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Contexto

A Constituição Federal de 1988 estabelece:

� Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios:

(...)
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em 
qualquer de suas formas;
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;

� Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos 
existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados 
os seguintes princípios:

(...)
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e 
serviços e de seus processos de elaboração e prestação; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº. 42/2003)



Contexto

� A administração pública deve garantir o bem comum da 
coletividade e isso envolve a preservação do meio 
ambiente.

� O Governo do Estado de Minas Gerais, ciente de suas 
competências e deveres constitucionais e de seu poder 
de compra, tem adotado diversas práticas que visam 
incorporar sustentabilidade aos negócios desenvolvidos, 
entre eles compras.



Contexto

Procura-se com isso:

� Reduzir a pressão sobre os recursos naturais, necessários ao 
atendimento das demandas da geração atual, sem o 
comprometimento das gerações futuras.

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

� Servir de exemplo a outros entes federados, a fim de que eles se
espelhem nas práticas aqui adotadas e implementem também 
políticas públicas que tenham compromisso com a vida, com as 
gerações futuras e com o uso racional e inteligente dos recursos.
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GES

� Iniciado em 2006.

� Objetivo: aperfeiçoar o processo de compras públicas Estadual, 
incorporando preceitos de ordem ambiental.

� Premissas: sustentabilidade, qualidade e produtividade.

� 1ª Fase (1ª onda) – Concluída.

� Nesta fase foram estudadas cinco importantes famílias de 
compras:

− Material de escritório

− Equipamentos de informática

− Medicamentos

− Serviços de refeição

− ProMG (Pavimentação)



GES > Resultados

Período acompanhado 23/05/2007 a 30/12/2008.

Família Soma das economias - baseline  real
Betuminoso R$ 37.745.314,25
Microcomputadores R$ 23.697.222,40
Medicamentos R$ 13.883.621,75
Material de Escritório - Cartuchos R$ 1.290.136,64
Material de Escritório - Escritório R$ 953.238,29
Total R$ 77.569.533,34

Economia (em milhões)
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Quantitativo Percentual de Papel A4 (Comum x Reciclado) AdquiridQuantitativo Percentual de Papel A4 (Comum x Reciclado) Adquirido o 
pelo Estado de Minas Gerais em 2007 e 2008*pelo Estado de Minas Gerais em 2007 e 2008*

OBS.:

* Dados 
atualizados 
até
13/11/2008

98%

77%

23%

2%

2007 2008

Papel Comum Papel Reciclado

GES > Resultados > 
Papel A4



Quantitativo Percentual de Computadores (Especif. Comum x EconômQuantitativo Percentual de Computadores (Especif. Comum x Econômica) ica) 
Adquiridos pelo Estado de Minas Gerais em 2007 e 2008*Adquiridos pelo Estado de Minas Gerais em 2007 e 2008*

OBS.:

* Dados 
atualizados 
até
13/11/2008

99,52%

43,27%

56,73%

0,48%

2007 2008

Especificação comum Especificação econômica

c

GES > Resultados > 
Computadores



Quantitativo Percentual de Asfalto (Comum x Borracha) Adquirido Quantitativo Percentual de Asfalto (Comum x Borracha) Adquirido pelo pelo 
Estado de Minas Gerais em 2007 e 2008*Estado de Minas Gerais em 2007 e 2008*

97,17%99,90%

0,10% 2,83%

2007 2008

Asfalto Comum Asfalto Borracha

OBS.:

* Dados 
atualizados 
até
13/11/2008

GES > Resultados > 
Asfalto
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PEGAE

Dispêndio do Estado de Minas Gerais com o Pagamento de Dispêndio do Estado de Minas Gerais com o Pagamento de ÁÁgua e gua e 
Esgoto Esgoto –– Valores em Milhões Reais (R$)Valores em Milhões Reais (R$)

84,52
88,96

2007 2008



PEGAE

Inserção de itens economizadores no catálogo de mat eriais:

� 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.

