente, as Conferências Infanto-Juvenis são realizadas por meio de parceria entre o 

MMA e o Ministério da Educação. 

1.3.1.4 Coordenação de Gênero 

O trabalho da Coordenação de Gênero é desenvolvido em duas vertentes principais: 

1.3.1.4.1 Gênero e Meio Ambiente 

O compromisso com a implementação de políticas públicas que acelerem a 

redução das desigualdades de gênero tem sido uma diretriz do Estado Brasileiro desde 

2003, quando foi criada a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), no âmbito da 

Presidência da República. O Ministério do Meio Ambiente (MMA) reconhece a 

importância de minimizar a desigualdade entre homens e mulheres como princípio, 

inclusive para o desenvolvimento do País e, nesse sentido, tem adotado medidas com 

vistas à incorporação de questões de gênero e políticas públicas para as mulheres em sua 

área de competência.  

O Ministério do Meio Ambiente instituiu o Comitê Interno de Gênero por meio 

da Portaria nº 287, de 17 de agosto de 2012, com alterações pela Portaria nº 308, de 12 

de setembro de 2012, com a finalidade de subsidiar a inclusão das questões de gênero e 
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políticas públicas para as mulheres, nas áreas de competência do Ministério do Meio 

Ambiente e vinculadas. 

O Comitê busca incentivar e subsidiar o desenvolvimento de ações/iniciativas em 

benefício das mulheres e da igualdade de gênero, e o aprimoramento da capacidade dos 

diferentes setores planejarem, articularem, implementarem, monitorarem e avaliarem as 

iniciativas desenvolvidas em benefício das mulheres e da igualdade de gênero. Nesse 

sentido, atua junto às diferentes estruturas do MMA (Secretarias, diretorias, 

departamentos) e às vinculadas de modo a sensibilizar, qualificar e comprometer toda a 

instituição com a adoção de um olhar de gênero que seja transversal a todas as suas ações.  

1.3.1.4.2 Rede de Mulheres Brasileiras Líderes pela Sustentabilidade 

Lançada no contexto da Rio+20 como uma contribuição brasileira àquela 

Conferência, e então com o título “Iniciativa Mulheres Rumo à RIO+20: A 

Sustentabilidade no Feminino”, a iniciativa se transformou numa Rede que reúne 

mulheres líderes da gestão executiva, de conselhos, ou tomadoras de decisão 

representantes de instituições, públicas e privadas, com ou sem fins lucrativos, que atuam 

com questões relativas à promoção de sociedades mais sustentáveis e que efetivamente 

podem formular e assumir compromissos em prol da sustentabilidade e do 

empoderamento feminino, bem como implementá-los no âmbito de suas instituições.  

A Rede é colaborativa, seu trabalho voluntário e a troca de experiências, bem 

como de informação, é sua principal estratégia de atuação. O objetivo maior desse esforço 

é beneficiar outras mulheres e contribuir para o desenvolvimento sustentável do País. 

Instituída em 2012, a estrutura de governança foi reinstituída por meio da Portaria MMA 

nº 211, de junho de 2014, sendo composta por um Conselho Deliberativo e uma 

Secretaria-Executiva. De acordo com a nova Portaria, a Secretaria Executiva é exercida 

pela titular da SAIC, com apoio técnico e operacional do DCRS, especificamente pela 

Coordenação de Gênero. 

1.3.1.5 Coordenação de Juventude 

O tema de Juventude, anteriormente acompanhado no âmbito da Secretaria 

Executiva do MMA, passou à responsabilidade do DCRS no início de 2014, o qual passou 

a contar com uma Gerente dedicada ao assunto. A partir de então, várias atividades estão 

sendo desenvolvidas pela área.  

 A Coordenação de Juventude representa o Ministério em dois colegiados 

específicos de juventude: o Conselho Nacional de Juventude (CONJUVE), como 

conselheiro(a), e no Comitê Interministerial de Juventude (COIJUV) como convidado(a). 

Outro colegiado específico de juventude importante é o Comitê Interno de Juventude, 

instituído pela Portaria MMA nº 412, de 18 de novembro de 2014 o qual é coordenado 

por esta coordenação. 
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1.3.2 Departamento de Educação Ambiental - DEA 

A Educação Ambiental está apoiada em três pilares básicos para contribuir com a 

implementação da Lei nº 9.795/99, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional 

de Educação Ambiental – PNEA, quais sejam:  

(i) Processos de Gestão e Articulação;  

(ii) Formação de Educadores e Educomunicação; 

(iii) Comunicação Social. Estão sendo desenvolvidas ações e práticas 

formativas e mobilizadoras voltadas à sensibilização da coletividade sobre 

as questões socioambientais, orientadas para a organização e a 

participação dos cidadãos na defesa da qualidade de vida e do meio 

ambiente, sempre buscando a redução das desigualdades sociais, a 

melhoria das condições de vida no campo e na cidade, a transversalização 

da EA nas demais políticas públicas, a difusão das informações, a 

participação democrática e a construção de um País mais justo e 

sustentável. 

1.3.2.1 CNEA - Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas 

Criado pela Resolução CONAMA/Nº 006/89, o CNEA foi instituído com o 

objetivo de manter em banco de dados o registro das entidades ambientalistas não 

governamentais atuantes no País, cuja finalidade principal seja a defesa do meio 

ambiente. 

1.3.2.2 PNC – Plano Nacional de Capacitação  

O Programa Nacional de Capacitação de Gestores Ambientais- PNC, instituído 

em 2005, tem como objetivo principal o de capacitar gestores, servidores e técnicos 

ambientais, com vistas a ampliar a compreensão do Sistema Nacional de Meio Ambiente 

-SISNAMA) e seu fortalecimento. Busca também a consolidação da gestão ambiental 

compartilhada, que envolve a responsabilização das três esferas de governo. Entre suas 

estratégias de atuação está a realização de cursos presenciais e semipresenciais que tratam 

da estruturação dos sistemas municipais de meio ambiente e demais temas correlatos. O 

Programa capacitou aproximadamente 12 mil gestores e técnicos, beneficiando mais de 

2 mil municípios. 

 

1.3.3 Departamento de Produção e Consumo Sustentáveis – DPCS 

O Departamento de Produção e Consumo Sustentáveis -DPCS/SAIC) tem como 

principal missão implementar o Plano de Ação em Produção e Consumo Sustentáveis -

PPCS) fomentando políticas, programas e ações de consumo e produção sustentáveis no 

País, voltadas a ampliar as soluções para problemas socioambientais, consoante com as 

políticas nacionais que visão à erradicação da miséria, à redução de emissões de gases de 

efeito estufa e ao desenvolvimento sustentável, além de atender ao compromisso 

internacional assumido pelo Brasil no âmbito do Processo de Marrakesh. A contribuição 

crucial do PPCS está em promover mudanças verificáveis nos padrões de produção e 
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consumo, estimulando novas formas de produzir e consumir com responsabilidade 

socioambiental. 

 

1.3.4 Departamento de Coordenação do SISNAMA - DSIS 

Atuação do DSIS busca a articulação intra e intergovernamental, visando a 

implementação da agenda ambiental, o fortalecimento do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente (SISNAMA) e a melhoria na capacidade de formulação, coordenação, 

articulação e a integração das políticas ambientais dos três níveis de governo da 

federação. 

Para tanto tem como atividade permanente a interlocução com os entes federados 

e suas entidades associativas; a participação e promoção de eventos de caráter federativo; 

o apoio à implementação das políticas sob responsabilidade do Ministério, nos aspectos 

ligados à ação integrada e colaborativa destas políticas; e a representação do MMA nas 

instâncias de articulação federativa, tais como o Sistema de Assessoramento Federativo - 

SASF/SRI/PR e o Comitê de Articulação Federativa - CAF/SRI/PR.  

1.4 Macroprocessos finalísticos 

A tabela abaixo apresenta os macroprocessos finalísticos, seus principais serviços 

e processos empreendidos pelos Departamentos desta Secretaria em 2013: 

1.4.1 - Departamento de Cidadania e Responsabilidade Socioambiental 

Macroprocessos 

Finalísticos 
Principais Serviços Principais Processos 

Códigos voluntários de 

conduta e de tecnologias 

ambientalmente adequadas, 
empresas e órgãos públicos. 

Apoio à elaboração e implementação 

de iniciativas voluntárias que visem à 

redução de gastos institucionais e 

impactos ambientais negativos 

decorrentes das atividades públicas. 

- Organização da 5ª edição do prêmio 

“Melhores Práticas de 

Sustentabilidade da Administração 

Pública” visando dar reconhecimento 

e estimular ações socioambientais 

nos órgãos e empresas públicas; 

- Apoio à elaboração e 

implementação dos Planos de Gestão 

Socioambiental da A3P -

instrumentos voluntários para 

implementação da agenda) e dos 

Planos de Logística Sustentável – 

PLS. 

Gestão ambiental nos 
órgãos e entidades públicas. 

Disponibilização de informações e 

apoio técnico à implementação de 

ações de gestão ambiental. 

- Revisão e elaboração de manuais 

técnicos visando à implementação de 

ações socioambientais nos órgãos e 

empresas públicas; 

- Capacitação de gestores e 

servidores públicos para 

implementação da A3P; 
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- Criação do Sistema Ressoa de 

monitoramento e do banco de 

melhores práticas socioambientais da 

A3P. 

Acompanhamento da 

Agenda 21 Brasileira e 

apoio aos processos de 

implantação do PLDS e 

PNRS. 

Proposta de ação conjunta da Agenda 

21 Brasileira com o Programa Brasil + 

20; 

Análise da atualização feita no sistema 
das Agendas 21 Locais. 

- Planejamento integrado para ação 

conjunta da Agenda 21 Brasileira e 

Brasil + 20; 

- Sistematização das informações 
registradas no Sistema atualizado. 

Participação e 

Acompanhamento dos 

Conselhos e Comissões 

Nacionais onde o DCRS 
tem acento. 

Fortalecimento da gestão e do 

planejamento socioambiental junto aos 
Colegiados e Conselhos. 

- Integração nos Conselhos e 

Comissões nacionais que tenham 

representantes do MMA: Mulheres, 

juventude, direitos humanos, 

igualdade racial e fórum 
interconselhos. 

- Participação na busca ativa do 

programa Bolsa Verde na região 
Norte; 

- participação nas conferências 

nacionais de igualdade racial e 
nacional da cultura, projeto Rondom; 

- Inclusão da variável ambiental nas 

políticas públicas; 

- Atuação junto aos demais 

ministérios para inclusão da Agenda 

ambiental em suas políticas. 

1.4.2 – Departamento de Educação Ambiental  

Macroprocessos 

Finalísticos 
Principais Serviços Principais Processos 

Formação e capacitação de 
educadores ambientais. 

Promover a educação ambiental 

integrada às políticas e programas 

socioambientais, contribuindo para 

construção de sociedades sustentáveis. 

- Promoção e realização de eventos 

técnicos;  

- Promoção de estudos técnicos;  

- Realização de cursos a distância;  

- Realização de oficinas de trabalho;  

- Elaboração, editoração e publicação 
e material de temático.  

Arranjos Institucionais. Apoiar instituições, entes e órgãos 

federais, estaduais e municipais, 

governamentais e não governamentais 

- Apoio a projetos de EA nos estados 

e Distrito Federal;  
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no desenvolvimento de ações de 
educação ambiental.  - Apoio às ações de EA das 

Secretarias técnicas com as 

Secretarias de Meio Ambiente dos 

estados;  

-Promoção e realização de eventos 

técnicos em parceria com os entes e 

órgãos governamentais;  

- Promoção e realização de eventos 

técnicos em parceria com os entes e 

órgãos governamentais;  

1.4.3 – Departamento de Produção e Consumo Sustentáveis 

Macroprocessos 

Finalísticos 
Principais Serviços Principais Processos 

Fomento às compras 

públicas sustentáveis. 

Promover cursos de capacitação para 

gestores públicos, elaborar estudos 

atinentes a critérios de sustentabilidade 

em produtos e serviços adquiridos pela 

Administração Pública Federal. 

- Promoção e realização de eventos 

técnicos junto com outros 

ministérios e organismos 

internacionais;  

- Promoção de estudos técnicos;  

- Realização de oficinas de trabalho;  

- Atuação como Vice-Presidente no 

Comitê Interministerial de 

Sustentabilidade na Administração 

Pública. 

Relatórios integrados 

socioambientais. 

Mobilizar um conjunto de atores 

interessados, em torno de um Grupo de 

Trabalho, voltado para a elaboração de 

um guia de recomendações relacionadas 

à produção de Relatórios Integrados por 

parte das empresas.  

- Elaboração de publicação contendo 

uma relação de cases de boas 

práticas; 

- Elaboração de guia de 

recomendações relacionadas à 

produção de Relatórios Integrados 

por parte das empresas. 

Finanças sustentáveis. Trata-se de um esforço de 

reposicionamento estratégico do 

Protocolo Verde, entre os instrumentos 

com viés de mercado, na política 

ambiental brasileira. 

- Articulação da publicação de 

Resolução do Banco Central 

(BACEN); 

- Reinstalação do Fórum dos Bancos 

(privados, públicos) e elaboração de 

plano de trabalho; 

- Reinstalação do Fórum com os 

representantes das seguradoras no 

Brasil. 

Pactos setoriais pela 

sustentabilidade. 

Criar câmaras setoriais para o 

desenvolvimento de diretrizes voltadas 

à incorporação de critérios de eficiência 

- Criação das câmaras setoriais e sua 

respectiva operação. 
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socioambiental na cadeia de valor do 

setor produtivo. 

Economia e meio ambiente. Realização de estudos concernentes à 

utilização de instrumentos econômicos 

como instrumento das políticas 

ambientas 

- Promoção e realização de eventos 

técnicos;  

- Promoção de estudos técnicos.  

Construções sustentáveis. Promoção da indução do setor da 

construção civil – incluindo o de 

infraestrutura, como rodoviária e 

portuária, entre outras – a adotar 

práticas que melhorem o desempenho 

técnico e socioambiental, desde o 

desenvolvimento do projeto até a 

construção efetiva, passando por 

criteriosa seleção de materiais e 

alternativas menos impactantes ao 

ambiente, à saúde e ao bem-estar 

humano. 

- Promoção e realização de eventos 

técnicos;  

- Promoção de estudos técnicos.  

Consumo consciente. Conscientização da população quanto 

às melhores práticas referentes ao 

consumo. 

- Produção e realização de 

campanhas. 

1.4.4 – Departamento de Coordenação do SISNAMA 

Macroprocessos 

Finalísticos 
Principais Serviços Principais Processos 

Integrar informações dos 
órgãos do SISNAMA. 

Propiciar acesso a informações 

qualificadas sobre o licenciamento 

ambiental; pesquisas sobre 

licenciamento de empreendimentos em 

todo país e conhecimento de variáveis 

ambientais relacionadas a determinado 

ponto geográfico, através do 

georreferenciamento.  

Implementação do PNLA – Portal 

Nacional do Licenciamento 

Ambiental. 

Apoiar harmonização e 

regulamentação da 

legislação relacionada às 

competências federativas 
no âmbito do SISNAMA. 

Disponibilizar informações sobre os 

fluxos e estruturas para processos de 

licenciamento ambiental. 

Diagnóstico do licenciamento 

ambiental nos estados, Distrito 

Federal e IBAMA. 

Melhorar a capacidade de 

formulação, coordenação, 

articulação e a integração 

das políticas ambientais dos 

três níveis de governo da 

federação. 

Integrar informações das ações do 

MMA e vinculadas; fornecer 

instrumento para visão estratégica 

dessas ações, propiciando 

agrupamentos por estado, unidade 

executora, recursos ou agenda 

prioritária.  

Implementação do SIES – Sistema de 

Informações Estratégicas do 

SISNAMA. 

Articulação e 

acompanhamento das 

instâncias federativas e 

entidades associativas dos 

entes federados. 

Contribuir para o fortalecimento da 

gestão ambiental; subsidiar as 

unidades executoras do MMA e 

vinculadas nos aspectos federativos 

das políticas e ações sob 

responsabilidade das mesmas. 

- Participação no SASF – Sistema de 

Assessoramento Federativo e no 

CAF – Comitê de Articulação 

Federativa; 
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- participação nos eventos das 

entidades municipalistas e 

associações e fóruns dos estados; 

- acompanhamento das atividades do 

CONAMA – Conselho Nacional de 

Meio Ambiente. 

 

1.5  Principais Parceiros 

1.5.1 Departamento de Cidadania e Responsabilidade Socioambiental 

Agenda Projetos/Iniciativa  Parceiros 

A
3

P
 

 

Capacitação de gestores e servidores públicos para 

implementação da A3P. 

 

Agência Nacional de Águas 

Superior Tribunal de Justiça 

Câmara dos Deputados 

CONPAM – Fortaleza/CE 

Universidade Federal de Pernambuco 

Universidade Federal do Pará 

Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente 

Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul 

Ministério Público do Paraná 

Jardim Botânico do Rio de Janeiro 

Tribunal Regional do Trabalho – 3ª 

Região 

Instituto de Tecnologia em Informática 

e Informação do Estado de Alagoas 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 

Instituto de Proteção Ambiental do 

Amazonas 

Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte 

Secretaria de Meio Ambiente de São 

José dos Campos/SP 

Projeto Esplanada Sustentável. Secretaria de Orçamento Federal – 

SOF/MP; 

Secretaria-Geral da Presidência da 

República; 

MME. 

Comissão Interministerial de Sustentabilidade na 

Administração Pública - CISAP. 

MP, Casa Civil da Presidência da 

República, MME, MDIC, MCTI, MF, 

CGU. 

Coleta Seletiva Solidária. Secretaria-Geral da Presidência da 

República. 

Benchmarking e certificação PROCEL do Bloco B PNUD 
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Universidade Federal de Pelotas 

Compras sustentáveis do MMA e vinculadas 
SLTI/MPOG 

TCU 

Programa de conservação de água do MMA CIRRA/USP 

Agenda 21 
Planejamento do apoio do MMA ao desenvolvimento de 

Planos Locais de Desenvolvimento Sustentável 
Agendas 21 Locais 

CNMA 

Comitê de Acompanhamento das Deliberações da IV 

Conferência Nacional de Meio Ambiente 

USP 

Centro Multidisciplinar de Estudos em 

Resíduos Sólidos 

Movimento Nacional dos Catadores de 

Materiais Recicláveis 

Coletivo de Entidades Negras de Minas 

Gerais 

Associação dos Povos Indígenas de Belo 

Horizonte e Região Metropolitana 

CUT, Força Sindical 

União Geral dos Trabalhadores  

Nova Central Sindical dos 

Trabalhadores 

Instituto Nacional de Pesquisas e 

Proteção do Meio Ambiente 

Associação Brasileira de Resíduos 

Sólidos e Limpeza Pública 

REBAL, UNE, CNI, CNC, CNF 

OCB/Confederação Nacional das 

Cooperativas 

Secretaria-Geral da Presidência da 

República 

ANAMMA, CNM, ABEMA 

Associação Nacional dos Serviços 

Municipais de Saneamento 

Demais Secretarias do MMA e 

vinculadas 

Comitê de Apoio à Conferência Nacional do Meio 

Ambiente 

ANA 

ASIN, ASPAR, ASCOM 

Demais Secretarias do MMA e 

vinculadas 

Sistema de acompanhamento das Conferências Nacionais de 

Meio Ambiente 

Coordenação Geral de Tecnologia da 

Informação (CGTI)/MMA 

Agenda de 

Gênero 

Comitê Interno de Gênero 

Secretaria de Políticas para as Mulheres 

Secretaria de Direitos Humanos 

Rede de Mulheres Brasileiras Líderes pela Sustentabilidade 

Jardim Botânico do Rio de Janeiro 

PNUMA, Banco Mundial 

Empresas e instituições membros 
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Agenda de 

Juventude 

Comitê Interno de Juventude 
 Demais Secretarias do MMA e 

vinculadas 

Programa Nacional de Juventude e Meio Ambiente 

Secretaria Nacional da Juventude 

MEC  

ENAP 

Revista “Juventude e Meio Ambiente”  SNJ - CONJUVE 

Participação do MMA no PROEXT 
Demais Secretarias do MMA e 

vinculadas 

Participação do MMA no PRONATEC 
Demais Secretarias do MMA e 

vinculadas 

 

1.5.2 Departamento de Educação Ambiental 

Projetos/Iniciativa  Parceiros 

Implementação do Programa de Educação Ambiental e 

Agricultura Familiar. 

Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura; 

Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural/MMA. 

Comissão Intersetorial de EA - CISEA. Agência Nacional de Águas – ANA; 

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente - IBAMA; 

Instituto Chico Mendes de Biodiversidade - ICMBio; 

Sistema Florestal Brasileiro - SFB; 

Secretarias do MMA. 

Órgão Gestor da PNEA. MEC. 

Programa Nacional de Juventude. Secretaria Nacional de Juventude. 

Estratégia Nacional de Comunicação e Educação 

Ambiental nas Unidades de Conservação - ENCEA. 

ICMBio. 

Estratégia de Educação Ambiental e Comunicação Social 

para a Gestão de Resíduos Sólidos - Educares. 

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano/MMA. 

Circuito Tela Verde. Ministério da Cultura/Secretaria de Audiovisual 

Produção e difusão de material de EA Itaipu Binacional. 

Acordos de Cooperação Técnica. Secretarias de Meio Ambiente dos Estados: 

Amapá; 

Amazonas; 

Mato Grosso; 

Pará; 

Rondônia; 

Bahia. 

Programa Nacional de Capacitação - PNC Agência Nacional de Águas - ANA  

 

1.5.3 Departamento de Produção e Consumo Sustentáveis 

Projetos/Iniciativa  Parceiros 

Fomento às compras públicas sustentáveis. MPOG, MDIC, AGU, TCU, CGU, JARDIM 

BOTANICO/RJ, PNUMA, CNI, CEBDS, ABNT, 

INMETRO. 
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Relatórios integrados socioambientais. GRI, BOVESPA, CEBDS, ETHOS, ABNT, Conselho 

Federal de Contabilistas, Ernst Young, Votarantin. 

Finanças sustentáveis. BACEN, FEBRABAN, CVM/SUSEP, BNDES, CNSEG, 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente do RJ, SINDSEG 

(RJ/ES), Ministério da Fazenda. 

Pactos setoriais pela sustentabilidade. ABIPLA, SIDUSCON/DF, CREA/DF, ABIQUIM,  

Economia e meio ambiente. PNMA II, PNUMA, SBF, CEPAL. 

Construções sustentáveis. CBIC, CBCS, Ministério das Cidades, PNUMA 

Consumo consciente. ABIPLA, ABRAS, Rede de Mulheres, Coordenação Geral 

da Juventude SAIC/MMA. 

1.5.4 Departamento de Coordenação do SISNAMA 

Projetos/Iniciativa  Parceiros 

PNLA Estados, IBAMA, Distrito Federal, UFMG, BIRD, FGV, 

CNI, FEBRABAN 

SIES Secretarias e vinculadas MMA 

Assessoria Federativa SRI, ABEMA, ANNAMA, FNP, CNM, ABM, associações 

estaduais e regionais de municípios, fóruns regionais de 

governadores e de secretários de meio ambiente, 

comissões e frentes parlamentares federais e estaduais de 

meio ambiente, organizações da sociedade civil com 

atuação em assuntos federativos e/ou ambientais. 
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2. INFORMAÇÕES SOBRE A GOVERNANÇA 

2.1 Estrutura de Governança 

Obs.: não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não 

se aplica à realidade da UJ. 

2.2 Atuação da unidade de auditoria interna 

Obs.: não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não 

se aplica à realidade da UJ. 

2.3 Sistema de Correição 

Obs.: não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não 

se aplica à realidade da UJ. 

2.4 Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos 

Obs.: não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não 

se aplica à realidade da UJ. 

2.5 Remuneração Paga a Administradores 

Obs.: não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não 

se aplica à realidade da UJ. 
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3. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE. 

3.1 Canais de acesso do Cidadão 

A Constituição Federal prevê no inciso XXXIII, do art. 5º, Cap. I – dos Direitos e 

Deveres Individuais e Coletivos que o acesso à informação pública é direito fundamental 

de qualquer cidadão. Em cumprimento a esse dispositivo constitucional, foi sancionada a 

Lei n° 12.527 (Lei de Acesso à Informação - LAI), em 18 de novembro de 2011, aplicável 

aos Três Poderes da União, bem como aos Estados, Municípios e Distrito Federal. 

 Em cumprimento a LAI, o cidadão pode acessar a secretaria pelos canais de acesso 

do cidadão para solicitações de informações, reclamações, recursos, etc feito por meio do 

link http://www.mma.gov.br/acesso-a-informacao/servico-de-informacao-ao-cidadao, 

pelo fale conosco através do link http://www.mma.gov.br/fale-conosco ou dirigindo-se 

ao seguinte endereço: 

 

a. Localização 

SEPN 505 Norte, Bloco "B", Edifício Marie Prendi Cruz, Térreo 

Brasília - DF 

CEP 70730-542 

b. Horário de funcionamento 

De segunda à sexta-feira, de 8h as 18h  

c. Telefone  

(61) 2028-2228 / 2028-2483 / 2028-2199 

d. E-mail 

sic@mma.gov.br 

 

3.2 Carta de Serviços ao Cidadão 

Obs.: não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não se 

aplica à realidade da UJ. 

3.2 Mecanismos para medir a satisfação dos produtos e serviços 

Obs.: não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não se 

aplica à realidade da UJ. 

3.3 Acesso às informações da unidade jurisdicionada 

As informações referentes aos departamentos que compõem a SAIC são acessadas 

pelo site do Ministério do Meio Ambiente (http://www.mma.gov.br). O site foi 

estruturado de forma que os programas e ações foram divididos em temas, conforme 

quadro abaixo: 

  

http://www.mma.gov.br/acesso-a-informacao/servico-de-informacao-ao-cidadao
http://www.mma.gov.br/fale-conosco
mailto:sic@mma.gov.br
http://www.mma.gov.br/
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Tema no Site Subtema Link de acesso 

Educação Ambiental 

Educomunicação http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental/educomunicacao  

Formação de Educadores http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental/formacao-de-educadores  

Política de Educação Ambiental 
http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental/politica-de-educacao-

ambiental  

Responsabilidade 

Socioambiental 

A3P http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/a3p  

Agenda 21 http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21  

Conferência Nacional do Meio Ambiente 
http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/conferencia-

nacional-do-meio-ambiente  

Produção e Consumo Sustentáveis 
http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/producao-e-

consumo-sustentavel  

Governança 

Ambiental 

Portal Nacional do Licenciamento 

Ambiental 
http://pnla.mma.gov.br/  

Sistema Nacional do Meio Ambiente 
http://www.mma.gov.br/governanca-ambiental/sistema-nacional-do-

meio-ambiente  

 

3.4 Avaliação do desempenho da unidade jurisdicionada 

Obs.: não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não se 

aplica à realidade da UJ. 

3.5 Medidas Relativas à acessibilidade 

Obs.: não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não se 

aplica à realidade da UJ. 

  

http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental/educomunicacao
http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental/formacao-de-educadores
http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental/politica-de-educacao-ambiental
http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental/politica-de-educacao-ambiental
http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/a3p
http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21
http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/conferencia-nacional-do-meio-ambiente
http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/conferencia-nacional-do-meio-ambiente
http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/producao-e-consumo-sustentavel
http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/producao-e-consumo-sustentavel
http://pnla.mma.gov.br/
http://www.mma.gov.br/governanca-ambiental/sistema-nacional-do-meio-ambiente
http://www.mma.gov.br/governanca-ambiental/sistema-nacional-do-meio-ambiente
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5. PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS 

5.1 Planejamento da unidade 

Em 2013, o Ministério iniciou a elaboração de seu Planejamento Estratégico (PE) 

com horizonte temporal de 2014 a 2022. Por meio de um processo participativo, o 

Ministério definiu os grandes objetivos estratégicos que deve perseguir durante os 

próximos oito anos. A metodologia escolhida para orientar a formulação e implementação 

da estratégia foi o Balanced Scorecard (BSC). 

A SAIC/MMA foi inserida no Planejamento Estratégico do MMA com duas 

iniciativas: 

1) Ampliar a quantidade total de contratações sustentáveis no âmbito da 

Administração Pública Federal, do Departamento de Produção e Consumo 

Sustentáveis (DPCS); 

2) Implantação de Plano de Ação de formação e capacitação de educadores 

ambientais, gestores e demais públicos envolvidos com as agendas prioritárias 

do MMA e vinculadas, do Departamento de Educação Ambiental (DEA). 

Em 2014, foram feitos intensos esforços para cumprir com o cronograma de 

trabalho do PE. Em relação a iniciativa 1, podem ser citadas como ações principais: 

 Publicação da Instrução Normativa MPOG/SLTI Nº 2, de 04/06/2014, sobre 

a eficiência energética em edificações públicas federais; 

 Parceria com a Fundação Universidade de Brasília para a realização de 

estudos relativos a critérios de sustentabilidade setorial nos temas:  

i) Produtos de limpeza e afins;  

ii) informática; 

iii) mobiliário. 

 Contrato firmado com Conselho Brasileiro de Construção Sustentável para 

elaboração de estudo com recomendações para uma política nacional de 

construções sustentáveis. 

 Renovação do Pacto Setorial com ABIPLA e instalação da Câmara Setorial 

de produtos de limpeza e afins 

 Realização de 13 (treze) cursos de capacitação presenciais e dois (2) cursos à 

distância sobre a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) que 

inclui o tema “Compras Públicas Sustentáveis, com cerca de 4500 alunos 

capacitados. 

Em relação a iniciativa 2, podem ser citadas a seguintes ações principais: 

 

 Realização de diagnóstico das ações em capacitação desenvolvidas pelo 

MMA e vinculadas; 
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 Desenvolvimento da plataforma EAD do MMA e de 12 cursos de educação à 

distância, dentre os quais: 9 foram finalizados, totalizando a formação de 

6352 pessoas; 2 estão em andamento com 2574 inscritos; e 1 será iniciado em 

novembro. 

Para alcançar os objetivos, a Secretaria tem a gestão das seguintes ações 

orçamentárias vinculados aos programas: 

 

Departamento de Cidadania e Responsabilidade Socioambiental 

Programa Ação Orçamentária Descrição Plano Orçamentário 

2124 - Programa 

de Gestão e 

Manutenção do 

Ministério do 

Meio Ambiente. 

20W7 - Conferências 

Nacionais, Estaduais e 

Municipais sobre Meio 

Ambiente. 

Elaboração, formatação e divulgação do 

material das conferências. Produção e edição 

de publicações para divulgação e 

disseminação de informações e resultados das 

conferências. Apoiar a realização e a formação 

de comissões organizadoras, envolvendo, 

inclusive, os segmentos governamentais e da 

sociedade, públicos e privados. 

0004 - Disseminação de 

Informação sobre a IV 

Conferência Nacional do 

Meio Ambiente - CNMA 

20W8 - Implementação 

da Agenda Ambiental 

na Administração – 

A3P. 

Promoção de estratégias para a inserção de 

critérios socioambientais nas atividades meio 

da Administração Pública. Fortalecimento das 

atividades da Comissão Gestora da Agenda 

Ambiental na Administração Pública – A3P. 

Fomento de práticas 

0002 - Implementação da 

Política Nacional da A3P 

Programa Ação Orçamentária Objetivo Plano Orçamentário 

2045 - 

Licenciamento e 

Qualidade 

Ambiental. 

20VZ - Articulação à 

Implementação de 

Políticas Públicas para o 

Desenvolvimento. 

Fomentar a elaboração e a implementação de 

planos e projetos que promovam políticas 

públicas voltadas à conservação e ao 

desenvolvimento sustentável. 

0001 - Apoiar a Formação 

Continuada em Agenda 21 

Local 

0005 - Apoiar as Políticas 

de Gênero, Juventude, 

Comunidades 

Tradicionais, Direitos 

Humanos e Igualdade 

Racial em 

Desenvolvimento 

Sustentável. 

0006 - Elaboração e 

Implementação de Agenda 

21 Local. 

Fonte: SIOP. 
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Departamento de Educação Ambiental 

Programa Ação Orçamentária Objetivo Plano Orçamentário 

2045 - 

Licenciamento e 

Qualidade 

Ambiental. 

20VY - Apoio à 

Implementação da 

Política Nacional de 

Educação Ambiental. 

Promover a educação ambiental integrada às 

políticas e programas socioambientais, 

contribuindo para construção de sociedades 

sustentáveis. 

0001 - Gestão Compartilhada 

da Educação Ambiental. 

0002 - Formação de 

Educadores Ambientais. 

0003 - Produção e Difusão de 

Informação Ambiental de 

Caráter Educativo. 

0004 - Apoio a ações de 

formação e capacitação, 

presenciais e a distância. 

Fonte: SIOP. 

 

Departamento de Produção e Consumo Sustentáveis 

Programa Ação Orçamentária Objetivo Plano Orçamentário 

2050 - 

Mudanças 

Climáticas. 

20M8 - Implementação 

do Plano Nacional de 

Produção e Consumo 

Sustentáveis (PPCS). 

Desenvolver e implementar instrumentos de 

mitigação e adaptação às mudanças 

climáticas considerando o desenvolvimento 

sustentável e a diversidade regional, de 

acordo com as diretrizes da Política 

Nacional sobre Mudança do Clima. 

0009 - Capacitação em 

Produção e Consumo 

Sustentáveis. 

000A - Divulgação de 

Informação sobre Produção 

e Consumo Sustentáveis. 

000B - Realização de 

Campanhas 

000C - Implementação da 

Política Nacional de 

Compras e Contratações 

Públicas Sustentáveis. 

Fonte: SIOP. 

 

5.2 Programação orçamentária e financeira e resultados alcançados 

A estratégia do Planejamento 2014 dos Departamentos da SAIC baseia-se nos 

Objetivos e Metas prioritárias estabelecidas no PPA 2012-2015, sob responsabilidade 

desta Unidade, a serem apresentados a seguir: 

5.2.1 Programa Temático 

As Ações Orçamentárias de responsabilidade da Secretaria de Articulação 

Institucional e Cidadania Ambiental integram dois Programas Temáticos – O Programa 

2045 (Licenciamento e Qualidade Ambiental), no qual se encontram alocadas as Ações 

20VY (Apoio à Implementação da Política Nacional de Educação Ambiental) e 20VZ 

(Articulação à Implementação de Políticas Públicas para o Desenvolvimento 

Sustentável), e o Programa 2050 (Mudanças Climáticas) do qual somente a Ação 20M8 

(Implementação do Plano Nacional de Produção e Consumo Sustentáveis – PPCS) 

corresponde à SAIC. 
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No âmbito da SAIC ainda se apresentam as Ações 20W7 (Conferências Nacionais, 

Estaduais e Municipais sobre Meio Ambiente) e 20W8 (Implementação da Agenda 

Ambiental na Administração Pública - A3P) as quais não integram Programa Temático e 

sim Programa de Gestão e Manutenção e portanto não figuram nos quadros abaixo 

apresentados. 

De acordo com o Plano Plurianual 2012-2015, a SAIC é guardiã do Programa 

2045, sendo responsável pelo acompanhamento qualitativo desse segmento, embora 

responsável orçamentariamente por apenas duas das quatorze ações que compõe esse 

Programa de Governo. Apresenta-se no Quadro A.5.2.1 os dados globais extraídos do 

SIOP referentes a esse Programa. 

No caso do Programa 2050, apenas uma das seis Ações Orçamentárias que o 

compõe se encontra sob tutela da SAIC, sendo que esta não figura como responsável pelo 

acompanhamento qualitativo desse Programa. Contudo se expõe os dados referentes ao 

Programa como um todo extraídos do SIOP. 

 

2 Quadro A.5.2.1 – Programa Temático 

Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 2045 

Título Licenciamento e Qualidade Ambiental 

Esfera de Recursos - PPA e LOA (em R$ 1,00) 

Esfera 

a) Global 

PPA 

2012-2015 

b)Acumulado 

Dotações/Posições  

 2012 e 2013 

c)Dotação/ 

Posição - 

2014 

d) 

Remanescente         

(a-b-c) 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - OFSS 138.969.493  75.915.578  40.469.206  22.584.709 

Orçamento de Investimentos - OI 0 0 0 0 

Outras Fontes 0 0 0 0 

Total 138.969.493  75.915.578  40.469.206  22.584.709 

Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI  em 2014        (em R$ 1,00) 

 Lei Orçamentária 2014 

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 
 Orçamento de 

Investimento  

e)Despesa 

Empenhada 

  

f)Despesa 

Liquidada 
g)Despesa Paga 

h)Restos a Pagar (inscrição 2014) 
i)Despesa 

Realizada h.1)Processados 
h.2) Não 

Processados 

019.296.480,84  14.491.316,13 14.487.397,13 3.919,00 4.805.164,71 0,00 

Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores 

Tipo 
j)Posição em 

1/01/2014 

k)Valor 

Liquidado 
l)Valor Pago 

m)Valor 

Cancelado 
n)Valor a Pagar 

Não processados 9.827.886,61 4.195.018,78 4.195.018,78 -509.262,26 5.123.605,57 

Processados 0,00 - 0,00 0,00 0,00 
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0 

Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ em 2014 

Dotação OFSS 40.469.206,00 Dotação OI  - Outras Fontes - 

Fonte: SIOP 

 

3 Quadro A.5.2.1 – Programa Temático 

Identificação do Programa de Governo 

Código Programa 2050 

Título Mudanças Climáticas 

Esfera de Recursos - PPA e LOA (em R$ 1,00) 

Esfera 
a) Global PPA 

2012-2015 

b)Acumulado 

Dotações/Posições  

 2012 e 2013 

c)Dotação/ 

Posição - 

2014 

d) 

Remanescente         

(a-b-c) 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - OFSS 1.828.291.441 982.815.422 437.293.324 408.182.695 

Orçamento de Investimentos - OI 0 0 0 0 

Outras Fontes 355.583.442 185.374.896 85.857.000 84.351.546 

Total 2.183.874.883 1.168.190.318 523.150.324 492.534.241 

Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI  em 2014        (em R$ 1,00) 

 Lei Orçamentária 2014 

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 
 Orçamento de 

Investimento  

e)Despesa 

Empenhada 

  

f)Despesa 

Liquidada 
g)Despesa Paga 

h)Restos a Pagar (inscrição 2014) 
i)Despesa 

Realizada h.1)Processados 
h.2) Não 

Processados 

397.967.815,29  19.888.907,48 19.646.701,08 242.206,40 378.078.907,81 0,00 

Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores 

Tipo 
j)Posição em 

1/01/2014 

k)Valor 

Liquidado 
l)Valor Pago 

m)Valor 

Cancelado 
n)Valor a Pagar 

Não processados 381.075.560,68 18.031.905,93 18.031.905,93 -729.400,77 362.314.253,98 

Processados 308.592,28 - 158.148,28 0,00 150.444,00 

0 

Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ em 2014 

Dotação OFSS 414.051.042,00 Dotação OI  - Outras Fontes 85.857.000,00 

Fonte: SIOP 
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5.2.2 Objetivo 

4 Quadro A.5.2.2.1 – Objetivo fixado pelo PPA 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição Fomentar a elaboração e a implementação de planos e projetos que promovam políticas públicas voltadas à 

conservação e ao desenvolvimento sustentável. 

Código  0490 Órgão  44000 - Ministério do Meio Ambiente 

Programa Licenciamento e Qualidade Ambiental Código  2045 

 METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS 

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade 

medida 
a)Prevista 2015 

b)Realizada em 

2014 

c)Realizada 

até 2014 

d)% Realização 

(c/a) 

1 

Apoiar a atualização e a 

implementação de 100 Planos 

Locais de Desenvolvimento 

Sustentável, em âmbito Municipal, 

pelos respectivos 

Fóruns de Agenda 21 

Planos 

Locais de 

Desenvolvi

mento 

Sustentável 

100,00 0,00 0,00 0,00 

2 

Fomentar a implementação de 

projetos socioambientais 

Abrangendo 200 municípios 

brasileiros 

Municípios 200,00 81,00 412,00 206,00 

 METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS 

Objetivo não possui metas com esta classificação 

METAS QUALITATIVAS 

Objetivo não possui metas com esta classificação 

Fonte: SIOP 

 

5 Quadro A.5.2.2.2 – Objetivo fixado pelo PPA 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição Promover a educação ambiental integrada às políticas e programas socioambientais, contribuindo para 

construção de sociedades sustentáveis. 

