
Promoção da
Sustentabilidade pela 
Administração Pública Federal

A contribuição do Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão na



Marcos Legais
Arts. 170 e 225 da Constituição Federal
 Defesa do meio ambiente e direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Lei nº 12.349, de 2010.
 Inscrição da promoção do desenvolvimento nacional sustentável entre os objetivos das 

licitações. 

Instrução Normativa nº 1, de 2010
 Critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou 

obras. 

Decreto nº 7.746, de 2012
 Promoção do desenvolvimento nacional sustentável por meio das contratações no âmbito 

da Administração Pública Federal e instituição da Comissão Interministerial de 
Sustentabilidade na Administração Pública.



Marcos Legais
Decreto nº 7.746, de 2012
 Promoção do desenvolvimento nacional sustentável por meio das contratações no âmbito da 

Administração Pública Federal e instituição da Comissão Interministerial de Sustentabilidade na 
Administração Pública.

Instrução Normativa nº 10, de 2012
 Regras para elaboração dos Planos de Gestão de Logística Sustentável 

Instrução Normativa nº 2, de 2014
 Regras para aquisição e locação de máquinas e aparelhos consumidores de energia e uso da Etiqueta 

Nacional de Conservação de Energia (ENCE) nas  edificações públicas federais.



Avanços na normatização de Compras Públicas
• Divulgação e Capacitação
• MP*,MMA, MME, MDS, Enap 
• ONU – Meio Ambiente

• SPPEL – Sustainable Public Procurement and Ecolabelling
• Consultoria especializada
• Arcabouço jurídico legal e infralegal (Federal, Estadual, Municipal)
• Paper Brazil)

• Critérios e requisitos de sustentabilidade em compras públicas nacionais
• Certificações e rótulos ambientais

• Nova cultura
• Cenário para mudança paradigmática
• Incorporação da temática aos processos de trabalho
• Vantajosidade = economicidade + qualidade + impactos sociais + impactos ambientais

(*) Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão



Desenvolvimento Nacional Sustentável
• Aumento da capacidade produtiva da economia
• Melhoria do bem-estar da população
• Realização da justiça social
• Efetivação do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado

Proposta para novo Decreto em substituição ao Decreto nº 7.746/2012



Concepção de Sustentabilidade

Princípio
Orienta a tomada de decisão para a seleção da alternativa que 
apresente a relação mais favorável entre seus impactos potenciais, 
positivos e negativos, direitos e indiretos, apreciados, no mínimo, sob 
as perspectivas ambiental, social e econômica.



Outras 
perspectivas?
 Ética
 Transparência
 Equidade de gêneros

Perspectiva de sustentabilidade





• CISAP – retomada
• Planos Anuais de Contratações
• Revisão dos critérios do CATMAT
• Revisão Normativa

Ações em construção



Revisão normativa
Premissas

Sustentabilidade como princípio informativo de todas as fases das contratações, 
correlato aos princípios constitucionais da legalidade; impessoalidade; 
moralidade; publicidade e eficiência.

Alinhamento às recentes diretrizes do TCU em logística pública, com ênfase no 
planejamento da contratação.



Diferenciais em sustentabilidade

•Aspectos considerados
• Capacidade de resposta do mercado
• Ciclo de vida
• Custo total da posse



Cassiano de Souza Alves
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretário Adjunto de Gestão

Obrigado!
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