Fonte: SABESP 



PEGAE

� Proposta de projeto piloto junto ao 22º Batalhão da 
Polícia Militar de Minas Gerais para captação de água 
de chuva para lavagem de viaturas e do pátio. 

� Análise e revisão de contratos da COPASA junto às 
unidades consideradas grandes consumidores. O 
trabalho atual é analisar os contratos em vigor e 
adequá-los à demanda e uso real da unidade.
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PGEE

Gasto com Energia ElGasto com Energia Eléétrica pela Imprensa Oficial em 2007 e 2008 trica pela Imprensa Oficial em 2007 e 2008 ––
Valores em Reais (R$)Valores em Reais (R$)

Alteração da tarifa (Convencional p/ Verde) Ação:

R$ 154.899,38 (39,95%)Economia:

387.732,92

232.833,54

2007 2008



PGEE

Convênio com o CEFET-MG (julho/2007 a janeiro/2010)

� Desenvolvimento de um Programa de Eficientização Energética 
- PEE-MG para a SEPLAG, visando à redução de gastos com 
energia elétrica e a difusão da cultura do não desperdício;

� Desenvolvimento, aprofundamento e manutenção em conjunto, 
de atividades técnicas e científicas nos campos da gestão 
energética e áreas afins;

� Revisão da especificação de equipamentos elétricos adquiridos, 
atualmente, pelo Governo primando pela eficiência energética;

� Inserção no Catálogo de Materiais do Estado dos itens 
energeticamente eficientes;

� Elaboração de uma cartilha para orientar os usuários 
responsáveis pela compra e especificação de equipamentos 
elétricos.



PGEE

Proposta de Convênio entre SEPLAG/DEOP/SEDS e Green
Solar – PUC Minas

� O convênio de cooperação técnica pretende estudar a 
possibilidade e os ganhos em se utilizar energia solar como 
fonte de aquecimento para a construção de unidades da 
SEDS (Áreas Integradas de Segurança Pública – AISP – e 
Sistema Integrado de Defesa Social – SIDS) enquanto um 
projeto piloto.

� O projeto contempla a construção de 11 AISP’s, sendo que 
04 já estão finalizadas, 02 estão com o projeto em fase de 
adaptação, 05 terão a licitação do projeto; e 01 unidade do 
SIDS.
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CPS

� Seleção de produtos para estudo e indicação de equivalentes 
sustentáveis pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces) 
da FGV.

� Requisito: produtos com potencial de serem abrangidos por uma 
política de compra sustentável.

� Acompanhamento da aquisição de produtos sustentáveis, além dos 
que serão objeto de estudo pelo GVces.

� Inclusão de itens com critérios sustentáveis no Catmas (economia 
de água, eficiência energética, biodegradabilidade, reciclagem, 
etc.).

� Desenvolvimento de metodologia de compras públicas 
sustentáveis.

� Treinamento de servidores.



Quantitativo Percentual de Lâmpadas (Comuns x Econômicas) Quantitativo Percentual de Lâmpadas (Comuns x Econômicas) 
Adquiridas pelo Estado de Minas Gerais em 2007 e 2008*Adquiridas pelo Estado de Minas Gerais em 2007 e 2008*

40,64% 39,87%

60,13%59,36%

2007 2008

Lâmpada Comum Lâmpada Econômica

OBS.:

* Dados 
atualizados 
até
13/11/2008

CPS > Lâmpadas



Quantitativo Percentual de CombustQuantitativo Percentual de Combustíível Adquirido pelo Estado vel Adquirido pelo Estado 
de Minas Gerais em 2007 e 2008*de Minas Gerais em 2007 e 2008*

OBS.:

* Dados 
atualizados 
até
13/11/2008

95,04% 94,98%

5,02%4,96%

2007 2008

Gasolina Álcool

CPS > Combustível
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OBRAS PÚBLICAS 
SUSTENTÁVEIS

� Elaboração de um Manual de Obras Públicas Sustentáveis 
no contexto do Programa de Parceria para o 
Desenvolvimento de Minas Gerais II, assinado entre o 
Governo do Estado e o Banco Mundial.