Código  0490 Órgão  44000 - Ministério do Meio Ambiente 

Programa Licenciamento e Qualidade Ambiental Código  2045 

 METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS 

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade 

medida 
a)Prevista 2015 

b)Realizada em 

2014 

c)Realizada 

até 2014 

d)% Realização 

(c/a) 

1 

Apoiar 2.000 instituições, entes e 

órgãos federais, estaduais e 

municipais, governamentais e não 

governamentais no 

desenvolvimento de ações de 

educação ambiental 

Instituições 2.000,00 21,00 2.224,00 111,20 
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2 

Formar 20.000 educadores 

ambientais, lideranças 

comunitárias e gestores 

públicos para gestão e 

implementação de programas 

territoriais e locais de 

educação ambiental 

Pessoas 20.000,00 8.721,00 30.014,00 150,07 

3 

Realizar 80 adesões da Agenda 

Ambiental na Administração 

Pública, nos órgãos e instituições 

em todos os poderes e esferas de 

governo 

Adesões 80,00 29,00 94,00 117,50 

 METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS 

Objetivo não possui metas com esta classificação 

METAS QUALITATIVAS 

Objetivo não possui metas com esta classificação 

Fonte: SIOP 

6 Quadro A.5.2.2.3 – Objetivo fixado pelo PPA 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO 

Descrição Desenvolver e implementar instrumentos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas considerando o 

desenvolvimento sustentável e a diversidade regional, de acordo com as diretrizes da Política Nacional sobre 

Mudança do Clima. 

Código  0698 Órgão  44000 - Ministério do Meio Ambiente 

Programa Mudanças Climáticas Código  2050 

 METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS 

Sequencial Descrição da Meta Unidade medida a)Prevista 2015 
b)Realizada em 

2014 

c)Realizada 

até 2014 

d)% Realização 

(c/a) 

1 

Fomentar a execução de 40 

projetos e 20 

empreendimentos que 

promovam a adaptação e 

mitigação às mudanças 

climáticas 

Projeto ou 

empreendimento 

apoiados 

60,00 9,00 170,00 283,00 

 METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS 

Objetivo não possui metas com esta classificação 

METAS QUALITATIVAS 

Sequencial Descrição da Meta 

2 Aprovar marco legal do mecanismo de redução de emissões por desmatamento e degradação florestal (REDD) 

3 
Atualizar o Plano Nacional Sobre Mudança do Clima e acompanhar a execução dos Planos Setoriais (Art. 6º e 11 

da Lei nº 12.187, de 2009) 

4 Implementar o Plano Nacional de Produção e Consumo Sustentáveis 

5 Monitorar as emissões setoriais de gases de efeito estufa 

Fonte: SIOP 
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 5.2.3 Ações 

 5.2.3.1 Ações - OFSS 

 

7 Quadro A.5.2.3.1 – Ações de responsabilidade da UJ – OFSS 

Identificação da Ação 

Código 20VY        Tipo: Atividade 

Título  Apoio à Implementação da Política Nacional de Educação Ambiental 

Iniciativa 

01NK - Desenvolvimento de ações de formação, comunicação e desenvolvimento de 

capacidades para a formação de educadores ambientais, lideranças comunitárias, jovens e 

gestores públicos. 

Objetivo 

Promover a educação ambiental integrada às políticas e programas socioambientais, 

contribuindo para construção de sociedades sustentáveis.  Código: 0491 

Programa Licenciamento e Qualidade Ambiental  Código: 2045 Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária 44101 - Ministério do Meio Ambiente 

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

 1.368.221,72 1.368.221,72   988.221,72 555.320,08  555.320,08  0  432.901,64  

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Plataforma educacional formulada Unidade 1 1 1 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

87.439,17 78.315,84 9.123,33 Plataforma educacional formulada  1 1 

Fonte: SIOP e SIAFI GERENCIAL 

 

8 Quadro A.5.2.3.1 – Ações de responsabilidade da UJ – OFSS 

Identificação da Ação 

Código 20VZ        Tipo: Atividade 

Título Articulação à Implementação de Políticas Públicas para o Desenvolvimento Sustentável 

Iniciativa 

01NF - Apoio à implementação das ações prioritárias dos Planos Locais de Desenvolvimento 

Sustentável. 

Objetivo 

Fomentar a elaboração e a implementação de planos e projetos que promovam políticas 

públicas voltadas à conservação e ao desenvolvimento sustentável.  Código: 0490 



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental 

38 | P á g i n a  

Relatório de Gestão Exercício 2014 

Programa Licenciamento e Qualidade Ambiental   Código: 2045 Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária 44101 - Ministério do Meio Ambiente 

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não             Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

 169.519,34 169.519,34   168.032,78  119.474,60 119.474,60  0  48.558,18  

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Política Implementada Unidade 14 8 8 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

13.865,40 10.761,92 3.103,48 Política Implementada Unidade 0 

Fonte: SIOP e SIAFI GERENCIAL 

 

9 Quadro A.5.2.3.1 – Ações de responsabilidade da UJ – OFSS 

Identificação da Ação 

Código 20W7       Tipo: Atividade 

Título Conferências Nacionais, Estaduais e Municipais sobre Meio Ambiente 

Programa 

Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Meio Ambiente  

Código: 2124  Tipo: Gestão e Manutenção 

Unidade Orçamentária 44101 - Ministério do Meio Ambiente 

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

39.602,24 39.602,24  39.076,04  22.006,04  22.006,04  0  17.070,00  

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Conferência Realizada Unidade 2 2 2 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 
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 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

321.072,49 152.596,11 168.476,38 Conferência realizada Unidade 3 

Fonte: SIOP e SIAFI GERENCIAL 

 

10 Quadro A.5.2.3.1 – Ações de responsabilidade da UJ – OFSS 

Identificação da Ação 

Código 20W8       Tipo: Atividade 

Título Implementação da Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P 

Programa 

Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Meio Ambiente    

Código: 2124  Tipo: Gestão e Manutenção 

Unidade Orçamentária 44101 - Ministério do Meio Ambiente 

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

 700.000,00 700.000,00 700.000,00 278.276,52  278.276,52  0  421.723,48  

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Agenda Implementada Unidade 20 20 29 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

184.819,44 184.819,44 0 Agenda Implementada Unidade 6  

Fonte: SIOP e SIAFI GERENCIAL 

 

11 Quadro A.5.2.3.1 – Ações de responsabilidade da UJ – OFSS 

Identificação da Ação 

Código 20M8       Tipo: Atividade 

Título Implementação do Plano Nacional de Produção e Consumo Sustentáveis (PPCS) 

Iniciativa 02MO - Implementação do Plano Nacional de Produção e Consumo Sustentáveis (PPCS) 

Objetivo 

Desenvolver e implementar instrumentos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas 

considerando o desenvolvimento sustentável e a diversidade regional, de acordo com as 

diretrizes da Política Nacional sobre Mudança do Clima.  

Código: 0698 
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Programa Mudanças Climáticas     Código: 2050 Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária 44101 - Ministério do Meio Ambiente 

Ação Prioritária (    ) Sim      ( X )Não              Caso positivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Miséria ( ) Outras 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2014 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 

Não 

Processados 

1.450.000,00 1.450.000,00  1.188.221,43 122.668,67   122.668,67  0 1.065.552,76  

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

Plano de ação executado Unidade 1 1 1 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1/1/2014  Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

60.010,38 3.753,33 56.257,05 Plano de ação executado Unidade  1 

Fonte: SIOP e SIAFI GERENCIAL 

 

5.3 Informações sobre outros resultados da gestão 

5.3.1 Departamento de Cidadania e Responsabilidade Socioambiental 

5.3.1.1 A3P 

As ações realizadas pelo Programa A3P buscam a promoção da responsabilidade 

socioambiental junto aos órgãos e entidades públicas de todo o país e também ações 

internas voltadas para o próprio Ministério do Meio Ambiente. 

Do ponto de vista de articulações externas, no ano de 2014, os principais 

resultados alcançados foram: 

 Assinatura de 29 novos Termos de Adesão à A3P; 

 Criação do Selo de Sustentabilidade na Administração Pública - Selo A3P, o 

qual certificou 112 instituições com o Selo Verde -adesão formal), 8 com o 

Selo Prata -entrega de relatório anual), e 10 com o Selo Laranja -vencedoras 

do Prêmio A3P);  

 Realização de 13 turmas de cursos de capacitação presencial, com a 

participação de 780 servidores, e duas turmas de capacitação à distância, com 

3.727 alunos. Essas capacitações contribuíram, especialmente, para ampliar a 

participação dos municípios no programa. Segundo os dados da Munic/IBGE 

(2013) 672 municípios conhecem o programa, ou seja, 11% do total dos 
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municípios do Brasil. Desse total, 519 municípios implantam ações 

relacionadas aos eixos temáticos da A3P e 153 municípios já participam da 

Rede A3P e possuem contato direto com programa, quer em forma de adesão 

ou compartilhamento de iniciativas e/ou informações provenientes do MMA. 

Quatro Estados possuem adesão formal com o Programa: Bahia, Pernambuco, 

Sergipe e Ceará; 

 Realização do 8º Fórum e do 5º Prêmio da A3P, com a participação de 

representantes de órgãos públicos, entidades, conselhos e organizações da 

sociedade civil, num total de 324 pessoas credenciadas. Concorreu ao prêmio 

A3P um total de 88 projetos; 

 Elaboração do manual e programa específico para o uso e conservação da 

água em prédios públicos, com capacitação de 50 gestores; 

 Criação de modelo padrão de relatório de atividades e realização do 

monitoramento de 38 parceiros com termo de adesão. 

No que diz respeito às ações internas, no âmbito do MMA, merecem destaque a 

implantação do Plano de Logística Sustentável – PLS e a elaboração do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, em observância ao conteúdo mínimo 

definido no art. 21 da Lei nº 12.305/2010. O PGRS será lançado, formalmente, em 2015, 

mas várias ações foram executadas em 2014 como é o caso das sensibilizações junto aos 

servidores e campanhas específicas voltadas para a destinação ambientalmente correta 

dos resíduos gerados.  

Essas iniciativas resultaram em: 1,6 toneladas de eletroeletrônicos destinadas a 

programas de robótica e metareciclagem; 343 Kg de papel reutilizados para a confecção 

de blocos de rascunho; 161,8 Kg de pilhas e baterias destinadas à reciclagem; 6 toneladas 

de papel, 2 toneladas de papelão e 1 toneladas de plástico destinadas à cooperativa de 

catadores de materiais recicláveis. Também se destaca a parceria realizada com a indústria 

recicladora de plásticos. Menciona-se ainda a implantação a coleta seletiva nas copas e 

refeitórios do MMA, a partir da aquisição de novos coletores adequados para esse fim, 

que possibilitou um aperfeiçoamento do gerenciamento no Ministério. 

As iniciativas voltadas para a redução do consumo e do desperdício de energia e 

água também foram fortalecidas no ano de 2014. Por meio de parceria com a Fundação 

de Estudos e Pesquisas Aquáticas – FUNDESPA/USP, foi realizado um estudo inédito 

que verificou as características do prédio do Ministério do Meio Ambiente e sugeriu 

melhorias para a gestão da água em edifícios públicos, de uma forma geral. Também foi 

elaborado o Manual Prático para Uso e Conservação da Água em Prédios Públicos que 

pode ser aplicado para aperfeiçoar a gestão da água em qualquer prédio da Esplanada. 

Esse manual também é um referencial para a aquisição de equipamentos economizadores 

de água. Ainda no âmbito dessa parceria, foram capacitados 50 gestores públicos de 

vários órgãos. 

Em relação à eficiência energética, foi iniciada parceria com a Universidade 

Federal de Pelotas com o objetivo de promover o uso sustentável da energia no âmbito 
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das instituições participantes do Projeto Esplanada Sustentável – PES. A iniciativa será 

implantada, em 2015, por meio do Programa do Bom Uso da Energia Elétrica – PROBEN 

ESPLANADA que contribuirá para a incorporação de critérios de eficiência energética 

ao consumo nos prédios públicos com reduções de cerca de 30%. 

Destaca-se ainda que todas as publicações do programa A3P foram revisadas para 

torná-las mais técnicas e específicas. No primeiro semestre, foram elaborados manuais 

práticos para a gestão eficiente da água e dos resíduos sólidos, incluindo modelos de 

relatórios a serem divulgados pelos órgãos públicos. Desses, merece destaque o modelo 

para os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS que contribui para a 

efetiva implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS (Lei nº 

12.305/2010). 

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Ministério do Meio Ambiente 

prevê a adequação de estruturas físicas, a capacitação para implementação e a criação de 

uma nova cultura institucional para a segregação e destinação final ambientalmente 

adequada dos resíduos sólidos produzidos. Isso permitirá reduzir os custos operacionais, 

reaproveitar materiais, aperfeiçoar a gestão dos resíduos sólidos e reduzir os impactos 

ambientais. O Plano deve ser formalmente lançado em 2015, após passar por uma fase 

experimental e eventuais ajustes iniciados no ano de 2014. 

Foi iniciado um processo mais efetivo de monitoramento dos parceiros com 

Termo de Adesão à A3P, com base em um relatório de atividades padrão, previsto na 

Cláusula Terceira do referido termo. Foram recebidos, até dezembro de 2014, 38 

relatórios. O documento de análise dos resultados alcançados pelos parceiros encontra-se 

em fase de elaboração. Também é importante destacar que foi feito substancial avanço 

no desenvolvimento do sistema de monitoramento on line da A3P, que permitirá a 

inserção de dados e monitoramento contínuo das ações dos parceiros. A previsão é que o 

sistema esteja concluído ainda no primeiro semestre de 2015. 

5.3.1.2 Agenda 21 

Dado o contingenciamento quase total dos recursos previstos para apoiar 

processos de desenvolvimento de Agendas 21 Locais, a coordenação da Agenda 21 do 

DCRS optou por trabalhar, durante 2013 e início de 2014, em uma proposta alternativa 

de atuação do Ministério na promoção da atualização e na implementação de Planos 

Locais de Desenvolvimento Sustentável. Nesse sentido, foi elaborado planejamento 

visando ao apoio ao desenvolvimento de Planos Locais, a partir da identificação de polos 

que facilitem o alcance de várias localidades e multipliquem a capacidade de 

implementação. Foi buscado também o aperfeiçoamento de um sistema informatizado 

que permita a consolidação, organização e disponibilização de informações sobre 

Agendas 21 Locais, objetivo que foi prejudicado por dificuldades da área de informática 

do Ministério.  

A partir das deliberações da Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável (Rio+20, 2012), o contexto internacional sofreu importante 

mudança, com a determinação do desenvolvimento de um conjunto de objetivos de 
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desenvolvimento sustentável (ODS), o qual representará, a partir de 2015, o novo marco 

para a implementação de ações globais, nacionais e locais. Tendo em vista essa nova 

referência, foi iniciado um processo de avaliação que leve à definição de uma estratégia 

mais adequada de apoio aos Planos Locais de Desenvolvimento Sustentável pelo 

Ministério, que considere como elemento central esses novos objetivos de 

desenvolvimento sustentável e suas respectivas metas.  

Esse processo foi iniciado com a realização de uma reunião envolvendo 

especialistas e representantes de processos de Agendas 21 Locais (dois representantes por 

região brasileira), cujo objetivo geral foi conhecer e debater experiências exitosas em 

Agenda 21 Local desenvolvidas no país, e identificar sua contribuição para o alcance dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), no contexto da Agenda de 

Desenvolvimento Pós-2015 das Nações Unidas. 

A partir dos resultados desse encontro, a Coordenação da Agenda 21 está 

reconsiderando seu programa de trabalho para 2015 com vistas a melhor cumprir as 

competências institucionais do Departamento, considerando o novo contexto 

internacional, inclusive tendo em vista avaliar sua atuação frente à meta de apoio a 100 

Planos Locais de Desenvolvimento Sustentável, estabelecida no PPA 2012-2015, a qual 

ainda não foi concretizada. 

5.3.1.3 CNMA 

Em 2014, a Coordenação das Conferências trabalhou fortemente na divulgação 

das deliberações da IV CNMA; na alimentação do sistema de acompanhamento das 

Conferências de Meio Ambiente com informações sobre as ações/iniciativas do MMA e 

vinculadas que contribuem para a implementação das deliberações da IV CNMA; e na 

conformação do Comitê de Acompanhamento das Deliberações da IV Conferência.  

Em 24 de julho de 2014, foi publicada a Portaria MMA nº 260, que instituiu e 

regulamentou as atividades do Comitê de Acompanhamento das Deliberações da 4ª 

CNMA, composto por representantes do poder público, da sociedade civil organizada e 

do setor empresarial, para dar continuidade ao processo participativo concretizado nas 

Conferências, além de acompanhar e contribuir para a implementação das deliberações 

aprovadas. Tendo em vista certa dificuldade com as indicações de representantes, 

somente foi possível realizar sua primeira reunião em dezembro de 2014.  

 Foram também objeto de trabalhos a avaliação do processo da IV CNMA; 

discussões sobre a institucionalização da CNMA; a elaboração de propostas para 

fortalecimento e capacitação das COEs (Comissões Estaduais); e início do processo de 

planejamento da V CNMA, a ser realizada em 2016. 

 

5.3.1.4 Gênero e Meio Ambiente 

A primeira atividade conduzida pelo Comitê foi a pactuação dos objetivos, metas 

e ações do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM) 2013-2015, os quais 

vêm sendo acompanhados pela Coordenação e pelo Comitê. Em 2014, iniciativa 
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significativa da agenda foi a realização do curso à distância “Igualdade de Gênero e 

Desenvolvimento Sustentável” dirigido a gestores públicos e lideranças da sociedade, o 

qual teve 901 inscritos, foi concluído por 610 participantes, sendo que 607 receberam 

certificado. Nas avaliações realizadas junto aos participantes, o curso foi considerado 

altamente relevante e útil. 

Além de representar o MMA no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, o 

Departamento participou da delegação brasileira à 51ª Reunião da Mesa Diretora da 

Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e Caribe, dedicada ao 

seguimento das deliberações das Conferências Regionais sobre a Mulher da América 

Latina e Caribe (ALeC) e demais instâncias e foros internacionais relativos à questões de 

gênero. 

 Foi promovido, em 2014, o Curso à Distância “Igualdade de Gênero e 

Desenvolvimento Sustentável” dirigido a gestores públicos e lideranças da sociedade. 

5.3.1.5 Rede de Mulheres Brasileiras Líderes pela Sustentabilidade 

Em 2014, foram realizadas reuniões dos comitês permanentes e do núcleo 

coordenador para definição do programa de trabalho para 2015, e assinada uma 

Declaração Conjunta entre MMA e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

– PNUMA relativa ao fortalecimento do apoio à Rede, ações apoiadas pela Coordenação 

de Gênero do DCRS. 

5.3.1.6 Agenda de Juventude 

Em 2014, o Programa Nacional de Juventude e Meio Ambiente – PNJMA foi 

desenvolvido envolvendo todas as Secretarias e vinculadas do MMA, como parte 

integrante do Plano Nacional de Juventude, que está sendo revisado após aprovação da 

Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013, e é coordenado pela Secretaria Nacional de 

Juventude da Secretaria-Geral da Presidência da República.  

O PNJMA foi elaborado com base no relatório final do Grupo de Trabalho 

Interministerial, criado por meio da Portaria Interministerial nº 319, de 19 de setembro de 

2012 e posteriormente aprimorado com base nas agendas prioritárias do planejamento 

estratégico do Ministério do Meio Ambiente.  

Para 2015 a área espera a institucionalização do Programa por Decreto, bem como 

a elaboração do PPA levando com conta os objetivos e ações elaborados e 

descentralizadas as responsabilidades sobre as diferentes secretarias do MMA, SNJ e 

MEC. O Comitê interno de Juventude será o meio pelo qual o MMA terá para integrar as 

ações e coordenar a agenda transversal aos programas ambientais. 

