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APRESENTAÇÃO 

 

A Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental – SMCQ, conforme 
competências atribuídas pelo Decreto 6.101/2007, desenvolve suas atividades de forma a alcançar a 
melhoria da qualidade do meio ambiente, por meio da implementação de políticas públicas 
relacionadas à mudança do clima e à qualidade ambiental. 

Mudança do Clima  

Com a criação da SMCQ, em 2007, a temática  mudança do clima ganhou crescente 
importância dentro do MMA e a Secretaria  evoluiu, especialmente a partir da aprovação da Política 
Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), em 2009, para uma Secretaria com perfil essencialmente 
voltado para a implementação dessa Política, particularmente com a incorporação, entre as suas 
competências, da condução da política de prevenção e combate ao desmatamento, que até 2009 
constituía o principal vetor brasileiro de emissões de gases de efeito estufa. 

A atuação da SMCQ tem sido fortemente referenciada pela PNMC, na qual exerce papel 
determinante por meio da coordenação do Grupo Executivo sobre Mudança do Clima (GEx), dos 
planos de ação para a prevenção e controle do desmatamento nos biomas brasileiros (Amazônia e 
Cerrado), e da condução dos processos de atualização do plano nacional sobre mudança do clima e 
da construção do plano nacional de adaptação à mudança do clima. Tem ainda importante papel junto 
aos diversos ministérios setoriais para a construção e o acompanhamento dos planos setoriais de 
mitigação e de adaptação à mudança do clima. 

A PNMC estabelece objetivos, diretrizes e instrumentos que permitam ao Brasil cumprir o 
compromisso nacional voluntário de reduzir entre 36,1% e 38,9% as emissões de gases de efeito 
estufa (GEE) em relação ao que foi projetado para 2020. Entre os seus instrumentos centrais estão o 
Plano Nacional sobre Mudança do Clima (Plano Clima) e o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima 
(Fundo Clima). 

Os planos de ação para prevenção e controle do desmatamento nos biomas e os planos setoriais 
de mitigação e adaptação à mudança do clima integram o Plano Nacional sobre Mudança do Clima. 
Até 2013, foram lançados os seguintes planos: Plano de Ação para a Prevenção e Controle do 
Desmatamento na Amazônia Legal – PPCDAM; Plano de Ação para a Prevenção e Controle do 
Desmatamento no Cerrado – PPCerrado; Plano Decenal de Energia – PDE; Plano de Agricultura de 
Baixo Carbono – Plano ABC; Plano Setorial de Mitigação da Mudança Climática para a Consolidação 
de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Indústria de Transformação - Plano Indústria; 
Plano de Mineração de Baixa Emissão de Carbono – PMBC; Plano Setorial de Transporte e de 
Mobilidade Urbana para Mitigação da Mudança do Clima - PSTM; Plano Setorial da Saúde para 
Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima. A SMCQ, que acompanhou a elaboração de todos esses 
planos desenvolvidos pelos respectivos ministérios setoriais, acompanhou também, ao longo de 2014, 
os processos de sua implementação. 

Encontra-se em fase de elaboração o Plano de Redução de Emissões da Siderurgia (Plano 
Carvão Vegetal na Siderurgia), o qual deverá ser impulsionado com a aprovação, pelo Fundo Global 
para o Meio Ambiente (GEF, na sigla do original em inglês), do projeto “Produção de carvão vegetal 
renovável e sustentável para a indústria siderúrgica no Brasil”. O objetivo do projeto é reduzir as 
emissões de gases de efeito estufa na cadeia produtiva de ferro e aço no Estado de Minas Gerais, com 
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o desenvolvimento e demonstração de tecnologias avançadas de conversão para a produção limpa de 
carvão vegetal de biomassa renovável, e com apoio de um marco político eficaz. O valor total do 
Projeto é da ordem de USD $ 43,95 milhões, sendo que desse total, USD $ 7,15 milhões são recursos 
a fundo perdido do GEF. 

Em 2014 foi consolidada a atualização do Plano Clima, a qual foi aprovada pelo Grupo 
Executivo sobre Mudança do Clima (GEx), coordenado pelo MMA, e encaminhada ao Comitê 
Interministerial sobre Mudança do Clima (CIM), coordenado pela Casa Civil, ainda no primeiro 
trimestre. A impressão e publicação do referido Plano dependem de aprovação do CIM, após reunião 
daquele Comitê. O Plano Clima atualizado deverá refletir os principais avanços institucionais 
ocorridos no Brasil na área de mudança do clima desde 2008, bem como os novos desafios que se 
apresentam. 

Após a conclusão do processo de atualização do Plano Clima, será consolidado o processo de 
acompanhamento das ações e dos planos setoriais. A finalização da proposta de arcabouço teórico do 
MMA para o monitoramento e acompanhamento das reduções de emissões de gases de efeito estufa 
associada às ações dos planos setoriais resultou no Sistema Modular de Monitoramento e 
Acompanhamento de Redução de Emissão de Gases de Efeito Estufa (SMMARE), que terá a 
implementação de alguns módulos em 2015. Os dados iniciais do módulo do SMMARE relacionado 
ao PPCDAM, obtidos em 2014, indicaram uma redução média superior a 650 milhões de toneladas 
de CO2 entre 2010 e 2013. 
 No âmbito das ações para proteção da camada de ozônio, o Brasil vem cumprindo com êxito 
as ações de eliminação do consumo das substâncias que destroem a camada de ozônio.  Atualmente, 
destaca-se a implementação do Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs, do Projeto 
Demonstrativo para o Gerenciamento Integrado do Setor de Chillers e do Projeto Demonstrativo para 
o Gerenciamento e Destinação Final de Resíduos de SDO.  

 A implementação da etapa 1 do Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs tem como 
finalidade a execução de ações para a eliminação dessas das substâncias, principalmente por meio da 
conversão tecnológica de empresas de manufatura de espuma de poliuretano para promover a 
eliminação do HCFC-141b, redução do consumo do HCFC-22 no setor de serviços de refrigeração e 
promoção de ações regulatórias para apoiar a eliminação do consumo de HCFCs a fim de assegurar 
o cumprimento das metas estabelecidas pelo Protocolo de Montreal.  

 Em 2014 também foram iniciados os trabalhos de elaboração da Etapa 2 do Programa 
Brasileiro de Eliminação dos HCFCs que visa o cumprimento das metas de redução em 35% do 
consumo de HCFCs até 2020.  

 No que se refere à elaboração do Plano Nacional de Adaptação, seu processo teve 
continuidade no ano de 2014. O grupo de trabalho interministerial sobre adaptação do Grupo 
Executivo sobre Mudança do Clima, coordenado pela SMCQ/MMA, tem mantido reuniões 
periódicas e frequentes, com ampla participação governamental, do Fórum Brasileiro sobre Mudança 
do Clima e de representantes da Rede Clima e do Painel Brasileiro sobre Mudança do Clima. A 
coordenação do grupo de trabalho também tem fomentado a participação social no debate por meio 
de encontros frequentes com o setor privado e com organizações da sociedade civil, de organização 
de chamada pública e do estabelecimento de diálogo com as unidades da federação. Espera-se que 
até o fim do primeiro semestre de 2015 sejam finalizados os capítulos setoriais e concluída a versão 
final do PNA para submissão ao Grupo Executivo sobre Mudança do Clima e Comitê interministerial 
sobre Mudança do Clima.  
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Além do trabalho de elaboração do Plano Nacional de Adaptação, outros projetos foram 
implementados com parceiros estratégicos para qualificação do debate técnico em adaptação e 
indicação de metodologias para o mapeamento de vulnerabilidades e elaboração de estratégias de 
adaptação. O diálogo federativo tem sido uma prioridade para o tratamento da adaptação. A 
articulação com entes subnacionais foi concretizada por no apoio às capitais por meio do projeto 
“Capitais Brasileiras – CB27” e com representantes estaduais. Foi dado início a um projeto em 
parceria com a FIOCRUZ para subsidiar gestores estaduais no mapeamento da vulnerabilidade por 
meio de indicadores subnacionais. Até 2016 o projeto será implementado em 5 Estados. A articulação 
com o setor privado é institucionalizada por meio de dois acordos de cooperação técnica, um com a 
Confederação Nacional da Indústria -CNI e com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior -  MDIC, e outro com o World Resources Institute e com o Fórum Empresarial 
pelo Clima. 

 Na esfera da articulação federativa, foi finalizado e divulgado inventário de emissões da Copa, 
incluindo as doze cidades-sede. A estratégia de compensação da Copa foi apontada pela Ministra do 
Meio Ambiente e pelo Secretariado da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 
como um dos grandes legados de sustentabilidade para o evento, por ter alcançado, com a participação 
de 16 empresas, a compensação total das emissões diretas do Governo Brasileiro.  

No que tange à atuação na área  internacional, o trabalho da Secretaria ocorre em duas 
vertentes: por um lado, busca consolidar os resultados já alcançados, com o desafio de incorporar 
novas demandas trazidas pela evolução do tema, tanto no Brasil quanto no restante do mundo; por 
outro, agregando a experiência nacional na implementação da PNMC para a formação das posições 
brasileiras nas negociações internacionais sobre mudança do clima, seja no âmbito das Conferências 
das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, das Reuniões das 
Partes do Protocolo de Quioto e de outros foros de concertação política como o BASIC (Brasil, África 
do Sul, Índia e China).  

Em 2014, a Secretaria participou de todas as reuniões preparatórias dos órgãos subsidiários 
voltadas para a 20ª Conferências das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 
do Clima (COP-20), bem como para a 10ª Reunião das Partes do Protocolo de Quioto (CMP-10). E 
no final do ano, esteve presente nas referidas Conferências, em Lima, Peru. 

A SMCQ tem contribuído substantivamente junto ao Ministério das Relações Exteriores para 
a formação das posições brasileiras nas negociações internacionais do regime internacional sobre 
mudança do clima sobre mitigação, adaptação, financiamento, desenvolvimento e transferência de 
tecnologia, capacitação, transparência de ações e suporte.  

 

Combate ao Desmatamento 

A SMCQ, por meio do Departamento de Políticas para Combate ao Desmatamento (DPCD), 
é responsável por formular, coordenar e monitorar estratégias, planos de ação e instrumentos de 
financiamento para a prevenção e o controle do desmatamento, das queimadas e dos incêndios 
florestais no Brasil, no âmbito da Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC). O DPCD é 
um Departamento formalmente vinculado à Secretaria-Executiva do MMA mas, no contexto da 
evolução que sofreu o tratamento do tema mudança do clima no Ministério, se encontra hoje 
subordinado à SMCQ, como detalhado no item “Finalidade e Competências Institucionais da 
Unidades”. 
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Até 2020, as ações de prevenção e controle do desmatamento devem contribuir para o alcance 
do compromisso nacional voluntário de reduzir as emissões na Amazônia em 80%, em relação à 
média verificada entre 1996 e 2005, e no Cerrado em 40%, em relação à média de 1999 a 2008, e 
estabilizar as emissões nos demais biomas nos níveis de 2005, conforme estabelece a PNMC. 

Nesse contexto, a Secretaria deu continuidade, em 2014, às suas atribuições de secretaria 
executiva do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal 
(PPCDAm) e do Plano de Ação para a Prevenção e o Controle do Desmatamento e das Queimadas 
no Cerrado (PPCerrado), além de apoiar tecnicamente o Fundo Amazônia e coordenar projetos de 
cooperação internacional que apoiam a implementação do PPCDAm e do PPCerrado. Ademais, a 
SMCQ foi responsável, em 2014, por elaborar a minuta de decreto que regulamenta a Estratégia 
Nacional de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (ENREDD+) e por dar 
andamento ao processo de análise interna da minuta de decreto para regulamentar a Política Nacional 
de Manejo e Controle de Queimadas, Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais. 

Cabe destacar que a maior contribuição de mitigação de mudança do clima no Brasil continua 
ocorrendo no setor de mudança do uso da terra e florestas. Comparando-se a taxa de desmatamento 
de 2014 (4.848 km²) com aquela registrada em 2004 (27.772 km2), quando foi iniciada a 
implementação do PPCDAm, a redução alcançada é de 82,5%. A taxa de 2014 é a segunda mais baixa 
desde o início do monitoramento e representa 75,2% de redução em relação à projeção para 2020.  

A Secretaria contribuiu com este resultado produzindo informações estratégicas para a tomada 
de decisão, por meio de relatório gerencial e analítico sobre a execução do PPCDAm (balanço 2012-
2013) combinado com análises dos dados do desmatamento por categorias fundiárias (unidades de 
conservação, terras indígenas, assentamentos) e territórios prioritários (estados, municípios, áreas 
com Cadastro Ambiental Rural (CAR), áreas de abrangência de grandes obras de infraestrutura). 
Ademais, produziu nota técnica e minuta de portaria para atualizar a Lista de Municípios Prioritários 
para ações de prevenção e combate ao desmatamento na Amazônia Legal. A estratégia dos 
Municípios Prioritários evitou o desmatamento de 11.359 km² de área de floresta amazônica entre os 
anos de 2008 e 2011, segundo estudo publicado pelo Núcleo de Mudanças Climáticas da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ), em parceria com a Climate Policy Initiative. O 
desmatamento total observado no período foi 35% menor do que teria sido na ausência da política. 
Destaca-se que a política não teve impacto sobre as concessões de crédito e outras atividades 
econômicas. Isso indica que preservação e crescimento econômico podem acontecer simultaneamente 
na Amazônia. 

Ainda no âmbito do PPCDAm, a SMCQ coordenou, em parceria com a Secretaria 
Extraordinária de Regularização Fundiária na Amazônia Legal do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (Serfal/MDA), a continuidade da Câmara Técnica de Destinação e Regularização de Terras 
Públicas Federais no âmbito da Amazônia Legal (o que resultou em destinação de 4,7 milhões de 
hectares ao MMA, ao Incra e ao Estado do Acre, para fins de conservação ambiental e reforma 
agrária) e dois mutirões para a regularização fundiária e ambiental em municípios com altas taxas de 
desmatamento na região de fronteira entre os estados do Acre, Amazonas e Rondônia (em 30 dias, 
foram realizados 674 cadastros ambientais rurais e 679 análises para regularização fundiária). 

Em 2014, a SMCQ concluiu o processo de revisão do PPCerrado, em parceria com a Secretaria 
de Planejamento e Investimentos Estratégicos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
(SPI/MP), buscando tornar suas ações mais efetivas e focadas nos principais problemas do Bioma. O 
resultado desse trabalho, que envolveu a articulação de diversos atores governamentais e não-
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governamentais, em todas as esferas de governo, foi a segunda fase do PPCerrado, que conta com 
121 ações, organizadas em 12 Macro objetivos e distribuídas em três eixos: Fomento às Atividades 
Produtivas Sustentáveis, Monitoramento e Controle e Áreas Protegidas e Ordenamento Territorial. O 
Plano está dividido em dois horizontes, um de curto prazo, com ações para os anos de 2014 e 2015 e 
outro de longo prazo, com resultados estratégicos a serem alcançados até 2020. O horizonte até 2020 
é convergente com os compromissos voluntários assumidos pelo Brasil nacional e 
internacionalmente, de modo que a implementação de ações em prol da redução do desmatamento no 
Cerrado deve ser prioridade nos próximos anos. 

Destaca-se para o ano de 2014 o apoio do Fundo Amazônia a projetos estruturantes que 
contribuem para a implementação de políticas públicas correlatas ao PPCDAm, à exemplo da 
chamada pública de apoio à implementação da Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial 
Indígena – PNGATI e do edital ECOFORTE Extrativismo, realizado em parceria com a Fundação 
Banco do Brasil, de apoio a implementação da Política Nacional de Povos e Comunidade 
Tradicionais. Além dessas iniciativas, articuladas com o apoio técnico da SMCQ, cabe ressaltar a 
continuidade de prioridade do Fundo à implementação dos instrumentos do Código Florestal (Lei 
12.651/2012), com destaque para o Cadastro Ambiental Rural (CAR). 

Em outubro de 2014, o Fundo aprovou investimentos no valor de R$ 67 milhões para 
aprimoramento e ampliação do monitoramento por satélites no bioma Amazônia, realizado pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Esses investimentos permitirão importantes avanços 
no mapeamento do uso e cobertura da terra e no aprimoramento do software utilizado nos sistemas 
de monitoramento do desmatamento e da degradação florestal na região, bem como melhorará a 
recepção e distribuição das imagens de sensoriamento remoto e os métodos de estimativa de biomassa 
e de emissões de carbono. 

No contexto do PPCDAm, o Projeto de Cooperação Técnica Brasil-Alemanha 
“Desenvolvimento de Capacidades para a Gestão Ambiental na Amazônia” (2011 a 2014), 
coordenado pelo DPCD, concluiu suas atividades que contribuíram para fortalecer a capacidade de 
órgãos públicos, federais e estaduais, em especial nos estados do Acre, Amazonas e Pará, para 
implementar e monitorar, de forma integrada, políticas públicas de prevenção e controle do 
desmatamento na Amazônia. 

No caso do Cerrado, duas iniciativas de cooperação internacional continuaram a ser 
implementadas em 2014, sob a coordenação técnica da SMCQ, em apoio à implementação do 
PPCerrado, a saber:  

� O Projeto Prevenção, Controle e Monitoramento de Queimadas Irregulares e Incêndios 
Florestais no Cerrado, que conta com recursos de doação do BMUB (Governo da 
Alemanha), no valor de € 12 milhões. É voltado tanto para o desenvolvimento de sistemas 
de detecção do desmatamento em tempo quase real (Deter do Cerrado) e das áreas com 
queimadas, quanto para o fortalecimento do Ibama, do ICMBio e de órgãos estaduais no 
combate a incêndios florestais no mosaico de Unidades de Conservação da região do 
Jalapão e Municípios do entorno.  

� O Programa de Redução do Desmatamento e das Queimadas no Cerrado Brasileiro, que 
conta com recursos (10 milhões de libras) doados pelo Departamento de Meio Ambiente, 
Alimentação e Assuntos Rurais do Reino Unido (DEFRA, na sua sigla em inglês) e 
administrados pelo Banco Mundial, por meio do Fundo Fiduciário de Mitigação da 
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Mudança do Clima no Cerrado Brasileiro. O Programa apoia a coordenação do PPCerrado 
e a formulação da Política Nacional de Manejo e Controle de Queimadas, Prevenção e 
Combate aos Incêndios Florestais; a implementação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) 
em municípios da lista de prioritários para ações do PPCerrado (Portaria MMA nº 
97/2012), com foco nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia; ações de 
prevenção e combate a incêndios florestais em três Unidades de Conservação federais e 
municípios do oeste da Bahia e sudoeste do Piauí; e o desenvolvimento de uma plataforma 
digital para o monitoramento e a gestão do uso do fogo, em parceria com o Inpe. Em 2014, 
o Programa teve dois projetos assinados (Bahia e Piauí) e em fase de execução.  

Esses projetos de cooperação internacional, além de fortalecer instituições executoras como 
ICMBio, Ibama e Secretarias Estaduais de Meio Ambiente para a prevenção e o combate ao 
desmatamento e aos incêndios florestais, contribuem para o processo de formulação da Política 
Nacional de Manejo e Controle de Queimadas, Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, em 
fase de discussão e análise interna no MMA. Trazem a oportunidade para Governos Federal e 
Estaduais estudarem e discutirem os benefícios do manejo integrado e adaptativo do fogo em 
unidades de conservação. Além disso, sistemas de monitoramento e de gestão de informações 
referentes a queimadas e a incêndios florestais no Cerrado estão sendo pensados e implementados 
com apoio desses projetos. Esses sistemas poderão ser utilizados como importantes ferramentas de 
gestão que orientarão decisões estratégicas a respeito das queimadas e dos incêndios florestais.  

Além disso, em 2014, depois de quatro anos de discussões com as partes interessadas e os 
ministérios do Grupo Executivo sobre Mudança do Clima, foi consolidada pela SMCQ a minuta de 
Decreto que aprova a Estratégia Nacional para Redução de Emissões provenientes do Desmatamento 
e da Degradação Florestal (REDD+) do Brasil e cria uma Comissão Nacional para implementá-la. A 
minuta de decreto foi encaminhada pelo MMA para Casa Civil da Presidência da República em 
novembro de 2014.  

Países em desenvolvimento que buscam obter o reconhecimento no âmbito da Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) dos seus resultados de REDD+ para 
serem elegíveis para pagamentos por performance, devem, inter alia, apresentar um nível de 
referência de emissões florestais, um sistema de monitoramento da cobertura florestal, um sistema de 
informação de salvaguardas e uma Estratégia Nacional para REDD+. 

Em junho de 2014, o Brasil apresentou para avaliação por dois especialistas da UNFCCC seu 
nível de referência de emissões florestais para o bioma Amazônia. Em dezembro de 2014 o Brasil 
apresentou à UNFCCC o Anexo REDD+ ao Relatório Bienal de Atualização com os resultados de 
redução de emissões do desmatamento entre 2006 a 2010 no bioma Amazônia. O Anexo REDD+ 
passará também por um processo de verificação por especialistas da UNFCCC. Uma vez concluído, 
os resultados brasileiros de redução das emissões provenientes do desmatamento no bioma Amazônia 
terão sido plenamente mensurados, reportados e verificados e tornarão o País apto a receber 
pagamentos por resultados REDD+. Outro requisito para o acesso ao pagamento por resultados 
REDD+, o sumário de informações sobre a implementação das salvaguardas socioambientais, será 
incluído na Comunicação Nacional do Brasil à UNFCCC em 2015. 
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Qualidade Ambiental 
 

O Departamento de Qualidade Ambiental na Indústria (DQAM) é formalmente vinculado à 
SMCQ mas, no contexto da reorganização que passou o Ministério, com o foco da SMCQ 
concentrado na temática de mudança do clima, é hoje subordinada à Secretaria de Meio Ambiente 
Urbano e Recursos Hídricos (SRHU), cabendo à SMCQ o acompanhamento formal, inclusive 
financeiro e orçamentário, de suas atividades. 

O DQAM atua em dois macrotemas: a gestão ambientalmente adequada de substâncias 
químicas e a qualidade do ar. O primeiro remete ao estabelecimento de planos, programas e projetos 
afetos à segurança química, que prevejam ações de controle e eliminação de substâncias químicas 
perigosas e estruture os arranjos institucionais e as estratégias para dotar o país de capacidade para 
geri-las de forma ambientalmente adequada, até 2020. O segundo contempla a normatização, no 
âmbito do CONAMA, para o controle da emissão de poluentes atmosféricos oriundos do transporte 
e da indústria e a instrumentalização da gestão da qualidade do ar no SISNAMA, por meio da 
instituição de padrões de qualidade, inventários de fontes e emissões e estratégias de monitoramento. 

