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Transformações  
Rede de Educação e Desenvolvimento do Capital Humano 

TORNAR MINAS O MELHOR ESTADO PARA SE VIVER 

 EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
HUMANO 

População com amplo acesso à educação de 
qualidade e com maior empregabilidade 

 ATENÇÃO EM SAÚDE 
População com maior qualidade e 

expectativa de vida  

DEFESA E SEGURANÇA 
Minas com alta sensação de segurança, menos 

violência e criminalidade 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROTEÇÃO 
Minas sem pobreza e com baixa desigualdade social 

GOVERNO INTEGRADO, EFICIENTE E EFICAZ 
Gestão pública efetiva e próxima da sociedade 

QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO GASTO GESTÃO PARA CIDADANIA 

PROSPERIDADE QUALIDADE DE VIDA SUSTENTABILIDADE CIDADANIA 

ESTADO PARA RESULTADOS 

CIDADES 
Cidades com mais qualidade de vida e 

ordenamento territorial 

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
Ciência, tecnologia e inovação para o 

desenvolvimento e cidadania 

INFRAESTRUTURA 
Infraestrutura adequada proporcionando mais 

competitividade e qualidade de vida 

IDENTIDADE MINEIRA 
Minas singular, diversa e criativa na cultura, no esporte e no turismo 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 
Economia dinâmica, mais diversificada, competitiva, com crescimento sustentável e inclusivo 

DESENVOLVIMENTO RURAL 
Mais produção e qualidade na agricultura familiar e no agronegócio de 

Minas Gerais 

Compras 
Governamentais 



O Estado de Minas adotou, para 
sustentar suas políticas e ações, o 
tripé da sustentabilidade, no qual se 
destacam três importantes premissas,  
para o desenvolvimento sustentável: 
 
• Prosperidade econômica; 
 

• Responsabilidade social; e 
 

• Administração ambiental. 

CONTEXTO 



• Incorporação  da sustentabilidade no uso do poder de compras do 
Estado de Minas Gerais. 
 

• Procura-se: 
 
• Reduzir a pressão sobre os recursos naturais, necessários ao 

atendimento das demandas da geração atual, sem o 
comprometimento das gerações futuras. 

 
• Reduzir as desigualdades regionais, em um estado 

territorialmente extenso  e culturalmente diversificado. 
 

• Fomentar pequenos negócios, para a criação de um ambiente 
de negócios saudável e desenvolvimento econômico local 
sustentável. 
 

• Atuar como indutor de condutas sustentáveis nos mercados 
fornecedores, nos órgãos e entidades de sua estrutura, e na 
sociedade, como um todo. 

 

CONTEXTO 
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•Seleção de produtos para estudo de especificação e indicação de 
equivalentes sustentáveis pelo Centro de Estudos em 
Sustentabilidade (GVces) da Fundação Getúlio Vargas. 

 
• Inclusão de itens com critérios sustentáveis no Catálogo de 
Materiais e Serviços – CATMAS: economia de água, eficiência 
energética, biodegradabilidade, reciclagem, etc. 
 
• Realização de Consultas Públicas: divulgação das especificações 
sustentáveis permitindo ao mercado se organizar e se adequar ao 
que está sendo demandado. 

 

COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS EM MINAS GERAIS 

  2006 Projeto Fomentando Compras Públicas 
Sustentáveis no Brasil - ICLEI e GVces: 



 

• Objetivo: aperfeiçoar o processo de compras públicas 
Estadual, incorporando preceitos de sustentabilidade, 
qualidade e produtividade. 
 

• Utilização da metodologia de Strategic Sourcing. 
 
 Análise do custo total de aquisição para família de 
compras . 

 
• Elaboração de pregões eletrônicos para Registro de Preços 
(compras conjuntas) agrupando a demanda estadual pelos 
produtos. 
 

COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS EM MINAS GERAIS 

  2006 Gestão Estratégica de Suprimentos (GES): 



COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS EM MINAS GERAIS 

Refeições 

Pavimentação 

Escritório 

Informática 

Gestão Estratégica de Suprimentos (GES)  
 

• Material de Escritório: aquisição de papel reciclado. 
 
 

• Equipamentos de Informática: aquisição equipamentos 
energeticamente eficientes. 
 
 

• Refeições de presídios: eliminação de desperdícios, consumo mínimo 
de energia, uso racional da água na lavagem dos alimentos utilizados, 
redução de resíduos, coleta seletiva utilização de produtos 
biodegradáveis. 
 