Uma ação já em andamento do PNJMA específica da Coordenação de Juventude 

é a publicação da revista Juventude e Meio Ambiente. Lançada em 2014, a 1ª edição teve 

como tema “Territórios, espaços para o exercício da cidadania”, tendo sido construída por 

meio de chamada pública com jovens e em parceria com a SNJ e o Conselho Nacional de 

Juventude (CONJUVE). Foram distribuídos 1.500 (um mil e quinhentos) exemplares. O 
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edital com a chamada pública para recebimento das matérias para a 2ª edição foi 

publicado também em 2014, devendo ser publicada no início de 2015. 

 Outra ação relevante coordenada pela área tem sido a articulação das demandas 

do MMA junto ao PRONATEC/MEC, com a abertura de 250 vagas em 2014, em cursos 

de reciclador e agente de resíduos sólidos nas 5 regiões do país, ofertadas por Instituições 

Federais. Para 2015, a demanda de vagas formalizadas para o PRONATEC Catadores, 

Extrativistas e Ambiental teve um aumento expressivo, a partir da atuação proativa da 

área, apesar das dificuldades de articulação interna ainda percebidas. Para superá-las, a 

Coordenação tem promovido discussões, com o apoio de parceria com a ENAP, para 

organizar o processo de participação do MMA no Programa. 

O Programa PROEXT (Programa de Extensão Universitária do MEC) é outro 

assunto com participação central da área, o qual aprovou o financiamento de 54 projetos 

de extensão universitária em 2014 (Edital de 2013) no eixo referente a meio ambiente e 

recursos naturais. Além disso, o tema “Juventude e Meio Ambiente” foi introduzido no 

Edital PROEXT 2015, tendo recebido o dobro de projetos do edital anterior aprovados 

45 projetos. Ambos os editais financiam projetos na área ambiental com cerca de R$ 5 

milhões cada edição. 

Em outubro de 2014, o setor organizou e coordenou a participação do MMA na 

Feira da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2014, a qual teve como tema “Ciência 

e Tecnologia para o Desenvolvimento Social”. Foram apresentados vídeos, curtas e 

animações, e realizados debates com cerca de 700 crianças, adolescentes e jovens, com 

vistas a promover uma reflexão sobre consumo, geração de resíduos e, sobretudo, o 

desenvolvimento social com sustentabilidade. Foram também distribuídos adesivos com 

o lema do estande: “Tempo de ser sustentável na era das tecnologias”. 

Em novembro e dezembro, a Coordenação de Juventude realizou 3 (três) eventos 

de juventude e meio ambiente. Um deles, a “1ª Oficina Nacional da Juventude 

Extrativista” correspondeu à ação de valorização dos conhecimentos tradicionais e 

história de lutas dos movimentos de extrativistas entre 20 jovens que vivem em territórios 

extrativistas de diferentes estados da região Norte. 

Outros 2 (dois) eventos significaram o diálogo com as juventudes sobre o PNJMA. 

Sendo um deles específico com o foco no objetivo da Educação Ambiental, com cerca de 

30 jovens presentes durante o VIII Fórum Nacional de Educação Ambiental.  Esta agenda 

prioritária, era até 2013, foco da ação da política pública para juventude e meio ambiente, 

principalmente com a realização das conferências infanto-juvenis de meio ambiente e a 

organização de coletivos jovens de meio ambiente, principalmente nas escolas. 

Por fim, a realização da Oficina de Articulação com a Sociedade Civil, com a 

participação de 25 jovens de diferentes organizações e movimentos juvenis e que teve 

como objetivos apresentar o PNJMA, seus objetivos e ações, e abrir espaço para 

considerações dos jovens consolidando a estratégia de gestão com a recomendação para 

criação de um Fórum de Monitoramento Participativo do PNJMA que consistirá na 
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instância de diálogo permanente do governo com a juventude ambientalista e de 

diferentes organizações sociais com relação à execução do PNJMA. 

 

5.3.2  Departamento de Educação Ambiental 

O Departamento de Educação Ambiental -DEA) está promovendo ações e práticas 

formativas e mobilizadoras voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões 

socioambientais, orientadas para a organização e a participação dos cidadãos na defesa 

da qualidade de vida e do meio ambiente. Programa de Educação Ambiental e Agricultura 

Familiar -PEAAF), que visa contribuir para o desenvolvimento rural sustentável; apoiar 

a regularização ambiental das propriedades rurais do país, no âmbito da agricultura 

familiar; fomentar processos educacionais críticos e participativos que promovam a 

formação, capacitação, comunicação e mobilização social e promover a agroecologia e 

as práticas produtivas sustentáveis. Foi produzido um conjunto de publicações 

denominado “KIT PEAAF” e tem suscintamente o seguinte escopo: PROGRAMA DE 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AGRICULTURA FAMILIAR, CADERNO 

CONCEITUAL e GUIA METODOLÓGICO - OFICINA PEAAF. Foram realizadas oito 

Oficinas de planejamento do PEAAF que contaram com participantes de diversos setores, 

de modo geral, com predominância do setor público, seguido de representantes de 

instituições sem fins lucrativos e, por fim, setor empresarial. Seis destas de âmbito 

estadual, uma territorial e uma municipal. Estas oficinas agregaram parceiros e subsídios 

para desenvolver um Plano Político Pedagógico inicial -PPP), uma Estrutura de Gestão e 

uma Agenda para iniciar a implementação do programa em cada uma das 8 localidades.  

Estão em andamento dois Cursos de formação por meio do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem -AVA) do Ministério do Meio Ambiente -http://ava.mma.gov.br/), com a 

seguinte carga horária: 

1) Formação de Agentes Populares de EA na Agricultura Familiar -Edital DEA 

01/2014), carga horária de 120 horas; 

2) Apoio à implementação do PEAAF nos territórios, carga horária de 60 horas. 

Para o primeiro curso foi lançado o Edital DEA 01/2014, cujo objetivo foi 

selecionar instituições parceiras para desenvolvimento da formação em formato 

semipresencial. Doze instituições assinaram Acordo de Cooperação Técnica com a SAIC 

para apoiar a implementação do curso promovendo o acompanhamento pedagógico dos 

alunos. As equipes pedagógicas designadas pelas doze instituições parceiras participaram 

de formação presencial em Brasília entre os dias 20 e 22 de agosto de 2014 para a 

preparação das atividades propostas. Estas instituições organizaram 23 turmas, com 40 a 

50 alunos cada, totalizando 1035 alunos.  

O segundo curso vem sendo implementado pelo MMA com o apoio de 

profissionais do IBAMA, ICMBio, Embrapa e outros parceiros do DEA, que atuarão 

como tutores. O curso tem por objetivo geral capacitar agentes públicos e representantes 

de organizações da sociedade civil para o desenvolvimento de políticas públicas, 

programas e projetos de Educação Ambiental no contexto da Agricultura Familiar. 
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Foram formadas 16 turmas com 45 alunos cada, totalizando 720 vagas. Destaca-

se que ambos os cursos se encontram em fase de execução e têm previsão de duração até 

o final do ano. E, assim como o Edital FNMA 01/2013 -relatado a seguir), tratam-se de 

iniciativas que compõe as metas do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica 

– PLANAPO, produto do esforço de materialização da Linha 1 do Programa - Articulação 

com órgãos, políticas, planos e programas federais.  

Referente ao Edital FNMA 01/2013 - Formação de agentes populares de Educação 

Ambiental na Agricultura Familiar e implementação de projetos comunitários de 

Educação Ambiental -  foram selecionados 19 projetos e destes 12 assinaram o Convênio 

ou Termo de execução descentralizada. 

Visando a implementação da Estratégia Nacional de Educação Ambiental -EA) e 

Comunicação Social -CS) na Gestão de Resíduos Sólidos – EducaRES que busca 

fomentar e subsidiar o desenvolvimento de ações de educação ambiental e comunicação 

no âmbito da Política Nacional de Resíduos Sólidos, foi  estruturada e implementada uma 

plataforma pública de registro e difusão de práticas de referência em EA e CS na gestão 

de resíduos sólidos, disponível no endereço eletrônico educares.mma.gov.br , consta 

atualmente com  183 práticas. Estão em fase de elaboração os conteúdos para cursos de 

Ead, presenciais e semipresenciais nessa temática, voltados para gestores, educadores 

ambientais e catadores. Esses cursos serão realizados em 2015. 

O Projeto Salas Verdes objetiva enviou às instituições participantes de um kit de 

publicações com temáticas socioambientais, composto por publicações recebidas pelas 

secretarias do MMA, seus órgãos vinculados e demais Ministérios. As publicações 

enviadas visam apoiar esses espaços, que atuam desenvolvendo atividades de caráter 

educacional para a comunidade, na disponibilização e democratização da informação 

ambiental. 

A revista Coleciona – Fichário d@ Educador Ambiental visa fornecer 

informações, textos, experiências e ações na área de educação ambiental. Com início em 

2008, porém com um período inativo, o periódico já lançou 13 edições com reflexões de 

autores diversos, onde se destacam também posicionamentos críticos, de acordo com 

princípios da PNEA, que motivem o intercâmbio e a discussão, trazendo experiências do 

fazer e do saber técnico, acadêmico e popular. Foi produzida uma versão para ser 

impressa, ou distribuída em formato “pdf”, do conteúdo da 13ª edição: Coleciona – 

Fichário d@ Educador Ambiental – Edição Especial “Educação Ambiental e Agricultura 

Familiar”. 

O projeto Circuito Tela Verde – CTV busca atender à demanda de espaços 

educadores por materiais audiovisuais -vídeos) de educação ambiental de modo a 

promover a sensibilização, reflexão e conscientização socioambiental do público e a 

estimular a produção de materiais audiovisuais pelas próprias comunidades ampliando os 

espaços de debate e reflexão crítica acerca das questões socioambientais, procurando 

fortalecer a Cidadania Ambiental. Em 2014 foi lançada a sua 5ª edição que recebeu 100 

vídeos, dos quais 39 foram selecionados para compor o Kit da Mostra. A exibição foi 

realizada em 1.314 espaços exibidores, destacando-se o alcance internacional desta 
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edição com o cadastro de instituições de Portugal, Itália, Moçambique e outros países da 

Comunidade de Países de Língua Portuguesa. 

Foi estruturada, customizada e implementada a nova plataforma modlle do MMA 

(ava.mma.gov.br) para cursos de educação à distância em 2014 foram ofertados 9 cursos 

à distância, são eles: 

i) Conferência Nacional de Meio Ambiente;  

ii) Criança e Consumo Sustentável;  

iii) Estilo de Vida Sustentáveis;  

iv) Formação de agentes populares de educação ambiental na agricultura 

familiar;  

v) Apoio à implementação do Programa de Educação Ambiental e 

Agricultura Familiar nos Territórios;  

vi) Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P;  

vii) Igualdade de Gênero e Sustentabilidade;  

viii) Formação de conteudistas em EaD; e  

ix) Planos Municipais de Resíduos Sólidos. Disponibilizou-se 10 mil vagas 

para os cursos de EaD, sendo que atualmente contamos com mais de 20 

mil alunos inscritos na plataforma. 

Outra ações que envolvem esse departamento são:  a gestão do Cadastro Nacional 

de Entidades Ambientalistas – CNEA que reuni entidades ambientalistas que tenham 

como objetivo principal a proteção e defesa do meio ambiente, a incorporação do 

Programa Nacional de Capacitação de Gestores – PNC que busca capacitar gestores, 

servidores, técnicos e educadores ambientais por meio de cursos presenciais, 

semipresenciais e à distância. 

Está em fase de construção o Projeto Político Pedagógico do MMA para 

integração e apoio das ações de capacitação e educação ambiental desenvolvidas pelo 

MMA, visando otimizar o investimento de recursos financeiros e promover a sinergia 

entre as iniciativas. 

Foi realizado o encontro de educadores do ministério do meio ambiente e 

entidades vinculadas com o objetivo de fortalecer a Educação Ambiental, Educação 

Corporativa e outros processos formativos no âmbito da política ambiental implementada 

pelo MMA e vinculadas. Outra ação foi o apoio, financeiro e técnico, à realização do 8º 

Fórum Brasileiro de Educação Ambiental, Belém Dezembro de 2014. 

 

5.3.3  Departamento de Produção e Consumo Sustentáveis 

Em 2014, muitos foram os avanços alcançados na implementação do Plano de 

Ação em Produção e Consumo Sustentáveis -PPCS). Os temas desenvolvidos se referem 

as agendas relativas a construção sustentável, contratações públicas sustentáveis, 
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relatórios integrados, finanças sustentáveis, pactos e acordos de cooperação técnica e 

capacitação. Vale lembrar que este foi o último ano do primeiro ciclo de implementação 

do PPCS brasileiro. O segundo ciclo do PPCS 2016-2019 deverá ser elaborado no 

decorrer de 2015, fazendo-o coincidir com o período do PPA 2016-2019. A intenção é 

aprofundar as experiências bem-sucedidas e ao mesmo tempo corrigir as ações que não 

proporcionaram os resultados esperados. O Relatório do Primeiro Ciclo 2011-2014, 

transformada em publicação, mostra que parte substantiva dos resultados atingidos 

deveu-se ao empenho das parcerias, seja com o setor público, por meio dos Ministérios 

das Cidades, Transportes, Minas e Energia, Educação e Cultura, Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio e Ciência e Tecnologia e Inovação, seja com as Associações 

empresariais. Mostra, igualmente, a importância da criação de novos instrumentos, como 

o verificado no campo das Finanças sustentáveis, com apoio do Banco Central do Brasil, 

Resolução nº 4.327, de 25 de abril de 2014, ou a de promoção dos Relatórios de 

Responsabilidade Socioambiental (RRS), registrado num documento-minuta que propõe 

uma Estratégia Nacional de Promoção de RRS, elaborado em 2014, por Grupo de 

Trabalho, integrado por representantes do setor público e empresarial. Trata-se, pois, de 

uma política cuja forma de atuação, deverá estar centrada na formação de parcerias, na 

proposição de novos instrumentos e na criação de um conjunto de indicadores para 

monitoramento dos avanços na sociedade na área de produção e consumo sustentável em 

nosso país. 

No que se refere à agenda da construção sustentável, o ponto alto foi a 

institucionalização da parceria com o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável -

CBCS). Essa parceria teve como resultado a produção da publicação Aspectos da 

Construção Sustentável no Brasil e Promoção de Políticas Públicas: Subsídios para a 

Promoção da Construção Civil Sustentável que procura organizar um diagnóstico do 

estado atual da construção civil, como subsídio para uma futura política nacional de 

construção sustentável.  

Referente ao consumo sustentável foram elaborados cadernos de consumo 

sustentável, com o apoio de parceiros estratégicos. Com o Instituto ALANA desenvolveu-

se o caderno sobre o consumismo infantil: na contramão da sustentabilidade. Com a 

BASF criou-se o caderno sobre moradias sustentáveis: economia e durabilidade. Com o 

CEMPRE desenvolveu-se o caderno consumir sem desperdício – o lixo nosso de cada dia: 

cada um fazendo a sua parte. Foram distribuídos quase 100 mil cartilhas de cada um 

destes temas em todo o país, aproveitando a realização da IV Conferência de Meio 

Ambiente, a disposição do MEC em apoiar esta iniciativa em escolas públicas. A 

distribuição contou também com o MCTI, permitindo a divulgação do material nas Feiras 

de Ciência e Tecnologia promovidas por este Ministério. Além disso, todas as cartilhas 

foram disponibilizadas  no site www.consumosustentavel.gov.br. O próximo passo será a 

elaboração de uma cartilha com o mesmo perfil dos outros cadernos de sustentabilidade, 

abordando a temática meio ambiente e saúde que será realizada com a SANOFI Brasil.  

Em relação às contratações públicas sustentáveis, desenvolveu-se estudo a 

respeito dos Planos de Gestão de Logística Sustentáveis -PLS), publicados pelos órgãos 

http://www.consumosustentavel.gov.br/


MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental 

50 | P á g i n a  

Relatório de Gestão Exercício 2014 

e entidades do Governo Federal, para verificar, entre outras variáveis, a qualidade desses. 

Os resultados do estudo motivou a produção de um modelo/guia para a elaboração dos 

Planos além de formatar, em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública -

ENAP), curso presencial e a distância, para habilitar gestores públicos na elaboração de 

planos de qualidade superior. 

Na área ainda de contratações públicas sustentáveis cabe registrar a elaboração de 

estudo, em parceria com a Fundação Universidade de Brasília -FUB), que tem como 

objetivo identificar, descrever, catalogar e definir critérios socioambientais relativos às 

famílias dos produtos de limpeza e afins, mobiliários e informática, comprados pela 

Administração Pública Federal, para que possam ser utilizados como instrumentos 

operacionais efetivos das contratações públicas sustentáveis, no âmbito do sistema de 

catalogação de materiais (CATMAT). Esse estudo se encontra em curso e terá como 

ambiente institucional a Coordenação Sistêmica de Produção Sustentável do Plano Brasil 

Maior, por meio de Diálogos Setoriais, para que a definição desses critérios possa ser 

construída a partir da colaboração do Governo, da academia e da indústria. 

Com relação a agenda atinente aos Relatórios Integrados de Sustentabilidade, 

criou-se, como já mencionado acima, Grupo de Trabalho (GT) com dois objetivos:  

1 - apontar diretrizes, ou conteúdo mínimo, que orientem as empresas e 

instituições quando da elaboração de seus respectivos relatórios e 

2 - formular uma estratégia nacional de estímulo a publicação desses 

relatórios. 

No que diz respeito às Finanças Sustentáveis, o Departamento de Produção e 

Consumo Sustentáveis (DPCS) auxiliou o Banco Central do Brasil (BACEN) na 

construção das condições necessárias para a publicação da Resolução nº 4.327, de 25 de 

abril de 2014, que dispõe sobre as diretrizes que devem ser observadas no estabelecimento 

e na implementação da Política de Responsabilidade Socioambiental pelas instituições 

financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 

Atualmente, trabalha-se no intuito de reinstalar o Fórum dos Bancos, composto por 

representantes de instituições financeiras públicas, privadas e do Governo Federal, com 

o objetivo de contribuir na elaboração de diretrizes voluntárias que nortearão a definição 

das políticas de responsabilidade socioambiental dos agentes financeiros, por força de 

obrigação emanada da Resolução nº 4.327, do Banco Central do Brasil. 

No que se refere aos instrumentos voluntários de adesão ao PPCS, foi renovada  a 

parceria com a Associação Brasileira de Produtos de Limpeza e Afins (ABIPLA), em 

evento realizado na semana do meio ambiente de 2014. O novo Pacto Setorial, estabelece 

novos desafios constantes do Plano de Trabalho:  

1 - formação de grupo de trabalho (GT-MMA/ABIPLA) que trabalhará na 

identificação de critérios de sustentabilidade dos produtos de limpeza e afins, 

os quais deverão ser utilizados como parâmetros das compras públicas 

sustentáveis do Governo Federal;  
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2 - desenvolvimento de campanhas em conjunto para disseminar conceitos 

concernentes ao consumo consciente/limpeza consciente;  

3 - produção de material didático que será utilizado na capacitação de 

trabalhadores de limpeza para que passem a utilizar os produtos de limpeza e 

afins de forma mais eficiente e sustentável;  

4 - realização de workshop como instrumento de fomento dos temas aderentes 

a produção e consumo sustentáveis e  

5 - elaboração de estudo técnico. 

Com este mesmo sentido, porém tomando o espectro mais amplo da indústria, 

convém destacar a previsão, para o primeiro semestre de 2015, de celebração de acordo 

de cooperação com a Confederação Nacional das Indústrias (CNI) com o objetivo de criar 

um Fórum Permanente de discussão referente aos temas centrais da agenda de Produção 

e Consumo Sustentáveis. 

Outra atividade que merece destaque é a elaboração do curso a distância em 

Produção e Consumo Sustentáveis, desenvolvido junto com o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial da Bahia (SENAI/BA). A expectativa é que no primeiro 

trimestre de 2015 possa ser ofertado, e forma on-line aos interessados em se tornarem 

Agentes em Produção e Consumo Sustentáveis. 