Nesse contexto, os principais avanços e resultados obtidos ao longo de 2014 se traduzem: ii) 
no aprimoramento de capacidade para a gestão de substâncias químicas perigosas, a partir da 
capacitação das equipes do DQAM, do IBAMA e dos OEMAs; ii) fechamento do primeiro ciclo de 
inventariação de fontes e emissões e do planejamento e na pactuação intersetorial das ações 
necessárias para implementação da Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes; 
iii) no envio do processo ao Congresso Nacional para ratificação da Convenção de Minamata sobre 
Mercúrio, que determina o banimento da produção e do uso, além da redução de emissões e liberações 
de mercúrio nas atividades permitidas; iv) readequação dos limites de emissão de poluentes de fontes 
fixas e móveis, viabilizando o alinhamento da legislação nacional às recomendações da Organização 
Mundial de Saúde, por meio da adoção de um novo Padrão Nacional de Qualidade do Ar, em 
substituição àquele de 1990, ainda vigente. 
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INTRODUÇÃO  
 

 
 Este relatório representa o cumprimento do dever de prestar contas, da entidade pública que 
gere recursos, bens e valores, conforme previsto nos termos do art. 70 da Constituição Federal.  
  
 Foi elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCU nº 63/2010, da 
Decisão Normativa TCU nº 134/2013 e da Portaria TCU nº 90/2013.   
  
 
 Está estruturado da seguinte forma: 
 

� É composto pela Apresentação, onde são relatadas as principais realizações da Secretaria de 
Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental, e pelos itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 da Decisão 
Normativa TCU nº 134/2013.   Os itens 2.1 e 2.3 não se aplicam à natureza desta unidade, 
uma vez que a Unidade de Controle Interno é ligada diretamente ao Gabinete da Ministra de 
Estado de Meio Ambiente e o sistema de correição, bem como, o cumprimento, pela Instância 
de Correição da Portaria nº 1.043/2007 da CGU é competência da Secretaria Executiva – 
SECEX  deste Ministério, bem como os itens 2.1, 2.2, 2.3, 7.2, 5.5  e 12.2;  

 
� Os itens 3.2. 5, 4.6, 4.7, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 8.1, 8.2, 9.3, 9.5, 11.1 e 11.3 não se aplicam à 

natureza da Unidade;   
 

� Os quadros demonstrativos referente aos itens 7.1 – Estrutura de Pessoal da Unidade Quadro 
e 11.3 – Declaração de Bens e Rendas, estabelecida na lei nº 8.730/93, foram elaborados pela 
SPOA/Coordenação Geral de Gestão de Pessoas deste Ministério; e 

 
�  No item 57.1, está apresentado o Quadro B.57.1 - Consultores Contratados na Modalidade 

“Produto” no Âmbito dos Projetos de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais.   
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1. Identificação da Unidade Jurisdicionada 
 

Quadro A.1.1.1 – Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual 

Poder e Órgão de Vinculação 

Poder: Executivo 

Órgão de Vinculação: Ministério do Meio Ambiente  Código SIORG: 1927 

Identificação da Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa: Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental  

Denominação Abreviada: SMCQ  

Código SIORG: 38336 Código LOA: 44101 Código SIAFI: 440031 

Natureza Jurídica: Administração Direta – Poder Executivo 
Federal Administração Direta – Poder Executivo Federal CNPJ: 37.115.375.0005-30 

Principal Atividade : Gestão Ambiental  Código CNAE: 84124/00 

Telefones/Fax de contato:  (061) 2028-2025 (061) 2028-2019 (061) 2028-2908 

Endereço Eletrônico: gabinete.smcq@mma.gov.br 

Página na Internet: http://www.mma.gov.br/clima 

Endereço Postal: : SEPN 505, Bloco B, sala 202 – Ed. Marie Prendi Cruz – CEP 70.730-542 - 
Brasília/DF 

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada: 

Lei Nº. 10.683 de 28 de maio de 2003, publicada no Diário Oficial da União de 29/05/2003. 

Decreto Nº. 6.101 de 26/04/2007, publicado no Diário Oficial da União de 27/04/2007 

 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada: 

Lei nº 12.187/2009, institui a Política Nacional sobre a Mudança do Clima (PNMC), 

Decreto nº 7.390/2010, regulamenta os art.(s). 6º, 11 e 12 da Lei no 12.187, de 29 de dezembro de 
2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC,  

Decreto nº n° 6.263/2007 institui o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima (CIM) e seu 
Grupo Executivo (GEx).  
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Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada 

 

Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

440002 Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SPOA. 

Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

00001 Tesouro  

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 

44001 
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e 
Gestão - SPOA. 

Unidades Orçamentárias Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

44101 Ministério do Meio Ambiente  
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1.2- Finalidade e Competências Institucionais da Unidade  
 

A Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental (SMCQ) do Ministério do Meio 
Ambiente (MMA) foi criada em 27 de abril de 2007, por meio do Decreto 6.101, com a missão de 
promover a adoção de princípios, estratégias para formulação e  implementação de políticas públicas, 
em todos os níveis e instâncias de governo e da sociedade, no que diz respeito  às Mudanças 
Climáticas, Qualidade Ambiental e Licenciamento e Avaliação Ambiental. A criação da Secretaria 
representou um substantivo sinal político da importância que o Governo Brasileiro atribuiu ao tema 
da mudança do clima, que tinha até então tratamento institucional incipiente na administração pública.  

A criação da SMCQ foi fundamental para consolidar a coordenação das ações deste Ministério 
relacionadas à mudança do clima, bem como para fornecer o impulso necessário para que o MMA 
viesse a ter um papel mais protagonista na proposição e formulação de políticas públicas nessa área, 
incluindo aquelas decorrentes das obrigações do País junto à Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudança do Clima (UNFCCC, em sua sigla em inglês).  Esse impulso culminou com a 
aprovação da Lei 12.187, de 2009, que “cria a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC)”, 
constituindo um novo cenário para o tratamento do tema no País, que refletia a evolução do tema em 
âmbito nacional e internacional. 

A evolução do papel da SMCQ posteriormente à sua criação e após a aprovação da PNMC não foi 
acompanhada pelas necessárias mudanças formais na estrutura organizacional do MMA. Com efeito, 
embora a estrutura aprovada em 2007 configurasse um avanço, essa Secretaria dividia o seu foco 
entre mudança do clima e duas outras áreas bastante distintas: 

● Departamento de Mudanças Climáticas (DEMC); 

● Departamento de Licenciamento e Avaliação Ambiental (DLAA); e,  

● Departamento de Qualidade Ambiental na Indústria (DQAM). 

Os últimos anos, portanto, se caracterizaram por uma gradativa adaptação informal da SMCQ ao novo 
cenário do tema de mudança do clima no País. Nesse período, até mesmo em face da falta de definição 
formal sobre a nova estrutura do MMA, diversos ajustes foram feitos a fim de refletir novas 
demandas, mudanças na importância relativa dos temas da Secretaria e o constante e intenso fluxo de 
saída de servidores. Em paralelo, houve nos últimos quatro anos um longo processo de debate interno 
sobre a estrutura do Ministério, o qual apresentou, contudo, impasses que impediram a formalização 
de uma nova estrutura, acarretando dificuldades de diversas naturezas para o desempenho efetivo das 
competências da Secretaria. A questão da formalização da estrutura organizacional da SMCQ é, 
assim, assunto prioritário, a fim de mitigar as dificuldades hoje experimentadas, além de retirar da 
SMCQ os temas que formalmente se encontram sob sua responsabilidade mas que, na prática, não 
são mais tratados por ela.  

 Formalmente, então, a SMCQ tem como missão promover a adoção de princípios, estratégias 
para formulação e  implementação de políticas públicas, em todos os níveis e instâncias de governo 
e da sociedade, no que diz respeito  às Mudanças Climáticas, Qualidade Ambiental e Licenciamento 
e Avaliação Ambiental. Na prática, porém, a SMCQ transformou-se em Secretaria com foco 
específico na questão da mudança do clima. 
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 O Decreto nº. 6.101, de 26 de abril de 2007, que aprovou a Estrutura Regimental do Ministério 
do Meio Ambiente, definiu também a competência da Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade 
Ambiental – SMCQ e dos seus três Departamentos de: Mudanças Climáticas, Qualidade Ambiental 
na Indústria e Licenciamento e Avaliação Ambiental. Compete à SMCQ:  

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

a) a avaliação ambiental estratégica; 

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

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

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

e) o monitoramento da qualidade do meio ambiente; 

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

g) o desenvolvimento de matriz energética ambientalmente adequada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Compete ao Departamento de Mudanças Climáticas - DEMC: 

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

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

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

IV - subsidiar, assessorar e participar, em articulação com a Assessoria de Assuntos 
Internacionais, de negociações internacionais e eventos relacionados com as mudanças 
globais do clima; 
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V - desenvolver estudos para a proteção do sistema climático global e da camada de ozônio; 

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

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

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

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

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

 

 Compete ao Departamento de Licenciamento e Avaliação Ambiental – DLAA: 

(Este Departamento, que faz parte da estrutura formal da SMCQ, teve suas atribuições totalmente 
modificadas e, na prática, é hoje o Departamento responsável pelas políticas de adaptação à mudança 
do clima. As atribuições formalmente atribuídas ao DLAA pelo Decreto 6.101 foram redistribuídas 
para outras unidades) 

 

I. coordenar a elaboração, a implementação, o monitoramento e a avaliação do Plano 
Nacional sobre Adaptação aos Efeitos da Mudança do Clima em consonância com o Plano 
Nacional sobre Mudança do Clima 

II.  propor, coordenar e implementar programas e projetos relacionados ao tema de adaptação 
à mudança do clima; 

III.  promover a cooperação técnica e científica com entidades nacionais e internacionais para 
promoção da adaptação aos efeitos da mudança do clima; 

IV.  promover e executar projetos e programas para implementação da Política Nacional sobre 
Mudança do Clima; 

V. apoiar outras áreas do Ministério  e demais Ministérios para a elaboração e implementação 
de  políticas públicas com impactos na área de adaptação; 

 

Compete ao Departamento de Qualidade Ambiental na Indústria - DQAM: 

(Este Departamento, embora formalmente vinculado à SMCQ, é hoje subordinado à Secretaria de 
Meio Ambiente Urbano e Recursos Hídricos. Em face da vinculação formal, a SMCQ é responsável 
pelo acompanhamento financeiro e orçamentário das ações do Departamento). 

 

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

a) a redução da poluição ambiental; 

b) o controle e o monitoramento de atividades poluidoras; 
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c) as diferentes formas de poluição, degradação ambiental e riscos ambientais; 

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

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

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

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

h) a promoção da segurança química; 

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

j) a gestão de passivos ambientais e áreas contaminadas; 

l) a gestão de resíduos perigosos; e 

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

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

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

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

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

VI - assistir tecnicamente aos órgãos colegiados na sua área de atuação. 

 

Compete ao Departamento de Políticas para o Combate ao Desmatamento: 

(Este Departamento é formalmente vinculado à Secretaria-Executiva do MMA mas, em face 
da evolução do papel da SMCQ, é hoje subordinado à Secretaria). 

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

a) à promoção da sustentabilidade no processo de ordenamento fundiário e territorial 
dos biomas brasileiros; 

b) à promoção da presença efetiva do Estado nas ações integradas de combate ao 
desmatamento ilegal, de forma a coibir as infrações e crimes ambientais e ilícitos 
associados; 

c) à promoção do desenvolvimento, com fomento a atividades produtivas sustentáveis 
e aprimoramento de tecnologias de conservação e uso dos recursos naturais 
(madeireiros e não-madeireiros) nas áreas de florestas e demais formas de vegetação 
nativa, priorizando a utilização de áreas desmatadas; 

d) ao planejamento estratégico de obras de infra-estrutura, medidas preventivas, 
mitigadoras e compensatórias que devam ser executadas, buscando a sustentabilidade 
dos biomas; e 
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e) à elaboração e implementação de Plano de Contingência para Prevenção e Resposta 
Rápida no Combate a Queimadas e Incêndio Florestal. 

 

II - sistematizar e disseminar informações provenientes do monitoramento do desmatamento, 
queimadas e exploração ilegal de madeira e seus efeitos; 

III - apoiar a criação de unidades de conservação e demarcação de terras indígenas como 
ferramentas de combate ao desmatamento; 

IV - promover o tratamento transversal do controle do desmatamento e do fomento às 
atividades produtivas sustentáveis junto aos Ministérios e órgãos vinculados, cuja agenda 
incida sobre áreas de floresta e demais formas de vegetação nativa; 

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

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

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

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

IX - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua atuação. 
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1.3 – Organograma Funcional 
 
1.3 .1– Organograma Funcional  - Decreto Nº 6.101/2007  
  
 .  
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1.3.2– Organograma Funcional  - Factual 
 
 

O organograma factual com que trabalha hoje a SMCQ, e que tem fundamentado os debates 
internos em torno da proposta de nova estrutura para o MMA, parte das seguintes premissas: 

• Manutenção do número de funções comissionadas hoje existentes (DAS). Num cenário 
ideal, a nova estrutura da Secretaria requereria um acréscimo mínimo de funções para 
corresponder, com exatidão, tanto às demandas e funções presentes e como às perspectivas 
futuras. Não sendo isso possível, a proposta busca, conforme orientação da alta 
administração, dentro do número de DAS existentes, refletir a distribuição de funções das 
áreas já consolidadas e estruturadas, (particularmente o Departamento de Mudanças 
Climáticas – DEMC e o Departamento de Políticas de Combate ao Desmatamento. O 
Departamento de Políticas de Adaptação à Mudança do Clima, que se propõe criar, não 
conteria, nesse desenho inicial, nenhuma subdivisão. 

• Formalização de estruturas que informalmente já funcionam; 

• Remoção do Departamento de Qualidade Ambiental na Indústria (DQAM) da SMCQ para 
Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano;  

• Incorporação do Departamento de Políticas de Combate ao Desmatamento (DPCD), hoje 
formalmente vinculado à SECEX, à SMCQ; 

• Transformação do Departamento de Licenciamento e Avaliação Ambiental em 
Departamento de Políticas de Adaptação à Mudança do Clima, com a consequente retirada 
de todas as competências desta Secretaria associadas ao licenciamento e avaliação 
ambiental; 

• Transformação do nome do Departamento de Mudanças Climáticas no Departamento de 
Políticas para Departamento de Políticas de Mitigação da Mudança do Clima; e 

• Deslocamento da Gerência do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima do hoje 
Departamento de Mudança do Clima, para se tornar uma gerência diretamente ligada ao 
Secretário. 
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Quadro A.1.3 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas 
 
 

 

Áreas/ 
Subunidades 
Estratégicas 

 
Competências 

 
Titular     Cargo 

Período  
de 

atuação 

Departamento de 
Mudanças 
Climáticas 

Monitoramento das reduções 
das emissões de gases 

de efeito estufa 
associadas aos planos 

setoriais, temas 
estritamente associados 

à mitigação da 
mudança do clima, 

coordenação das ações 
brasileiras de proteção 
da camada de ozônio e 
a promoção do uso de 

alternativas energéticas 
ambientalmente 

adequadas e que visem 
à redução da 

intensidade de 
emissões de gases de 

efeito estufa no setor de 
energia. 

Adriano 
Santhiago de 

Oliveira 
Diretor 

01/01  

a 

31/12/2015 

Departamento de 
Políticas de 
Combate ao 

Desmatamento 

Formulação, coordenação  e 
monitoramento de  

estratégias, planos de 
ação e instrumentos de 
financiamento para a 

prevenção e o controle 
do desmatamento, das 

queimadas e dos 
incêndios florestais no 
Brasil, no âmbito da 

Política Nacional sobre 
Mudança do Clima 

(PNMC). 

Francisco 
Oliveira 

Diretor 

01/01 
a 

31/12/2015 

Departamento de 
Licenciamento e 

Avaliação 

Elaboração, implementação,  
monitoramento e 

avaliação do Plano 

Karen 
Silverwood 

Cope 
Diretora 

01/01 

a 

31/12/2015 
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Ambiental (DLAA) Nacional sobre 
Adaptação, proposição, 

coordenação e 
implementação de 

programas e projetos 
relacionados à 

adaptação à mudança 
do clima.    

 

Gerência do Fundo 
Nacional sobre 

Mudança do Clima 

Apoio a estruturação da 
PNMC e projetos de 

mitigação e adaptação. 

Marcos 
Estevan Del 

Prette 
Gerente 

01/01 

a 

31/12/2015    
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1.4 – Macroprocessos Finalísticos 
 
 
Quadro A.1.4 – Macroprocessos Finalísticos 
 
 
 

Macroprocessos Descrição Produtos e 
Serviços 

Principais 
Clientes 

Subunidades 
Responsáveis 

Assessoramento 
nos assuntos 
relacionados à 
mudança do clima 

Produção de informação 
relacionada ao tema de 
mudança do clima e da 
Convenção- Quadro das 
Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima. 

Insumos 

Subsídios 

Estudos 

Diversas 
unidades do 
MMA, entidades 
vinculadas, 
Ministério das 
Relações 
Exteriores. 

DEMC/ 
DLAA/ DPCD 

 

Coordenação da 
Política Nacional 
sobre Mudança 
do Clima 

Articulação entre os 
órgãos setoriais e 
coordenação do Grupo 
Executivo sobre 
Mudança do Clima 
(GEx). 

Planos 
Setoriais de 
Mitigação da 
Mudança do 
Clima 

Ministérios 
Setoriais 

DEMC/ 
DLAA 
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Políticas para o 
Combate ao 
Desmatamento 

Consiste em subsidiar a 
formulação de políticas 
e normas e a definição 
de estratégias para a 
implementação de 
programas e projetos, 
sistematizar e disseminar 
informações 
provenientes do 
monitoramento do 
desmatamento, 
queimadas e exploração 
ilegal de madeira e seus 
efeitos, apoiar a criação 
de unidades de 
conservação e 
demarcação de terras 
indígenas como 
ferramentas de combate 
ao desmatamento, 
promover o tratamento 
transversal do controle 
do desmatamento e do 
fomento às atividades 
produtivas sustentáveis 
junto aos Ministérios e 
órgãos vinculados, cujas 
agendas incidam sobre 
áreas de floresta e 
demais formas de 
vegetação nativa, além 
de propor, coordenar e 
implementar programas 
e projetos na sua área de 
competência. 

Planos de 
Prevenção e 
Controle do 
Desmatamento;  

Política 
Nacional de 
Manejo e 
Controle de 
Queimadas, 
Prevenção e 
Combate a 
Incêndios 
Florestais; 
Gestão do 
Fundo 
Amazônia; 
Estratégia 
Nacional de 
REDD+; 
Negociações 
de Clima e 
Cooperação 
Sul-Sul; 
Projetos de 
Cooperação 
Internacional. 

Ministérios, 
Vinculadas, 
Estados, 
Municípios, 
Setor Produtivo, 
Sociedade Civil e 
Comunidade 
Internacional. 

DPCD 
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Formulação, 
implementação e 
acompanhamento 
das políticas 
públicas nacionais 
relacionadas com 
a promoção da 
qualidade 
ambiental 

a) a redução da poluição 
ambiental; 

b) o controle e o 
monitoramento de 
atividades poluidoras; 

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

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

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

f) a promoção da 
segurança química; 

g) a promoção da 
prevenção e atendimento 
a situações de 
emergência ambiental 
com produtos químicos.  

Parcerias com 
órgãos 
públicos nas 
esferas 
estadual e 
federal, por 
meio de 
Convênios e 
Termos de 
Cooperação 
Técnica 

Diversos órgãos 
públicos federais 
e estaduais, bem 
como 
Universidades 
Federais.  

DQAM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 
SECRETARIA DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E QUALIDADE AMBENTAL  
 

Relatório de Gestão – 2014  

31 

 
2.1 – Estrutura de Governança   
 
 
2.2 – Atuação da Unidade de Auditoria Interna  
 
  
2.3 – Sistema de Correição  
 
 

Não se aplicam à natureza desta unidade, uma vez que a Unidade de Controle Interno é ligada 
diretamente ao Gabinete da Ministra de Estado de Meio Ambiente e o Sistema de correição, bem 
como, o Cumprimento, Pela Instância de Correição da Portaria nº 1.043/2007 da CGU é competência 
da Secretaria Executiva – SECEX  deste Ministério. 
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2.4 – Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos  
 

Quadro A.2.4 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ 

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS  VALORES  

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos 
objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. 

   X  

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores 
e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.  

   X  

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.     X 

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.     X 

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em 
documentos formais. 

  X   

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores 
dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções 
operacionais ou código de ética ou conduta. 

  X   

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das 
responsabilidades. 

    X 

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ.    X  

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados 
pela UJ. 

    X 

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.    X  

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da 
unidade. 

   X  

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos 
nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência 
desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los. 

  X   

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de 
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.  

  X   

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil 
de risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo. 

  X   

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma 
escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. 

  X   

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos 
internos da unidade. 

  X   

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar 
responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.  

  X   

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e 
valores de responsabilidade da unidade.  

  X   

 

Procedimentos de Controle 
1 2 3 4 5 
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19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos 
e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. 

   X  

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente 
de acordo com um plano de longo prazo. 

   X  

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de 
benefícios que possam derivar de sua aplicação. 

  X   

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente 
relacionadas com os objetivos de controle. 

  X   

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 

23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e 
comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. 

    X 

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para 
permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. 

    X 

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, 
tempestiva, atual, precisa e acessível. 

   X  

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e 
indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. 

   X  

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as 
direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. 

   X  

Monitoramento 1 2 3 4 5 

28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade 
e qualidade ao longo do tempo. 

  X   

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas 
avaliações sofridas. 

   X  

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.    X  

Análise crítica e comentários relevantes: 
 

 

Escala de valores da Avaliação: 
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 
(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 
(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 
(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 
(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 
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3- Relacionamento com a Sociedade  
 
3.1 – Canais de Acesso do Cidadão  
 

O relacionamento da SMCQ com a sociedade é realizado por meio do Serviço de Informações 
ao Cidadão – SIC, onde qualquer pessoa, física ou jurídica, pode encaminhar pedidos de acesso às 
informações inerentes à Secretaria.  

Por meio da Portaria nº 98 de 22 de março de 2012 foi designado o Assessor Especial de Controle 
Interno da Ministra de Estado do Meio Ambiente, para exercer as seguintes atribuições:  

� assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação, de forma 
eficiente e adequada aos objetivos da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011; 

� monitorar a implementação do disposto na Lei no 12.527, de 2011, e apresentar 
relatórios periódicos sobre o seu cumprimento; 

� recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento das 
normas e procedimentos necessários ao correto cumprimento do disposto na Lei no 
12.527, de 2011; e 

� orientar as respectivas unidades no que se refere ao cumprimento do disposto na Lei no 
12.527, de 2011, e seus regulamentos. 

 

Nessa portaria, foi instituído o Grupo de Trabalho - GT com o objetivo de discutir, elaborar e articular 
estratégias, planos e metas, para implementação da Lei no 12.527, de 2011, no âmbito do Ministério 
do Meio Ambiente, onde foram designados representantes titular e substituto desta Secretaria, que 
são responsáveis, no que tange às solicitações do SIC, por: 

� manter canais de comunicação com as áreas técnicas da Secretaria; 
� receber, analisar e encaminhar às áreas técnicas os pedidos de acesso à informação; 
� analisar os requisitos de admissibilidade dos pedidos de acesso à informação; 
� zelar pelo cumprimentos dos prazos estabelecidos para resposta, no âmbito da 

Secretaria; 
� analisar as respostas elaboradas pela área técnica, orientando-a para resposta; e 
� enviar as respostas ao SIC/MMA.  

