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APRESENTAÇÃO
O presente documento trata-se do PRODUTO 2.1 “Análise de competências legais nos três níveis
da federação no tema adaptação”, conforme previsto no Plano de Ação do Contrato
Administrativo Nº 001/2012, atualizado pelo Contrato Aditivo/2013, Processo Nº
02000.001975/2011-41 do Ministério do Meio Ambiente (MMA).
Conforme consta na Introdução do Relatório, o Produto 2.1 está estruturado, resumidamente,
da seguinte forma:
O Capítulo 1 apresenta o enquadramento legal do tema da adaptação à mudança do clima na
legislação nacional vigente. É demonstrada também, a composição institucional delimitadora
das competências legais dos órgãos existentes no âmbito da Política Nacional sobre Mudança
do Clima – PNMC.
No Capítulo 2 são apresentadas as atribuições de cada um dos entes da Federação e a
organização administrativa a eles relacionada, fornecendo o panorama geral das atribuições das
diferentes esferas Federativas.
O Capítulo 3 trata dos elementos referentes à organização político-administrativa nacional. É
realizada uma análise jurídica sobre o sistema federativo caracterizado pela autonomia e
independência entre as entidades da Federação mediante a repartição de competências e o
funcionamento das competências legais. São mapeadas, ainda, as competências constitucionais
de forma temática nos termos dos recortes/temas propostos no âmbito do Grupo de Trabalho
de Adaptação (GT Adaptação), descritos a seguir.
O Capítulo 4 identifica os órgãos federais e as instâncias envolvidas nos setores/temas
selecionados pelo GT Adaptação como chaves para a construção de um Plano Nacional de
Adaptação, quais sejam: Transportes e Logística, Energia, Biodiversidade, Desastres Naturais,
Zonas Costeiras, Cidades, Segurança Alimentar e Agropecuária, Indústria, Saúde, e Água. Para
tanto, são analisadas as principais normas e planos existentes em cada um dos setores com
vistas ao entendimento das responsabilidades dos órgãos e suas atribuições dentro de cada
tema, já que isso deverá ser atendido no contexto do planejamento de adaptação, conforme
concluído no Relatório.
O Capítulo 5 analisa uma aplicação dada ao tema Adaptação em nível subnacional. A análise é
baseada na legislação do Estado de Pernambuco, que traz em sua política e plano estadual sobre
mudança do clima o tema Adaptação.
Por fim, o trabalho consolida as principais conclusões do estudo e também encaminha opções
para a estruturação de uma governança para o tema Adaptação face a todos os desafios,
omissões e avanços verificados ao longo do trabalho.
Feito isso, é importante ressaltar de que forma foi atendido o detalhamento previsto no Produto
2.1 de acordo com o estudo realizado, conforme descrito no Plano de Ação acima citado:
“Elaborar, como parte integrante do Produto 2, análise jurídica sistematizada sobre as
competências legais nos três níveis da federação apontando os órgãos do governo
federal envolvidos, no que se refere ao tema de adaptação, à luz dos recortes
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temáticos/setoriais preliminarmente apresentados no Produto 4 — e a serem
apresentados em última versão no Produto 5, destacando, ainda, eventuais omissões
ou sobreposições a serem avaliadas, uma vez que os trabalhos realizados até o
momento no âmbito do GT Adaptação demonstraram a necessidade de maior clareza
acerca das responsabilidades atribuídas, a fim de orientar a proposição do Plano
Nacional de Adaptação”.
Ao mesmo tempo que o Relatório destacou as dificuldades teóricas e exemplos de demandas
judiciais quanto a saber quais matérias devem ser entregues à competência dos diferentes entes
da federação, foi demonstrado de forma exaustiva e sistematizada as competências legais dos
três entes da federação por tema/setor, conforme definido pelo GT Adaptação e de acordo com
o sistema de repartição de competências brasileiro (Capítulos 1 e 2).
Com isso, ressaltou-se que o texto constitucional é a norma norteadora do sistema de repartição
de competências brasileiro, sendo que leis e regulamentos infraconstitucionais não têm função
de criação de competências ou inovação nessa matéria, a não ser que a própria Constituição
lhes outorgue tal possibilidade (Capítulos 1, 2 e Conclusões).