Além disso, o Departamento de Produção e Consumo Sustentáveis coordenou os 

projetos de sustentabilidade da Copa do Mundo. Com efeito, realizou parcerias 

estratégicas com outros Ministérios e organismos internacionais e assumiu a coordenação 

da Câmara Temática de Sustentabilidade junto ao Ministério dos Esportes com o objetivo 

de elaborar, executar e articular os planos de trabalho entre o Governo Federal e as 

Cidades-sede. A coordenação realizada pelo MMA e o Ministério do esporte construiu 

uma integração positiva com os diversos governos municipais e estaduais, cujos 

resultados puderam ser aferidos nos eventos da Copa do Mundo, deixando ainda um 

legado importante para o País. Destacam-se, entre eles, ser esta a primeira Copa em que 

todos os estádios passaram por processos de certificação LEED, sendo que seis arenas já 

estão certificadas e três em processo de análise final para obtenção da certificação. Além 

disso, em uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, foram distribuídos 

kits de produtos orgânicos para 18.000 voluntários da copa, em uma iniciativa inédita, até 

então. 

5.3.4 Departamento de Coordenação do SISNAMA 

Em 2014, foram implementados pelo DSIS, em parceria com a CGTI/SECEX, 

dois projetos estratégicos para a gestão ambiental integrada:  

1. O Portal Nacional do Licenciamento Ambiental – PNLA, que oferece 

informações sobre o licenciamento ambiental e acesso aos bancos de dados 

de licenciamento ambiental dos estados, do Distrito Federal e do IBAMA; 
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2. O Sistema de Informações Estratégicas do SISNAMA – SIES, que permite 

visualizar todas as ações do Ministério organizadas por estado, secretaria, 

agenda, recursos, entre outros recortes. 

O Departamento desenvolvia também capacitações através do PNC – Programa 

Nacional de Capacitação de Gestores Ambientais. Esta área foi transferida para o DEA – 

Departamento de Educação Ambiental, que atualmente coordena e articula os programas 

de capacitação do MMA e vinculadas voltados para agentes externos. 

Em 2014 o DSIS realizou ainda um diagnóstico sobre o licenciamento ambiental 

nos estados, Distrito Federal e IBAMA, levantando seus macro fluxos, estruturas e 

carências. Tal diagnóstico soma-se aos esforços da Secretaria de Articulação Institucional 

e Cidadania Ambiental – SAIC, que coordenou uma iniciativa de cooperação entre o 

MMA e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, no âmbito do projeto 

bilateral de cooperação técnica relativo ao “Diagnóstico Institucional e Proposta Técnica 

para a concepção do Programa de Gestão e Governança Ambiental”, em articulação com 

o IBAMA, o ICMBio, o Serviço Florestal Brasileiro – SFB e os órgãos estaduais de meio 

ambiente. 

Essa iniciativa resultou na elaboração de propostas de estratégia e de 

componentes estruturantes para o Programa, consolidados a partir de um diagnóstico 

amplo, realizado com base em entrevistas realizadas em todo o país, assim como em 

experiências anteriores de fortalecimento institucional da área ambiental, tanto no Brasil 

como em outros países, que buscou identificar e analisar as principais questões a serem 

consideradas no detalhamento do novo Programa. 

O MMA orientou o Programa para atendimento dos desafios relativos à 

modernização do licenciamento ambiental e à implantação de instrumentos de 

planejamento em apoio à gestão ambiental. 

5.4 Informações sobre indicadores de desempenho operacional 

Obs.: não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não se 

aplica à realidade da UJ. 

5.5 Informações sobre custos de produtos e serviços 

Obs.: não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não se 

aplica à realidade da UJ. 
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6. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E 

FINANCEIRA. 

6.1 Demonstração da execução das despesas. 

Obs.: não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não se aplica à 

realidade da UJ. 

6.2 Informações sobre despesas com ações de publicidade e propaganda, contemplando: 

Obs.: não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não se aplica à 

realidade da UJ. 

6.3 Demonstração e justificação de eventuais passivos reconhecidos no exercício, contabilizados 

ou não, sem respectivo crédito autorizado no orçamento. 

Obs.: não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não se aplica à 

realidade da UJ. 

6.4 Movimentação e os saldos de restos a pagar de exercícios anteriores 

No Quadro A.6.4 estão sintetizados os valores quanto aos Restos a Pagar (RP) inscritos em exercícios 

anteriores, vigentes no exercício 2014 referente à SAIC. Ressalta-se que inexistem inscrições de Restos 

a Pagar Processados.  

Restos a Pagar não Processados  

Ano de 

Inscrição 

Montante 

01/01/2014 
Pagamento Cancelamento 

Saldo a pagar 

31/12/2014 

2013 713.215,19  358.559,99  245.483,9   109.171,3 

2012 187.907,79  46.104,55  141.803,24  0,00 

... -  -  -  - 

 

6.4.1 Análise Crítica 

 No Exercício 2014 foram executados principalmente os valores inscritos decorrentes da 

realização da 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, inclusive do gasto com passagens, serviços 

gráficos e estrutura do evento que não foram faturadas no próprio exercício, tratando-se em maior 

parte de empenhos estimativos. 

 A readequação dos custos dos serviços e produtos ensejou no cancelamento de grande parte do 

valor inscrito. Não houveram prejuízos significativos na programação financeira do exercício por 

conta da efetiva liquidação e pagamento desses empenhos. 

 O MMA adota execução descentralizada, sendo grande parte dos empenhos e pagamentos 

realizado por outra UG Executora (SPOA), assim, o controle do cancelamento e execução de restos 

a pagar depende de interlocução com aquela Subsecretaria. 

QUADRO A.6.4 – RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES  Valores em R$ 1,00 
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6.5 Informações sobre transferências de recursos mediante convênio, 

contrato de repasse, termo de parceria, termo de cooperação, termo de 

compromisso ou outros acordos, ajustes ou instrumentos congêneres. 

6.5.1 Relação dos Instrumentos de Transferência Vigentes no Exercício 

 

 

 
12 Quadro A.6.5.1 – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de 

referência  

Posição em 

31.12.2014 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental 

CNPJ: 37.115.375/0012-60 UG/GESTÃO: 440077/00001 

Informações sobre as Transferências  

Modalidade 
Nº do 

instrumento 
Beneficiário 

Valores Pactuados Valores Repassados 

Vigência Sit. 

Global Contrapartida 
No 

Exercício 

Acumulado 

até o 

Exercício Início Fim 
 

3 298518 IICA 5.000.000,00 0,00 0,00 4.714.282,86 24/06/2009 
30/12/201

4 
1 

3 663791 PNUMA 7.000.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00 16/12/2010 
31/12/201

5 
1 

6 299965 FUB - UnB 302.840,00 0,00 120.000,00 120.000,00 22/10/2014 
30/06/201

5 
1 

LEGENDA 

Modalidade: Situação da Transferência: 

1 -     Convênio  1 -     Adimplente 

2 -     Contrato de Repasse 2 -     Inadimplente 

3 -     Termo de Cooperação 3 -     Inadimplência Suspensa  

4 -     Termo de Compromisso  4 -   Concluído  

6 -     Termo de Exec. Descent. 5 -     Excluído 

  6 -     Rescindido  

  7 -     Arquivado 

Fonte: SIAFI - CONTRANSF 
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6.5.2 Quantidade de Instrumentos de Transferências Celebrados e Valores 

Repassados nos Três Últimos Exercício 

 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental 

CNPJ: 37.115.375/0012-60 

UG/GESTÃO: 440077/00001 

Modalidade 

Quantidade de 

Instrumentos Celebrados 

em Cada Exercício 

Montantes Repassados em Cada Exercício, 

Independentemente do ano de Celebração do Instrumento (em 

R$ 1,00) 

2014 2013 2012 2014 2013 2012 

Convênio 0 0 0 0 0 0 

Contrato de Repasse 0 0 0 0 0 0 

Termo de Cooperação 0 0 0 0 0 2.963.735,86 

Termo de 

Compromisso 
0 0 0 0 0 0 

Totais 0 0 0 0 0 2.963.735,86 

Fonte: SIAFI – CONTRANSF 

 

  

13 QUADRO A.6.5.2 – RESUMO DOS INSTRUMENTOS CELEBRADOS PELA UJ NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS  
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6.5.3 Informações sobre a Prestação de Contas Relativas aos Convênios e 

Contratos de Repasse 
 

Unidade Concedente 

Nome: Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental 

CNPJ: 37.115.375/0012-60 UG/GESTÃO: 440077/00001 

Exercício 

da 

Prestação 

das Contas 

Quantitativos e Montante Repassados 

Instrumentos 

(Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios 
Contratos de 

Repasse 

2014 

Contas Prestadas 

Quantidade 0 0 

Montante Repassado 0 0 

Contas NÃO Prestadas 
Quantidade 0 0 

Montante Repassado 0 0 

2013 

Contas Prestadas 

Quantidade 0 0 

Montante Repassado 0 0 

Contas NÃO Prestadas 
Quantidade 0 0 

Montante Repassado 0 0 

2012 

Contas Prestadas 

Quantidade 1 0 

Montante Repassado 100.000,00 0 

Contas NÃO Prestadas 
Quantidade 0 0 

Montante Repassado 0 0 

Anteriores 

a 2012 
Contas NÃO Prestadas 

Quantidade 0 0 

Montante Repassado 0 0 

Fonte: SIAFI, MMA/SECEX/SPOA/CGFC 

 

6.6 Informações sobre suprimento de fundos, contas bancárias tipo B e 

cartões de pagamento do governo federal. 

Obs.: não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não 

se aplica à realidade da UJ. 

6.7 Informações sobre renúncia de receitas. 

Obs.: não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não 

se aplica à realidade da UJ. 

14 QUADRO A.6.5.3 – 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 
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7. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS 

RELACIONADOS 

7.1 Estrutura de pessoal da unidade 

7.1.1 Demonstração e Distribuição da Força de Trabalho à Disposição da 

Unidade Jurisdicionada 

 

15 Quadro A.7.1.1.1 – Força de Trabalho da UJ – Situação apurada em 31/12 

 

Tipologias dos Cargos 

Lotação Ingressos  

no 

exercício 

Egressos  

no 

exercício Autorizada Efetiva 

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

          

59  

              

5  

                 

3  

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  

          

59  

              

5  

                 

3  

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão  Não Há  

          

55  

              

4  

                 

2  

1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado  Não Há  

            

-  

              

-  

                 

-  

1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório  Não Há  

            

-  

              

-  

                 

-  

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas  Não Há  

            

4  

              

1  

                 

1  

2. Servidores com Contratos Temporários  Não Há  

            

1  

              

-  

                 

7  

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública  Não Há  

            

3  

              

-  

                 

3  

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

         

63  

              

5  

               

13  

Fonte: DataWare House - SIAPENET 
Esclarecimentos: 

Item 1.2.1 : Somatório dos Ativos e cedidos (inclusive os que ocuparem cargo em comissão ou função)   

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 ocuparem cargo em comissão)   
 

 

 

16 Quadro A.7.1.1.2 – Distribuição da lotação efetiva da UJ – Situação apurada em 31/12 

Tipologias dos Cargos 

Lotação Efetiva 

Área Meio 

Área 

Fim 

1. Servidores em cargos efetivos (1.1 + 1.2) 

                 

-  
               

59  

1.1. Membros de poder e agentes políticos 

                 

-  
                  

-  
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1.2. Servidores de Carreira  (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 

                 

-  

                

59  

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 

                 

-  

                

55  

1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado 

                 

-  

                  

-  

1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório 

                 

-  

                  

-  

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 

                 

-  

                  

4  

2. Servidores com Contratos Temporários 

                 

-  
                 

1  

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 

                 

-  
                 

3  

4. Total de Servidores (1+2+3) 

                 

-  

               

63  

Fonte: DataWare House - SIAPENET 
Esclarecimentos:   

Item 1.2.1 : Somatório dos Ativos e cedidos (inclusive os que ocuparem cargo em comissão ou função)   
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 ocuparem cargo em comissão)   
 

 

17 Quadro A.7.1.1.3 – Detalhamento estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da 

UJ (situação em 31 de dezembro) 

 
(Situação apurada 

em 31/12) 

Tipologias dos cargos em comissão e das funções gratificadas 
Lotação Ingressos 

no 

exercício 

Egressos 

no 

exercício Autorizada Efetiva 

1. Cargos em comissão  não há  

              

10  

                

2  

               

3  

1.1. Cargos Natureza Especial  não há  

                 

-  

                 

-  

                

-  

1.2. Grupo Direção e Assessoramento superior  não há  

              

10  

                

2  

               

3  

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão  não há  

                

3  

                

1  

                

-  

1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado  não há  

                 

-  

                 

-  

                

-  

1.2.3. Servidores de outros órgãos e esferas  não há  

                

4  

                

1  

                

-  

1.2.4. Sem vínculo  não há  

                

3  

                 

-  

               

3  

1.2.5. Aposentados  não há  

                 

-  

                 

-  

                

-  

2. Funções gratificadas  não há  

                 

-  

                 

-  

                

-  

2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão  não há  

                 

-  

                 

-  

                

-  

2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado  não há  

                 

-  

                 

-  

                

-  

2.3. Servidores de outros órgãos e esferas  não há  

                 

-  

                 

-  

                

-  

3. Total de servidores em cargo e em função (1+2)  não há  

              

10  

                

2  

               

3  

Fonte: DataWare House - SIAPENET 
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7.1.3 Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada 

18 Quadro A.7.1.3 - Custo do Pessoal 

 

Tipologias/ 

Exercícios 

Vencimentos e 

 vantagens 

fixas 

Despesas Variáveis 
Despesas de 

Exercícios 

Anteriores 

Decisões 

Judiciais 
Total 

Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações 

Benefícios 

Assistenciais e 

previdenciários 

Demais 

despesas 

variáveis 

Membros de poder e agentes políticos 

Exercícios  
2014 

                        -                        -                          -                          

-    

                        -                            -                         -                       -                        

-    

                       -    

2013 

                        -                        -                          -                          

-    

                        -                            -                         -                       -                        

-    

                       -    

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada 

Exercícios 
2014 

      

2.165.553,87  

      

164.173,69  

        

344.553,41  

       

214.445,33  

         

226.625,77  

           62.265,96     

1.735.677,03  

        

9.729,36  

                    

-    

     

4.923.024,42  

2013 

      

2.038.000,53  

      

136.926,73  

        

315.409,02  

       

141.289,97  

         

247.179,97  

           80.991,78     

1.477.325,14  

           

461,96  

                    

-    

     

4.437.585,10  

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade jurisdicionada 

Exercícios 
2014 

                        -          

199.290,94  

          

21.849,68  

           

3.476,41  

                        -                      98,80            

7.783,51  

                   -                        

-    

        

232.499,34  

2013 

                        -          

164.689,86  

          

18.480,74  

           

6.397,17  

                        -                            -              

4.656,47  

                   -                        

-    

        

194.224,24  

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporário) 

Exercícios 
2014 

                        -          

550.898,53  

          

46.490,48  

         

16.610,66  

           

20.929,73  

             7.836,55          

38.935,78  

                   -                        

-    

        

681.701,73  

2013 

                        -          

595.261,53  

          

48.705,35  

         

19.511,62  

           

26.709,00  

             9.153,56          

22.608,16  

        

4.002,58  

                    

-    

        

725.951,80  

Servidores Cedidos com ônus  

Exercícios 
2014 

         

295.077,23  

                    -              

51.755,40  

         

40.900,93  

           

23.872,00  

             5.582,88        

236.942,14  

                   -                        

-    

        

654.130,58  

2013 

         

201.912,76  

                    -              

31.223,82  

         

20.235,47  

           

17.738,00  

             2.070,45        

152.266,04  

                   -                        

-    

        

425.446,54  

Servidores com contrato temporário 

Exercícios 
2014 

                        -          

305.925,01  

          

24.049,99  

           

7.576,65  

                        -                 1.116,44          

49.546,67  

                      

-    

        

388.214,76  

2013 

                        -          

692.330,00  

          

63.158,33  

         

10.939,98  

             

6.710,00  

             3.253,28          

11.988,89  

                   -              

788.380,48  
Fonte: DataWare House - SIAPENet 
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7.1.4 Irregularidades na área de pessoal 

Obs.: não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não se 

aplica à realidade da UJ. 

7.1.5 Riscos identificados na gestão de pessoas 

Obs.: não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não se 

aplica à realidade da UJ. 

7.1.6 Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos 

Obs.: não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não se 

aplica à realidade da UJ. 

7.2 Contratação de mão de obra de apoio e de estagiários 

Obs.: não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não se 

aplica à realidade da UJ. 
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8. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO 

8.1 Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados de Terceiros 

Obs.: não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não se 

aplica à realidade da UJ. 

8.2 Gestão do Patrimônio Imobiliário 

Obs.: não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não se 

aplica à realidade da UJ. 

8.3 Bens Imóveis Locados de Terceiros 

Obs.: não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não se 

aplica à realidade da UJ. 
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9. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

9.1 Gestão da Tecnologia da Informação (TI) 

Obs.: não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não se 

aplica à realidade da UJ. 
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10. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

10.1 Gestão do Uso dos Recursos Renováveis e Sustentabilidade Ambiental 

10.1.1 Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água 

Com o objetivo de estabelecer diretrizes e um conjunto de projetos para a inserção 

de atributos de sustentabilidade na gestão da logística do MMA, visando a reduzir impactos 

socioambientais negativos, foi elaborado o Plano de Logística Sustentável (PLS-MMA), o 

qual foi institucionalizado por meio da Portaria SECEX nº 156, de 07 de outubro de 2014. 

O Plano atende ao artigo 16 do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, e à Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 10, de 12 de novembro de 2012. 

Esse Plano é composto por 7 projetos e 10 subprojetos de sustentabilidade. Cada um 

dos projetos/subprojetos que compõem o PLS possui uma meta geral, sendo que, ao todo, 

foram definidas 21 metas, as quais compõem o painel de indicadores estratégicos do PLS-

MMA. O prazo de conclusão do PLS-MMA é dezembro de 2015. 

Em relação ao consumo de papel, as iniciativas sustentáveis foram incluídas no 

projeto de Compras Sustentáveis, o qual estabeleceu a compra de, no mínimo, 70% de papéis 

reciclados e 10% de papéis não clorados, além da redução do fornecimento per capita. A 

meta geral do projeto é de 90% dos itens de material de expediente adquiridos com atributos 

sustentáveis até dez/2015. A apuração, em junho de 2014, demonstrou que 46% de itens de 

material de consumo já estão sendo consumidos com esses requisitos. O projeto de Compras 

também incluiu metas para o consumo de materiais permanentes e, atualmente, 19% dos 

itens adquiridos já possuem critérios de sustentabilidade. 

As ações sustentáveis para água e energia encontram-se no Projeto de Serviços 

Sustentáveis do PLS-MMA, o qual estabeleceu uma série de ações com vistas à redução de 

30% nos consumos de energia e água. Para alcançar esses resultados foram realizadas as 

seguintes iniciativas: a) energia: realização do retrofit, troca de equipamentos e certificação 

Procel do Bloco B; b) água: setorização do consumo e troca de equipamentos hidráulicos. 

Essas ações estruturais ainda se encontram em execução. Entretanto, com as boas práticas, 

o consumo de energia foi reduzido em 2% e da água em 5%. 

Cabe destacar outras ações de sustentabilidade definidas no PLS-MMA, como 

gerenciamento de resíduos sólidos, inclusão de critérios de sustentabilidade no contrato de 

copeiragem e limpeza, implementação do projeto “Copo Descartável Zero”, substituição e 

configuração de impressoras para modos mais econômicos, redução no consumo de tonners, 

redução nas emissões de CO2 pelos veículos, aperfeiçoamento das estratégias de 

comunicação junto aos servidores e realização de capacitações específicas para a 

sustentabilidade.  

10.1.2 Medidas para redução de consumo próprio de papel, energia elétrica e 

água 

Em relação às medidas de redução de consumo, como já mencionado no item 

anterior, todas as ações executadas no ano de 2014 foram previstas no PLS-MMA e focaram, 
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especialmente, o consumo de materiais de expediente, água, energia e, por conseguinte, o 

gerenciamento dos resíduos gerados. 