 
3.2 – Carta de Serviços  ao  Cidadão  
 
 Não se aplica a UJ. 
 
3.5 – Avaliação do Desempenho da Unidade Jurisdicionada  
 

Não se aplica a UJ. 
 
3.6 – Medidas Relativas à Acessibilidade  
 

 Não se aplica a UJ. 
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5.1 – Planejamento da Unidade  
 

A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente - 
PNMA, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação. A PNMA tem como objetivos principais: 
compatibilizar o desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio 
ambiente e do equilíbrio ecológico; definir áreas prioritárias de ação governamental relativa à 
qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses dos entes federativos; difundir 
tecnologias de manejo do meio ambiente; divulgar dados e informações ambientais para a formação 
de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio 
ecológico; preservar e restaurar os recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e 
disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida. 

Para atender a essa diversidade de objetivos há uma série de instrumentos estabelecidos no 
artigo 9º da referida lei, sendo que para se coordenar a PNMA, mostra-se imprescindível um 
planejamento estratégico adequado, ferramenta gerencial que permite atingir os objetivos 
estabelecidos pela própria Lei nº 6.938/1981. 

No intuito de viabilizar esses objetivos, entre março de 2013 e março de 2014, o Ministério 
do Meio Ambiente elaborou seu Planejamento Estratégico, com horizonte temporal de 2014 a 2022. 
Um importante passo no sentido da transformação de sua cultura organizacional foi dado, na busca 
por uma administração pública mais eficiente e profissional, sempre com foco no cidadão. 

Por meio de um processo participativo, em que dirigentes e servidores puderam expressar suas 
ideias, o MMA definiu seus grandes objetivos estratégicos e deve persegui-los durante os próximos 
oito anos. A metodologia escolhida para orientar a formulação e implementação da estratégia foi o 
Balanced Scorecard – BSC, uma ferramenta já consagrada, inclusive no setor público, como uma 
eficiente maneira de comunicar e gerir os objetivos de uma organização. 

Esse processo de planejamento estratégico, é uma importante medida que, no caso da SMCQ, 
permitiu maior coesão entre todas suas unidades ao integrá‐las todas em torno de um único objetivo 
central. 

 A iniciativa estratégica da SMCQ é "Mitigação e Adaptação no Setor de Florestas ‐ Brasil + 
Verde: Mais Proteção, Mais Produção". A importância dessa iniciativa é sistematizar as próximas 
ações e atividades da Secretaria, de forma planejada, com vistas a reduzir as emissões brasileiras de 
Gases de Efeito Estufa (GEE) e a vulnerabilidade à mudança do clima, por meio da proteção e 
produção florestal. 
 

As etapas previstas na Iniciativa Estratégica da SMCQ são as seguintes: 
 

� Atualização do PPCerrado com a incorporação das dimensões de mitigação e adaptação à 
mudança do clima. 

� Atualização do PPCDAM com a incorporação das dimensões de mitigação e adaptação à 
mudança do clima. 

� Revisão do Plano carvão vegetal com a incorporação das dimensões de mitigação e 
adaptação à mudança do clima. 

� Implementação da Estratégia Nacional de REDD+ do Brasil incorporando as dimensões 
de mitigação e adaptação. 

� Elaboração do processo de produção do relatório anual de redução de emissões de gases 
de efeito estufa. 

� Elaboração do Plano Nacional de Adaptação contendo diretrizes para a temática 
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"adaptação, biodiversidade e florestas". 
� Comunicação e Gestão do Conhecimento. 

 

As ações e atividades de qualidade ambiental, de competência do  DQAM estão relacionadas, 
no Planejamento Estratégico do MMA, à agenda  “Prevenção e Controle da Poluição”, sob 
responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente Urbano e Recursos Hídricos (SRHU), associada 
aos seguintes resultados: gestão ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e das substâncias 
químicas; uso múltiplo e sustentável da água; incorporação de parâmetros de sustentabilidade nos 
processos e produtos dos setores produtivos; incorporação de parâmetros de sustentabilidade nos 
processos de consumo da sociedade; e qualificação dos projetos de infraestrutura em relação aos 
parâmetros ambientais.  
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5.2 – Programação Orçamentária e Financeira e Resultados Alcançados 
 
5.2.1  Programa Temático  
 
 
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 19.888.907 19.646.701 242.206 378.078.907 0 

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 18.031.905 18.031.905 729.400 362.314.253 

Processados 308.592 0 158.148 0 0 

0 

Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ em 2014 

Dotação OFSS 54.051.042 Dotação OI   Outras Fontes 85.857.000 

 
5.2.1.1 – Análise Situacional  
 
 A SMCQ é responsável pelo acompanhamento e monitoramento dos objetivos: 0698 - 
Desenvolver e implementar instrumentos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas 
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considerando o desenvolvimento sustentável e a diversidade regional, de acordo com as diretrizes da 
Política Nacional sobre Mudança do Clima, e 0707 - Reduzir riscos e vulnerabilidades ambientais, 
econômicas e sociais decorrentes da mudança do clima, processos de desertificação e degradação da 
terra para minimizar prejuízos materiais, impactos nos ecossistemas e promover a melhoria 
socioambiental por meio de medidas de adaptação que estão sendo descritos no item 5.2.2 do presente 
relatório. A execução do programa no MMA, além da SMCQ, envolve as seguintes unidades: 
Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental – SAIC e o Fundo Nacional sobre 
Mudança do Clima – FNMC.  
 
� Meta: Aprovar marco legal do mecanismo de redução de emissões por desmatamento e 

degradação florestal (REDD) 
 
 

Em 2013, após oito anos de rodadas de negociações, foi concluído, o marco internacional de 
REDD+ (Marco de Varsóvia para REDD+), sigla usada na Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudança do Clima (UNFCCC) para políticas e incentivos a países em desenvolvimento para a 
redução das emissões de gases de efeito estufa provenientes do desmatamento e da degradação 
florestal. O sinal “+” na sigla REDD contempla a conservação florestal, o manejo florestal sustentável 
de florestas e o aumento dos estoques de carbono florestal. 
O estabelecimento do marco internacional para REDD+, na 19ª Conferência das Partes (COP-19) da 
UNFCCC em 2013, possibilitou avanços na formulação da Estratégia Nacional e maior clareza sobre 
os requisitos necessários para ter os resultados reconhecidos internacionalmente. Eventuais recursos 
externos decorrentes do pagamento por resultados de REDD+ poderão ser internalizados pelo Brasil 
por meio de mecanismos existentes, sem prejuízo da criação de novos instrumentos no futuro. 

As decisões de REDD+ aprovadas pela UNFCCC orientaram a revisão do texto preliminar da 
Estratégia Nacional, preparado inicialmente pelo GT Interministerial sobre REDD+ e submetido ao 
GEx em dezembro de 2013 para comentários e sugestões, levando também em consideração os 
processos de consultas de 2010 a 2013, bem como as recomendações do GT REDD+. 
A Estratégia Nacional de REDD+, um dos requisitos para obter o reconhecimento internacional dos 
resultados alcançados pelo país, é o documento que formaliza à sociedade brasileira e aos países 
signatários da UNFCCC como o Governo brasileiro estrutura os seus esforços e pretende aprimorá-
los até 2020 para receber pagamentos por resultados de mitigação de emissões no setor de florestas, 
com enfoque em ações coordenadas de prevenção e controle do desmatamento. Em 2014, após 
apreciação e sugestões do GEx e do CIM, foi concluído o texto da Estratégia Nacional de REDD+ e 
submetido à Presidência da República. A proposta de decreto presidencial que institui a Estratégia 
encontra-se em tramitação na Presidência. 

Para que os países em desenvolvimento tenham seus resultados reconhecidos na UNFCCC, 
além da Estratégia Nacional de REDD+, necessitam submeter os seguintes documentos: (1) Nível de 
Referência de Emissões Florestais (Forest Reference Emission Level – FREL); (2) Anexo Técnico 
de REDD+, o qual é parte integrante do Relatório Bienal de Atualização (Biennual Update Report – 
BUR) e contém os resultados de redução de emissões obtidos em comparação com o FREL; e (3) 
Sumário de informações sobre como as salvaguardas de Cancun foram abordadas e respeitadas 
durante a implementação de ações de REDD+. Após análise internacional de especialistas designados 
pelo Secretariado da Convenção-Quadro, os resultados reconhecidos são divulgados no Portal de 
Informações de REDD+ da UNFCCC, para que os doadores possam efetuar pagamentos em 
recompensa aos esforços dos países em desenvolvimento. 
 Com o propósito de elaborar e revisar insumos para submissões brasileiras à UNFCCC sobre 
REDD+, o MMA instituiu o Grupo de Trabalho Técnico de REDD+ por meio da Portaria nº 41, de 
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4/2/2014. Como resultado do trabalho realizado por esse Grupo, em junho de 2014, o FREL do Brasil 
foi submetido à UNFCCC para a mensuração dos resultados de redução de emissões por 
desmatamento alcançados pelo País no bioma Amazônia. O documento foi avaliado positivamente 
por especialistas da UNFCCC, após o processo de análise internacional realizado de agosto a 
novembro de 2014. Os especialistas concluíram que os dados e as informações usados pelo Brasil são 
transparentes e completos, em conformidade com os parâmetros definidos pela Convenção-Quadro.  

O Anexo Técnico de REDD+ foi concluído em novembro de 2014, e o Sumário de 
Informações sobre Salvaguardas será consolidado após processo de consulta. Ambos foram 
submetidos, ainda em 2014, como parte integrante do Relatório Bienal de Atualização (BUR) do 
Brasil à UNFCCC. A análise internacional do Anexo de REDD+ para o reconhecimento dos 
resultados do Brasil ocorrerá em 2015. 

Para 2015, o desafio será preparar o nível de referência para a mensuração dos resultados de 
REDD+ no bioma Cerrado. Além disso, será desenvolvido o Sistema Nacional de Informações de 
Salvaguardas REDD+ (SIS REDD+). Esse processo tomará como base o Sumário de Informações 
sobre Salvaguardas e diálogos com as partes interessadas relevantes. 
Para a implementação da Estratégia Nacional de REDD+, após a publicação do decreto presidencial, 
a parceria com os entes da federação será fundamental. O principal desafio será consolidar uma 
estrutura de gestão capaz de coordenar processos de captação e distribuição dos recursos externos e 
de monitoramento de resultados, de forma alinhada com as diretrizes da Política Nacional sobre 
Mudança do Clima e os objetivos dos planos de ação para prevenção e controle do desmatamento nos 
biomas brasileiros. 
 
 
� Meta: 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) 
 

 
O Plano Clima, elaborado em 2008, reuniu num só documento todas as iniciativas 

governamentais em andamento que contribuíam para a mitigação da mudança do clima, apresentando 
ações para reduzir a emissão de gases de efeito estufa provenientes de diversos setores 
socioeconômicos, além de estabelecer ações para adaptação à mudança do clima. O Plano Clima é 
um instrumento de implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei 12.187/2009, 
PNMC). 

Como consta no texto de 2008, o Plano Nacional sobre Mudança do Clima é um plano 
dinâmico, obra em progresso, a ser reavaliado constantemente para que possa ser implementado em 
consonância com os desejos e desígnios da sociedade brasileira. 

Em 2013, o Plano Clima passou por um processo de atualização, realizado pelo Grupo 
Executivo sobre Mudança do Clima (GEx) sob a coordenação do MMA. O GEx está subordinado ao 
Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima (CIM), coordenado pela Casa Civil. A contribuição 
da sociedade, além do processo de consulta pública, também foi identificada como fundamental e, 
nesse contexto, durante o primeiro semestre de 2013 reuniões foram promovidas pelo Fórum 
Brasileiro de Mudanças Climáticas denominadas “Diálogos Setoriais”, a fim de colher contribuições 
ao processo de atualização do Plano. Em paralelo, o GEx trabalhou no texto governamental da 
atualização do Plano Clima, buscando apresentar os principais avanços institucionais ocorridos no 
Brasil na área de mudança do clima desde a sua elaboração em 2008. 

Durante o processo de atualização do Plano Clima, o Grupo Executivo realizou nove reuniões 
ordinárias e oito reuniões das subdivisões do GEx para a elaboração da redação do texto de 
atualização (dentre elas, duas reuniões para apreciação das contribuições dos Diálogos Setoriais, 
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coordenados pelo Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas (FBMC), e contribuições da consulta 
pública eletrônica), totalizando assim dezessete reuniões em 2013 e 2014. 

No início do segundo semestre de 2013 realizou-se oficina de apresentação das contribuições 
da sociedade civil provenientes dos Diálogos Setoriais à atualização do Plano Clima, e as sugestões 
entendidas pelo GEx como pertinentes foram incorporadas ao texto. Após o período de consulta 
pública (eletrônica e presencial), as novas contribuições foram analisadas e, quando pertinentes, 
incluídas ao texto. Em dezembro do mesmo ano foi realizada a consulta pública presencial na sede 
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), em Brasília. 
Dessa forma adicionando-se esta última às dezessete reuniões realizadas pelo GEx e às seis reuniões 
que o FBMC realizou para os Diálogos Setoriais, seguida de uma oficina de apresentação das 
contribuições da sociedade civil, totaliza-se 24 reuniões para o processo de atualização do Plano 
Clima em 2013 e 2014. 

A versão consolidada do texto foi aprovada pelo GEx e encaminhada ao CIM no primeiro 
trimestre de 2014. O CIM enviou a versão aprovada pelo GEx aos Ministérios componentes daquele 
Comitê no final de março de 2014, para validação do texto. Os comentários recebidos foram 
analisados pela coordenação do GEx e incorporados, quando possível, no texto. Assim, nova versão 
consolidada da Atualização do Plano Clima foi encaminhada pelo GEx ao CIM em setembro de 2014. 
A impressão e publicação do referido Plano dependem de aprovação do CIM, após reunião daquele 
Comitê, a qual ainda não foi convocada pela Casa Civil. 

Conforme previsão do Decreto nº 7390/2010, em 2015 se iniciará o processo de revisão do 
Plano Clima. Assim, entende-se que o aprimoramento da visão estratégica, com definição e 
detalhamento de ações e indicadores de acompanhamento, desafios e meios de implementação das 
atividades, poderia ser trabalhado durante o processo de revisão do Plano Clima. 

O Grupo Executivo sobre Mudança do Clima acompanha a implementação dos Planos de 
Ação e dos Setoriais de Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima. Destaca-se aqui os principais 
resultados do PPCDAM, tendo em vista os resultados expressivos para a PNMC e para a consecução 
do compromisso nacional voluntário de redução de emissão de GEE. Os resultados iniciais do 
SMMARE para o PPCDAM mostram que a redução média de emissões no período entre 2010 e 2014 
foi de mais de 650 milhões de toneladas de CO2 por ano. Apenas no ano de 2010, a redução de 
emissão de gases de efeito estufa realizada pelo Brasil, em relação aos níveis de 1995, equivale ao 
dobro das reduções de emissões feitas pelo conjunto dos países desenvolvidos. A redução de emissões 
de gases de efeito estufa alcançada pelo Brasil em 2012 foi superior a 41% em relação a 2005. 
 
� Meta: Fomentar a execução de 40 projetos e 20 empreendimentos que promovam a 

adaptação e mitigação às mudanças climáticas 
 

Entre 2012 e 2014, foram apoiados 170 (cento e setenta) projetos (166 projetos não 
reembolsáveis e 4 empreendimentos reembolsáveis). O acumulado ao longo dos anos é o seguinte: 
2012 - 78 projetos; 2013 - 161 projetos; 2014 - 170 projetos. O termo “projeto” tem sido usado para 
especificar os apoios dados pelo Fundo Clima com recursos não reembolsáveis, geridos pelo próprio 
MMA, e disponíveis para entidades públicas da União, Estados e Municípios e privadas sem fins 
lucrativos. O termo “empreendimento” é usado para os apoios com recursos reembolsáveis, 
realizados por meio do BNDES, instrumento financeiro do Fundo, e disponíveis para a iniciativa 
privada ou entidades públicas com capacidade de endividamento. 

O Fundo já investiu, em recursos não reembolsáveis, cerca de R$ 95 milhões em implantação 
de infraestrutura de coleta e tratamento de informações climáticas, monitoramento de emissões, 
desenvolvimento de metodologias e procedimentos técnico-científicos, avaliação e prevenção de 
riscos e de impactos, projetos experimentais de recuperação e adaptação nas áreas vulneráveis dos 



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 
SECRETARIA DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E QUALIDADE AMBENTAL  
 

Relatório de Gestão – 2014  

41 

ecossistemas costeiros e semiáridos, nas áreas desmatadas e de ocupação inadequada. 
Quanto aos recursos reembolsáveis, além dos empreendimentos contratados,  houve a 

composição de um conjunto de recursos por meio do Programa Inova Sustentabilidade, criado pelo 
BNDES, pela FINEP e pelo MMA, que encontram-se em adiantado estado de análise, cujo impacto 
maior na realização da meta deverá ocorrer em 2015. 
Dentre os seus resultados expressivos, o Fundo Clima apoiou o projeto de práticas inovadoras de 
desenvolvimento social no semi-árido, conhecido como Adapta Sertão, e desenvolvido pela Rede de 
Desenvolvimento Humano – REDEH com o envolvimento de 14 municípios da Bacia do Jacuípe - 
BA. O projeto já recebeu o prêmio Mandacaru, do Instituto Ambiental Brasil Sustentável - IABS, em 
parceria com a Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento – AECID, 
e o prêmio Objetivo de Desenvolvimento do Milênio – ODM, da Presidência da República, em 
parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. O sucesso do projeto 
levou o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID a investir na ampliação das ações para 
outras áreas do Estado da Bahia. 

Recentemente, foi lançado o Selo Baixo Carbono para compensação de emissões na Copa do 
Mundo. O projeto, também apoiado pelo Fundo Clima, foi desenvolvido pelo Ministério do Meio 
Ambiente em parceria com o PNUD, para estimar as emissões de gases de efeito estufa e elaborar 
metodologia de compensação nas 12 cidades-sedes da Copa do Mundo. 
O Fundo Clima também apoia projetos na área de combate à desertificação para aumentar a resiliência 
da população, com propostas de intervenções físicas para retenção de água, assistência técnica ao 
pequeno produtor, capacitação de técnicos, estudantes e produtores para adaptação à seca, 
disseminação do manejo florestal, além da instalação de equipamentos de natureza mitigatória como 
cisternas e poços tubulares, secadores solares, fogões ecológicos, fornos ecoeficientes. Na zona 
costeira, o Fundo apoia o Sistema de Monitoramento da Costa Brasileira – SIMCosta, desenvolvido 
pela Universidade Federal do Rio Grande, e o Programa Nacional de Bóias – PNBóias, desenvolvido 
pela Marinha, para coleta de informações meteo-oceanográficas. 
 
� Meta: Monitorar as emissões setoriais de gases de efeito estufa 
 

A estratégia de monitoramento dos Planos de Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima, 
previstos pelo Decreto 7.390/2010 que regulamenta a Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei 
12.187/2009), está sendo coordenada pelo MMA, no âmbito do Grupo Executivo sobre Mudança do 
Clima (GEx). 

A coordenação do MMA tem como objetivo auxiliar a proposição de metodologias para o 
monitoramento e o acompanhamento das reduções de emissões de gases de efeito estufa no âmbito 
dos Planos de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento nos Biomas e dos Planos setoriais 
de mitigação e adaptação à mudança do clima. O MMA contratou o Centro de Gestão e Estudos 
Estratégicos (CGEE) e, no escopo deste contrato, foi elaborado o desenho do sistema de 
monitoramento de emissões, incluindo uma plataforma eletrônica para gerenciamento das 
informações. 

Ao longo de 2013, os produtos do contrato com o CGEE contendo a identificação de 
metodologias apropriadas ao monitoramento de cada um dos Planos foram entregues e a sua 
implementação foi discutida separadamente com os coordenadores dos Planos, com a identificação 
de entidades parceiras no desenvolvimento da plataforma. Como resultado, foi proposta a criação do 
Sistema Modular de Monitoramento e Acompanhamento de Redução de Emissões de Gases de Efeito 
Estufa (SMMARE).  Por serem planos heterogêneos, a proposta resultante foi o desenvolvimento do 
sistema de monitoramento de forma modular. 

O MMA recebeu no primeiro trimestre de 2014, os últimos produtos do Contrato entre MMA 
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e CGEE. A implementação da proposta de desenho do Sistema de Monitoramento (SMMARE) está 
sendo construída, e uma das grandes dificuldades está na carência de recursos humanos nos 
ministérios setoriais e instituições parceiras (ex. MME, MDIC, MAPA, INPE,etc) dedicados para 
atender as demandas de elaboração de dados específicos para a realização do monitoramento.  

Projeto piloto voltado para o monitoramento do Plano de Ação para a Prevenção e Controle 
do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm) foi desenvolvido e apresentou os primeiros 
resultados de redução de emissões de gases de efeito estufa associadas à redução do desmatamento 
na Amazônia. Para 2015 está prevista a continuidade dos trabalhos de desenvolvimento e 
aprimoramento de metodologias de monitoramento dos Planos Setoriais. 

Desafios de implementação do sistema: como os Planos Setoriais foram elaborados com 
parâmetros diferentes, traduzindo as diferenças de cada setor, é necessário articular e coordenar o 
plano de gerenciamento de dados no âmbito de cada um dos nove Planos Setoriais; além disso, obter 
os próprios dados junto aos Ministérios coordenadores de Planos Setoriais e compatibilizar as 
informações para que sejam comparáveis. 
 
 
 
5.2.2 Objetivo 
 
Quadro A.5.2.2 – 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  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) 

 01  Fomentar a execução de 40 
projetos e 20 empreendimentos 
que promovam a adaptação e 
mitigação às mudanças climáticas 

      170   

 METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS  

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade 
medida 

a)Prevista 2015 
b)Realizada em 
2014 

c)Realizada 
até 2014 

d)% 
Realização 
(c/a) 

Objetivo não possui metas com esta classificação 

 

METAS QUALITATIVAS  

Sequencial Descrição da Meta 

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

03 
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) 
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04 Implementar o Plano Nacional de Produção e Consumo Sustentáveis 

05 Monitorar as emissões setoriais de gases de efeito estufa 

 
 
5.2.2.1 – Análise Situacional  
 
 

No âmbito da Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC, instituída por meio da Lei 
nº 12.187/2009, constam como instrumentos centrais o Plano Nacional sobre Mudança do Clima e o 
Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (Plano e Fundo Clima). Nos Artigos 6 e 11 da referida lei 
constam, respectivamente, os Planos de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento nos 
Biomas e os Planos setoriais de mitigação e adaptação à mudança do clima. 
 

O Grupo Executivo do Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima (GEx/CIM), que é 
coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, orienta a implementação de 9 Planos sob a 
responsabilidade das respectivas pastas setoriais. Os referidos Planos abrangem as maiores fontes de 
emissões de gases de efeito estufa no Brasil, com exceção do tratamento de resíduos. 