Assim, foi ressaltado que as atribuições distribuídas em âmbito constitucional devem, desde o
início, sempre que aplicável, orientar a construção de planos, especialmente daqueles que
possuem caráter multissetorial e multitemático, como no caso da Adaptação, uma vez que é de
sua essência o envolvimento de diferentes setores, temas e entes da Federação.
Além disso, foi crucial a análise dos principais instrumentos legais por tema/setor para a
identificação dos órgãos federais e das instâncias setoriais/temáticas definidas em lei para a
atuação em cada tema/setor, visto que para que o planejamento de adaptação seja eficiente,
este deverá observar tais definições legais (Capítulos 3, 4 e Conclusões). Ressaltou-se que esse
cenário legal e os órgãos responsáveis devem estar inseridos e engajados, respectivamente, no
arranjo legal definido na PNMC. (Capítulos 1, 4 e Conclusões).
Nesse sentido, também concluiu-se que, com relação ao tema Adaptação, não há na
Constituição Federal ou nas normas infraconstitucionais limitações quanto à participação dos
diferentes entes no processo de formulação e execução das normas de adaptação, ou ainda
restrições à realização de medidas legislativas ou administrativas pelos diferentes entes.
Atualmente, na ausência de um planejamento federal para Adaptação, não existem
sobreposições a serem destacadas nessa esfera (Capítulo 3, item 3.4 e Conclusões).
Pelo contrário, verificou-se a determinação para que todas as esferas participem deste processo
de forma conjunta, seja legislando ou praticando ações decorrentes da PNMC, na medida de
seus respectivos interesses, com observância às limitações constitucionais preexistentes para os
temas identificados pela Constituição. Esta conclusão decorreu de uma análise detalhada do
enquadramento do tema Adaptação na legislação nacional sobre mudança do clima e de seu
arranjo institucional (Capítulo 1 e Conclusões), bem como do sistema de repartição de
competências brasileiro, incluindo as competências por tema/setor (Capítulo 3 e Conclusões)
Entretanto, foram verificadas omissões no texto da PNMC sobre a forma de participação de cada
ente da Federação e de integração dos diferentes atores envolvidos no processo (Capítulo 3).
Para tanto, o estudo indicou opções para orientar a estruturação do Plano de Adaptação dadas
as omissões e desafios constatados (Capítulo 3, item 3.4 e Conclusões).
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Neste contexto, o presente estudo sistematiza e traz maior clareza sobre as competências legais
de cada ente da federação e as responsabilidades atribuídas para órgãos federais por
tema/setor, a fim de orientar a construção e proposição do Plano Nacional de Adaptação.
A conclusão do trabalho consolida a pesquisa realizada e traz encaminhamentos para orientar a
construção do Plano Nacional de Adaptação tanto no nível vertical (entes da federação) como
no nível horizontal (órgãos federais – tema/setores).
Assim, o presente trabalho é uma fonte de consulta para a elaboração do PNA, visando à
construção de estratégias integradas de Adaptação nos três níveis da federação, considerando
a legislação sobre mudança do clima, os principais instrumentos legais e órgãos federais por
tema/setor e as atribuições previamente estabelecidas no sistema de repartição de
competências brasileiro, que variam de acordo com o setor e o tema.
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INTRODUÇÃO
O presente estudo visa apoiar o Ministério do Meio Ambiente – MMA e também as discussões
no âmbito do Grupo Temático Adaptação (GT Adaptação), ora em desenvolvimento, que visa à
elaboração do Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA). Para tanto, será
apresentada, em linhas gerais, a sistematização da organização de competências legais, em nível
nacional, nas três diferentes esferas da Federação.
Este estudo também apontará o enquadramento legal da adaptação no País e os resultados das
análises às normas e planos nacionais específicos relacionados aos temas e setores cujo
envolvimento é considerado essencial no contexto da estruturação de um Plano Nacional de
Adaptação à Mudança do Clima (PNA).