Para implementar iniciativas de eficiência energética que permitam a redução de 30% 

no consumo de energia, o MMA contratou diagnóstico específico com vistas à etiquetagem 

do nível de eficiência do bloco B da esplanada dos ministérios. Essa iniciativa beneficia o 

MMA e o Ministério da Cultura. Com esse estudo foi possível levantar todos os consumos 

e oportunidades de melhoria. Como resultado, o MMA irá implantar projetos para ar 

condicionado, luminotécnico e fotovoltaico. 

Em relação ao consumo de água, cuja meta de redução até dezembro de 2015 também 

é de 30%, a implantação do PLS permitiu a tomada de decisão sobre quais medidas seriam 

as mais acertadas para a edificação, tendo o MMA decidido implantar a setorização do 

consumo de água e adequações dos equipamentos hidrossanitários. Em 2014, foi possível 

implantar uma rotina diária de inspeção e otimizar a vazão das torneiras. Após a instalação 

do sistema de setorização da água – que se encontra em fase de contratação – será necessário 

implantar um Comitê Gestor para gerenciar o sistema e aferir os resultados. A meta é atingir 

um consumo per capita de 26 litros por pessoa.  

É importante destacar que o PLS-MMA foi estruturado a partir de 123 iniciativas e 

que, atualmente, 61 foram concluídas dentro do prazo previsto. Encontram-se em execução 

27 iniciativas e 20 possuem potencial de serem executadas, mas necessitam de repactuação 

de prazos. Quatorze (14) iniciativas tiveram sua execução prejudicada e necessitam de 

reajustes, tanto de prazo para execução como também possibilidades de exclusão diante das 

dificuldades de execução.  

Os resultados desse primeiro ciclo pode ser melhor visualizado no gráfico abaixo: 

 

 

Os projetos que mais se destacaram foram o de Compras Sustentáveis e o de 

Capacitação para a Sustentabilidade. No caso desse último, a expectativa para o próximo 

ciclo de implementação é o aperfeiçoamento do processo. Serão desenvolvidos cursos mais 

específicos para os servidores, especialmente voltados para as aquisições de bens e 

contratação de serviços, bem como para troca de experiências. 

50%

22%

16%

12%

Concluídas

Em execução

Ajustes de prazo

Prejudicadas
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Em relação às Compras Sustentáveis, verificou-se a necessidade de ampliar o diálogo 

com as empresas fornecedoras do setor para que a comprovação de sustentabilidade seja 

facilitada. 

No que diz respeito ao Projeto de Serviços Sustentáveis, pelo fato de ser o mais 

complexo e que possui o maior número de iniciativas a serem executadas, foi o que 

apresentou maior dificuldade na implementação. A grande expectativa de melhoria encontra-

se relacionada ao processo de certificação do prédio, bem como a substituição dos aparelhos 

de ar condicionado pelo sistema VRF, que é mais eficiente, e também a padronização da 

iluminação do prédio, que são os itens que mais consomem energia elétrica, conforme o 

diagnóstico feito previamente.  

O projeto de Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho também precisa ser melhor 

reformulado considerando-se, especialmente, as dificuldades e especificidades da área. O 

mesmo pode-se dizer sobre o projeto de Deslocamento Sustentável o qual, além das 

dificuldades internas, também é muito impactado pelas dificuldades de mobilidade e 

qualidade do transporte público. 
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11. ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃO DE CONTROLE. 

11.1 Tratamento de deliberações exaradas em acórdão do TCU 

19 Quadro A.11.1.1 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental 92934 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 

017.517/2010-9 - TCU 

– Plenário 
1752/2011 9.4.1 RE  

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

Ministério do Meio Ambiente - MMA 001927 

Descrição da Deliberação 

Ampliação da divulgação do programa Agenda Ambiental da Administração Pública - A3P 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação da Agenda Ambiental na Administração Pública  

Síntese da Providência Adotada 

Com o objetivo de garantir a ampliação da divulgação do programa foram realizados cursos de capacitação presencial e à 

distância em vários Estados. 

Por meio de parceria com a Fundação de Estudos e Pesquisas Aquáticas – FUNDESPA foi realizado um estudo inédito que 

resultou na elaboração do Manual Prático para Uso e Conservação da Água em Prédios Públicos o qual pode ser aplicado em 

qualquer prédio da administração pública. 

Foram realizadas a 5ª edição do prêmio “Melhores Práticas da A3P” e oitava edição do “Fórum A3P” que contaram com a 

participação de representantes de órgãos públicos, entidades, conselhos e organizações da sociedade civil. 

Foram ministradas palestras em diversos órgãos da Administração Pública federal, estadual e municipal. 

Foram criados os Selos de Sustentabilidade da A3P (3 categorias) com o intuito de reconhecer e divulgar práticas de gestão 

sustentável nos órgãos parceiros do programa. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

Participaram dos cursos de capacitação presencial 780 servidores e 3.727 alunos nas turmas à distância. 

Foram assinados 29 novos termos de adesão e a inclusão de 68 novas instituições na Rede A3P.  
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Participaram do prêmio “Melhores Práticas da A3P” cerca de 400 pessoas. 

Foram realizados o monitoramento das atividades implementadas por 38 órgãos parceiros do Programa. 

Foram certificadas 110 instituições com o Selo Verde, oito com o Selo Prata e 10 com o Selo Laranja. 

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

Como pontos positivos podem ser citados a motivação e o preparo da equipe de trabalho da A3P, bem como o interesse 

crescente por parte dos órgãos da administração, especialmente, em nível municipal.  
Já como pontos negativos verificam-se as limitações orçamentárias, falta de priorização da Agenda por parte dos órgãos da 

administração pública e a redução da equipe de trabalho. 

20 QUADRO A.11.1.2 – Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de 

atendimento no exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa 
Código 

SIORG:  

Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental 92934 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 

017.517/2010-9 - TCU 

– Plenário 
1752/2011 9.4.3 RE 

 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação 
Código 

SIORG:  

Ministério do Meio Ambiente - MMA 001927 

Descrição da Deliberação 

Disponibilização, na internet, dos dados de consumo, dos resultados alcançados e melhorias geradas no âmbito dos órgãos 

públicos parceiros do programa. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação 

Código 

SIORG: 

92934 

Agenda Ambiental da Administração Pública.  

 Justificativa para o seu não Cumprimento: 

Para atendimento da recomendação o Ministério contratou empresa especializada para desenvolver um sistema de 

monitoramento e avaliação de dados, bem como de um banco de projetos bem sucedidos na inserção da responsabilidade 

socioambiental na gestão pública. O contrato encontra-se em execução e os produtos deverão ser entregues até junho de 2015. 

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

Os principais fatores negativos para o desenvolvimento do sistema foi a necessidade de cancelamento de um contrato em 

andamento, devido dificuldades apresentadas pela empresa contratada, e realização de nova contratação. 
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11.2 Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno (OCI) 

21 Quadro 11.2.1 Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no 

Exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental 92934 

Recomendações do OCI 

Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

1 Relatório nº 201406826  

Memorando expedido em 04/07/2014 à 

CGGA/SPOA/SECEX/MMA nº 

238/2014/GAB/SAIC/MMA 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 

Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental 92934 

Descrição da Recomendação 

Recomendação 1: Criar equipe de apoio à realização de eventos que tenha conhecimentos suficientes para ser crítica frente às 

propostas apresentadas pelos prestadores de serviço e domine os procedimentos de fiscalização. Esta equipe poderia servir a 

todo o MMA.  

Recomendação 2: Capacitar os fiscais de contrato para que compreendam a importância da responsabilidade assumida para a 

correta aplicação dos recursos públicos e dominem os procedimentos recomendados. 

Recomendação 3: Formular procedimentos detalhados para se realizar a fiscalização da execução dos contratos de eventos. 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

Coordenação Geral de Gestão Administrativa (CGGA) 7472 

Síntese da Providência Adotada 

Informa-se que no dia 04 de julho de 2014 foi encaminhado o Memorando nº 238/2014/GAB/SAIC/MMA à Subsecretaria de 

Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA. 

Síntese dos Resultados Obtidos 

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

 

11.3 Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei n° 8.730/93 

11.3.2 Situação do Cumprimento das Obrigações 

A respeito do cumprimento das obrigações estabelecidas no art. 1º da Lei nº 

8.730/1993, e de acordo com o disposto no art. 14 da Instrução Normativa TCU nº 67, de 06 
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de julho 2011, informa-se que a Coordenação-Geral de Pessoas é a unidade responsável pelo 

recebimento e controle das documentações referentes às 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 Lotação de Pessoal, que registra sua entrega e 

arquiva em suas dependências. 

A notificação da entrega do formulário de "Autorização de Acesso aos Dados de 

Bens e Rendas das Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física" ou do 

formulário de "Declaração de Bens e Rendas" é feita no ato da posse do servidor efetivo, dos 

servidores requisitados, dos servidores temporários e aos admitidos com cargo em comissão. 

Quando há a opção de entrega do formulário de "Declaração de Bens e Rendas", o 

controle de entrega é feito anualmente informando por memorando o período que deverá ser 

entregue este formulário, devidamente preenchido. 

  

http://intranet.mma.gov.br/cgrh/doc/autorizacao_acesso_dec_ajuste_ir.pdf
http://intranet.mma.gov.br/cgrh/doc/autorizacao_acesso_dec_ajuste_ir.pdf
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22 Quadro A.11.3 – Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da obrigação 

de entregar a DBR 

 

Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental (SAIC). 

Detentores de Cargos e Funções 

Obrigados a Entregar a DBR  

Situação em Relação às 

Exigências da Lei nº 8.730/93 

Momento da Ocorrência da Obrigação de Entregar a 

DBR 

Posse ou Início do 

Exercício de 

Cargo, Emprego 

ou Função 

Final do Exercício 

de Cargo, 

Emprego ou 

Função 

Final do Exercício 

Financeiro 

Autoridades Obrigados a entregar a DBR       

(Incisos I a VI do art. 1º da Lei nº 

8.730/93) 
Entregaram a DBR       

  Não cumpriram a obrigação       

Cargos Eletivos 

Obrigados a entregar a DBR       

Entregaram a DBR       

Não cumpriram a obrigação       

Funções Comissionadas Obrigados a entregar a DBR 2 4 6 

(Cargo, Emprego, Função de 

Confiança ou em comissão) 
Entregaram a DBR 2 4 6 

  Não cumpriram a obrigação 0 0 0 

Fonte: CGGP/SPOA/SECEX/MMA 

 11.4 Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário 

Obs.: não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não se 

aplica à realidade da UJ. 
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11.5 Alimentação SIASG E SICONV 

1 Alimentação SIASG e SICONV 
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12. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

12.1 Medidas Adotadas para Adoção de Critérios e Procedimentos 

Estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 

Público 

Obs.: não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não se 

aplica à realidade da UJ. 

12.2 Apuração dos custos dos programas e das unidades administrativas 

Obs.: não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não se 

aplica à realidade da UJ. 

12.3 Conformidade Contábil 

Obs.: não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não se 

aplica à realidade da UJ. 
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12.4 Declaração do Contador Atestando a Conformidade das Demonstrações 

Contábeis 

12.4.2 Declaração com Ressalva 

23 Quadro A.12.4.2 - Declaração do Contador com Ressalvas sobre a Fidedignidade das 

demonstrações contábeis 
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13. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO 

13.1 Outras Informações Consideradas Relevantes pela UJ 

Obs.: não há informações a prestar no exercício em referência, visto que este item não se 

aplica à realidade da UJ. 
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II. PARTE B DO ANEXO II DA DN TCU Nº 134/2013 – CONTEÚDO 

ESPECÍFICO POR UNIDADE JURISDICIONADA OU GRUPO DE 

UNIDADES AFINS. 
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 58. ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE EXECUTAM ACORDOS DE 

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL, COM A CONTRATAÇÃO DE  

58.1 Contratação de Consultores na Modalidade “Produto” 

Quadro B.57.1.1 – Empresa BENNER Tecnologia e Sistemas de Saúde Ltda 

Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura IICA 

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

Título do Projeto Código 

Projeto BRA/IICA/09/005 – Educação Ambiental BRA/IICA/09/005 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: IICA n° 212020/ 2012 

Objetivo da Consultoria: Desenvolvimento, customização, implantação e hospedagem do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem moodle e uma capacitação para transferir conceitos, metodologia e tecnologia EAD para os servidores do 

Ministério do Meio Ambiente e vinculadas. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 
Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto no 

Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do Exercício 

12/11/2012 10/10/2014 R$ 729.194,03 R$ 134.462,00 R$ 134.462,00 R$ 729.194,03 

Insumos Externos 

 

Produtos Contratados 

Descrição do Produto 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

3.2 -  Documento contendo a sistematização do conteúdo proposto para 

três cursos contemplando todo material didático em meio impresso de 

apoio aos alunos e para formato de publicação institucional que poderá 

ser distribuído offline: cadernos, apostila, manuais, cartilhas, DVDs de 

vídeo aula, livros, folders, cartazes de identificação, etc 

27/01/2014 64.711,78 

3.3 -  Documento contendo a sistematização do conteúdo proposto para 

dois cursos contemplando todo material didático em meio impresso de 

apoio aos alunos e para formato de publicação institucional que poderá 

ser distribuído offline: cadernos, apostila, manuais, cartilhas, DVDs de 

vídeo aula, livros, folders, cartazes de identificação, etc 

27/01/2014 43.141,18 
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3.4 - Documento contendo a sistematização do conteúdo proposto para 

um curso contemplando todo material didático em meio impresso de 

apoio aos alunos e para formato de publicação institucional que poderá 

ser distribuído offline: cadernos, apostila, manuais, cartilhas, DVDs de 

vídeo aula, livros, folders, cartazes de identificação, etc 

27/01/2014 21.570,29 

4.1 - Documento contendo o projeto instrucional com a sistematização 

de quatro cursos de duração entre 40 e 60 horas, na modalidade à 

distância a partir dos conteúdos organizados e disponibilizados no 

produto três (03) deste termo disponibilizados no moodle 

27/01/2014 86.282,37 

4.2 - Documento contendo o projeto instrucional com a sistematização 

de três cursos de duração entre 40 e 60 horas, na modalidade à 

distância a partir dos conteúdos organizados e disponibilizados no 

produto três (03) deste termo disponibilizados no moodle 

27/01/2014 64.711,78 

4.3 - Documento contendo o projeto instrucional com a sistematização 

de dois cursos de duração entre 40 e 60 horas, na modalidade à 

distância a partir dos conteúdos organizados e disponibilizados no 

produto três (03) deste termo disponibilizados no moodle 

27/01/2014 43.141,18 

6 - Documento contendo o plano estratégico para migração dos cursos 

nas ferramentas utilizadas e customizadas para a estrutura física de 

Tecnologia do MMA 

27/01/2014 61.630,26 

1 (incluído em termo aditivo) – Capacitação sobre administração do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle para servidores do 

MMA, em Brasília/DF. 

02/09/2014 8.852,00 

2 (incluído em termo aditivo) – Capacitação sobre o processo de tutoria 

aplicada nos cursos EaD disponibilizados no ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) Moodle do MMA, destinada aos tutores 

contratados, de forma presencial, em Brasília/DF. 

02/10/2014 11.580,00 

3 (incluído em termo aditivo e divido em 07 parcelas de R$ 9.741,00) 

– Realização de suporte técnico dos cursos de e-learning e do AVA 

MMA.  

11/09/2014 68.187,00 

4 (incluído em termo aditivo) – Realização de serviços técnicos para 

evitar propaganda político-partidária por meio do curso e-learning do 

MMA.  

11/10/2014 45.843,00 

Empresa Contratada 

Nome da Empresa: BENNER Tecnologia e Sistemas de Saúde Ltda CNPJ: 03.854.323/0001-30 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: Foram celebrados dois termos aditivos, desmembrando os 

produtos 03 e 04, incluindo mais 04 produtos e alterando a data final do contrato para 10/10/2014. 

 

Quadro B.57.1.2 – Consultor (a) Ângela Ferreira Schmidt  

Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura IICA 



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental 

78 | P á g i n a  

Relatório de Gestão Exercício 2013 

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

Título do Projeto Código 

Projeto BRA/IICA/09/005 – Educação Ambiental BRA/IICA/09/005 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: IICA n° 114.271/ 2014 

Objetivo da Consultoria: Consultoria técnica para produção de conteúdo e proposta pedagógica para contribuir com processo 

de formação em Gerenciamento Costeiro, por meio de atividades a distância e presenciais, de gestores públicos, técnicos e 

educadores ambientais que atuam com o tema, bem como integrantes de comissões técnicas estaduais, comitês gestores locais, 

Comitês de Bacias Hidrográficas e demais colegiados, estruturas e espaços com atuação relacionada à zona costeira. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 
Total Previsto 

no Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o Final 

do Exercício 

02/10/2014 31/03/2015 R$ 34.275,00 R$ 13.710,00 R$ 13.710,00 R$ 13.710,00 

Insumos Externos 

 

Produtos Contratados 

Descrição do Produto 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

1 – Documento técnico contendo material educativo (conteúdo 

completo) que constituirá o curso de formação em noções básicas para 

o Gerenciamento Costeiro. 

12/11/2014 R$ 13.710,00 

2 – Documento técnico contendo material educativo (conteúdo 

completo) que constituirá o curso de formação em noções básicas para 

o Gerenciamento Costeiro. 

31/03/2015 R$ 20.565,00 

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: ÂNGELA FERREIRA SCHMIDT CPF: 892.648.789-04 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: foi celebrado termo aditivo, alterando a data final do 

contrato de 02 de fevereiro de 2015 para 31 de março de 2015. 

 

Quadro B.57.1.3 – Consultor (a) Áurea da Silva Garcia 

Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura IICA 
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Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Projeto BRA/IICA/09/005 – Educação Ambiental BRA/IICA/09/005 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: IICA n° 114.130/ 2014 

Objetivo da Consultoria: Consultoria técnica para o desenvolvimento de conteúdo técnico e proposta pedagógica de 

formação e capacitação de educadores e gestores ambientais, integrantes das Comissões Interinstitucionais de Educação 

Ambiental – CIEAs, envolvendo atividades presenciais e à distância. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 
Total Previsto 

no Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o Final 

do Exercício 

14/07/2014 03/04/2015 R$ 98.000,00 R$ 49.000,00 R$ 19.600,00 R$ 19.600,00 

Insumos Externos 

 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1 – Documento técnico contendo a revisão bibliográfica e 

proposta pedagógica de processo formativo semipresencial com os 

membros das comissões Interinstitucionais de Educação Ambiental – 

CIEAs, bem como estrutura de tópicos do roteiro, metodologia de 

formulação e definição dos conteúdos a serem desenvolvidos.  

30/08/2014 R$ 19.600,00 

Produto 2 - Documento técnico contendo material educativo sobre os 

dois primeiros módulos do curso, estruturado em aproximadamente 40 

laudas cada, que constituirão o Curso de Formação para os membros 

das CIEAs.  

31/01/2015 R$ 29.400,00 

Produto 3 - Documento técnico contendo material educativo sobre 

dois-módulos do curso, estruturado em aproximadamente 40 laudas, 

que constituirão o Curso de Formação para os membros das CIEAs.  

28/02/2015 R$ 29.400,00 

Produto 4 – Documento contendo propostas de indicadores e estratégia 

de monitoramento, avaliação e intercâmbio das CIEAs que permitam 

acompanhar e fortalecer as comissões.  

28/03/2015 R$ 19.600,00 

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: ÁUREA DA SILVA GARCIA CPF: 465.668.051-68 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: foi celebrado termo aditivo, alterando a data final do 

contrato de 31 de dezembro de 2014 para 03 de abril de 2015. 
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Quadro B.57.1.4 – Consultor (a) Cátia Rosana Hansel 

 
Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura IICA 

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

Título do Projeto Código 

Projeto BRA/IICA/09/005 – Educação Ambiental BRA/IICA/09/005 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: IICA n° 114.209/ 2014 

Objetivo da Consultoria: Realização de levantamento e análise de programas e projetos de Educação Ambiental no âmbito 

dos licenciamentos ambientais federal e estaduais, exigidos como condicionantes das licenças emitidas pelos licenciadores. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 
Total Previsto 

no Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o Final 

do Exercício 

26/08/2014 31/05/2015 R$ 76.700,00 R$ 34.515,00 R$ 34.515,00 R$ 34.515,00 

Insumos Externos 

 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1 – Documento técnico contendo proposta metodológica de 

levantamento de programas e projetos de educação ambiental em 

desenvolvimento no país, como exigência dos licenciamentos 

ambientais federal e estaduais. 