A elaboração dos seguintes Planos Setoriais, conforme previsto no Decreto 7.390/2010 que 
regulamenta a PNMC, foi concluída em 2012: Transporte (de cargas e mobilidade urbana); Indústria 
de Transformação (papel e celulose, alumínio, cimento, ferro- gusa e aço, química); Mineração e 
Serviços de Saúde. 

No primeiro semestre de 2013 esses Planos foram tornados públicos no evento oficial do 
Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas e passaram para a etapa de implementação. Na mesma 
ocasião, também foi apresentada à sociedade a terceira revisão do Plano de Ação para a Prevenção e 
Controle do Desmatamento na Amazônia - PPCDAM. 

Ao longo de 2013 o GEx também tratou de temas relevantes, dos quais se destacam: 
continuidade da atualização do Plano Nacional sobre Mudança do Clima; Estratégia Nacional de 
REDD; instalação do Núcleo de Articulação Federativa sobre o Clima; e início da elaboração do 
Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima. Em paralelo, o MMA continuou a construir uma 
proposta para monitoramento e acompanhamento das reduções de emissões de gases de efeito estufa, 
em articulação com os Ministérios coordenadores dos Planos de Ação e Planos Setoriais. 

No âmbito do Fundo Clima, entre 2012 e 2014, foram apoiados 170 (cento e setenta) projetos 
(166 projetos não reembolsáveis e 4 empreendimentos reembolsáveis), sendo 78 projetos em 2012; 
83 projetos em 2013 e 9 projetos em 2014, somando-se 170 projetos nas áreas de combate a 
desertificação, manejo florestal, adaptação, gerenciamento costeiro, apoio aos planos setoriais, 
desenvolvimento de tecnologias para mitigação, sistemas e centros de monitoramento. O montante 
investido em recursos não reembolsáveis é de cerca de R$ 95 milhões. 

O ano de 2013 marcou o início das primeiras aprovações e liberações de recursos 
reembolsáveis para financiamento a projetos pelo BNDES, totalizando R$73,6 milhões. Os 
investimentos ocorreram na linha de carvão vegetal, com melhoria da eficiência energética em 
siderurgia; e na linha de mobilidade urbana e modais de transportes eficientes, com aumento na 
automatização dos controles de trens, aumento da segurança operacional e redução de intervalos entre 
composições. Com a instituição de nova resolução do Bacen, os juros do Fundo foram diminuídos e 
os prazos aumentados, ampliando a possibilidade de acesso e o interesse dos investidores. 

Em fevereiro de 2013 foi criado o Núcleo de Articulação Federativa sobre o Clima - NAFC, 
no âmbito do Grupo Executivo do Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima. O NAFC 
constitui-se em uma iniciativa transversal de fortalecimento da interação entre os diferentes entes 
governamentais e tende a ampliar seus temas de debate para todos os aspectos relacionados à questão 
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da mudança do clima. Em linha com a implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima, 
em 2014 foi dada continuidade ao diálogo com atores setoriais, sociedade civil  e entes subnacionais 
para o entendimento, geração e disseminação de conhecimento e delineamento de ações coordenadas 
sobre adaptação à mudança do clima. 

Em relação à implementação do Programa Brasileiro de Eliminação dos 
Hidroclorofluorcarbonos (HCFCs), em 2013 e 2014, para o setor de manufatura de espumas de 
poliuretano visando a eliminação do consumo de HCFC-141b foram elaborados 22 planos de seleção 
de tecnologia e 15 planos de conversão tecnológica para o setor de manufatura de espumas de 
poliuretano visando a eliminação do consumo de HCFC-141b. Nesse período, foram concluídos 4 
projetos de conversão tecnológica, com a emissão de 3 certificados de adequação e 2 certificados de 
conclusão de projeto, acarretando a eliminação total de 21,19 toneladas PDO (Potencial de Destruição 
do Ozônio) de HCFC-141b. No setor de serviços de refrigeração, com o objetivo de promover a 
redução do consumo de HCFC-22 proveniente dos vazamentos dessa substância para atmosfera, 
foram capacitados 55 instrutores e treinados 557 técnicos para aplicação das boas práticas na 
refrigeração durante a instalação, operação e manutenção de equipamentos de refrigeração comercial 
utilizados principalmente em supermercados. Foram elaboradas duas apostilas, sendo uma sobre boas 
práticas na refrigeração comercial e outra sobre boas práticas para aparelhos de ar condicionado do 
tipo Split, além da implantação do sistema online “ProOzonio” para administração e manutenção 
eficiente de sistemas de refrigeração com acesso gratuito para empresas e profissionais interessados. 

Com relação à operacionalização do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), é papel 
da Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima (CIMGC), Autoridade Nacional 
Designada brasileira composta por representantes de 11 ministérios e presidida pelo MCTI, atestar o 
caráter voluntário do envolvimento dos participantes de projetos de MDL e a contribuição das 
atividades de projeto para o desenvolvimento sustentável do país por meio da emissão de Carta de 
Aprovação. 

Em 2012, a CIMGC recebeu e analisou 121 novas propostas de projetos de MDL, número 
significativamente superior ao submetido nos anos anteriores. Como consequência, a CIMGC emitiu 
118 Cartas de Aprovação para projetos de MDL brasileiros. Além disso, até 31 de dezembro de 2012, 
o Brasil possuía 300 atividades de projetos e oito Programas de Atividades (PoAs) registrados no 
Conselho Executivo do MDL, ocupando a terceira posição no ranking mundial. 

 Nesse mesmo ano, a CIMGC submeteu ao Conselho Executivo do MDL e teve aprovada a 
proposta para que as tecnologias de geração de energia renovável de atividades de projeto de 
microescala desenvolvidas no Brasil recebessem caráter de adicionalidade automática. 

Em 2013, a CIMGC analisou 22 novos projetos de MDL, além dos 17 que se encontravam no 
pipeline. Essa atividade resultou na emissão de 22 Cartas de Aprovação. Ao final desse ano, o Brasil 
possuía 323 atividades de projetos e oito PoAs registrados no Conselho Executivo do MDL com 
estimativa de redução total de 366 milhões tCO2eq e 90 milhões de RCEs emitidas. 

Em 2014, foram submetidas à CIMGC sete novas atividades de projeto. Assim, o Brasil 
permanece na 3ª colocação do ranking mundial de projetos registrados, com um total de 327 
atividades de projeto e oito PoAs registrados. 

Em 2013 e 2014, a Secretaria Executiva da CIMGC promoveu dois cursos de capacitação 
voltados aos membros da CIMGC e ao seu corpo técnico: 1) “Programa de Atividades (PoAs) do 
MDL no Brasil, em parceria com a Sociedade Alemã de Cooperação Internacional Ltda. (GIZ); e 2) 
“Análise de Projetos no Âmbito do Mecanismos de Desenvolvimento Limpo e Elementos sobre o 
Protocolo de Quioto”. 

Como projeção para os próximos períodos e desafios, estão previstas a implementação do 
sistema modular de monitoramento e acompanhamento de redução de emissão de gases de efeito 
estufa (SMMARE) e a publicação do texto de atualização do Plano Nacional sobre Mudança do 
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Clima. Destacam-se, ainda, a publicação e a implementação da Estratégia Nacional de REDD+, bem 
como a ampliação e a diversificação das fontes de recursos do Fundo Clima para apoio a projetos, 
negociando com possíveis doadores e melhorando a eficiência na aplicação dos recursos, a fim de 
aprimorar as oportunidades de captação no Fundo Social. 
 
 
 
Quadro A.5.2.2 – Objetivo fixado pelo PPA 
 
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO  

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

Código  0707 Órgão  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) 

Objetivo não possui metas com esta classificação 

 METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS  

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade 
medida 

a)Prevista 2015 
b)Realizada em 
2014 

c)Realizada 
até 2014 

d)% 
Realização 
(c/a) 

Objetivo não possui metas com esta classificação 

 

METAS QUALITATIVAS  

Sequencial Descrição da Meta 

01 Atualizar o Plano de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca 

02 Elaborar o Programa Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas 

 
 
5.2.2.1 – Análise Situacional 
 

Os trabalhos empreendidos para consecução do objetivo têm sido implementados por meio de 
iniciativas de combate à desertificação e de ações para promoção da adaptação à mudança do clima. 

Em relação às iniciativas para a adaptação à mudança do clima, o trabalho do grupo 
interministerial sobre adaptação foi estruturado para o alcance da meta de elaboração do Plano 
Nacional de Adaptação. 

O trabalho técnico foi divido em onze setores estratégicos: água, cidades, saúde, agricultura, 
segurança alimentar, desastres naturais, transportes, indústria, biodiversidade e ecossistemas, zona 
costeiras, energia e povos e comunidades vulneráveis. Para cada estratégia setorial de adaptação a 
liderança técnica dos trabalhos tem sido conduzida pelo órgão competente. A coordenação, 
colaboração e comunicação entre os órgãos tem sido feita no âmbito do grupo de trabalho. 

Em 2014, após a introdução e capacitação no tema ocorrida ao longo de 2013, o foco do grupo 
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de trabalho foi a elaboração da minuta de texto do Plano, conforme estrutura de documento pactuada. 
Paralelamente ao GT, os subgrupos setoriais estão trabalhando em suas estratégias específicas que 
deverão ter suas minutas finalizadas no primeiro semestre de 2015, a tempo de compor o texto final 
do Plano Nacional de Adaptação. A data para entrega dos subsídios setoriais anteriormente prevista 
para o final de 2014 foi ajustada para o primeiro semestre de 2015 mediante proposta dos membros 
do GT Adaptação, contudo, o prazo limite para finalização do plano manteve-se o mesmo. Todos os 
processos de trabalho estão sendo acompanhados pelo MMA para garantir a convergência de esforços 
e recomendações. 

Em 2014 foi fortalecido o processo de diálogo e participação para a construção do Plano 
Nacional de Adaptação. Foram recebidos subsídios técnicos da sociedade civil de forma direta, 
através de chamada pública realizada no site do MMA bem como de forma indireta através do Fórum 
Brasileiro de Mudanças Climáticas. O diálogo com o setor privado também foi ampliado, resultando 
em debates e recomendações técnicas oferecidas pela Confederação Nacional da Indústria. 

Também foi realizada a articulação federativa com representantes estaduais com a instituição 
do subgrupo de Adaptação no âmbito do Núcleo de Articulação Federativa para o Clima para 
mobilização dos agentes estaduais para a construção do PNA. 

Na descrição do objetivo foram destacados dois resultados esperados para adaptação à 
mudança do clima. Para o resultado “desenvolvimento e divulgação de dados de monitoramento e de 
estudos que indiquem as vulnerabilidades socioeconômicas e ambientais da mudança do clima para 
o planejamento das medidas de adaptação”, as atividades realizadas foram realizadas com êxito com 
apoio da contratação da Fundação Getúlio Vargas e com projeto de financiamento da União Europeia. 
Toda informação e melhor evidência científica disponível foi consolidada e repassada aos órgãos 
pertinentes e demais interessados. Portanto, consideramos um resultado alcançado neste primeiro 
semestre de 2014. Vale ressaltar que haverá um esforço contínuo do Ministério do Meio Ambiente 
em garantir o amplo acesso à informação e conhecimento gerado no tema. 

Outro resultado esperado aponta a redução das prováveis vulnerabilidades dos sistemas 
naturais e humanos, principalmente nas regiões com climas mais propensos a eventos críticos.” Este 
resultado encontra-se em andamento, uma vez que os órgãos estão elaborando as estratégias setoriais 
com medidas adaptativas. O avanço observado neste resultado consiste na identificação da exposição 
e da sensibilidade dos setores à mudança do clima e na melhoria da percepção sobre nossa capacidade 
adaptativa, ou seja, capacidade de resposta ao problema. Com este conhecimento será possível 
desenhar diretrizes e ações custo-efetivas para promover a adaptação. 
Outros resultados alcançados cumulativamente de 2012 a 2014 foram: 

� Instituição do Grupo de trabalho para elaboração do Plano Nacional de Adaptação à mudança 
do clima, do Grupo Executivo, do Comitê Interministerial sobre mudança do clima; 

� Mobilização e capacitação dos atores governamentais e não-governamentais para elaboração 
do plano nacional e o desenvolvimento da capacidade adaptativa nacional; contratação da 
Fundação Getúlio Vargas para elaboração de subsídios para elaboração do Plano; 

� Contínuo fomento a projetos de adaptação pelo Fundo Nacional sobre Mudança do Clima; 
� Estabelecimento de diálogo e demanda por subsídios da sociedade, setor privado, estados da 

federação e conselhos setoriais; e 
� Elaboração da minuta da parte geral do Plano Nacional de Adaptação. 

Dentre os fatores que contribuíram para andamento do objetivo em 2014 indicamos o grande 
interesse da sociedade pelo tema e no engajamento dos órgãos setoriais para encaminhamento de 
trabalhos. Internacionalmente também nota-se uma crescente importância dada ao tema de adaptação 
e um grande interesse sobre o posicionamento Brasileiro no tema. 

Em termos de desafios, consideramos a articulação federativa de grande complexidade. Para 
tanto, formou-se um grupo de trabalho de articulação federativa em adaptação com Estados 
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interessados. A primeira reunião foi realizada em maio de 2014 e a segunda em setembro, que teve 
como resultado um documento com subsídios e recomendações para a construção do PNA 
evidenciando questões relevantes a serem consideradas no Plano Nacional de Adaptação e 
alternativas de coordenação e governança entre os entes para a efetiva ação de adaptação. 
 
 
 
Quadro A.5.2.2 – Objetivo fixado pelo PPA 
 
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO  

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

Código  0487 Órgão  Ministério do Meio Ambiente  

Programa Ambiental Licenciamento e Qualidade 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) 

Objetivo não possui metas com esta classificação 

 METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS  

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade 
medida 

a)Prevista 2015 
b)Realizada em 
2014 

c)Realizada 
até 2014 

d)% 
Realização 
(c/a) 

01  Ampliar em 5% o número de 
operações anuais de fiscalização, 
visando coibir os ilícitos 
relacionados às atividades
degradadoras e poluidoras do meio 
ambiente 

% 5,00  154,90  3.098,00

1.1 Nacional  unidade 293,00 333,00 113,65 

METAS QUALITATIVAS  

Sequencial Descrição da Meta 

02 
Atualizar o Perfil Nacional sobre a Gestão de Substâncias Químicas e publicar o Relatório de Qualidade do Meio 
Ambiente 

03 
Elaborar e implementar o plano de ação para gestão de estoques e resíduos de agrotóxicos considerados poluentes 
orgânicos persistentes 

04 Elaborar e Implementar o plano de ação para redução de emissões de dioxinas e furanos 

05 Implementar a avaliação do risco ambiental para novos ingredientes ativos registrados como agrotóxicos 

 
 
5.2.2.1 – Análise Situacional 

 
O objetivo encontra-se com desenvolvimento dentro do cronograma previsto. Em relação à 

Meta 1, um termo de referência para auxiliar no processo de revisão e atualização do Perfil Nacional 
sobre a Gestão de Substâncias Químicas, foi elaborado, contemplado no âmbito da Revisão 
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Substantiva do Projeto GEF/NIP – Desenvolvimento de um Plano Nacional de Implementação no 
Brasil. 

A Meta 2 representa um dos compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar a Convenção de 
Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs). Durante os anos de 2012 e 2013, o 
inventário de estoques e resíduos de agrotóxicos POPs foi elaborado - além de mais outros 05 
inventários/estudos relacionados à Convenção de Estocolmo - com a consolidação dos dados por 
Unidades da Federação e por substâncias, que serviu de base para a preparação e elaboração do 
respectivo Plano de Ação para eliminação de estoques e resíduos de agrotóxicos POPs. Este Plano de 
Ação compõe o Plano Nacional de Implementação da Convenção de Estocolmo. 

Em relação à Meta 3, em 2013 foi desenvolvido documento contendo subsídios para a 
“formulação de estratégias e Plano de Ação para a redução progressiva das liberações não 
intencionais de POPs (dioxinas e furanos) de fontes antropogênicas”. O Plano de Ação foi discutido 
e aprovado com as instituições e os atores relacionados ao longo de 2014, com início de execução em 
2015.  

Na agenda de qualidade do ar, em 2014 foram concluídos dois importantes estudos que 
possibilitam o perfeito diagnóstico da realidade brasileira e subsidiam a formulação de políticas 
públicas federais. O “Diagnóstico da rede de monitoramento da qualidade do ar no Brasil” apresenta 
o resultado do monitoramento apurado pelos estados em seus levantamentos de campo, trazendo a 
quantificação dos poluentes atmosféricos em cada ponto de monitoramento do país e avaliando 
também a gestão do tema pelos governos estaduais. Já o “Inventário Nacional de Emissões 
Atmosféricas por Veículos Automotores Rodoviários 2013” apresenta os dados mais recentes sobre 
a emissão de poluentes por veículos no Brasil, possibilitando o perfeito direcionamento dos 
programas ambientais de limitação de emissões de poluentes. Ambos os trabalhos apontam para a 
diminuição gradual da emissão de poluentes no país, detectando o acerto regulatório nacional na 
restrição de emissões de fontes poluidoras. 

Em relação especificamente às emissões de poluentes por veículos, foram iniciadas 
importantes fases dos programas de controle de poluição veicular, o PROCONVE L6 (para 
automóveis) e o PROMOT M4 (para motocicletas). A partir de 2014, só foram vendidos no país 
modelos novos de veículos leves e motocicletas de acordo com os mais modernos padrões de motores, 
compatíveis com os combustíveis de baixíssimo teor de enxofre já disponíveis no Brasil, que resultam 
em emissões muito baixas, com importantes impactos no meio ambiente urbano e na saúde pública. 

 
Quadro A.5.2.2 – Objetivo fixado pelo PPA 
 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO  

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

Código  0488 Órgão  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) 
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01  Elaborar o Plano Nacional de 
Ação de Emergência para 
Acidentes Ambientais com 
Produtos Perigosos e apoiar a 
elaboração de 4 Planos de Ação 
Estaduais 

       3,0  

02 Elaborar o Plano Nacional de 
Ação de Emergência para Resgate 
e Reabilitação da Fauna 
Impactada com Óleo 

   0,00 

03  Elaborar o Programa de Gestão de 
Riscos de Acidentes Ambientais 
para as tipologias de 
empreendimentos e atividades 
prioritárias 

       1,00  

 METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS  

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade 
medida 

a)Prevista 2015 
b)Realizada em 
2014 

c)Realizada 
até 2014 

d)% 
Realização 
(c/a) 

04  Elaborar, em parceria com os 
setores envolvidos, 2 Planos de 
Área para combate a 
derramamento de óleo em águas 
jurisdicionais brasileiras 

Planos de 
área 

 2,0    1,00 50,00 

4.1 Região Nordeste  Unidade  1,00      0,00

4.2 Região Sudeste  Unidade  1,00  1,00 100,00

05 Mapear a sensibilidade ambiental 
ao óleo nas bacias sedimentares 
marítimas de Campos e de Pelotas

     

5.1 Região Sul  Informação 
produzida 

1,00  0,00 0,00

5.2  Região Sudeste   Informação 
produzida 

 1,00    0,00  0,00

METAS QUALITATIVAS  

Sequencial Descrição da Meta 

 Objetivo não possui metas com esta classificação 

 

5.2.2.1 – Análise Situacional 
 

O objetivo encontra-se com desenvolvimento dentro do cronograma previsto, tendo todas as 
iniciativas apresentado resultados até 2014. A previsão é de que as metas sejam cumpridas até 
dezembro de 2015.  

Em relação à Meta 1, já foram elaborados 3 Planos de Ação Estaduais de Emergência para Acidentes 
Ambientais com Produtos Perigosos, nos Estados de São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Este último, dentro do 
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convênio celebrado junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
de Minas Gerais, com o objetivo de “Fortalecimento da Comissão Estadual do P2R2 Minas – Ação 
Integrada na Prevenção, Preparação e Resposta Rápida às Emergências com Produtos Perigosos”.  

Quanto à Meta 2, os Mapeamentos da sensibilidade ambiental ao óleo nas bacias sedimentares 
marítimas de Campos/RJ e de Pelotas/RS encontram-se com boa execução e deverão ser concluídos 
dentro do prazo, no ano de 2015, juntamente com o Mapeamento das Bacias Sedimentares Marítimas 
da Foz do Amazonas e Bacia do Pará – Maranhão / Barreirinhas. 
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5.2.3 – Ações 
 

5.2.3.1 Ações – OFSS  
 

 
Quadro A.5.2.3.1 – Ações de responsabilidade da UJ – OFSS 
 
Identificação da Ação 

Código 20VU                                                                              Tipo: Atividade  

Título  
Políticas e Estratégias de Prevenção e Controle do Desmatamento no âmbito da União, Estados e 
Municípios 

Iniciativa  
Formulação, implementação, monitoramento e avaliação de planos e estratégias de prevenção e 
controle do desmatamento de forma integrada entre os órgãos federais,  Estados e Municípios 

Objetivo 
Promover a queda contínua do desmatamento ilegal, com ênfase na fiscalização ambiental e na 
articulação entre os entes federados.                                                       Código: 0475 

Programa Florestas, Prevenção e Controle do Desmatamento e dos Incêndios Código: 2036    Tipo: Temático  

Unidade 
Orçamentária 

 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 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

 382.700  382.700  201.906  1.140  1.140  0  200.766 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 
medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

 Política estabelecida  Unidade 1,00  1,00 1,00 

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 

90.485 0 90.485 Política estabelecida Unidade  0 

 
 
5.2.3.1 – Análise Situacional 
 

Os recursos alocados na ação 20VU foram utilizados durante o ano de 2014 para execução de 
atividades de apoio à Estratégia Nacional de REDD+ e ao planejamento estratégico do Departamento 
de Políticas para Combate ao Desmatamento (DPCD/SMCQ/MMA), conforme descrito abaixo: 

� Serviços de diagramação de duas notas informativas (policy briefs): Nota Informativa 4: 
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REDD+ na UNFCCC e Nota Informativa 3: REDD+ e povos indígenas. Documentos de 
divulgação apenas por meio eletrônico, disponíveis no site REDD+ Brasil 
(www.mma.gov.br/redd); 

� Descentralização para a Universidade Federal de Lavras – UFLA, por meio da celebração do 
Termo de Execução Descentralizada nº 0004/2014/SMCQ, para apoiar a elaboração de 
metodologias, definições de procedimentos e análise de requisitos para o futuro 
desenvolvimento do Sistema de Informações sobre Salvaguardas de REDD+ (SIS), dos 
Sistemas de Cota de Reserva Ambiental (CRA) e de Programas de Regularização Ambiental 
(PRA), e do Sistema de Gestão de Contratos do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Florestal. O valor descentralizado corresponde à execução das seguintes metas: a) elaboração 
do documento de visão a partir de uma análise e complementação das necessidades de 
informação dos usuários internos e externos do sistema, bem como definição de seu escopo e 
mapeamento dos macrofluxos dos Sistemas de Informação e b) análise de requisitos de forma 
a desenvolver arcabouço; e   

� Serviços de apoio logístico à Oficina de Avaliação dos resultados das agendas do DPCD em 
2014 e Planejamento 2015, realizada nos dias 17 e 18/12/2014 no Centro de Convenções Israel 
Pinheiro. Em consonância com as etapas do projeto de elaboração e implantação do 
planejamento estratégico do MMA e com o objetivo de melhorar seu desempenho com foco 
em resultados, o DPCD iniciou em 2012 seu planejamento estratégico. Dando continuidade a 
esse processo, foi realizada a referida Oficina. 