 

• Pavimentação de Rodovias: utilização de asfalto de borracha obtido 
a partir de pneus usados, com durabilidade 30% maior que o asfalto 
convencional. 
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Gestão Estratégica de Suprimentos (GES)  

Frota de Veículos 

• Frota de Veículos:  
 

• A especificação de itens referentes a veículos no Catmas 
determina que eles sejam bi-combustíveis, desde que exista 
esta opção do mercado. 
 

•  Modelo implementado em conformidade com as práticas do 
Estado: compra/ locação de veículos flex. 

 
 

 

ECONOMIA TOTAL  DAS FAMÍLIAS GERADA PELO  

PROJETO GES (2007-2012):  

R$ 255.924.427,55   
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Quantitativo Percentual de Computadores (Especif. Comum x Econômica) Adquiridos pelo 
Estado de Minas Gerais de 2007 a 2012 
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Quantitativo Percentual de Asfalto (Comum x Borracha) Adquirido pelo Estado de Minas 
Gerais de 2007 a 2012 
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• Piloto para captação de água de chuva em batalhão da Polícia Militar 
que passou a ser incorporado nos últimos anos a projetos do 
Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais (DEOP). 
 
•Inserção de itens economizadores no Catálogo de Materiais e Serviços - 
CATMAS: 

• Torneira automática: redução de 20% de água em 
relação à torneira convencional; 
 

• Válvula de descarga automática para mictório: redução 
de 50% de água em relação à convencional; 
 

• Bacia sanitária com caixa acoplada de 6 litros para 
descarga: redução de 50% em relação à convencional. 
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  2006 Programa de Gestão de Água e Esgoto (PEGAE): 



• Convênio com o CEFET-MG 
•Programa visando à redução de gastos com 
energia elétrica e a difusão da cultura do 
não desperdício; 

• Revisão da especificação de equipamentos 
elétricos adquiridos, atualmente, pelo 
Governo primando pela eficiência 
energética: 

• Lâmpadas, reatores, refrigeradores, 
bebedouros, exaustores, balcões frigoríficos, 
ventiladores e condicionadores de ar... 

• Cartilha com dicas de economia de energia 
elétrica, para uso dos servidores. 
 

COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS EM MINAS GERAIS 

  2007 Projeto de Gestão Energética Estadual (PGEE): 



Quantitativo Percentual de Lâmpada (Comum x 
Econômica) Adquirido pelo Estado de Minas 

Gerais de 2011 a 2012 
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Projeto de Gestão Energética Estadual (PGEE): 
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  2008 Decreto Estadual da Madeira: 

Decreto Estadual nº 44.903/2008, dispondo sobre a contratação de obras e 
serviços pela Administração Pública Estadual, que envolvam a aquisição direta 
e o emprego de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa. 

 
 
Principais pontos: 
 

• Atualização da documentação exigida para comprovação da procedência 
legal da madeira adquirida; 
 

• Proibição da compra de qualquer tipo de madeira de mogno, e o seu 
emprego nas obras e serviços, bem como de madeira oriunda de espécie 
nativa da Mata Atlântica; 
 

 



•  Descreve o projeto desenvolvido objetivando a divulgação das 
iniciativas sustentáveis do Governo de Minas. 
 

• Busca a integração entre as ações sustentáveis dos órgãos e 
entidades do Estado.  

COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS EM MINAS GERAIS 

"Nossa experiência comprova que é possível 
considerar, durante uma licitação, a natureza do 
processo produtivo, a matéria-prima utilizada e o 
descarte final do produto, e não apenas o preço mais 
baixo“. 
Aécio Neves 

Cartilha de Compras Sustentáveis 

  2009 Cartilha de Compras Sustentáveis 



COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS EM MINAS GERAIS 

• Desenvolvido nos prédios do Governo de Minas, 
o projeto busca a adoção de critérios 
ambientalmente corretos e práticas 
sustentáveis, bem como a melhoria da 
qualidade de vida no trabalho. 

 

• Distribuição de 14.349 canecas de louça – 
redução de 52% do uso de copos plásticos. 

 

• Coleta Seletiva: com destinação dos resíduos 
para entidades e associações de catadores. De 
janeiro a outubro de 2013 foram reciclados  
214.994 kg de resíduos. 