11/10/2014 R$ 15.340,00 

Produto 2 – Documento técnico e analítico do levantamento dos 

programas e projetos de educação ambiental em desenvolvimento nos 

órgãos estaduais de meio ambiente (OEMAs), como exigência do 

licenciamento ambientais estaduais;  

31/01/2015 R$ 19.175,00 

Produto 3 – Documento técnico e analítico do levantamento dos 

programas e projetos de educação ambiental em desenvolvimento pela 

Diretoria de Licenciamento ambiental do DILIC/IBAMA, como 

exigência do licenciamento ambiental federal. 

31/03/2015 R$ 19.175,00 
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Produto 4 – Documento técnico contendo integração dos dados e 

sistematização em mapas, tabelas e gráficos dos levantamentos 

realizados nos OEMAs e na DILIC/IBAMA e análise crítica dos 

resultados obtidos.  

31/05/2015 R$ 23.010,00 

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: CÁTIA ROSANA HANSEL CPF: 020.262.349-14 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: foi celebrado termo aditivo, alterando a data final do 

contrato de 31 de dezembro de 2014 para 31 de maio de 2015. 

 

Quadro B.57.1.5 – Consultor (a) Cristiano Cunha Pereira 

 Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura IICA 

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

Título do Projeto Código 

Projeto BRA/IICA/09/005 – Educação Ambiental BRA/IICA/09/005 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: IICA n° 113.089/2013 

Objetivo da Consultoria: Subsidiar o DEA/SAIC/MMA na elaboração, implementação, registro e avaliação de estudos e 

estratégias para fortalecimento de ações de educação ambiental em escolas de comunidades e assentamentos rurais e 

comunidades tradicionais no âmbito da IV Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 
Total Previsto 

no Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o Final 

do Exercício 

18/04/2013 22/02/2014 R$ 70.463,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 

Insumos Externos 

 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 
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Produto 1: Estratégia de atuação junto as instituições governamentais 

que tenham interface com as escolas do campo, quilombolas e 

indígenas, e da sociedade civil para a implementação de ações de 

formação em Educação Ambiental - EA no âmbito da IV Conferência 

Nacional Infanto juvenil pelo Meio Ambiente. 

03/06/2013 R$ 15.055,77 

Produto 2: Documento analítico contendo o processo para 

potencializar e consolidar o estabelecimento de parcerias com as 

Secretarias Estaduais de Meio Ambiente - SEMAs, Comissões 

Interestaduais de Educação Ambiental - CIEAs, Comissões 

Organizadoras Estaduais - COEs, entidades da sociedade civil e 

organizações governamentais que tenha interface com as escolas do 

campo, quilombolas e indígenas, para a implementação de ações de 

formação em Educação Ambiental no âmbito da IV Conferência 

Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente. 

18/08/2013 R$ 18.932,68 

Produto 3: Documento descritivo e analítico contendo 

monitoramento das ações junto às Comissões Organizadoras 

Estaduais na implementação de ações de formação em Educação 

Ambiental – EA no âmbito da IV CNIJMA.  

09/12/2013 R$ 22.342,48 

Produto 4: Documento técnico, no formato de relatório analítico-

descritivo, contendo avaliação das propostas de intervenção 

apresentadas pelas escolas do campo, quilombolas e indígenas, e 

cadastradas no banco de dados da IV CNIJMA, que resultaram do 

processo de realização das Conferências nas escolas, e sua articulação 

com as políticas públicas desenvolvidas pelo MMA e o MEC.  

03/02/2014 R$ 14.000,00 

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: CRISTIANO CUNHA PEREIRA CPF: 018.737.641-70 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: dois últimos produtos pagos no exercício de 2014. 

 

Quadro B.57.1.6 – Consultor (a) Zaira Anislen Ferreira Moutinho 

Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura IICA 

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

Título do Projeto Código 

Projeto BRA/IICA/09/005 – Educação Ambiental BRA/IICA/09/005 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: IICA n° 113.110/2013 

Objetivo da Consultoria: Subsidiar o DEA/SAIC/MMA na elaboração, implementação, registro e avaliação dos processos 

participativos de construção de planos e estratégias gestoras de ações de educação ambiental para a agricultura familiar, 

consolidando um Plano Político Pedagógico e agenda do PEAAF, no contexto de dois (02) Estados eleitos entre as regiões 

Norte e Nordeste e respectivos territórios rurais, incluindo populações de Unidades de Conservação e seu entorno. 
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Período de Vigência Remuneração 

Início Término 
Total Previsto 

no Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o Final 

do Exercício 

22/04/2013 15/01/2014 R$ 90.424,00 R$ 45.212,00 R$ 45.212,00 R$ 45.212,00 

Insumos Externos 

 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1: Documento de consolidação do Plano Político Pedagógico 

do estado da Bahia. Processo de construção iniciado em dezembro de 

2012. 

30/11/2013  R$ 22.606,00 

Produto 2: Documento de consolidação do Plano Político Pedagógico 

do estado do Pará. Processo de construção iniciado em novembro de 

2013. 

05/12/2013 R$ 22.606,00 

Produto 3: Documento de consolidação do Plano Político Pedagógico 

do município de São José dos Campos/SP. Processo iniciado em 

dezembro de 2013. 

05/12/2013 R$ 22.606,00 

Produto 4: Documento de consolidação do Plano Político Pedagógico 

do Território de Alto Paraopeba/MG. Processo iniciado em novembro 

de 2013. 

15/01/2014 

 

R$ 22.606,00 

 

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: ZAIRA ANISLEN FERREIRA MOUTINHO CPF: 060.615.776-05 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: dois últimos produtos pagos no exercício de 2014. 

 

Quadro B.57.1.7 – Consultor (a) Fabiana Mongeli Peneireiro 

Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura IICA 

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

Título do Projeto Código 

Projeto BRA/IICA/09/005 – Educação Ambiental BRA/IICA/09/005 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 
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Código do Contrato: IICA n° 114.173/ 2014 

Objetivo da Consultoria: Consultoria técnica para a produção de conteúdos e proposta pedagógica para contribuir com 

processo de formação em educação ambiental para integrantes de salas verdes, coletivos educadores, comitês de bacias, 

coletivos jovens e demais colegiados, estruturas e espaços que atuam com processos educativos, envolvendo atividades 

presenciais e à distância, no âmbito das ações de formação e capacitação desenvolvidas pelo Departamento de Educação 

Ambiental da Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente – 

DEA/SAIC/MMA. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 
Total Previsto 

no Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o Final 

do Exercício 

11/08/2014 03/04/2015 R$ 50.000,00 R$ 40.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 

Insumos Externos 

 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1 – Documento técnico contendo proposta pedagógica de 

processo formativo proposta pedagógica de processo formativo 

semipresencial para integrantes de salas verdes, coletivos educadores, 

coletivos jovens e outros espaços e estruturas educadoras, bem como 

estrutura de tópicos do roteiro. Metodologia de formulação e definição 

a serem desenvolvidos.  

21/09/2014 R$ 10.000,00 

Produto 2 – Documento técnico contendo material educativo sobre os 

dois primeiros módulos do curso, estruturado em aproximadamente 40 

laudas cada, que constituirão o curso de formação para educadores 

envolvidos com salas verdes, coletivos educadores, coletivos jovens e 

outros espaços e estruturas educadoras.  

31/01/2015 R$ 15.000,00 

Produto 3 – Documento técnico contendo material educativo sobre dois 

últimos módulos do curso, estruturado em aproximadamente 40 laudas 

cada, que constituirão o curso de formação para educadores envolvidos 

com salas verdes, coletivos educadores, coletivos jovens e outros 

espaços e estruturas educadoras.  

28/12/2015 R$ 15.000,00 

Produto 4 – Documento contendo propostas de indicadores e estratégia 

de monitoramento, avaliação e intercâmbio de salas verdes, coletivos 

educadores, coletivos jovens e outros espaços e estruturas que permita 

acompanhar e fortalecer esses espaços. 

28/03/2015 R$ 10.000,00 

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: FABIANA MONGELI PENEIREIRO CPF: 178.761.448-45 
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Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: O contrato foi aditivado alterando as datas de entrega dos 

produtos 02, 03 e 04 e data final de 31 de dezembro de 2014 para 03 de abril de 2015. 

Quadro B.57.1.8 – Consultor (a) Geise Assis Mascarenhas 

Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura IICA 

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

Título do Projeto Código 

Projeto BRA/IICA/09/005 – Educação Ambiental BRA/IICA/09/005 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: IICA n° 114.176/ 2014 

Objetivo da Consultoria: Contratação de consultor para subsidiar o DEA/SAIC/MMA com a elaboração de estratégias 

estaduais e territoriais para a implementação do Programa de Educação Ambiental e Agricultura Familiar – Região 2. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 
Total Previsto 

no Contrato 

Total Previsto no 

Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do Exercício 

11/08/2014 31/08/2015 R$ 83.388,14 R$ 33.355,256 R$ 33.355,256 R$ 33.355,256 

Insumos Externos 

 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1 - Documento técnico analítico contendo metodologia para a 

construção participativa de um Plano de Ação para a implementação do 

PEAAF na região de atuação da consultoria. O documento também 

deve conter um panorama situacional dos estados em questão, por meio 

de mapeamento de ações socioambientais e educacionais com 

populações rurais e análise de indicadores sociais de seus territórios. 

17/12/2014 R$ 33.355,256 

Produto 2 - Documento contendo a sistematização e análise dos 

resultados de oficinas de construção dos Planos de Ações (um para cada 

estado de atuação da consultoria). O documento deve descrever as 

ações estruturantes a serem realizadas com populações rurais, voltadas 

para a operacionalização das estratégias relacionadas a articulações, 

estabelecimento de parcerias; formações em educação ambiental; 

17/04/2015 R$ 25.016,442 



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental 

86 | P á g i n a  

Relatório de Gestão Exercício 2013 

comunicação e produção de materiais; e apoio aos territórios, nas áreas 

atendidas pela consultoria. 

Produto 3 - Documentos técnicos analíticos contendo os Planos de 

Ações para a implementação do PEAAF (um plano por localidade 

atendida pelo consultor). O documento deve sistematizar todas as ações 

estruturantes do programa a serem realizadas com populações rurais, 

definidas em oficinas de construção participativa. Deve contemplar os 

resultados alcançados no produto 2, incluindo as estratégias e ações 

relacionadas a financiamento, captação de recursos, monitoramento e 

avaliação do Programa. 

17/08/2015 R$ 25.016,442 

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Geise Assis Mascarenhas CPF: 533.472.187-87 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: O contrato foi aditivado alterando as datas de entrega dos 

produtos 02 e 03 e data final do contrato – de 31 de dezembro de 2014 para 31 de agosto de 2015. 

Quadro B.57.1.9 – Consultor (a) Natália Almeida Souza 

Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura IICA 

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

Título do Projeto Código 

Projeto BRA/IICA/09/005 – Educação Ambiental BRA/IICA/09/005 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: IICA n° 114.175/ 2014 

Objetivo da Consultoria: Contratação de consultor para subsidiar o DEA/SAIC/MMA com a elaboração de estratégias 

estaduais e territoriais para a implementação do Programa de Educação Ambiental e Agricultura Familiar – Região 1. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 
Total Previsto 

no Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o Final 

do Exercício 

11/08/2014 31/08/2014 R$ 79.412,42 R$ 31.764,96 R$ 31.764,96 R$ 31.764,96 

Insumos Externos 

 

Produtos Contratados 
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Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1 - Documento técnico analítico contendo metodologia para a 

construção participativa de um Plano de Ação para a implementação do 

PEAAF na região de atuação da consultoria. O documento também 

deve conter um panorama situacional dos estados em questão, por meio 

de mapeamento de ações socioambientais e educacionais com 

populações rurais e análise de indicadores sociais de seus territórios. 

17/12/2014 R$ 31.764,96 

Produto 2 - Documento contendo a sistematização e análise dos 

resultados de oficinas de construção dos Planos de Ações (um para cada 

estado de atuação da consultoria). O documento deve descrever as 

ações estruturantes a serem realizadas com populações rurais, voltadas 

para a operacionalização das estratégias relacionadas a articulações, 

estabelecimento de parcerias; formações em educação ambiental; 

comunicação e produção de materiais; e apoio aos territórios, nas áreas 

atendidas pela consultoria. 

17/04/2015 R$ 23.823,72 

Produto 3 - Documentos técnicos analíticos contendo os Planos de 

Ações para a implementação do PEAAF (um plano por localidade 

atendida pelo consultor). O documento deve sistematizar todas as ações 

estruturantes do programa a serem realizadas com populações rurais, 

definidas em oficinas de construção participativa. Deve contemplar os 

resultados alcançados no produto 2, incluindo as estratégias e ações 

relacionadas a financiamento, captação de recursos, monitoramento e 

avaliação do Programa. 

17/08/2015 R$ 23.823,72 

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Natália Almeida Souza CPF: 354.642.988-51 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: O contrato foi aditivado alterando as datas de entrega dos 

produtos 02 e 03 e data final do contrato – de 31 de dezembro de 2014 para 31 de agosto de 2015. 

Quadro B.57.1.10 – Consultor (a) Marcelo Oliveira de Almeida 

Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura IICA 

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

Título do Projeto Código 

Projeto BRA/IICA/09/005 – Educação Ambiental BRA/IICA/09/005 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: IICA n° 114.174/ 2014 
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Objetivo da Consultoria: Contratação de consultor para subsidiar o DEA/SAIC/MMA com a elaboração de estratégias 

estaduais e territoriais para a implementação do Programa de Educação Ambiental e Agricultura Familiar – Região 4. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 
Total Previsto 

no Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o Final 

do Exercício 

11/08/2014 31/08/2015 R$ 78.417,92 R$ 31.367,16 R$ 31.367,16 R$ 31.367,16 

Insumos Externos 

 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1 - Documento técnico analítico contendo metodologia para a 

construção participativa de um Plano de Ação para a implementação do 

PEAAF na região de atuação da consultoria. O documento também 

deve conter um panorama situacional dos estados em questão, por meio 

de mapeamento de ações socioambientais e educacionais com 

populações rurais e análise de indicadores sociais de seus territórios. 

17/12/2014 R$ 31.367,16 

Produto 2 - Documento contendo a sistematização e análise dos 

resultados de oficinas de construção dos Planos de Ações (um para cada 

estado de atuação da consultoria). O documento deve descrever as 

ações estruturantes a serem realizadas com populações rurais, voltadas 

para a operacionalização das estratégias relacionadas a articulações, 

estabelecimento de parcerias; formações em educação ambiental; 

comunicação e produção de materiais; e apoio aos territórios, nas áreas 

atendidas pela consultoria. 

17/04/2015 R$ 23.525,37 

Produto 3 - Documentos técnicos analíticos contendo os Planos de 

Ações para a implementação do PEAAF (um plano por localidade 

atendida pelo consultor). O documento deve sistematizar todas as ações 

estruturantes do programa a serem realizadas com populações rurais, 

definidas em oficinas de construção participativa. Deve contemplar os 

resultados alcançados no produto 2, incluindo as estratégias e ações 

relacionadas a financiamento, captação de recursos, monitoramento e 

avaliação do Programa. 

17/08/2015 R$ 23.525,37 

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Marcelo Oliveira de Almeida  CPF: 032.294.746-43 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: O contrato foi aditivado alterando as datas de entrega dos 

produtos 02 e 03 e data final do contrato – de 31 de dezembro de 2014 para 31 de agosto de 2015. 
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Quadro B.57.1.11 – Consultor (a) Juliana Mariano Alves 
 

Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura IICA 

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

Título do Projeto Código 

Projeto BRA/IICA/09/005 – Educação Ambiental BRA/IICA/09/005 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: IICA n° 114.272/ 2014 

Objetivo da Consultoria: Contratação de consultor para subsidiar o DEA/SAIC/MMA com a elaboração de estratégias 

estaduais e territoriais para a implementação do Programa de Educação Ambiental e Agricultura Familiar. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 
Total Previsto 

no Contrato 

Total Previsto no 

Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do Exercício 

02/10/2014 01/10/2015 R$ 83.388,14 R$ 33.355,256 R$ 33.355,256 R$ 33.355,256 

Insumos Externos 

 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1 - Documento técnico analítico contendo metodologia para a 

construção participativa de um Plano de Ação para a implementação do 

PEAAF na região de atuação da consultoria. O documento também 

deve conter um panorama situacional dos estados em questão, por meio 

de mapeamento de ações socioambientais e educacionais com 

populações rurais e análise de indicadores sociais de seus territórios. 

17/12/2014 R$ 33.355,256 

Produto 2 - Documento contendo a sistematização e análise dos 

resultados de oficinas de construção dos Planos de Ações (um para cada 

estado de atuação da consultoria). O documento deve descrever as 

ações estruturantes a serem realizadas com populações rurais, voltadas 

para a operacionalização das estratégias relacionadas a articulações, 

estabelecimento de parcerias; formações em educação ambiental; 

comunicação e produção de materiais; e apoio aos territórios, nas áreas 

atendidas pela consultoria. 

17/04/2015 R$ 25.016,442 
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Produto 3 - Documentos técnicos analíticos contendo os Planos de 

Ações para a implementação do PEAAF (um plano por localidade 

atendida pelo consultor). O documento deve sistematizar todas as ações 

estruturantes do programa a serem realizadas com populações rurais, 

definidas em oficinas de construção participativa. Deve contemplar os 

resultados alcançados no produto 2, incluindo as estratégias e ações 

relacionadas a financiamento, captação de recursos, monitoramento e 

avaliação do Programa. 

17/08/2015 R$ 25.016,442 

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Juliana Mariano Alves CPF: 663.526.061-72 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: O contrato foi aditivado alterando as datas de entrega dos 

produtos 02 e 03 e data final do contrato – de 01 de junho de 2015 para 01 de outubro de 2015. 

Quadro B.57.1.12 – Consultor (a) Maria Henriqueta Andrade Raymundo  

Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura IICA 

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

Título do Projeto Código 

Projeto BRA/IICA/09/005 – Educação Ambiental BRA/IICA/09/005 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: IICA n° 114.056/ 2014 

Objetivo da Consultoria: contratação de um consultor para o desenvolvimento de um Projeto Político Pedagógico – PPP de 

formação e capacitação de educadores e gestores ambientais, envolvendo atividades presenciais e à distância, em conjunto 

com as unidades do MMA e suas vinculadas. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 
Total Previsto 

no Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o Final 

do Exercício 

03/02/2014 Abril/2015 R$ 67.000,00 R$ 48.850,00 R$ 48.850,00 R$ 48.850,00 

Insumos Externos 

 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 
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Produto 1 - Documento técnico contendo o mapeamento dos 

programas de formação e capacitação, cursos e/ou capacitações 

realizados pelas secretarias e vinculadas do MMA, contendo relatório 

conclusivo acerca das informações coletadas, diagnosticando pontos 

positivos e negativos, gargalos, ameaças e oportunidades na execução 

dessas ações. 

17/07/2014 

R$ 16.750,00 

Produto 2 – Documento técnico contendo marco conceitual e 

estratégico do Projeto Político Pedagógico de formação e capacitação 

de gestores, educadores ambientais, lideranças comunitárias e demais 

públicos das políticas desenvolvidas no âmbito do MMA e vinculadas, 

envolvendo as modalidades de ensino presencial e a distância.  

30/11/2014 

 

R$ 20.100,00 

Produto 3 – Documento técnico analítico contendo proposta de um 

Plano Anual Político Pedagógico de capacitação e formação de 

gestores, educadores ambientais, lideranças comunitárias e demais 

públicos das políticas desenvolvidas no âmbito do MMA e vinculadas, 

para 2014, bem como roteiro e metodologia de formulação para os anos 

seguintes. 

30/01/2015 

R$ 12.000,00 

Produto 4 - Documento contendo propostas de indicadores e estratégia 

de monitoramento e avaliação da implementação do Projeto Político 

Pedagógico que permitam acompanhar e verificar a implementação das 

ações de formação e capacitação de gestores e educadores ambientais 

desenvolvidas pelo MMA e vinculadas.  