 
Quadro A.5.2.3.1 – Ações de responsabilidade da UJ – OFSS 
 
Identificação da Ação 

Código 20VX                                                                            Tipo: Atividade  

Título  Fomento para a Melhoria da Qualidade Ambiental 

Iniciativa  

Fomento aos órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) para o aperfeiçoamento 
de redes de monitoramento de qualidade do ar, assim como para a elaboração de inventários 
regionais de poluentes atmosféricos e para o aperfeiçoamento de seus processos internos de gestão 

Objetivo 

Aperfeiçoar os mecanismos de gestão e de controle voltados para a prevenção da contaminação e 
da poluição ambiental, e para o gerenciamento de substâncias perigosas, visando garantir a 
melhoria da qualidade ambiental.  Código: 0487 

Programa Licenciamento e Qualidade Ambiental  

Unidade 
Orçamentária 

 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 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

555.545 555.445 166.177 150.274 150.274 0 15.903 

Execução Física 

Descrição da meta Montante 
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Unidade de 
medida 

Previsto Reprogramado Realizado 

 Projeto apoiado  Unidade 1,00  1,00 1,00 

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 

18.245 0 90.485 Projeto apoiado  Unidade  0 

 
 
5.2.3.1 – Análise Situacional 
 

Vem sendo mantido contato junto à área técnica do Inmetro – Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, para a celebração de um Termo de Cooperação, no âmbito do Programa de Análise de 
Produtos daquele Instituto, para a identificação do teor de chumbo em tintas, que encontra-se em 
análise jurídica tanto no Ministério do Meio Ambiente quanto no Inmetro. 

A Ação “Controle e Regulação de Agrotóxicos e Biocidas”, foi desenvolvida no âmbito do 
Projeto “Diálogos Setoriais Brasil – União Europeia” com o objetivo de conhecer a experiência 
europeia nos processos de registro e avaliação destes produtos químicos. Foram contratados 
consultores para elaboração de estudos, realizadas missões técnicas a instituições europeias afetas ao 
controle destas substâncias e realizado seminário de encerramento da Ação, para divulgação dos 
resultados e discussão de encaminhamentos com os principais atores afetos ao tema: setor privado 
relacionado a agrotóxicos, órgãos ambientais estaduais e de saúde e agricultura, além de 
representantes de ONGs e Movimentos Sociais.  

Encontra-se em negociação parceria com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – 
CETESB - para: (i) fortalecimento da capacidade analítica de POPs; (ii) monitoramento da 
contaminação ambiental (especialmente por agrotóxicos) e (iii) capacitação de órgãos estaduais de 
meio ambiente. 

Capacitação de técnicos de 9 órgãos estaduais de meio ambiente (INEMA/BA, SEMACE/CE, 
IBRAM/DF, SEAMA/ES, IMASUL/MS, SEMA/MT, SEMA/PA, SEMA/PR, FEPAM/RS) junto ao 
Programa Internacional para Capacitação Intensiva para a Gestão Ambiental de Substâncias Químicas 
e Resíduos, em especial Poluentes Orgânicos Persistentes e Mercúrio – CETESB/SP.  

Capacitação de 20 membros da Comissão Nacional de Segurança Química sobre o LIRA 
Guidance do PNUMA, para o desenvolvimento de infraestruturas legais e institucionais para a gestão 
de substâncias químicas. 
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Capacitação de 5 Analistas Ambientais da Gerência de Segurança Química no curso de 
Estratégias em Gestão de Substâncias Químicas do International Trainning Programme oferecido pela 
Agência de Cooperação Internacional da Suécia (SIDA), em conjunto com a Agência Sueca de 
Químicos (KEMi).  

Realização de Seminário sobre Mercúrio, em Cooperação com a Agência Sueca de Químicos 
(KEMi), com 60 participantes e realização do Workshop Sub-regional dos países da América do Sul 
para a Ratificação e Início de Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio, com 46 
representantes. 
 
 
Quadro A.5.2.3.1 – Ações de responsabilidade da UJ – OFSS 
 
Identificação da Ação 

Código 20VW                                                                            Tipo: Atividade  

Título  
Prevenção, Preparo e Resposta a Danos Ambientais Causados pela Indústria do Petróleo e por 
Substâncias e Produtos Químicos Perigosos 

Iniciativa  
Gestão de Risco de Emergências Ambientais, Preparação e Atendimento à Ocorrência de Acidentes 
Ambientais com Produtos Perigosos 

Objetivo 
Promover a Gestão dos Riscos relacionados às Emergências Ambientais com ênfase nos Produtos 
Perigosos, visando a Proteção da População e do Meio Ambiente.                Código: 0488 

Programa Licenciamento e Qualidade Ambiental  

Unidade 
Orçamentária 

 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 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

1.705.815 1.705.815 1.700.399 759.442 755.523 3.919 940.957 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 
medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

 Projeto apoiado  Unidade 3,00  3,00 3,00 

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 

732.907 0 0 Projeto apoiado  Unidade  0 
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5.2.3.1 – Análise Situacional 
 

Execução do Projeto de Desenvolvimento do Plano Nacional de Implementação da 
Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs), com a conclusão dos 
inventários referentes a POPs: (i) Estoques e resíduos de agrotóxicos; (ii) Bifenilas Policloradas 
(PCB's); (iii) Áreas Contaminadas; (iv) Análise e revisão da legislação nacional referente aos POPs; 
(v) Novos POPs de uso industrial. A partir dos Inventários, foram elaborados os Planos de Ação para 
Implementação da Convenção de Estocolmo no Brasil: i) Plano de Ação para Redução Progressiva 
das Liberações de Poluentes Orgânicos Persistentes de Formação Não-Intencional, Provenientes de 
Fontes Antropogênicas (dioxinas e furanos); (ii) Plano de Ação para Gestão de Estoques e Resíduos 
de POPs Utilizados como Agrotóxicos e Outros Usos; (iii) Plano de Ação para os Novos Poluentes 
Orgânicos Persistentes (Novos POPs) de Uso Industrial; (iv) Plano de Ação para a Gestão Adequada 
das Bifenilas Policloradas (PCB); e (v) Plano de Ação para a Gestão de Áreas Contaminadas com 
Poluentes Orgânicos Persistentes. 

Em 2014 foram realizadas negociações com o Setor de Químicos do PNUMA-Genebra para 
ajustes no projeto de cooperação para “inventariar as emissões e liberações de mercúrio e apoiar o 
processo inicial de implementação da Convenção de Minamata”. Esse projeto, foi aprovado no âmbito 
do GEF, no valor de US$ 821,918 e será implementado por intermédio do Escritório do PNUMA no 
Brasil. 

No ano houve a continuidade da execução do Termo de Cooperação MMA/CNPq Nº 
002/2011, voltado ao mapeamento da sensibilidade ambiental ao óleo da zona costeira e marinha para 
as 4 bacias sedimentares restantes para a conclusão do “Plano Cartográfico para Mapeamento de 
Sensibilidade Ambiental a Derramamento de Óleo em Áreas Costeiras e Marinhas” que abrange toda 
a costa brasileira. Para possibilitar a execução completa de todos os projetos de Mapeamento de 
Sensibilidade Ambiental a Derramamento de Óleo em Áreas Costeiras e Marinhas (Cartas SAO) para 
as Bacias Sedimentares Marítimas da Foz do Amazonas, Bacia do Pará – Maranhão / Barreirinhas, 
Bacia de Campos e Bacia de Pelotas contratados, houve a necessidade de prorrogação do Termo de 
Cooperação com o CNPq até 31/12/2015.  

Continuidade do acompanhamento da execução dos projetos de mapeamento de áreas de risco 
e fortalecimento das Comissões Estaduais do P2R2 (Plano Nacional de Prevenção, Preparação e 
Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos) nos Estados de 
Alagoas, Mato Grosso do Sul (concluído em 30/11/2014), Santa Catarina e Tocantins.  

Em relação ao Convênio celebrado com o Estado do Paraná, com o objetivo de 
“Desenvolvimento de uma ação integrada de prevenção, preparação e resposta rápida a emergências 
ambientais com produtos químicos perigosos no estado do Paraná, com foco nas áreas suscetíveis de 
contaminação de mananciais de abastecimento de água”, ainda não houve o repasse dos recursos, por 
parte do MMA, em função de o Estado não ter realizado o depósito dos recursos da contrapartida na 
conta específica do convênio. 
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Em virtude de não haver repassado recursos referentes ao exercício de 2013, houve atraso na 
execução das atividades previstas no âmbito do Termo de Cooperação com a Universidade Federal 
de Santa Catarina. Adicionalmente, houve contingenciamento inicial e demora na liberação 
orçamentária e financeira dos recursos previstos para 2014. Como consequência, houve necessidade 
de prorrogar a vigência do Termo de Cooperação para 31/12/2015, cujos recursos referentes a 2013 
e 2014 foram repassados somente no último quadrimestre de 2014, totalizando o repasse de 100% 
dos recursos. Em virtude de dificuldades de execução, principalmente relacionadas à aquisição de 
bens e serviços, houve a necessidade de prorrogação da vigência dos Convênios relacionados aos 
Mapeamento de Áreas de Risco dos Estados de Alagoas (vigência até 14/05/2015) e Tocantins 
(vigência até 31/12/2015). 

Celebrado convênio com o estado de Minas Gerais, junto à Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável com o objetivo de “Fortalecimento da Comissão Estadual 
do P2R2 Minas – Ação Integrada na Prevenção, Preparação e Resposta Rápida às Emergências com 
Produtos Perigosos”. Após a gestão do Departamento e da Assessoria Orçamentária da SMCQ junto 
à SPOA, foi possível conseguir o descontingenciamento, remanejamento e liberação da totalidade 
dos recursos previstos na Ação para empenho neste convênio. 
 
 
Quadro A.5.2.3.1 – Ações de responsabilidade da UJ – OFSS 
 
Identificação da Ação 

Código 20W1                                                                           Tipo: Atividade  

Título  Iniciativas para Implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima 

Iniciativa  Implementação  do Plano Nacional sobre Mudança do Clima 

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 

Programa Mudanças Climáticas   

Unidade 
Orçamentária 

 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 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

2.298.744 2.298.744 898.491 306.120 305.120  593.371 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 
medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 
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 Política Implementada  Unidade 1,00  1,00 1,00 

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 

221.862 199.106 0 Política Implementada  Unidade  0 

Localizador: 7000 - Pesquisa Centro Brasil/China e estudos para economia de Baixo Carbono - No Estado do Rio de 
Janeiro 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

1.350.000 1.350.000 1.156.827 0 0 0 1.156.827 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 
medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

 Política Implementada  Unidade 1,00  1,00 1,00 

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 

0 0 0 Política Implementada Unidade  0 

Localizador: 7002 - Pesquisa, estudos, seminários e formação técnica - No Estado do Rio de Janeiro 

Lei Orçamentária 2014 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

1.150.000 1.150.000 1.130.650 0 0  1.130.650 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 
medida 

Montante 

Previsto Reprogramado Realizado 

 Política Implementada  Unidade 1,00  1,00 1,00 

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 

0 0 0 Política Implementada   Unidade  0 
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5.2.3.1 – Análise Situacional 
 

A SMCQ recebeu no primeiro trimestre de 2014, os últimos produtos do Contrato nº 
001/2012, celebrado entre MMA/SMCQ e o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos – CGEE, que 
busca auxiliar no acompanhamento dos Planos Setoriais, bem como elaborar, implementar, 
acompanhar e avaliar a estratégia de monitoramento da redução de emissões de gases de efeito estufa. 
A implementação da proposta de desenho do Sistema de Monitoramento (SMMARE) está sendo 
construída, e uma das grandes dificuldades está na carência de recursos humanos nos ministérios 
setoriais e instituições parceiras (ex. MME, MDIC, MAPA, INPE,etc) dedicados para atender as 
demandas de elaboração de dados específicos para a realização do monitoramento. Mas ainda assim, 
foi possível que o MMA, em conjunto com o MRE, tenha entregue à Secretária Executiva da 
Convenção sobre Mudança do Clima, em junho de 2014 na cidade de Bonn, Alemanha, seu nível de 
referência de emissões florestais para pagamentos por resultados de REDD+, o qual será de extrema 
relevância para os resultados a serem obtidos pelo SMMARE. O Brasil foi o primeiro país a fazê-lo. 
Esse documento é um dos requisitos que países em desenvolvimento devem cumprir para serem 
elegíveis para o pagamento por resultados REDD+.  Ao longo do segundo semestre de 2014, esse 
documento foi avaliado por especialistas da UNFCCC e o seu relatório de avaliação foi aprovado na 
Conferência das Partes (COP 20), realizada em Lima, Peru, em dezembro de 2014. Outra ação 
relevante que merece destaque é a assinatura do contrato entre SMCQ/MMA e GeoConsult para 
elaboração de ferramenta metodológica quantitativa para o cálculo da contribuição efetiva de cada 
país para o aumento da temperatura média global da superfície terrestre. Os produtos serão entregues 
no início de 2015. 

 
Na ação 20W1 foram executadas as emendas parlamentares de nºs  27900004 e 27900006  de 

autoria do Dep. Alfredo Sirkis, por meio da celebração dos Termos de Execução Descentralizada  nº 
s 001 E 002/SMCQ – 2014, cujos objetos: Apoio ao Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas e ao 
Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, no valor de R$ 1.150.000,00 e Apoio ao Programa de 
Capacitação e Disseminação da Energia Solar, no valor de R$ 1.350.000,00. 

 
 

 
5.2.3.3- Ações não Previstas na LOA 2014 – Restos a Pagar não Processados – OFSS  
 

Não se aplica  
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5.3 – Informações sobre outros Resultados da Gestão  
 

Como outros resultados de gestão, vale destacar o Projeto PNUD BRA/09/G31 
‘Transformação do Mercado de Eficiência Energética no Brasil’, no qual tem sido realizadas ações 
com a finalidade de desenvolver e estimular o mercado de eficiência energética- EE em edificações 
como um todo, com atividades voltadas para os principais setores envolvidos, criando condições para 
que se multipliquem os projetos de EE. O Projeto tem disseminado a importância da EE em 
edificações, seja na sua contribuição para redução de gastos com energia, seja na consequente redução 
de emissões de gases de efeito estufa.  

Até o momento, as principais atividades e ações estão focadas na promoção da adoção de 
estratégias de eficiência energética de edificações pelo setor público e na capacitação e sensibilização 
acerca dos dispositivos e conceitos em eficiência energética de edificações. 
Para promover a EE em edificações públicas, foi realizado o projeto executivo do retrofit do Bloco B 
(Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Cultura) da Esplanada dos Ministérios, utilizando 
como referências os critérios de etiquetagem do PBE-Edifica (Programa Brasileiro de Etiquetagem) 
do Inmetro/Procel. O projeto foi concluído em novembro de 2014 e recebeu a etiqueta Nível A (maior 
nível) do PBE- Edifica. As publicações resultantes dessa contratação foram: 
Livro: Guia Prático de Eficiência Energética. Reunindo a Experiência Prática do Projeto de 
Etiquetagem: Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Cultura. Brasília, MMA, 2014. ISBN 
978-85-7738-197-5. 

Etiquetagem do nível de eficiência energética do edifício sede do ministério do meio ambiente 
e ministério da cultura – bloco b/esplanada dos ministérios - Relatório final com resultados finais 
agregados e o mapeamento das principais oportunidades de intervenção e análise custo/benefício das 
mesmas. Março, 2014. 
Etiquetagem do nível de eficiência energética do edifício sede do ministério do meio ambiente e 
ministério da cultura – bloco b/esplanada dos ministérios - Relatório do Produto 3 – Medidas de 
Conservação de Energia (MCE) e Análise de Investimentos. Fevereiro de 2014. 

O termo de referência dessa contratação foi solicitado em outubro de 2014 pela prefeitura da 
Universidade de Brasília e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórias como exemplo e 
modelo. Especialmente após a edição da IN 02/2014 MPOG, que torna obrigatória a etiquetagem dos 
prédios públicos federais acima de 500m2, este trabalho tem demonstrado sua importância e potencial 
de replicabilidade para outros blocos da Esplanada dos Ministérios. A próxima etapa é o 
assessoramento das áreas técnicas e de compras do Ministério do Meio Ambiente para a licitação e 
execução das medidas necessárias para o alcance da etiquetagem nível A do edifício sede do 
Ministério do Meio Ambiente em Brasília.  
 

Outro destaque é o  Projeto PNUD BRA/09/G31 desenvolveu ainda a plataforma Projeteee - 
Projetando Edificações Energeticamente Eficientes, uma plataforma online de suporte à profissionais 
projetistas a fim de auxiliá-los a incorporar conceitos de eficiência energética aos projetos de novas 
construções desde suas fases iniciais. Esta ferramenta já está sendo utilizada como ferramenta didática 
nas disciplinas de conforto ambiental e eficiência energética em cursos de arquitetura no País e, desde 
que começou a operar em 2014, contou com 8500 visualizações de página até o momento. Foram 
produzidos e entregues em 2014 os seguintes documentos: 

 
� Documento técnico contendo: (a) metodologia de desenvolvimento, tratamento e 

apresentação das informações, (b) conteúdo desenvolvido e tratado para os itens de 
caracterização climática, estratégias de projeto e componentes construtivos (c) definição das 
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características gráficas necessárias para a apresentação das informações;  
� Documento técnico contendo: (a) Descrição do Plano de teste da ferramenta; (b) resultados 

da prova de conceito do sistema para validação da arquitetura da informação com dados 
fictícios e validação do comportamento inicial esperado, (c) as telas do projeto gráfico 
desenvolvido para o sítio eletrônico, de acordo com padrões definidos pela equipe técnica do 
MMA e PROCEL, (d) código fonte aberto incluindo atualização do software SOL-AR e da 
primeira versão oficial do sistema com os dados reais e a funcionalidade web de cálculo em 
U, hospedado no servidor escolhido, (e) resultados da alimentação da Biblioteca e da 
implementação da área administrativa do sistema, onde será possível inserir as cidades e suas 
respectivas carta solares, tratamento e ampliação de base fotográfica, estratégias de projeto e 
dados de materiais construtivos atualizados. O acesso ao código fonte da aplicação deve ser 
disponibilizado para permitir o uso, a cópia, o estudo e a redistribuição, considerando as 
devidas medidas para manter a segurança do sistema;  

� Documentação do sistema contendo Plano de Treinamento e Manual do usuário. Material de 
apresentação em formato PPT, com telas de cada um dos conteúdos principais da biblioteca, 
para divulgação. Participação em 3 workshops[1], sendo 1 workshop para treinamento dos 
administradores do sistema e 2 workshops para divulgação da ferramenta para arquitetos, 
engenheiros; e  

� Documento técnico contendo: Correções e ajustes da primeira versão do sistema em relação 
à implementação, design, interação e comunicação com a ferramenta S3E; Descrição 
preliminar dos problemas identificados após a implantação do sítio eletrônico e metodologias 
utilizadas para saná-los, além das avaliações das estatísticas de acesso e resposta dos usuários. 

 
Também foi elaborado, e concluído em março de 2014, o estudo “Estado da arte dos contratos 

de eficiência energética no Brasil”, o qual investigou as especificidades das contratações de projetos 
de EE em edifícios no Brasil. O estudo avaliou os modelos de negócio da Eficiência energética 
internacionalmente e nacionalmente, apresentou estudos de caso e discorreu sobre a situação no Brasil 
pautado em entrevistas com uma série de agentes da EE em edifícios no âmbito nacional.  

Foram ainda desenvolvidos modelos de acesso ao mecanismo de Garantia de Eficiência 
Energética (EEGM): Modelo de auditoria energética de edifícios e Metodologia para avaliação 
técnica de projetos de EE. Estes produtos objetivam oferecer referências para o mercado de ESCOs 
e prestadores de serviços acerca dos requisitos mínimos necessários para consolidação de um projeto 
que visa acessar financiamento com instituições financeiras. Tendo sido produzidos os seguintes 
relatórios e ferramentas: 
 
 

� Modelo de relatório para aval técnico de especialistas e metodologia de avaliação de projetos 
de eficiência energética para aval técnico, fevereiro de 2014;  

� Roteiro para Qualificação de Profissionais para Contratação de Avaliador Independente, abril 
2014;  

� Relatório com Resumo dos Workshops realizados no âmbito do contrato para Elaboração dos 
Modelos de Acesso ao EEGM, abril 2014; e  

� Ferramenta de avaliação de diagnóstico energético. Abril de 2014. 
 

Como resultado de todo esse trabalho, o Diretor do Departamento de Mudanças Climáticas 
foi convidado pela organização do 11º Congresso Brasileiro de Eficiência Energética, 21 e 22 de julho 
de 2014, a proferir palestra sobre a Política Nacional de Mudança do Clima e os compromissos 
setoriais assumidos pelo país.  
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Quanto às ações de capacitação e sensibilização, o Projeto PNUD BRA/09/G31 tem realizado 
capacitações com os diversos agentes responsáveis por edifícios públicos e privados, instituições 
financeiras e empresas de serviços de conservação de energia (ESCOs). Para definir a estratégia de 
acesso e áreas temáticas principais para realização das atividades de treinamento, capacitação e 
informação, foi elaborado Plano de Capacitação do Projeto em parceria com Ministério de Minas e 
Energia, Procel/ Eletrobrás, Agência Nacional de Energia Elétrica- ANEEL e Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão- MPOG. A partir da elaboração deste plano foi firmado Acordo 
de Cooperação Técnica com a Escola Superior de Administração Fazendária- ESAF para realização 
das capacitações no setor público.  

Foram sensibilizadas 1.370 pessoas sobre o EEGM, o projeto de retrofit do Bloco B da 
Esplanada dos Ministérios e o ProjetEEE (http://projeteee.ufsc.br). Mais de 150 agentes públicos e 
privados foram treinados sobre Auditoria Energética de edifícios, Modelos de acesso ao Mecanismo 
de Garantia de Eficiência Energética do BID, Etiquetagem de Edifícios no âmbito do Programa 
Brasileiro de Etiquetagem- PBE Edifica e análise financeira de projetos de EE. Já foram realizadas 3 
oficinas de 4hs (29 participantes no total) e 1 treinamento de 20hs (40 participantes) sobre o PBE 
Edifica no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica firmado com a ESAF. 
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5.4 – Informação sobre Indicadores de Desempenho Operacional  
 
 
Quadro A.5.4 – Indicadores de Desempenho 
 

Denominação 
Índice de 
Referência 

Índice 
Previsto 

Índice 
Observado Periodicidade Fórmula de Cálculo 

      

Instrumentos 
que contribuam  
para as ações  de  
mitigação  e  
adaptação à 
mudança do  
clima e para a 
melhoria da 
qualidade 
ambiental. 