 

• Coleta de óleo de fritura dos restaurantes da 
CAMG e envio para reciclagem. No primeiro 
semestre de 2013  foram recolhidos 2.306 litros. 

 

 

Outras iniciativas: Programa AmbientAÇÃO 
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• Elaborado no contexto do Programa de 
Parceria para o Desenvolvimento de Minas 
Gerais II, assinado entre o Governo do Estado 
e o Banco Mundial.  

• Elaboração conjunta com diversos órgãos 
do Estado e a UFMG.  

 

• Determina o Planejamento Sustentável da 
obra com mapeamento das intervenções que 
poderão integrar a obra ao meio ambiente ou 
resultar em danos em curto, médio e longo 
prazos.  
 

• A construção sustentável estimula uma revisão 
do conceito de custos, em que as variáveis 
ecológica, cultural e social devem ser levadas 
em conta.  

 

OBRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS 

Manual de Obras Sustentáveis:   2009 



OBRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS 

  2010   2012 

Centro Administrativo de 
Varginha- MG 

• Armazenamento e 
utilização de água pluvial; 

• Telhas feitas de tubos de 
pasta de dente e 

embalagens longa vida; 

• Lâmpadas de LED.  

 

 

Cidade Administrativa de 
Minas Gerais 

• Sistema de esgoto à vácuo – 
80% de economia de água 

• Iluminação automatizada – 
alteração da intensidade;  

• Elevadores inteligentes- 
chamada antecipada;  

• Vidro duplo e persiana 
interna. 

 
 

 

Mineirão 

• Painéis fotovoltaicos;  

• Captação de água de chuva;  

• Reaproveitamento de recursos 
da demolição 

• Plantio de árvores 

• Aguardando aprovação formal   
Certificação LEED 
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• Estudos para elaboração de norma para regulamentar a política de 
compras sustentáveis no âmbito estadual, de forma a respaldar a atuação 
do gestor público na realização de compras com critérios de 
sustentabilidade. 
 

• Discussão da proposta do regulamento com os órgãos e entidades 
em workshop sobre o tema; 
 

• Reuniões com a Consultoria Jurídica da AGE. 
 
 

• Dezembro de 2012: Publicação do Decreto nº. 46.105, com diretrizes 
para a promoção do desenvolvimento sustentável nas contratações 
realizadas pela administração pública estadual. 

DECRETO Nº 46.105/2012 

2012 



• Regulamenta a coordenação de estudos técnicos para inserção de critérios de 
sustentabilidade em famílias de compras,  
 

• Os estudos poderão ser realizados em parcerias com instituições de ensino 
e pesquisa e/ou ações conjuntas entre órgãos e entidades do Estado. 

 
• Os resultados dos estudos serão consolidados em manuais de observância 
obrigatória. 

 

Introdução gradual dos parâmetros de sustentabilidade nas compras 

 

 

adaptação do mercado e realização de estudos técnicos 

DECRETO Nº 46.105/2012 
Diferencial do Decreto mineiro: 



• Elaboração do Manual de Sustentabilidade para Materiais de 
Tecnologia da Informação  
 
Especificações sustentáveis de compras e descarte adequado para 
computadores e notebooks, serviço de impressão e cabeamento 
estruturado.  

 
• Parceria com entidade de ensino e pesquisa para revisão  de 
especificações sustentáveis para materiais elétricos. 
 
Alguns dos materiais analisados serão: lâmpadas, reatores, ar 
condicionado, geladeira, freezer, entre outros. 

 
• Revisão contínua dos itens do Catálogo: marcação dos itens como 
“sustentável”. 

DECRETO Nº 46.105/2012 

2013 Algumas ações desenvolvidas: 
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• Reforçar a criação de uma consciência coletiva entre os servidores 
e em relação à mudança da cultura de consumo. 

PRINCIPAIS DESAFIOS 

Desafios de natureza cultural: 

Desafios de natureza técnica: 

• Conhecimento técnico necessário para a determinação e 
comprovação de critérios de sustentabilidade; 
 

• Fiscalização da sustentabilidade dos produtos/serviços; 
 

• Uso correto das certificações e “ecorrotulagens”; 
 

•Necessidade de constantes revisões devido aos rápidos avanços 
tecnológicos. 
 

Importância do compartilhamento de  
conhecimento e experiências 



 

RENATA VILHENA  
Secretária de Estado de Planejamento e Gestão 

OBRIGADA 

 
 