� Esforços empreendidos para abordar a questão ambiental, 
não somente no âmbito do Programa, mas de forma 
sistemática nas políticas públicas setoriais desenvolvidas 
pelas diversas Secretarias.

� Elaboração do Marco de Referência Ambiental que oferece 
um diagnóstico das políticas ambientais no Estado e 
diretrizes para que as principais executoras de projetos e 
investimentos físicos no âmbito do Programa, tenham maior 
controle sobre o impacto ambiental antes, durante e após a 
execução.



OBRAS PÚBLICAS 
SUSTENTÁVEIS

� Empreendimento sustentável – 4 princípios:

− Ser ecologicamente correto;

− Ser economicamente viável;

− Ser socialmente justo; e

− Ser culturalmente aceito.

� A noção de construção sustentável deve estar presente 
desde o estudo de viabilidade técnica, escolha do terreno, 
definição do programa de necessidades e concepção 
arquitetônica. 

� A construção sustentável não se restringe às novas 
edificações, mas engloba também reformas, adaptações e 
mudanças na utilização do espaço construído e nas 
edificações já existentes, que garantam maior qualidade de 
vida para as gerações atual e futura. 



OBRAS PÚBLICAS 
SUSTENTÁVEIS

� A construção sustentável estimula uma revisão do conceito 
de custos, em que as variáveis ecológica, cultural e social 
devem ser levadas em conta, assim também como o período 
de vida útil do empreendimento em questão. 

� O Planejamento Sustentável é a etapa mais importante de 
uma obra, pois a partir dele serão decididas todas as 
intervenções que poderão integrar a obra ao meio ambiente 
ou resultar em danos em curto, médio e longo prazos. 

� É sempre importante lembrar que “sustentabilidade” não se 
refere apenas a evitar danos ao meio ambiente, mas 
também em harmonizar e integrar o desenvolvimento 
humano no que concerne à relação entre fornecedores, 
executores, funcionários, sociedade e usuários com o meio 
em que nos encontramos. 
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Outras Iniciativas > 
Decreto de Madeira

Decreto de Madeira

� Decreto Estadual nº.44.903, de 24 de setembro de 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 alterações:

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

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

− Criação de comissão técnica para acompanhar e propor o 
aprimoramento e a revisão das regras estabelecidas no 
Decreto, nos casos necessários, visando sua permanente 
atualização.



Outras Iniciativas > 
Resolução Café

Resolução de Café

� Resolução Conjunta SEPLAG/SEAPA/SES n°6501, de 08 de  abril 
de 2008, que define a norma técnica para fixação da identidade e 
qualidade do café torrado em grão e torrado e moído para 
aquisição pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.

� Principais inovações:

− O café adquirido deve observar condições tecnologicamente 
adequadas e compatíveis com a legislação sanitária e 
ambiental vigente.



Renovação da Frota de 
Veículos Estadual

� Atualmente, dos 18.493 
veículos que compõem a 
frota estadual, 6.582 
(35,6%) são movidos à
álcool ou são bi-
combustíveis.

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

8.496
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3.374

429 41
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Outras Iniciativas > Frota 
de Veículos



Consultas públicas

� Realizadas antes da publicação do edital.

� Visa levar os fornecedores a se adequarem às exigências 
inseridas nos processos de licitação.

� Os fornecedores têm a oportunidade de sugerir mudanças 
ou adequações, antes do início do processo. 

Outras Iniciativas > 
Consultas Públicas
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Ações Futuras

� Estudo de novos produtos para levantamento de 
alternativas sustentáveis.

� Inclusão de novos itens que atendam a critérios 
ambientais no Catálogo de Materiais e Serviços –
Catmas.

� Revisão dos itens existentes no Catmas, adequando-os 
para que atendam a critérios ambientais.

� Levantamento e consolidação das ações de 
sustentabilidade em curso nos diversos órgãos/ 
entidades estaduais.

� 2ª fase (onda) do Projeto Gestão Estratégica de 
Suprimentos – GES.
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