80 80 116 Anual  Somatório dos instrumentos 
elaborados e acompanhados no 
período. 

Redução de 
emissões de 
gases de efeito 
estufa do setor 
florestal. 

18% a 
23,4% 

18% 22,2% Anual Percentual da redução de emissões de 
gases de efeito estufa do setor florestal 
alcançada em relação à projeção de 
redução de emissões para 2020 de 
acordo com o compromisso adotado 
no âmbito da Política Nacional sobre 
Mudança do Clima. 

      

 
 
5.4 – Análise dos Resultados observados  
 
1- Indicador: Instrumentos que contribuam para as ações de mitigação e adaptação à mudança do 

clima e para a melhoria da qualidade ambiental. 
 

� A  meta  apurada em 31.12.2014 foi de 116  unidades, portanto, ultrapassando a meta prevista, 
para atingimento da meta foram executados as seguintes metas intermediárias: a) Elaboração 
e implementação de Decretos, Portarias, Resoluções, Projetos de Lei, Instruções Normativas, 
Planos.; b) Convênios, Contratos, Termos de Cooperação, Acordos/Projetos de Cooperação 
Técnica,  Protocolo de Intenções firmados e acompanhados;  e c)  Publicações efetuadas.  

 
2- Indicador: Redução de emissões de gases de efeito estufa do setor florestal. 
 

� Percentuais entre 30% e 39%:  
No que se refere às emissões nacionais de gases de efeito estufa, há um compromisso nacional 
voluntário (Lei nº 12.187/2009) de reduzi-las entre 36,1% e 38,9% em relação às emissões 
projetadas até 2020.  
Para a construção do indicador da iniciativa estratégica (2014-2020), considerou-se a redução 
máxima do compromisso (39%) em 2020, e então foi realizada uma regressão até 2014 a fim de 
criar uma linha temporal com metas intermediárias (que não existem no referido compromisso 
nacional). Em função dessa regressão, para 2014, o percentual resultante foi 30% de redução das 
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emissões nacionais.  
 

� Percentuais entre 18% e 23,4%:  
Considerando que o compromisso voluntário de redução de emissões de gases de efeito estufa 
oriundas do desmatamento da Floresta Amazônica corresponde a 60% do total do compromisso 
nacional, aplicou-se o valor de 60% como fator multiplicativo em relação às metas anuais 
propostas para a iniciativa estratégica no período 2014-2020, obtendo-se os percentuais de 
redução de 18% a 23,4%.  

 
 Os valores para 2014 (30% para as emissões nacionais e 18% para as emissões da Floresta 
Amazônica) são independentes entre si, de maneira que não há multiplicação de um pelo outro (não 
é 18% de 30% e sim 60% de 30% que dá o valor de 18%).  
 Com relação às emissões nacionais (30% para 2014), os dados mais atualizados são referentes 
ao ano de 2012 (fonte: Estimativas Anuais de Emissões de Gases de Efeito Estufa no Brasil – 2ª 
edição, MCTI, 2014), mas o indicador da iniciativa não depende da emissão nacional de 2014, e sim 
da redução das emissões na Amazônia (2014) e do total projetado de emissões nacionais (2020). O 
30% foi utilizado apenas para construir o indicador. 

No que se refere ao indicador adotado para a iniciativa estratégica, obteve-se um percentual 
de 22,2% de redução, garantindo-se o cumprimento da meta para 2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

18 18,6 19,2
20,4

21,6
22,8 23,4

22,2

Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa do bioma Amazônia - em %

meta valor apurado
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5.5 – Informações sobre Custos de Produtos e Serviços  
 
 Item responsabilidade da SECEX/MMA. 
 
 
6.1– Programação e Execução das Despesas  
 
6.1.1 Programação  
 
 
Quadro A.6.1.1 – Programação de Despesas 
 
Unidade Orçamentária: Ministério do Meio 
Ambiente  Código UO: 44101 UGE: 440031 

Origem dos Créditos Orçamentários 

Grupos de Despesa Correntes 

1 – Pessoal e Encargos Sociais 2 – Juros e Encargos 
da Dívida 

3- Outras Despesas 
Correntes 

DOTAÇÃO INICIAL       7.230.539 

CRÉDITOS 

Suplementares  0  0  0 

Especiais 
Abertos 0   0  0 

Reabertos 0   0  0 

Extraordinários  
Abertos 0   0  0 

Reabertos 0   0  0 

Créditos Cancelados 0  0   451.408 

Outras Operações  0  0 0 

Dotação final 2014 (A)  0  0 6.779.131 

Dotação final 2013(B)  0  0 7.499.246 

Variação (A/B-1)*100  0  0 -9,6 

Origem dos Créditos Orçamentários 

Grupos de Despesa Capital 
9 - Reserva de 
Contingência 

4 – Investimentos 5 – Inversões 
Financeiras 

6- Amortização da 
Dívida 

DOTAÇÃO 
INICIAL  

 
1.070.825  0  0  0 

CRÉDITOS 
Suplementares   451.408  0 0   0 

Especiais Abertos 0   0 0   0 
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Reabertos 0   0 0   0 

Extraordinários  
Abertos 0   0 0   0 

Reabertos 0   0 0   0 

Créditos Cancelados 0   0 0  0  

Outras Operações 0   0 0  0  

Dotação final 2014 (A) 1.522.223   0 0  0  

Dotação final 2013(B)   300.331  0 0  0  

Variação (A/B-1)*100  406,85  0 0  0  

 
6.1.1.1 – Análise Critica 
 

Comparando o orçamento dos exercícios 2014 e 2013, ocorreu um acréscimo de 15,66%, 
considerando o valor de R$ 2.500.000,00(dois milhões e quinhentos mil reais) referente a emenda 
parlamentar, entretanto, excluindo os valores das emendas nos dois exercícios, o acréscimo passa 
para 1,11%, entretanto, esse acréscimo o que representa muito pouco, uma vez que as atribuições da 
SMCQ foram ampliadas com o Departamento de Políticas para Combate ao Desmatamento e 
consequentemente o orçamento do programa Florestas, Prevenção e Controle do Desmatamento e dos 
Incêndios.  

Portanto, os decréscimos registrados no orçamento da SMCQ vêm ocorrendo desde do 
exercício de 2010, restringindo bastante o desempenho das atividades da SMCQ.  

A cada ano durante a elaboração do PLOA, esta unidade solicita ampliação desde valores, 
demonstrando sua real necessidade, no entanto, pelos limites fixados pelos órgãos de planejamento 
ao MMA, torna-se difícil o atendimento das solicitações.  
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6.1.2 – Movimentação de Créditos Interna e Externa 
 
 
Quadro A.6.1.2.1 – Movimentação Orçamentária Interna por Grupo de Despesa 

Movimentação dentro de mesma Unidade Orçamentária entre Unidades Jurisdicionadas Distintas 

Origem da 
Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 
1 – Pessoal e 
Encargos 
Sociais 

2 – Juros e 
Encargos 
da Dívida 

3 – Outras 
Despesas 
Correntes 

Concedidos 

 440031 

 440069 18.542.2050.20W1.0001      70.000 

440001 

18.122.2124.2000.0001   334.307 

18.542.2036.20VU.0001   11.906 

18.542.2045.20VW.0001   299.456 

18.542.2045.20VX.0001   49.540 

18.542.2050.20W1.0001   166.296 

Recebidos 

 440002  440031 

 18.122.2124.2000.0001      327.631 

18.542.2045.20VW.0001   504.549 

18.542.2045.20VX.0001   136.701 

 18.542.2050.20W1.0001   322.896 

 18.542.2050.20W1.7002   19.350 

Origem da 
Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas de Capital 

Concedente Recebedora 4 – 
Investimentos 

5 – 
Inversões 
Financeiras 

6 – Amortização 
da Dívida 

Concedidos  -  -         

Recebidos 
 440002  440031 

18.542.2045.20VW.0001  436.408     

18.542.2050.20W1.7000 19.350   

Movimentação entre Unidades Orçamentárias do mesmo Órgão 

Origem da 
Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 
1 – Pessoal e 
Encargos 
Sociais 

2 – Juros e 
Encargos 
da Dívida 

3 – Outras 
Despesas 
Correntes 

Concedidos             

Recebidos  447002  440031  18.122.2124.2000.0001      40.000,00 

UG  Classificação da ação Despesas de Capital 
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Origem da 
Movimentação Concedente Recebedora 4 – 

Investimentos 

5 – 
Inversões 
Financeiras 

6 – Amortização 
da Dívida 

Concedidos             

Recebidos             

 
 
Quadro A.6.1.2.2 – Movimentação Orçamentária Externa por Grupo de Despesa 
 

Origem da 
Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 
1 – Pessoal e 
Encargos 
Sociais 

2 – Juros e 
Encargos da 
Dívida 

3 – Outras 
Despesas 
Correntes 

Concedidos 

 440031  153032 

 18.542.2036.20VU.0001      190.000 

18.542.2045.20VW.0001   400.000 

440031 153115 

18.542.2045.20VW.7000   610.000 

18.542.2045.20VW.7002   1.130.650 

44031 495001 18.543.2067.10TT.0042   149.460 

Recebidos             

Origem da 
Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas de Capital 

Concedente Recebedora 4 – 
Investimentos 

5 – Inversões 
Financeiras 

6 – 
Amortização da 
Dívida 

Concedidos  440031  153115 18.542.2045.20VW.7002  546.827     

 440031 495001 18.543.2067.10TT.0042 41.000   

Recebidos             

 
 
 
 
6.1.3 – Realização da Despesa  
 
6.1.3.1 – Despesas Totais Por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Total 
 
 Os créditos da UJ são recebidos por meio de movimentação (provisão), portanto será 
apresentado no  item 6.1.3.5. 
 
 
6.1.3.3 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Crédito Originários – Total 
 
 Os créditos da UJ são recebidos por meio de movimentação (provisão), portanto será 
apresentado no  item 6.1.3.6. 
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6.1.3.4 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários – Valores 
Executados Diretamente pela UJ 
 
 Não se aplica.  
 
 
 
6.1.3.5  - Despesas Totais Por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação 
 
 
Quadro A.6.1.3.5 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação -  

Valores em R$ 1,00 
 

Modalidade de Contratação 

Despesa Liquidada Despesa paga 

2014 2013 2014 2013 

1.Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)  405.218  407.764  398.916  407.764 

a) Convite         

b) Tomada de Preços         

c) Concorrência         

d) Pregão   405.218  407.764  398.916   407.764 

e) Concurso         

f) Consulta         

g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas         

2. Contratações Diretas (h+i)  217.698  89.067  209.675   89.067 

h) Dispensa  209.675  89.067  209.675   89.067 

i) Inexigibilidade  8.023  0  0  0 

3. Regime de Execução Especial         

j) Suprimento de Fundos         

4. Pagamento de Pessoal (k+l)  222.801  176.379  222.801  176.379 

k) Pagamento em Folha         

l) Diárias  222.801  176.379  222.801  176.379 

5. Outros 524.889  524.889  

6. Total (1+2+3+4+5)  1.370.606  673.210  1.356.281  496.831 
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6.1.3.6 – Despesas Totais por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos por Movimentação 
 
 
Quadro A.6.1.3.6 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação 
DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada  RP não processados Valores Pagos 

1. Despesas de Pessoal 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

- - - - - -  - - 

2. Juros e Encargos da 
Dívida   

    
    

    
  

- - - - - - - - - 

3. Outras Despesas 
Correntes   

    
    

    
  

39 – Outros Serviços de 
Terceiros – PJ   3.030.620 484.821   83.369 249.938  

  

2.947.252 

 

234.883  

  

83.369 

 

249.938  

04- Contratação por Tempo 
Determinado  431.065 746.453   431.065 746.453  

 

-  

 

- 

  

431.065 

- 

746.453  

33- Passagens e Despesas 
com Locomoção   378.804 445.570   314.844 378.511  

  

63.960 

 

67.059  

  

314.844 

 

378.511  

Demais elementos do grupo 756.270  1.348.725  541.329  549.545  

 

214.940  

 

799.180  

 

527.003  

 

549.545  

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada  RP não Processados Valores Pagos 

4. Investimentos 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

52- Equipamentos e 
Material Permanente   983.235 - - - 

 

983.235 

- - - 

Demais elementos do grupo - - - - - - - - 

5. Inversões Financeiras                 

- - - - - - - - - 

6. Amortização da Dívida                 

- -  - - - - - - 

 
 
 
6.1.3.7 – Análise Crítica da Realização da Despesa  
 

Considerando as despesas empenhadas no exercício de 2014, comparando com execução do 
exercício 2013, observa-se que houve redução nos valores de passagens e despesas com locomoção, 
o acréscimo no elemento de despesa 39 – Outros Serviços Terceiros – PJ, é decorrência das 
celebrações de dois Termos Execução Descentralizada, firmados com a Universidade Federal do Rio 
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de Janeiro, e do convênio celebrado com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do estado 
de Minas Gerais.   
 E ainda, considerando o orçamento disponibilizado a esta SMCQ a execução da despesa no 
exercício de 2014, corresponde a 95%(noventa e quatro por cento) desse valor. 
 
6.2 – Despesas com ações de publicidade e Propaganda  
 
 Não se aplica a UJ.  
 
 
6.3 – Reconhecimento de passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos 
 
 Não se aplica a UJ.  
 
6.4 – Movimentação e os Saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores  
 
 
Quadro A.6.4 – Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores 

Restos a Pagar não Processados  

Ano de Inscrição 
Montante 
01/01/2014 Pagamento Cancelamento Saldo a pagar 31/12/2014 

2013  1.101.122  221.686  146.529  732907 

2012  491.442  206.685  284.757  0 

...         

Restos a Pagar Processados  

Ano de Inscrição 
Montante 
01/01/2014 

Pagamento Cancelamento Saldo a pagar 31/12/2014 

2013 - - - - 

2012 - - - - 

...         

 
 
6.4.1 – Análise Crítica  
 

A inscrição de restos a pagar, refere-se a convênio e contrato em execução cuja legislação 
permite a sua reinscrição.  
 O pagamento ocorre de acordo com o acompanhamento da execução, observando-se também 
o fluxo de caixa. 
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6.5– Transferências de Recursos 
 
6.5.1 – Relação  dos Instrumentos de Transferências Vigentes no Exercício  
 
 
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 Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental-SMCQ 

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

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  

1 704801/09 
Instituto Natureza do Tocantins - 
NATURATINS 758.125,58 85.205,00 - 672.920,58 31/12/09 30/12/15 1 

1 764837/11 Secretaria de Estado de Saúde - AL 858.568,00 86.000,00 - 772.568,00 30/12/11 14/05/15 1 

1 793036/13 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente do 
Paraná-SEMA/PR 2.413.507,10 482.701,42 - - 31/12/13 31/07/16 1 

1 812650/14 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável - MG 2.855.000,00 571.000,00 - - 22/12/14 22/07/17 1 
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3 02/2011 
Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico - CNPq 4.000,000,00 - 3.919,00 3.605.140,64 29/09/11 31/12/15 1 

3 01/2012 
Companhia de Pesquisa de Recursos 
Minerais - CPRM 152.488,00 - - 152.448,00 11/07/12 31/03/15 1 

3 

02/2012 
SIAFI 
673124 

Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária - EMBRAPA 1.282.364,07 - 671.000,00 1.171.000,00 28/11/12 30/11/15 1 

3 

04/2012 
SIAFI 
673203 

Universidade Federal de Santa Catarina - 
UFSC 1.061.377,98 - 459.122,38 1.061.377,98 30/11/12 31/12/15 1 

3 

02/2013 
SIAFI 
677025 

Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade - ICMBio 210.000,00 - 150.000,00 150.000,00 29/11/13 31/12/14 1 

3 
01/2014 
679976 

Universidade Federal do Rio de Janeiro-
UFRJ 1.350.000,00 - - - 24/06/14 31/07/16 1 

3 
02/2014 
679975 

Universidade Federal do Rio de Janeiro-
UFRJ 1.150.000,00 - - - 24/06/14 30/11/15 1 

3 
03/2014 
682165 

Companhia de Pesquisa de Recursos 
Minerais-CPRM 190.460,00 - 149.404,08 149.404,08 20/11/14 31/03/15 1 

3 
04/2014 
682219 Universidade Federal de Lavras - UFLA 622.000,00 - - - 25/11/14 31/12/15 1 

LEGENDA  

Modalidade: Situação da Transferência: 

1 -Convênio 1 - Adimplente 
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2 - Contrato de Repasse 2 - Inadimplente 

3 -Termo de Cooperação 3 - Inadimplência Suspensa 

4 - Termo de Compromisso 4 - Concluído 

 5 - Excluído 

 6 - Rescindido 

 7 - Arquivado 

Fonte: SICONV/SIAFI  
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6.5.2 – Quantidade de Instrumentos de Transferências Celebrados e Valores Repassados nos 
Três Últimos Exercícios  
 
 
Quadro A.6.5.2 – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios 
 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 

CNPJ: 37.115.375/0005-30 

UG/GESTÃO: 440031/0001 

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 1 1 - - 164.168,00 608.400,00 

Contrato de Repasse       

Termo de 
Cooperação 4 2 4 1.433.445,46 753.699,64 2.858.905,60 

Termo de 
Compromisso       

Totais 5 3 4 1.433.445,46 917.867,64 3.467.305,60 

Fonte: SIAFI  e SICONV 
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6.5.3 – Informações sobre a Prestação de Contas Relativas aos Convênios e Contratos de 
Repasse  
 
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 
 

Unidade Concedente 

Nome: Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental  

CNPJ: 37.115.375/0005-30 UG/GESTÃO: 440031/00001 

Exercício 
da 
Prestação 
das 
Contas 

Quantitativos e Montante Repassados 

Instrumentos 

(Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios Contratos de Repasse 

2014 

Contas Prestadas 
Quantidade 1  

Montante Repassado 498.739  

Contas NÃO Prestadas 
Quantidade -  

Montante Repassado -  

2013 

Contas Prestadas 
Quantidade 1  

Montante Repassado 845.000  

Contas NÃO Prestadas 

Quantidade -  

Montante Repassado -  

2012 

Contas Prestadas 
Quantidade -  

Montante Repassado -  

Contas NÃO Prestadas 
Quantidade -  

Montante Repassado -  

Anteriores 
a 2012 

Contas NÃO Prestadas 
Quantidade -  

Montante Repassado -  

Fonte: 
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6.5.4 – Informações sobre a Análise das Prestações de Contas de Convênios e de Contratos de 
Repasse  

Quadro A.6.5.4 – Visão Geral da análise das prestações de contas de Convênios e Contratos 
de Repasse. 

Posição 31/12 em 
R$ 1,00 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental  

CNPJ: 37.115.375/0005-30 UG/GESTÃO: 440031/00001 

Exercício da 
Prestação das 

Contas Quantitativos e Montantes Repassados 

Instrumentos 

Convênios 
Contratos de 

Repasse 

2014 

Quantidade de Contas Prestadas     

Com Prazo de 
Análise ainda 
não Vencido 

Contas 
Analisadas 

Quantidade Aprovada     

Quantidade Reprovada     

Quantidade de TCE     

Montante Repassado (R$)     
Contas 
NÃO 

Analisadas 

Quantidade     

Montante Repassado (R$)     

Com Prazo de 
Análise 
Vencido 

Contas 
Analisadas 

Quantidade Aprovada     

Quantidade Reprovada     

Quantidade de TCE     

Montante Repassado (R$)     
Contas 
NÃO 

Analisadas 

Quantidade 1   

Montante Repassado (R$) 498.000   

2013 

Quantidade de contas prestadas     

Contas 
Analisadas 

Quantidade Aprovada     

Quantidade Reprovada     

Quantidade de TCE     

Montante repassado     

Contas NÃO 
Analisadas 

Quantidade 1   

Montante repassado (R$) 419.000   

2012 

Quantidade de Contas Prestadas     

Contas 
analisadas 

Quantidade Aprovada     

Quantidade Reprovada     

Quantidade de TCE     

Montante Repassado     

Contas NÃO 
Analisadas 

Quantidade     

Montante Repassado      
Exercício 
Anterior a 

2012 
Contas NÃO 
Analisadas 

Quantidade 2   

Montante Repassado 1.392.200   

Fonte: Siafi e Siconv  
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6.5.5 – Análise Crítica  
 

Os convênios que se encontram com a prestação de contas “a aprovar”, já houve análise 
prévia, tendo sido solicitado a apresentação de documentação complementar, as quais encontram-se 
em análise.  
 
 
6.6 – Suprimento de Fundos  
 

Não se aplica a UJ. 
 
6.7 – Renúncias sob Gestão da UJ  
 

Não se aplica a UJ. 
 
 
6.8 – Gestão de Precatórios  
 

Não se aplica a UJ. 
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7.1 – Estrutura de Pessoal da Unidade  
 
 
Quadro A.7.1.1.1 – Força de Trabalho da UJ – Situaç ão apurada em 31/12/2014  

Tipologias dos Cargos  

Lotação  Ingressos  
no 

exercício  

Egressos  
no 

exercício  Autorizada Efetiva  

1. Servidores em cargos efetivos (1.1 + 1.2)  Não Há  67 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  67 3 -

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão Não Há  52 3 -

1.2.2. Servidores de carreira em exercício 
descentralizado Não Há  5 - -

1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório Não Há  1 - -

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas Não Há  9 - -

2. Servidores com Contratos Temporários  Não Há  2 - 3 

3. Servidores sem Vínculo com a Administração 
Pública  Não Há  2 - 1 

4. Total de Servidores (1+2+3)  Não Há  71 3 4 

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) 
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Quadro A.7.1.1.2 – Distribuição da lotação efetiva da UJ – Situação apurada em 31/12/2014 

Tipologias dos Cargos  

Lotação Efetiva  

Área Meio  Área Fim  

1. Servidores em cargos efetivos (1.1 + 1.2)  -  67  

1.1. Membros de poder e agentes políticos - -  

1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) - 67  

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão - 52  

1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado - 5  

1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório - 1  

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas - 9  

2. Servidores com Contratos Temporários  - 2  

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Públi ca - 2  

4. Total de Servidores (1+2+3)  - 71  

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 órgãos (inclusive os que ocuparem 
cargo em comissão) 
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Quadro A.7.1.1.3 – Detalhamento estrutura de cargos  em comissão e funções gratificadas da UJ 
(situação em 31/12/2014)  

Tipologias dos cargos em comissão e das 
funções gratificadas  

Lotação  
Ingressos no 

exercício  
Egressos no 

exercício  Autorizada Efetiva

1. Cargos em comissão  não há  24 - 1 

1.1. Cargos Natureza Especial não há  - - -

1.2. Grupo Direção e Assessoramento 
superior não há  24 - 1 

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao 
órgão não há  13 - -

1.2.2. Servidores de carreira em exercício 
descentralizado não há  1 - -

1.2.3. Servidores de outros órgãos e esferas não há  8 - -

1.2.4. Sem vínculo não há  2 - 1 

1.2.5. Aposentados não há  - - -

2. Funções gratificadas  não há  1 - -

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  1 - -

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

Fonte: DataWare House - SIAPENET 
 
  
Análise Crítica  
 
 

Não há estudo qualitativo e quantitativo a respeito do quadro de pessoal da SMCQ, mas a 
percepção geral dos Departamentos e Gerências é de uma força de trabalho dimensionada abaixo das 
suas necessidades. As mudanças informais na estrutura da Secretaria implicaram mudança de lotação 
de vários servidores. A evasão de servidores por diversos motivos também não foi objeto de reposição 
adequada. Incluem-se aí os pedidos de demissão, o encerramento de contratos temporários, o 
remanejamento de servidores cedidos (por exemplo, gestores), e remoção de cargos e redistribuições 
determinadas pela alta administração do MMA. 
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7.1.2- Qualificação e Capacitação da Força de Trabalho 
 
7.1.3 – Custos do Pessoal  
 
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 2.263.977,15  492.799,34  400.209,37  287.880,31 221.956,06  88.505,17  1.799.535,72  13.962,74  -  5.568.825,86

2013 2.009.325,23  407.999,36  319.279,41  173.655,82 220.732,06  84.879,56  1.434.395,42  8.987,61  -  4.659.254,47

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade jurisdicionada 

Exercícios 
2014 -  469.560,25  35.750,38  9.053,09  -  1.092,00  -  -  -  515.455,72  

2013 -  500.306,24  40.534,50  16.174,80  -  296,40  -  1.663,05  -  558.974,99  

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporário) 

Exercícios 2014 -  241.805,43  15.310,58  7.998,98  17.309,40  2.960,01  1.549,50  153,99  -  287.087,89  
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2013 -  222.923,44  18.922,17  5.246,75  20.372,99  2.664,36  3.994,67  1.539,87  -  275.664,25  

Servidores Cedidos com ônus  

Exercícios 
2014 193.950,62  -  30.118,41  13.812,89  17.904,00  6.564,00  155.635,93  -  3.133,68  421.119,53  

2013 155.474,26  -  28.929,35  11.886,67  14.685,00  4.376,00  123.166,42  -  -  338.517,70  

Servidores com contrato temporário 

Exercícios 
2014 -  299.007,67  24.176,67  8.299,98   -  16.346,66  -  -  347.830,98  

2013 -  521.437,33  45.460,00  11.066,64  5.080,00  817,92  6.130,00  -  -  589.991,89  

            
            
Fonte: 
DataWare 
House - 
SIAPENet            
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7.1.4 – Irregularidade na Área de Pessoal  
 
 Não se aplica a UJ. 
 