30/02/2015 

R$ 18.150,00 

Produto 5 – Documento técnico contendo proposta pedagógica do 

Programa Nacional de Capacitação – PNC, tendo como documento 

base o Projeto político-pedagógico do Ministério do Meio Ambiente. 

30/03/2015 

R$ 16.000,00 

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Maria Henriqueta Andrade Raymundo CPF: 156.448.828-45 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: Foi celebrado termo aditivo para extensão das datas de 

entrega dos produtos, e inclusão de um quinto produto. 

Quadro B.57.1.13 – Consultor (a) Bruno dos Reis Fonseca 

Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura IICA 
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Identificação do(s) Projeto(s) de Cooperação Técnica  

Título do Projeto Código 

Projeto BRA/IICA/09/005 – Educação Ambiental BRA/IICA/09/005 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: IICA n° 114.133/ 2014 

Objetivo da Consultoria: Contratação de um consultor para avaliação metodológica da experiência didática dos cursos PNC 

e desenvolvimento da revisão de materiais didáticos- instrucionais de formação e capacitação de educadores, gestores 

ambientais, conselheiros e demais atores estratégicos para agenda ambiental nas três esferas federativas, envolvendo 

atividades presenciais e a distância. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 
Total Previsto 

no Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o Final 

do Exercício 

14/07/2014 30/12/2014 R$ 56.850,00 R$ 56.850,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Insumos Externos 

 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1: Documento técnico contendo a revisão, organização e 

desenvolvimento de conteúdos dos Cadernos de Formação 1 (Política 

Nacional de Meio Ambiente), do Kit PNC. 

14/08/2014 

 

R$ 11.370,00  

Produto 2: Documento técnico contendo a revisão, organização e 

desenvolvimento de conteúdos do Caderno de Formação 2 (Como 

Estruturar o Sistema Municipal de Meio Ambiente) e 3 (Planejando a 

Intervenção Ambiental no Município), do Kit PNC. 

14/09/2014 

 

R$ 11.370,00  

Produto 3:  Documento técnico contendo avaliação metodológica da 

experiência didática dos cursos PNC, em três estados indicados pela 

contratante. 

14/10/2014 R$ 11.370,00  

Produto 4: Documento técnico contendo a revisão, organização e 

desenvolvimento de conteúdos do Caderno de Formação 4 

(Instrumentos da Gestão Ambiental Municipal) e 5 (Recursos para a 

Gestão Ambiental Municipal), do Kit PNC. 

14/11/2014 

 

R$ 11.370,00  

Produto 5: Documento técnico contendo organização e 

desenvolvimento de conteúdos instrucionais referentes ao Programa 

Brasil + 20, novo Caderno 6, do Kit PNC, com os temas: Elaboração 

de Metas e Indicadores e Elaboração e Gerenciamento de Projetos 

Finalísticos. 

14/01/2015 

 

R$ 11.370,00  
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Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Bruno do Reis Fonseca CPF: 092.338.437-50 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: contrato cancelado a pedido do consultor – nenhum produto 

entregue. 
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Quadro B.57.1.14 – Consultor (a) Sérgio Augusto de Mendonça Ribeiro 

Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura IICA 

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

Título do Projeto Código 

Projeto BRA/IICA/09/005 – Educação Ambiental BRA/IICA/09/005 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: IICA n° 114.056/ 2014 

Objetivo da Consultoria: Consultoria técnica para a produção de conteúdos e proposta pedagógica para contribuir com 

processo de formação em educação ambiental de educadores ambientais do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos, comitês de bacias hidrográficas, salas verdes, coletivos educadores, coletivos jovens e demais colegiados, estruturas 

e espaços que atuam com processos educativos em gestão de águas, envolvendo atividades presenciais e à distância, no âmbito 

das ações de formação e capacitação desenvolvidas pelo Departamento de Educação Ambiental da Secretaria de Articulação 

Institucional e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente – DEA/SAIC/MMA e do Departamento de Recursos 

Hídricos da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano – DRH/SRHU/MMA. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 
Total Previsto 

no Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o Final 

do Exercício 

26/08/2014 31/12/2014 R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 

Insumos Externos 

 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1 - Documento técnico contendo proposta pedagógica de 

processo formativo semipresencial para educadores ambientais 

integrantes de órgãos gestores de recursos hídricos, comitês de bacia 

hidrográfica, salas verdes, coletivos educadores, coletivos jovens e 

outros espaços e estruturas educadoras, bem como estrutura de tópicos 

do roteiro, metodologia de formulação e definição dos conteúdos a 

serem desenvolvidos. 

06/10/2014 R$ 9.000,00  

Produto 2 – Documento técnico contendo material educativo sobre os 

dois primeiros módulos do curso, estruturado em aproximadamente 40 

26/11/2014 R$ 13.500,00 
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laudas cada, que constituirão o Curso de Formação para educadores 

ambientais integrantes de órgãos gestores de recursos hídricos, 

comitês de bacia hidrográfica, salas verdes, coletivos educadores, 

coletivos jovens e outros espaços e estruturas educadoras 

Produto 3 – Documento técnico contendo material educativo sobre 

dois módulos do curso, estruturado em aproximadamente 40 laudas 

cada, que constituirão o Curso de Formação para educadores 

ambientais integrantes de órgãos gestores de recursos hídricos, 

comitês de bacia hidrográfica, salas verdes, coletivos educadores, 

coletivos jovens e outros espaços e estruturas educadoras 

16/01/2015 R$ 13.500,00 

Produto 4 - Documento contendo propostas de indicadores e 

estratégia de monitoramento, avaliação e intercâmbio práticas de 

educadores ambientais integrantes de órgãos gestores de recursos 

hídricos, comitês de bacia hidrográfica, salas verdes, coletivos 

educadores, coletivos jovens e outros espaços e estruturas educadoras, 

que permita acompanhar e fortalecer esses espaços. 

26/02/2015 R$ 9.000,00 

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Sérgio Augusto de Mendonça Ribeiro CPF: 847.284.931-72 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: Consultor entregou apenas o primeiro produto no valor de 

R$ 9.000,00, em seguida solicitou o cancelamento do contrato. 

Quadro B.57.1.15 – Consultor (a) Sumaya Cristina Dounis 

Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura IICA 

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

Título do Projeto Código 

Projeto BRA/IICA/09/005 – Educação Ambiental BRA/IICA/09/005 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: IICA n° 114.129/ 2014 

Objetivo da Consultoria: Avaliar os 10 (dez) anos de Conferência Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, em 04 (quatro) 

edições nacionais e 01 (uma) internacional, no âmbito do Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) 

para aprimorar, fortalecer e institucionalizar esse instrumento de participação social. 

Período de Vigência Remuneração 
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Início Término 
Total Previsto 

no Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o Final 

do Exercício 

14/07/2014 05/02/2015 R$ 77.780,00 R$ 54.400,00 R$ 54.400,00 R$ 54.400,00 

Insumos Externos 

 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1 – Documento técnico contendo o projeto para execução dos 

produtos subsequentes da consultoria que inclua: metodologia, 

instrumentos de pesquisas, estratégias de ação participativa, plano de 

trabalho detalhado, resultados esperados, etc.  

14/08/2014 R$ 15.556,00 

Produto 2 – Documento técnico analítico com as contribuições das 

CNIJMA para o fortalecimento da EA observando as ações atuais do 

Órgão Gestor, o potencial inclusivo e os resultados quanto às 

dimensões democrática, participativa e o fortalecimento da gestão 

ambiental. 

14/10/2014 R$ 15.556,00 

Produto 3 – Documento técnico contendo análise das contribuições das 

CIJMA para a formação e participação social da juventude nas políticas 

públicas de educação e meio ambiente, observando o Estatuto da 

Juventude, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a elaboração de 

políticas públicas de juventude e meio ambiente. 

14/12/2014 R$ 15.556,00 

Produto 4 - Documento técnico contendo a avaliação do processo das 

CNIJMA enquanto instrumento de participação social, em especial, de 

adolescentes e jovens, suas potencialidades, fraquezas, e diretrizes e 

propostas às próximas edições, observando os olhares dos diferentes 

segmentos participantes durante o período de 2003 a 2013. 

14/02/2015 

 

R$ 15.556,00 

Produto 5 - Documento técnico contendo a consolidação dos produtos 

anteriores com uma linguagem adaptada e apropriada à publicação, sua 

ampla e imediata difusão. 

19/03/2015 R$ 15.556,00 

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Sumaya Cristina Dounis CPF: 798.738.631-68 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: foi celebrado termo aditivo, alterando a data final do 

contrato de 31 de dezembro de 2014 para 29 de maio de 2015. 

Quadro B.57.1.16 – Consultor (a) Simone Portugal 

Valores em R$ 1,00 
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Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura IICA 

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

Título do Projeto Código 

Projeto BRA/IICA/09/005 – Educação Ambiental BRA/IICA/09/005 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: IICA n° 114.135/ 2014 

Objetivo da Consultoria: Fazer o registro histórico dos 10 (dez) anos de Conferência Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, 

em 04 (quatro) edições nacionais e 01 (uma) internacional, no âmbito do Órgão Gestor da Política Nacional de Educação 

Ambiental (PNEA), e propor indicadores e estratégias de monitoramento das CIJMA, para aprimorar, fortalecer e 

institucionalizar esse instrumento de participação social. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 
Total Previsto 

no Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o Final 

do Exercício 

14/07/2014 03/04/2015 R$ 42.500,00 R$ 42.500,00 R$ 14.875,00 R$ 14.875,00 

Insumos Externos 

 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1 -  Documento técnico contendo o registro histórico das 

cinco edições das CIJMA (04 edições nacionais e 01 internacional) 

destacando e comparando as informações quantitativas e qualitativas 

em cada uma das versões realizadas. 

12/11/2014 R$ 14.875,00 

Produto 2 -  Documento contendo propostas de indicadores e estratégia 

de monitoramento das CNIJMA, com base em análise comparativa das 

edições das CIJMA, que permitam acompanhar, avaliar e fortalecer a 

institucionalização da CNIJMA, e diretrizes e recomendações para a 

próxima edição da CNIJMA.  

28/02/2015 R$ 14.875,00 

Produto 3 -  Documento técnico contendo a consolidação dos produtos 

anteriores, com uma linguagem adaptada e apropriada à publicação, sua 

ampla e imediata difusão. 

28/03/2015 R$ 12.750,00 
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Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Simone Portugal CPF: 536.632.099-20 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato: foi celebrado termo aditivo, alterando a data final do 

contrato de 30 de dezembro de 2014 para 03 de abril de 2015.  

Quadro B.57.1.17 – Empresa (a) SOLAR Formação, Pesquisa e Gestão Ltda 

Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura IICA 

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

Título do Projeto Código 

Projeto BRA/IICA/09/005 – Educação Ambiental BRA/IICA/09/005 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: 214032 / 2014 

Objetivo da Consultoria: Desenvolver estudo técnico sobre conteúdos, metodologias e propostas de ação de educação 

ambiental e comunicação em Unidades de Conservação, em consonância com as diretrizes e princípios da política Nacional 

de Educação Ambiental - PNEA, do SNUC e da ENCEA. 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 
Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto no 

Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do Exercício 

09/09/2014 09/03/2015 R$ 378.250,00 R$ 113.475,00 R$ 113.475,00 R$ 113.475,00 

Insumos Externos 

 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

1. Documento no formato de relatório técnico contendo registros de 

experiências de educação ambiental e comunicação desenvolvidas em 

unidades de conservação, categorizando-as por bioma e por categoria 

de UC. 

09/12/2014 R$ 75.650,00 

2. Documento contendo relatório técnico de oficina de gestores e 

educadores com o objetivo de construir as diretrizes, as abordagens 

metodológicas e as ferramentas de educação ambiental e de 

comunicação para o material educativo.  

09/01/2015 R$ 113.475,00 
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3. Documento no formato de relatório contendo indicadores para 

acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações de educação 

ambiental propostas para os Programas de Educação Ambiental e 

Comunicação das UC's – com proposta para inserção de protocolos 

temáticos nos Planos de Manejo das diferentes categorias de UC. 

09/02/2015 R$ 75.650,00 

4. Compilação dos produtos 1, 2 e 3 no formato de “Material Educativo 

de Apoio a Construção dos Programas de Educação Ambiental e 

Comunicação das unidades de conservação”, contendo 5 cadernos, 

incluindo o projeto gráfico para encaminhar à publicação e projeto para 

elaboração futura de material audiovisual. 

09/03/2015 R$ 113.475,00 

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Solar Formação, Pesquisa e Gestão Ltda CPF: 06.079.533/0001-97 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato:  

Quadro B.57.1.18 – Empresa NT Consult Tecnologia e Consultoria Ltda 

Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Programa das Nações Unidas para o meio Ambiente PNUMA 

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

Título do Projeto Código 

Projeto PNUMA n° 61-P7 (Brazil Project): Produção e Consumo Sustentáveis 61-P7 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: BRA 10-28545/2014 

Objetivo da Consultoria: Desenvolvimento e gestão de plataforma digital para a campanha Passaporte Verde – Copa 2014 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 
Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto no 

Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do Exercício 

24/02/2014 10/09/2014 R$ 678.047,96 R$ 678.047,96 R$ 678.047,96 R$ 678.047,96 

Insumos Externos 

 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 
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Produto 1 – Relatório contendo resultado das seguintes atividades: 

 Análise, desenho da arquitetura e projeto de distribuição de 

conteúdo;  

 Elaboração de layout e design das páginas web e do aplicativo 

móvel;  

 Definir estratégia de engajamento em redes sócias, campanha 

de incentivo, mobilização e advertising e mídias online.  

17/03/2014 R$ 135.609,58 

Produto 2 – Entrega do portal web. 25/04/2014 R$ 203.414,38 

Produto 3 – Entrega do aplicativo móvel. 16/05/2014 R$ 67.804,80 

Produto 4 – Gerenciar a alimentação do conteúdo e conduzir campanha 

de incentivo, mobilização e advertising em mídias online.  
31/07/2014 R$ 169.512,00 

Produto 5 – Entrega de relatórios finais. 31/08/2014 R$ 101.707,20 

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: NT Consult Tecnologia e Consultoria Ltda CNPJ:  05.583.210/0001-73 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato:  

Quadro B.57.1.19 – Consultor (a) Jones Ishiki de Siqueira 

Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Programa das Nações Unidas para o meio Ambiente PNUMA 

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

Título do Projeto Código 

Projeto PNUMA n° 61-P7 (Brazil Project): Produção e Consumo Sustentáveis 61-P7 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: ROLAC-BR-2014-03 

Objetivo da Consultoria: Desenvolvimento da nova identidade visual do Passaporte Verde 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 
Total Previsto 

no Contrato 

Total Previsto 

no Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o Final 

do Exercício 

06/05/2014 06/06/2014 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00  R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 

Insumos Externos 

 

Produtos Contratados 
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Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 

Produto 1 - documento técnico contendo 3 propostas para o 

desenvolvimento de uma nova identidade visual para a campanha 

Passaporte Verde. 

30/04/2014 R$ 12.000,00 

Produto 2 - documento técnico contendo todas as peças de 

comunicação criadas para o programa Passaporte Verde. 

30/05/2014 R$ 16.000,00 

Produto 3 - documento técnico contendo instruções de uso da marca e 

criação de layouts e peças publicitárias. 

30/06/2014 R$ 12.000,00 

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Jones Ishiki de Siqueira CPF: 305.351.298-07 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato:  

Quadro B.57.1.20 – Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS) 

Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Programa das Nações Unidas para o meio Ambiente PNUMA 

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

Título do Projeto Código 

Projeto PNUMA n° 61-P7 (Brazil Project): Produção e Consumo Sustentáveis 61-P7 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto” 

Código do Contrato: SSFA/BRA-004/2014 

Objetivo da Consultoria: Celebração de Acordo de Financiamento de Pequena Escala com o Conselho Brasileiro de 

Construção Sustentável (CBCS) para desenvolvimento de iniciativa com vistas ao desenvolvimento de subsídios que permitam 

ao Governo Federal compor um quadro de orientações para uma futura política nacional de promoção da construção civil 

sustentável. (4 produtos) 

Período de Vigência Remuneração 

Início Término 
Total Previsto no 

Contrato 

Total Previsto no 

Exercício 

Total pago no 

Exercício 

Total pago até o 

Final do Exercício 

23/09/2014 31/01/2015 R$ 134.572,18 R$ 134.572,18 R$ 134.572,18 R$ 134.572,18 

Insumos Externos 

 

Produtos Contratados 

Descrição 
Data prevista de 

entrega 
Valor 



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental 

102 | P á g i n a  

Relatório de Gestão Exercício 2013 

Produto 1 – Metodologia do Workshop e da Pesquisa Virtual sobre 

aspectos da construção sustentável no Brasil.  
13/10/2014 R$ 20.185,82 

Produto 2 –Workshop e Pesquisa Virtual sobre aspectos da construção 

sustentável no Brasil. 
8/11/2014 R$ 60.557,48 

Produto 3 – Estudo sobre aspectos da construção sustentável no Brasil. 28/11/2014 R$ 40.371,65 

Produto 4 – Publicação do estudo sobre aspectos da construção 

sustentável no Brasil. 
13/12/2014 R$ 13.457,21 

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS) CNPJ: 08.924.551/0001-53 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato:  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental encerrou o exercício 

de 2014 com resultados expressivos que contribuíram para o fortalecimento da agenda 

ambiental seja em nível nacional ou interno. 

Âmbito Nacional 

A Agenda de Produção e Consumo Sustentáveis foi criada para orientar e 

acompanhar a implementação do Plano Nacional de Produção e Consumo Sustentáveis – 

PPCS – que possui os seguintes segmentos prioritários: educação para o consumo; compras 

públicas sustentáveis; agenda ambiental para a administração pública; aumento de 

reciclagem de resíduos sólidos; varejo sustentável; e construções sustentáveis, e tem como 

público-alvo: gestores públicos; agentes econômicos; representantes da indústria; comércio 

e prestadores de serviços; representantes da sociedade civil; órgãos de proteção e defesa do 

consumidor; associações de classes empresariais e civis; e instituto de estudos e pesquisas 

ligados às universidades. A agenda envolve parcerias com governo, sociedade civil e com 

empresários. 

Na área de consumo sustentável foram feitas parcerias com o Instituto ALANA, 

Instituto Ethos, Instituto Akatu, BASF, Centro de Medicina Preventiva Esportiva – 

CEMPRE, e muitos resultados positivos foram alcançados, dentre eles a elaboração de três 

cadernos sobre os temas: moradias sustentáveis; consumir sem desperdício; e consumismo 

infantil. 

Quanto ao varejo sustentável foram feitas parcerias com a Associação Brasileira de 

Embalagens – ABRE, a Associação Brasileira de Supermercados – ABRAS – e a Associação 

Brasileira de Indústrias de Limpeza e Afins – ABIPLA. 

No caso das compras públicas sustentáveis destaca-se a criação do Programa de 

Contratações Sustentáveis do Ministério do Planejamento, a inclusão na legislação federal 

de licitações de critérios de sustentabilidade ambiental para compras e contratações 

realizadas pela Administração Federal e a criação da Comissão Interministerial de 

Sustentabilidade – CISAP. 

Articulação com os Estados 

O Portal Nacional do Licenciamento Ambiental – PNLA é, atualmente, o principal 

instrumento da política ambiental oferecendo informações sobre o licenciamento ambiental 

e acesso aos bancos de dados de licenciamento ambiental dos estados, do Distrito Federal e 

do IBAMA.  

Âmbito interno 

Foi desenvolvido na SAIC o Sistema de Informações Estratégicas do SISNAMA – 

SIES. Esse sistema permite sistematizar e disponibilizar informações sobre as ações 

desenvolvidas em cada unidade do MMA, suas secretarias e vinculadas e as agendas 

prioritárias do Planejamento Estratégico do MMA e possibilitar o monitoramento e a 

articulação dessas ações Para foi implantado o Sistema de Informações Estratégicas do 

SISNAMA – SIES. 

A expectativa é de que o SIES se consolide como um sistema gerencial, servindo 

como subsídio para o fortalecimento da atuação do Ministério do Meio Ambiente na 

articulação com os entes do SISNAMA e na formulação das políticas. 
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