7.1.4.1 – Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos  
 
 Não se aplica a UJ. 
 
7.1.4.2 – Terceirização Irregular de Cargos  
 

Não se aplica a UJ. 
 
 
7.1.5 – Riscos Identificados na Gestão de Pessoas  

Não se aplica a UJ. 
 
7.1.6 – Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos  
 

Não se aplica a UJ, responsabilidade da Secretaria Executiva do MMA. 
 
7.2 – Contratação de Mão de Obra de Apoio e de Estagiários  
 

Não se aplica a UJ, responsabilidade da Secretaria Executiva do MMA. 
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8.1 – Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados de Terceiros 
 
 

Não se aplica a UJ, responsabilidade da Secretaria Executiva do MMA. 
 
 
 

8.2 – Gestão do Patrimônio Imobiliário  
 
 

Não se aplica a UJ, responsabilidade da Secretaria Executiva do MMA. 
 
 
 

8.3 – Bens Imóveis Locados de Terceiros  
 

Não se aplica a UJ, responsabilidade da Secretaria Executiva do MMA 
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9.1 – Gestão da Tecnologia da Informação  
 

Não se aplica a UJ, responsabilidade da Secretaria Executiva do MMA 
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10.1 – Gestão do uso dos Recursos Renováveis e Sustentabilidade Ambiental  
 

Não se aplica a UJ, responsabilidade da Secretaria Executiva do MMA 
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11.1 – Tratamento de Deliberações Exaradas em Acórdão do TCU 
 
 
11.1.1 – Deliberações do TCU Atendidas no Exercício  
 
Quadro A.11.1.1 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 

SECRETARIA DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E QUALIDADE AMBIENTAL  38336 

Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

02 013.042/2012-2 7058/2013 – TCU – 1ª 
Câmara   Ofício nº 1018/2013-TCU/SECEX-RR 

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

SECRETARIA DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E QUALIDADE AMBIENTAL  38336 

Descrição da Deliberação 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Meio Ambiente 
contra o Sr. Joaquim de Freitas Ruiz, ex-prefeito do município de Iracema/RR, em razão da não comprovação da boa e 
regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do convênio 2001CV000074-SQA, cujo objeto era apoiar a 
implantação do aterro sanitário e a recuperação do lixão situado no referido município. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões 
expostas pelo relator, em: 

9.1. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo sr. Joaquim de Freitas Ruiz; 

9.2. arquivar a presente tomada de contas especial, sem cancelamento do débito, com fundamento no art. 93 da Lei 
8.443/1992, no art. 213 do RI/TCU e no art. 6º, I, c/c o art. 19, caput, da IN/TCU 71/2012; 

9.3. remeter cópia desta deliberação e dos documentos solicitados mediante ofício 607/2013-1º Of. Defesa 
Patrimônio/PRRR/MPF, de 22/8/2013 (peça 27), subscrito pelo Procurador da República Stanley Valeriano da Silva, à 
Procuradoria da República no Estado de Roraima; 

9.4. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao responsável . 

Providências Adotadas 

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

SECRETARIA DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E QUALIDADE AMBIENTAL  38336 

Síntese da Providência Adotada 

Respondido por meio do Ofício 86/2014- GAB/SMCQ – Informa que foi aprovada a prestação de contas parcial do 
convênio 2001CV000074-SQA no valor de R$ 273.458,72, mantendo-se o valor R$ 19.700,28 na conta inadimplência 
suspensa, atendendo determinação do TCU, que julgou a referida prestação de contas pela irregularidade com consequente 
arquivamento da Tomada de Contas Especial, sem cancelamento de débito, dando quitação parcial às contas do Sr. 
Joaquim de Freitas Ruiz, ex-prefeito do município de Iracema-RR 
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Síntese dos Resultados Obtidos 

 

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

 

 
 
 
 
 
11.1.2 – Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício  
 
 

Não há pendências dessa natureza na UJ. 
 
 
11.2 – Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno (OCI) 

 
 
 

11.2.1 - Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício 
 

Não houve recomendações do Órgão de Controle Interno, no exercício de 2014.  
 

11.2.2 – Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício 
 
Não há pendências dessa natureza na UJ. 
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11.3 – Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na lei nº 8.730/93  
 
11.3.1 – Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei nº 8.730/93 

Quadro A.11.3 – Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da 
obrigação de entregar a DBR 

     

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 0 1 23 

(Cargo, Emprego, Função 
de Confiança ou em 

comissão) 
Entregaram a DBR 0 1 23 

 
Não cumpriram a 
obrigação 0 0 0 

Fonte: CGGP/SPOA/SECEX/MMA 

 



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 
SECRETARIA DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E QUALIDADE AMBENTAL  
 

Relatório de Gestão – 2014  
 

90 
 

 

11.3.2 – Situação do Cumprimento das Obrigações  

A respeito do cumprimento das obrigações estabelecidas no art. 1º da Lei 8.730/1993, e de 
acordo com o disposto no art. 14 da Instrução Normativa TCU nº 67, de 06 de julho 2011, informa-
se que a Coordenação-Geral de Pessoas, é a unidade responsável pelo recebimento e controle das 
documentações referentes as declarações de bens e rendas dos servidores alcançados pela referida 
norma. 

O controle é realizado por meio de planilha eletrônica, não tendo portanto, um sistema 
informatizado para esse gerenciamento. A guarda da documentação é responsabilidade da Divisão 
de Cadastro e 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. 

 
 

11.4 – Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário  
 
 Não se aplica a UJ.  
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11.5 – Alimentação SIASG E SICONV  
 
 
Quadro A.11.5 – Declaração de inserção e atualização de dados no SIASG e SICONV 
 

DECLARAÇÃO 

Eu, Maria Verônica Cordeiro da Silva Lima, CPF n° 225.488.741-68, (Coordenadora ), exercido 
na Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental declaro junto aos órgãos de 
controle interno e externo que todas as informações referentes a contratos, convênios e instrumentos 
congêneres firmados até o exercício de 2014 por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas, 
respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema 
de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, conforme estabelece a LDO 2014 e suas 
correspondentes em exercícios anteriores.  

Brasília, 16 de março de 2015. 

 

Maria Verônica Cordeiro da Silva Lima 

225.488.741-67 

Analista Administrativo/Coordenadora /Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade 
Ambiental 

 
 
 
 
 
 
  
12.1 – Medidas Adotadas para Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas 
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 
 
 Não se aplica a UJ. 
 
 
12.2 – Conformidade Contábil  
 
 A conformidade contábil é efetuada pela Setorial de Contabilidade do MMA.  
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12.3 – Declaração do Contador Atestando a Conformidade das Demonstrações Contábeis  
 
Quadro A.12.4.2 – Declaração do Contador com Ressalvas sobre a Fidedignidade das 
Demonstrações Contábeis 
 

 
 
 
 
 
 
 
12.4 – Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas Previstas na Lei nº 4.320/1964 e pela 
NBC T Aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2018  
 
 Não se aplica a UJ. 
 
 
12.5 – Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas Exigidas pela Lei nº 6.404/1976  
 

Não se aplica a UJ. 
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13.1 – Outras Informações Consideradas Relevantes pela UJ 
 
 

O relevante papel que as ações na área internacional ocupam na SMCQ justifica a inserção 
dessas ações como item específico deste relatório. Com efeito, a forte presença de ações de 
cooperação internacional recebidas, de ações de cooperação Sul-Sul e da participação da SMCQ nas 
negociações internacionais em torno de diversos regimes internacionais confere a essa área um papel 
de destaque nas ações da Secretaria. 
 
Cooperação internacional recebida. 

Historicamente, diversas ações da SMCQ, especialmente no que tange às políticas de combate 
ao desmatamento, têm contado com apoio da cooperação internacional, seja de países parceiros, seja 
de organismos e fundos multilaterais. Os Projetos de Cooperação Técnica Internacional (PCTI) 
aportam à SMCQ insumos e conhecimentos técnicos necessários ao desempenho de suas 
competências, como consultorias técnicas de pessoa física e de pessoa jurídica, treinamentos, 
estudos, deslocamentos etc. 

O papel da cooperação internacional tem protagonismo no MMA desde sua criação. No 
passado, dois motivos básicos orientavam o uso de recursos da cooperação nas ações do MMA: a 
falta de recursos ou, quando eles existiam, as dificuldades práticas e burocráticas para utilização dos 
recursos do Tesouro Nacional. O disciplinamento da matéria pelos órgãos de controle e pela Agência 
Brasileira de Cooperação (ABC) modificou essa realidade no que tange à forma de uso e à destinação 
desses recursos, mas a inexistência de recursos orçamentários previsíveis e estáveis para diversas 
ações do MMA continua orientando o uso de PCTI. 
 Embora haja inegáveis ganhos oriundos da cooperação técnica e financeira oferecida por 
organismos internacionais e por governos estrangeiros, cada projeto e cada fonte de recursos 
possuem realidades distintas desde sua concepção até à efetiva implementação dos recursos. Cada 
uma das fontes de recursos tem sua própria sistemática de acompanhamento, controle e indicadores, 
que se somam, às vezes duplicando, aos próprios controles governamentais. Ademais, os processos 
negociadores e a burocracia necessários até que se chegue ao momento de efetiva utilização dos 
recursos também seguem canais e prazos próprios, não necessariamente coincidentes com a 
necessidade desses recursos pelas áreas técnicas.  

 Com a evolução nos instrumentos de financiamento da PNMC, tais como Fundo Clima, 
Fundo Amazônia e mecanismos de pagamento por resultados de REDD+, cabe uma análise 
estratégica sobre como a SMCQ deve se posicionar frente aos doadores nas negociações 
internacionais, priorizando a alocação de novos recursos externos para mecanismos em que as 
decisões de aplicação dos recursos e os sistemas de controle, monitoramento e avaliação são de maior 
governabilidade do lado brasileiro, maximizando os esforços de coordenação do financiamento 
(interno e externo) para mudança do clima no Brasil.  

Finalmente, há que se mencionar que falta clareza na administração pública sobre os 
mecanismos e procedimentos para a negociação, internalização e execução desses recursos. Essa 
falta de clareza gera mecanismos e procedimentos diferentes para situações semelhantes. No caso 
particular dos projetos de cooperação bilateral, as normas para contrapartidas “in kind”  do MMA 
tampouco são precisas e falta orientação sobre questões como o uso de equipamentos e das 
instalações físicas do MMA por consultores e servidores da cooperação internacional.  
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Resultados positivos têm sido obtidos com a cooperação internacional e pode-se dizer que algumas 
realizações desta Secretaria não se teriam concretizado sem esse apoio. Esse apoio, contudo, deve 
ser permanentemente avaliado no que diz respeito às motivações, aos mecanismos e aos resultados 
dos projetos de cooperação.  

A tabela a seguir apresenta a relação de PCTI existentes na SMCQ.  

 

PROJETO 
Vigência 

Organismo 

Internacional 

(Cooperação) 

Fonte de 

Recursos/Doador/Agente 

Financeiro 

TOTAL  

NOME SIGLA Valor Total Unidade 

Transformação de 
Mercado para 
Eficiência 
Energética no 
Brasil (US$) 

Projeto 
PNUD 
BRA/09/G31 

31/03/2010 
a 
31/08/2016 

PNUD Global Environment 
Facility – GEF 

3.305.000,00 
USD DEMC 

Programa 
Brasileiro de 
Eliminação dos 
HCFCs - PBH 

Projeto 
PNUD 
BRA/12/G76  

17/09/2012 
a 
31/12/2015  

PNUD 
Fundo Multilateral para 
Implementação do 
Protocolo de Montreal 

15.506.257,00 
USD 

DEMC 
(GPCO) 

Apoio à 
introdução de um 
programa piloto 
de logística 
reversa de 
refrigeradores no 
Brasil 

Projeto de 
Cooperação 
Técnica 
Brasil – 
Alemanha  

21/09/2009 
a 
31/12/2015  

GIZ  

BMU – Ministério do 
Meio Ambiente, de 
Proteção da Natureza e 
de Segurança de Reatores 
da Alemanha 

6.041.226,00 
EUR 

DEMC 
(GPCO) 

Fortalecimento 
Institucional para 
a Proteção da 
Camada de 
Ozônio 

Projeto 
PNUD 
BRA/12/G71 

15/07/2013 
a 
31/12/2016. 

PNUD 
Fundo Multilateral para 
Implementação do 
Protocolo de Montreal 

351.000,00 
USD 

DEMC 
(GPCO) 

Projeto para o 
Setor de Serviços 
– Componente 3 
do Programa 
Brasileiro de 
Eliminação dos 
HCFCs 

Projeto de 
Cooperação 
Técnica 
Brasil – 
Alemanha  

Documento 
assinado. 
Duração de 
48 meses. 
Última 
assinatura 
em 
03/07/2013 

GIZ  

BMU – Ministério do 
Meio Ambiente, de 
Proteção da Natureza e 
de Segurança de Reatores 
da Alemanha 

4.090.909,00 
USD 

DEMC 
(GPCO) 

Estimular o 
aumento no 
interesse pela 
substituição de 
resfriadores com 
CFC que são 
ineficientes em 
energia e cujo 
fluído frigorífico 
tem alto PDO e 
GWP  

Projeto 
PNUD 
BRA/12/G77 

16/05/2013 
a 
31/12/2014 

PNUD 
Fundo Multilateral para 
Implementação do 
Protocolo de Montreal 

1.000.000,00 
USD 

DEMC 
(GPCO) 

Projeto 
Demonstrativo 
para o 
gerenciamento e 
destinação final 
de resíduos de 
SDO 

Projeto 
PNUD 
BRA/14/G72 

2015 a 
junho de 
2017 
(Projeto em 
fase de 
expedição 
de vias de 

PNUD 
Fundo Multilateral para 
Implementação do 
Protocolo de Montreal 

1.490.600,00 
USD 

DEMC 
(GPCO) 
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PROJETO 
Vigência 

Organismo 

Internacional 

(Cooperação) 

Fonte de 

Recursos/Doador/Agente 

Financeiro 

TOTAL  

NOME SIGLA Valor Total Unidade 

Prodoc para 
assinatura)  

Gestão das 
Emissões de gases 
de efeito estufa 
da Copa das 
Confederações e 
da Copa do 
Mundo 

Projeto 
PNUD 
BRA/12/019 

28/12/2012 
a 
30/04/2015  

PNUD Governo Federal do Brasil  1.705.344,89 
USD DLAA 

Projeto de 
Cooperação 
Técnica Brasil-
Alemanha 
"Desenvolvimento 
de Capacidades 
para a Gestão 
Ambiental na 
Amazônia" 

L1: Promoção de 
Áreas Protegidas e 
manejo 
sustentável L3: 
Ordenamento 
Territorial e 
desenvolvimento 
regional da 
Amazônia 

Projeto 
Amazônia 
2009.2114.8 
2009.2115.5 

01/01/2011 
a 
31/12/2014 

GIZ 
BMZ – Ministério de 
Cooperação Econômica e 
Desenvolvimento da 
Alemanha  

16.380.530,00 
EUR DPCD 

Projeto Brasil-
Alemanha 
"Prevenção, 
controle e 
monitoramento 
de queimadas 
irregulares e 
incêndios 
florestais no 
Cerrado (módulo 
da Cooperação 
Financeira) (€) 

Projeto 
2011.9035.4  

21/06/2012 
a 
31/10/2016 

KFW 

BMU – Ministério do 
Meio Ambiente, de 
Proteção da Natureza e 
de Segurança de Reatores 
da Alemanha/ CEF – Caixa 
Econômica Federal 

6.000.000,00 
EUR DPCD 

Projeto Brasil-
Alemanha 
"Prevenção, 
controle e 
monitoramento 
de queimadas 
irregulares e 
incêndios 
florestais no 
Cerrado (módulo 
da Cooperação 
Técnica) (€) 

20/11/2011 
a 
31/10/2016 

GIZ 

BMU – Ministério do 
Meio Ambiente, de 
Proteção da Natureza e 
de Segurança de Reatores 
da Alemanha 

6.000.000,00 
EUR DPCD 
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PROJETO 
Vigência 

Organismo 

Internacional 

(Cooperação) 

Fonte de 

Recursos/Doador/Agente 

Financeiro 

TOTAL  

NOME SIGLA Valor Total Unidade 

Programa Brasil-
Reino Unido-
Banco Mundial 
"Redução do 
Desmatamento e 
das Queimadas no 
Cerrado 
Brasileiro/ Fundo 
fiduciário de 
Mitigação das 
Mudanças 
Climáticas no 
Cerrado 
Brasileiro" (US$) 

Fundo 
Fiduciário nº 
07181 

01/01/2012 
a 
31/07/2018 

Banco 
Mundial 

DEFRA – Ministério do 
Meio Ambiente, 
Alimentos e Negócios 
Rurais do Reino Unido  

14.960.329,00 
USD DPCD 

Estabelecimento 
de gerenciamento 
e Disposição de 
Bifenilas 
Policloradas - 
PCBs (US$) 

Projeto 
PNUD 
BRA/08/G32 

30/09/2009 
a 
31/12/2015 

PNUD Global Environment 
Facility – GEF 

4.700.000,00 
USD 

DQAM 

(SRHU) 

 

 
 
 
Cooperação Sul-Sul. Fundo Amazônia. Projetos OTCA e FAO. 
 

Em consonância com a priorização do governo brasileiro à cooperação Sul-Sul, uma 
importante realização do Fundo Amazônia foi a aprovação do Projeto da Organização do Tratado de 
Cooperação Amazônica (OTCA) para fortalecer o monitoramento florestal na Bacia Amazônica que 
receberá US$11,2 milhões do Fundo. Além dessa iniciativa, encontra-se em fase final de elaboração 
a parceria do governo brasileiro com a FAO, que contemplará apoio aos 10 países da bacia da 
COMIFAC, na bacia do Congo, também na área de monitoramento florestal. 
A demanda por cooperação sul-sul na área de mudança do clima tem sido crescente e o Brasil tem 
potencial para ocupar importante espaço político nessa agenda, por meio de parcerias estratégicas na 
América do Sul, na África e na Ásia. Dadas as limitações de recursos humanos e financeiros da 
SMCQ e do próprio MMA, optou-se por priorizar a abordagem de cooperação regional, em blocos 
como a OTCA e a COMIFAC, utilizando recursos do Fundo Amazônia, o que maximiza o alcance 
dos projetos. No entanto, há que se destacar que a experiência limitada do BNDES, do MMA e da 
ABC/MRE no processo de negociação, aprovação e gestão de projetos não-reembolsáveis de 
cooperação internacional ainda é um gargalo a ser enfrentado.  
 
As Negociações Internacionais 
 
� Oportunidades e Desafios para o Brasil na Negociação Internacional sobre Mudança do 

Clima. 
 
Na 17ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, 
em Durban, África do Sul (2011), os países decidiram estabelecer um processo para o 
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desenvolvimento de um protocolo ou outro instrumento legalmente vinculante, aplicável a todas as 
Partes. Naquela ocasião, o Brasil teve forte protagonismo quando a Ministra Izabella Teixeira 
afirmou, em seu pronunciamento, que o País estava pronto para assumir compromisso legalmente 
vinculante. Essa declaração política teve influência na Decisão que construiu o caminho para se 
estabelecer a Decisão sobre o Acordo 2015 a ser implementado após 2020. Portanto, o MMA possui 
o lastro político para manter forte influência sobre o tema mudança do clima também na esfera 
internacional. Para tanto, o ótimo relacionamento entre MMA e MRE, fortalecido nos últimos quatro 
anos, precisa ser mantido. 

A definição de um instrumento legalmente vinculante aplicável a todas as Partes gera a 
oportunidade para o Brasil de que o seu grande esforço de mitigar as emissões de gases de efeito 
estufa no combate ao desmatamento, na recuperação de áreas degradadas, com a geração elétrica 
predominantemente hidráulica e com o uso de combustíveis de fontes renováveis seja reconhecido 
internacionalmente, particularmente no âmbito da Convenção. 

Por outro lado, se o processo não for bem conduzido, há o risco de o Brasil acabar tendo de 
cumprir compromissos adicionais ao esforço que já realizou, em especial a grande redução de 
emissões de CO2 originadas pelo desmatamento, que antecipou o cumprimento dos compromissos 
voluntários de redução de suas emissões até 2020 (propostos voluntariamente pelo Brasil em 
Copenhague em 2009). 

As negociações ocorridas em 2012 (centradas no resultado esperado para a Conferência das 
Partes em 2015 e na definição do nível de ambição mundial para redução de emissões de gases de 
efeito estufa a partir de 2020) têm-se pautado pela reiteração, por parte dos países desenvolvidos, de 
que os compromissos soberanos a serem assumidos deverão ser baseados nas circunstâncias 
nacionais e definidos nacionalmente, no que se convencionou chamar de abordagem “bottom-up”.  
Essa abordagem seria estabelecida por meio de compromissos apresentados de modo unilateral, sem 
que haja um esforço conjunto internacional de mitigação. Tampouco se busca uma estratégia 
abrangente para evitar que as concentrações de gases de efeito estufa cresçam nas taxas atuais ou 
uma meta de redução de emissão acordada globalmente que defina uma nova trajetória decrescente 
de emissões e a repartição do ônus dessa trajetória entre os diversos países da Convenção. 
Se as metas nacionais propostas de forma soberana forem tímidas, haverá um déficit de 
implementação de ações de redução de mitigação no nível mundial, ou seja, o agregado das metas 
não será suficiente para reverter o crescimento das emissões mundiais. Quanto menor a mitigação 
feita nos próximos anos, maior será o esforço necessário nos anos subsequentes para evitar uma 
escalada de efeitos adversos da mudança do clima. 

O Brasil teve um papel destacado nas negociações em 2012 para o acordo que levou ao 
estabelecimento do segundo período de compromisso para o Protocolo de Quioto no período de 2013 
a 2020, tendo presidido a preparação, junto com a Noruega, do texto final do segundo período de 
Quioto, adotado em Doha, Qatar. 

O Protocolo de Quioto é o único instrumento multilateral baseado em regras, cujo 
aprimoramento vem ocorrendo ao longo dos anos. É importante para o Brasil que os avanços obtidos 
com o Protocolo de Quioto tenham sido mantidos e que o segundo período de compromisso seja 
implementado durante o período de negociações da Plataforma de Durban, acordo a ser finalizado 
em 2015 para implementação após 2020.  
 
 
� Adaptação 
 

O debate sobre adaptação abre nova dimensão na agenda internacional da ONU sobre a gestão 
de risco. A 3a Conferência Mundial das Nações Unidas sobre Redução do Risco de Desastres (março 
de 2015), revisará o Marco de Ação de Hyogo (2005). Há consenso entre países e partes de que os 
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marcos pós-2015 para redução do risco de desastres deverão focar no desenvolvimento sustentável e 
mudança do clima, tomando como base o Marco de Adaptação de Cancun da UNFCCC. A SMCQ 
deverá acompanhar atentamente o estabelecimento desse novo marco de ação e suas implicações na 
agenda nacional.   

 
� REDD+ 
 

Trata-se de um dos temas das negociações sobre o novo regime internacional sobre mudança do 
clima de que mais tem participado a SMCQ, especialmente porque depende de resultados sobre os 
quais o MMA tem mais governança, a política de combate ao desmatamento. A equipe da SMCQ 
tem participado de forma ativa dessas negociações, com destaque para a COP-19, em novembro de 
2013, quando foi aprovado o Marco de Varsóvia para REDD+. 
Poucas ações domésticas nacionais na área de mudança do clima tiveram tanta correspondência com 
o processo de negociações internacionais como REDD+.  Nessa área, o Brasil tem investido recursos 
e pessoal no cumprimento das demandas da UNFCCC sem que haja certeza quanto à compensação 
financeira pelos resultados reconhecidos pela Convenção. A falta de definição do Marco Lógico para 
REDD+ do Fundo Verde para o Clima e a falta de comprometimento dos doadores com 
investimentos ao Fundo geram incertezas quando ao futuro dos pagamentos por resultados. Além 
disso, a insistência de alguns doadores em atrelar investimentos feitos nas várias áreas de mudança 
do clima e florestas com resultados de carbono e o potencial desconto desses recursos dos valores a 
serem disponibilizados para o pagamento por resultados REDD+ criam ainda mais incertezas sobre 
os pagamentos a serem recebidos pelo Brasil. 
Pelo impacto que pode ter sobre as ações nacionais, pelo alto potencial de captação de recursos para 
a União e para as unidades da federação, o tema de REDD+ constitui um dos mais importantes 
elementos do novo regime internacional para o Brasil. O foco das negociações internacionais sob a 
UNFCCC agora é o novo acordo internacional para implementação pós-2020. Deve ser 
especialmente observado que a criação de novos requisitos e critérios para a mensuração de 
resultados no setor de mudança do uso do solo e florestas a partir de 2020 pode colocar em risco a 
arquitetura internacional criada em Varsóvia para a implementação de REDD+. 
 
� Protocolo de Montreal – Proteção à Camada de Ozônio 
 

A SMCQ, como ponto focal do Protocolo de Montreal no Brasil, participa ativamente das 
discussões relativas à implementação da Convenção de Viena para Proteção da Camada de Ozônio, 
do Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio, do Fundo 
Multilateral para Implementação do Protocolo de Montreal e da Rede de Ação por Ozônio da 
América Latina e Caribe. 

Essa ativa participação do Brasil, aliada aos bons resultados alcançados com as iniciativas 
nacionais de proteção à camada de ozônio, tem possibilitado ao Brasil o acesso recorrente aos 
recursos do Fundo Multilateral para apoiar essas iniciativas. O Brasil submeteu ao Fundo a primeira 
etapa do Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFC (PBH) em 2011 e obteve a aprovação de 
US$ 19.597.166 para a redução de 16,6% do consumo dessa substância até 2015. 
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Considerações Finais  
 
 

A leitura das realizações, desafios e oportunidades da SMCQ nos últimos exercícios revela 
um conjunto de avanços bastante significativos no que tange à implementação da Política Nacional 
sobre Mudança do Clima, aos resultados do combate ao desmatamento e à forma como essas duas 
políticas se associam de forma a prover mais efetividade e conteúdo a ambas. Considerando que a 
Lei que aprovou a PNMC é de 2009 e sua regulamentação de 2010, o período em questão foi, 
efetivamente, o início da implementação de uma política nova para o País, num tema de baixo 
conhecimento do Governo e da maior parte da população, sob a coordenação de um Ministério que 
não faz parte do núcleo central do Governo. Todos esses fatores, longe de obscurecerem as 
realizações do período, as valorizam pelas dificuldades inerentes à sua condução. 

Há consenso, hoje, de que a mudança do clima se tornou um dos grandes desafios da 
sociedade moderna. Todas as evidências científicas não deixam dúvidas quanto à importância e à 
necessidade de políticas públicas para reduzir o acúmulo dos gases causadores do efeito estufa na 
atmosfera. A maior parte dos países do mundo está se preparando para enfrentar esse desafio, 
independentemente das obrigações internacionais que lhes sejam imputadas. 

No caso brasileiro, não há, por enquanto, obrigações internacionais de redução de emissões. 
As ações brasileiras de mitigação previstas na PNMC se devem aos compromissos nacionais 
voluntários apresentados durante a Conferência das Partes de Copenhague, em 2009. Contudo, o 
contexto das negociações em torno do regime internacional sobre mudança do clima não deixa 
dúvidas quanto à obrigatoriedade de todos os países, em maior ou menor escala, virem contribuir 
para esse problema global. 

Contudo, não é em função das obrigações internacionais que o Brasil precisa agir com mais 
firmeza e decisão na área de mudança do clima. Trata-se de uma decisão que vai além da área 
ambiental e possui vertentes econômica e social muito óbvias. Na dimensão econômica, não se trata 
apenas dos impactos da mudança do clima que recaem sobre o setor produtivo, causando perdas de 
infraestrutura e de patrimônio. Parece inevitável que a economia global deverá emitir para o mercado 
os sinais dos custos de aquecer o planeta, e a forma mais viável de se fazer isso é internalizando esses 
custos no valor de bens e serviços. Essa internalização há de gerar grandes alterações na economia 
global, afetando de maneira significativa as relações de competitividade entre empresas, entre países 
e entre setores da economia.  

Estará o Brasil pronto para essas mudanças? Estará o Brasil pronto para um modelo 
econômico global que aponta, crescentemente, para a redução da importância dos combustíveis 
fósseis e crescimento da importância das energias renováveis? A história mostra que, nas grandes 
transformações de modelos econômicos, sempre ganham os países que saem na frente. Para o Brasil, 
a transformação de sua economia para um modelo menos intensivo em combustíveis fósseis pode ser 
feita sem prejudicar o crescimento econômico e o bem estar de sua população, aumentando 
significativamente sua competitividade global.  

Internacionalmente, o Brasil tem sustentado seu protagonismo na área de mudança do clima 
com base nos resultados do combate ao desmatamento que, no passado, foi responsável pela maior 
parte de nossas emissões. Contudo, as emissões do setor agrícola, dos transportes e da geração de 
energia têm aumentado significativamente e não necessariamente essas emissões têm sido resultado 
de crescimento econômico. A decisão da última Conferência das Partes da UNFCCC, em Lima, de 
exigir de todos os países, até outubro de 2015, sua proposta de contribuição para a mitigação da 



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 
SECRETARIA DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E QUALIDADE AMBENTAL  
 

Relatório de Gestão – 2014  
 

100 
 

mudança do clima é uma grande oportunidade para o País adotar compromissos realistas, concretos 
e que traduzam um efetivo compromisso brasileiro com o problema da mudança do clima. 

Na dimensão social, os desafios não são menores. O relatório Human Impact Report, de 2009, 
preparado pelo Fórum Humanitário Global, estima que 300.000 pessoas por ano morrem devido aos 
efeitos da mudança do clima, enquanto quatro bilhões de pessoas são vulneráveis a efeitos como seca 
e escassez de água, enchentes e outros fenômenos climáticos, perdas na produção agrícola e 
insegurança alimentar, desertificação, perda da biodiversidade e de serviços ecossistêmicos, 
propagação de doenças como malária. Muitos desses impactos vão afetar mais gravemente pessoas 
que já vivem em condições mais vulneráveis. E são exatamente esses os menos responsáveis pelas 
emissões de gases de efeito estufa. Estudo recente do Banco Mundial afirma que a mudança do clima 
ameaça minar – e até mesmo reverter – os progressos globais das duas últimas décadas na luta contra 
a pobreza. 

Esse cenário abre para o Brasil perspectivas e oportunidades que ainda não estão devidamente 
conhecidas nem assimiladas. Por isso, o grande desafio para o Ministério do Meio Ambiente, e para 
a SMCQ em particular, será elevar o patamar do debate sobre mudança do clima no âmbito do 
Governo Federal. Para isso, será necessário um intenso debate político de alto nível que possa 
culminar com a revisão do modelo de governança para o tema de mudança do clima no Governo 
Federal e, consequentemente, maior importância e prioridade para a PNMC. 
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ANEXOS  
 
57.1 – Contratação de Consultores na Modalidade “Produto” 
 
 
Quadro B.57.1 – Consultores Contratados na Modalidade “Produto” no Âmbito dos Projetos de 
Cooperação Técnica com Organismos Internacionais Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD 

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

Título do Projeto Código 

Gestão das Emissões de Gases de Efeito Estufa da Copa das Confederações e da Copa do Mundo. BRA/12/019 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto”  

Código do Contrato: 2013/000158 

Objetivo da Consultoria: Propor as bases técnicas necessárias à gestão das emissões de gases de efeito estufa da Copa 
das Confederações e da Copa do Mundo no Governo Federal e nos 12 Estados/cidades-sede, sob coordenação do 
Ministério do Meio Ambiente, de modo a subsidiar a padronização entre todas as sedes. 

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 

05/06/2013 05/12/2014 202.000,00 131.300,00 121.200,00 121.200,00 

Insumos Externos 

- diárias e passagens;  

- documentos consolidados no âmbito do núcleo temático sobre Mudança do Clima: Proposta de Termo de Referência 
para a elaboração do Inventário ex-ante de emissões de gases de efeito estufa da Copa do Mundo FIFA 2014;  

- Inventário das emissões da Copa em Belo Horizonte – MG; 

- documento sobre a organização da Rio + 20 “Cadernos de Sustentabilidade da Rio + 20 

– Diretrizes de sustentabilidade e guia de boas práticas da organização da Conferência das Nações Unidas sobre o 
Desenvolvimento Sustentável”. 

– Relatórios sobre a sustentabilidade das Copas do Mundo Fifa 2006 e 2010 e das Olimpíadas de Londres 2012;  

Obs.: os documentos supracitados serão fornecidos em formato digital. Esse material não é exaustivo, devendo o (a) 
consultor (a) considerar no desenvolvimento de seu trabalho demais documentos e relatórios pertinentes. 

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 
entrega Valor  

Produto 6 - Relatório compilando os inventários de emissões de GEE ex 
ante dos Estados/cidades-sede e gerando uma estimativa nacional em 

06/02/2014 20.200,00 
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decorrência da Copa do Mundo em fontes de emissões previamente 
acordadas passível de verificação por terceira parte. 

Deverão estar especificadas as categorias e suas fontes de emissões por 
sede e total, conforme metodologia anteriormente proposta. Além disso, 
identificar as ações de mitigação com seu potencial de abatimento. 

Produto 8 - Definição de parâmetros, medidas e abordagem 
metodológica para verificação e certificação dos resultados do projeto; 

06/06/2014 20.200,00 

Produto 7 - Relatório técnico sobre a implementação do plano de 
mitigação para a Copa do Mundo Fifa 2014 com identificação e 
sistematização de melhores práticas e desafios e identificação das ações 
de mitigação com seu potencial de abatimento. Para isso, considerar os 
inventários ex-post da Copa das Confederações e ex-ante da Copa do 
Mundo Fifa 2014; 

06/04/2014 10.100,00 

Produto 9 - Relatório compilando os inventários de emissões de GEE ex 
post dos Estados/cidades-sede da Copa do Mundo passível de verificação 
por terceira parte, considerando a copa das Confederações e contendo as 
medidas de mitigação. Deverão estar especificadas as categorias e suas 
fontes de emissões por sede e total, conforme metodologia anteriormente 
proposta; 

06/10/2014 40.400,00 

Produto 10 - Relatório sobre a gestão das emissões de GEE da Copa, em 
nível nacional, considerando o inventário, as medidas de mitigação e 
eventual compensação. 

06/12/2014 30.300,00 

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Marcelo Theoto Rocha CPF: 142.600.928-39 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato:  

 

 

Quadro B.57.1 – Consultores Contratados na Modalidade “Produto” no Âmbito dos Projetos de 
Cooperação Técnica com Organismos Internacionais Valores em R$ 1,00 

Identificação da Organização Internacional Cooperante 

Nome da Organização Sigla 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD 

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

Título do Projeto Código 

Gestão das Emissões de Gases de Efeito Estufa da Copa das Confederações e da Copa do Mundo. BRA/12/019 

Informações sobre os Contratos de Consultoria na Modalidade “Produto”  

Código do Contrato: 2013/000305 

Objetivo da Consultoria: Contabilizar e mitigar as emissões de gases de efeito estufa nos Estados/cidades-sede da 
Copa do Mundo Fifa 2014, sob coordenação do Ministério do Meio Ambiente, seguindo os parâmetros técnicos 
estabelecidos por este órgão. (Belo Horizonte – MG e São Paulo – SP) 

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 

12/08/2013 12/11/2014 150.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 

Insumos Externos 

- diárias e passagens; - documentos consolidados no âmbito do núcleo temático sobre Mudança do Clima: Inventário das 
emissões da Copa em Belo Horizonte – MG; 

- Planos preliminares de mitigação de Belo Horizonte, Curitiba – PR e Fortaleza – CE; 

- documento sobre a organização da Rio + 20 “Cadernos de Sustentabilidade da Rio + 20 

– Diretrizes de sustentabilidade e guia de boas práticas da organização da Conferência das Nações Unidas sobre o 
Desenvolvimento Sustentável”. 

– Relatórios sobre a sustentabilidade das Copas do Mundo Fifa 2006 e 2010 e das Olimpíadas de Londres 2012;  

- Metodologia e outros parâmetros técnicos a serem disponibilizados pela Secretaria de Mudanças Climáticas e 
Qualidade Ambiental para elaboração do inventário ex-post da Copa das Confederações e do inventário ex-ante e ex-
post da Copa do Mundo, de forma a garantir padronização e comparabilidade entre as sedes da Copa e verificação 
independente; 

- parâmetros técnicos a serem disponibilizados pela Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental sobre 
medidas de mitigação das emissões de gases de efeito estufa associadas a grandes eventos e eventos esportivos, com 
considerações para aplicação no Brasil, com vistas à elaboração e implementação dos planos de mitigação das emissões 
de gases de efeito estufa nos Estados/cidades-sede da Copa do Mundo.  

Obs.: os documentos supracitados serão fornecidos em formato digital. Esse material não é exaustivo, devendo o (a) 
consultor (a) considerar no desenvolvimento de seu trabalho demais documentos e relatórios pertinentes. 

Produtos Contratados 

Descrição Data prevista de 
entrega Valor  

Produto 2 - Inventários de emissões de GEE ex-ante da Copa do Mundo, 
passíveis de verificação independente, nas seguintes cidades-sede: Belo 
Horizonte-MG e São Paulo-SP. 

Considerar eventuais medidas de mitigação adotadas e seu potencial de 
abatimento. Deverão estar especificadas as categorias e as fontes de 
emissões de gases de efeito estufa por cidade-sede, as premissas e 
referências de todos os dados, conforme metodologia fornecida pela 
SMCQ. A planilha de dados deverá ser disponibilizada em formato 
aberto e com todos os dados referenciados, seguindo modelo proposto 
pela SMCQ. 

12/01/2014 22.500,00 

Produto 3 - Planos de mitigação das emissões de GEE da Copa do 
Mundo para cada um dos seguintes Estados/cidades-sede: Belo 
Horizonte-MG e São Paulo-SP. Os planos deverão conter análise de 
viabilidade e potencial de abatimento das emissões. 

12/03/2014 22.500,00 

Produto 4 - Relatório identificando potenciais parcerias bem como 
tecnologias e práticas para a Copa do Mundo, com atores públicos e 
privados, em Belo Horizonte-MG e São Paulo-SP para a implementação 
das ações dos planos de mitigação elaborados no Produto 3. 

12/04/2014 15.000,00 
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Produto 5 - Relatório da implementação dos planos de mitigação da 
Copa do Mundo, contabilizando as eventuais reduções de emissões de 
cada ação para cada cidade-sede 

(Belo Horizonte-MG e São Paulo-SP). 

12/09/2014 30.000,00 

Produto 6 - Inventários de emissões de GEE ex-post da Copa do Mundo, 
passíveis de verificação independente, nos seguintes Estados/cidades-
sede: Belo Horizonte-MG e São Paulo-SP. 

Considerar as emissões da Copa das Confederações e eventuais medidas 
de mitigação 6/20 adotadas e seu abatimento. Deverão estar 
especificadas as categorias e as fontes de emissões de gases de efeito 
estufa por sede, as premissas e referências de todos os dados, conforme 
metodologia fornecida pela SMCQ. A planilha de dados deverá ser 
disponibilizada em formato aberto e com todos os dados referenciados, 
seguindo modelo proposto pela SMCQ. 

12/11/2014 45.000,00 

Consultor Contratado 

Nome do Consultor: Felipe Ribeiro Bittencourt CPF: 054.385.576-75 

Observações sobre a Execução Físico/Financeira do Contrato:  

 

Análise Crítica 

 

BRA/12/019 

 

O alcance dos resultados previstos no BRA/12/019 – Gestão das Emissões de Gases de Efeito 
Estufa da Copa das Confederações e da Copa do Mundo, foi possível pelo trabalho e esforço dos 
consultores contratados. Foi necessário centralizar a gestão do projeto no MMA, a fim de garantir 
que a gestão das emissões de gases de efeito estufa fosse contemplada; caso contrário, poucos seriam 
os Estados/cidades-sede que teriam feito a gestão das emissões dos gases de efeito estufa. Esse tipo 
de gestão surgiu a partir da demanda do Núcleo Temático sobre Mudança do Clima para a Copa, 
coordenado por esta Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental e composto pelo 
Governo Federal e pelos 12 Governos dos Estados/cidades-sede da Copa. 

É importante destacar o diferencial que a experiência dos consultores tem feito para a capacitação do 
Ministério do Meio Ambiente e também dos Governos dos 12 Estados e Cidades-sede da Copa do 
Mundo no que tange ao inventário de emissões de GEE, elaboração de planos de mitigação e 
compensação. 

Um ponto bastante positivo do BRA/12/019 tem sido sua contribuição no processo de fortalecimento 
da articulação entre os três entes da federação. Essa ação conjunta tem sido cada vez mais necessária 
para a agenda de Mudança do Clima desta Secretaria. 

 

BRA /08/G32 

 

No Projeto BRA/08/G32 -  Estabelecimento da Gestão de Resíduos de PCB e Sistema de 
Disposição, a contratação da consultora foi de grande importância, pois possibilitou a contratação de 
profissional altamente capacitado e especializado, tipo de contratação que é limitada pela licitação 
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brasileira. Profissionais com essa experiência agregam conhecimento técnico e científico, difíceis de 
serem mensurados pela lei 8666/1993. Nesse caso específico, possibilitou a elaboração de Plano de 
Comunicação para divulgação do Projeto, destinado ao Brasil, mais especificamente aos detentores 
de PCB, ao cumprimento da Convenção de Estocolmo. Com proposta de metodologias de divulgação 
das informações de forma diferenciada para cada grupo de público alvo e conteúdo diferenciado, 
pretende divulgar as informações técnicas utilizando materiais gráficos diversos, sítio eletrônico e 
vídeos com campanhas educativas. Ao final do seu trabalho, elaborou termo de referência com as 
especificações técnicas necessárias à contratação das mídias elencadas, com propostas de ações, 
atividades e perfis dos profissionais que deverão ser contratados para execução do Plano de 
Comunicação. Este usa as mídias de modo estratégico, não apenas com a disposição das informações 
técnicas sobre PCBs, mas utilizando de objetivos claros, integrados e que evidenciem a 
transformação cultural necessária para o cumprimento das exigências da Convenção de Estocolmo. 

 

BRA 09/G31 

 

A contratação de pessoa física, no âmbito do Projeto PNUD BRA/09/G31- Transformação 
do Mercado de Eficiência Energética no Brasil, é de extrema importância por esse Projeto envolver 
áreas bem diversas e de conhecimento técnico especializado, tornando-o tecnicamente complexo. 
Esse tipo de contratação permite selecionar os profissionais mais bem capacitados, com maior 
experiência no assunto relacionado, e portanto, torna possível contar com a colaboração de um 
consultor com o perfil técnico mais adequado à necessidade do Projeto.Profissionais com a 
experiência e o conhecimento que se busca para a realização das atividades desse Projeto dificilmente 
podem ser obtidos por meio de licitação nos moldes da Lei nº 8.666/1993. 

Cabe destacar que o produto da contratação realizada no Projeto, que teve o objetivo de conhecer 
com mais detalhes os modelos de execução projetos de eficiência energética no segmento de edifícios 
no Brasil, suas práticas contratuais e a atuação das empresas de serviços de conservação de energia 
(ESCOs), tem sido essencial para a capacitação dos setores envolvidos (instituições financeiras, 
ESCOs e proprietários/mantenedores de prédios) e para uma melhor assessoria técnica para os 
projetos de economia de energia no País. A maior economia de energia causada por projetos de 
eficiência energética constitui uma estratégia relevante para esta Secretaria de Mudanças Climáticas 
e Qualidade Ambiental por impactar na redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE). 