Neste sentido, será verificada a organização dos órgãos do governo federal envolvidos nos
setores chaves, quais sejam Transportes e Logística, Energia, Biodiversidade, Desastres Naturais,
Zonas Costeiras, Cidades, Segurança Alimentar e Agropecuária, Indústria, Saúde, e Água.
Tendo em vista a amplitude de questões contidas nos referidos recortes temáticos e, ainda, a
complexidade pertinente ao assunto da repartição de competências no país, o presente estudo
não é exaustivo, mas visa demonstrar o sistema atualmente vigente sem, contudo, realizar
aprofundamentos específicos e discussões jurídicas complexas. Caso seja identificada a
necessidade de abordagem pormenorizada em algum aspecto, estudos específicos poderão ser
realizados em etapas subsequentes.
No Capítulo 1, o trabalho tem por objetivo apresentar o enquadramento legal do tema da
adaptação à mudança do clima na legislação nacional atualmente vigente, de modo a elucidar a
forma pela qual esta se insere na Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC, no Plano
Nacional sobre Mudança do Clima e legislações correlatas.
Demonstraremos, também, a composição institucional delimitadora das competências legais
dos órgãos existentes no âmbito da PNMC e legislação correlata, visando, especialmente,
identificar como o planejamento em adaptação às mudanças climáticas e as medidas para sua
implementação se inserem neste contexto.
No Capítulo 2, apresentaremos as atribuições de cada um dos entes da Federação e a
organização administrativa a eles relacionada. Este item visa, essencialmente, fornecer o
panorama geral das atribuições das diferentes esferas Federativas como forma de introduzir o
tema das competências legais da União, dos Estados/Distrito Federal e dos Municípios.
O Capítulo 3 abrangerá os elementos concernentes à organização político-administrativa
nacional. O sistema federativo, que é caracterizado pela autonomia e independência entre as
entidades da Federação mediante a repartição de competências, torna um desafio a
implementação coordenada de políticas públicas nas três esferas.
Vale ressaltar que o alvo de medidas de adaptação pode ser nacional, mas, especialmente se
referir aos Estados, Municípios, regiões ou até mesmo bacias hidrográficas, motivo pelo qual as
ações coordenadas entre os entes é fator de grande relevância.

Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)
http://www.fgv.br/ces

8

Diante disto, este Capítulo tem o condão de elucidar as diretrizes abarcadas na Constituição
Federal de 1988, que é a norma norteadora do tema das competências legais no ordenamento
jurídico nacional.
Assim, a abordagem aos conceitos teóricos que sistematizam o funcionamento das
competências legais será feita, com a apresentação do sistema constitucional, das definições da
doutrina jurídica dadas às competências, de sua classificação e forma de repartição entre os
entes da Federação. Além disso, elucidaremos as dificuldades enfrentadas diante da aplicação
do sistema aos casos concretos.
Serão mapeadas, ainda, as competências constitucionais de forma temática, no que couber, nos
termos dos recortes propostos no âmbito do GT Adaptação.
Ao final do Capítulo traremos a organização das atribuições aos diferentes entes de acordo com
a sistematização feita em matéria ambiental, especialmente à luz da legislação atual.
Tendo em vista a transversalidade das matérias no âmbito da adaptação às mudanças climáticas,
o Capítulo 4 tem por objetivo identificar os diversos órgãos federais envolvidos nos assuntos
atinentes aos recortes setoriais acima indicados. Para tanto, serão analisadas algumas das
normas e planos existentes em cada um dos setores com vistas ao entendimento da organização
dos órgãos envolvidos e suas atribuições para a construção de sua abordagem no contexto da
adaptação.
Por fim, o último capítulo encerrará o estudo com a aplicação dada ao tema Adaptação em nível
subnacional. Basearemos nossa análise na legislação do Estado de Pernambuco, que traz em sua
política e plano estadual sobre mudança do clima o tema Adaptação.
O presente trabalho tem o viés estritamente jurídico não fazendo parte de seu escopo a análise
de questões técnicas e estudos científicos.
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1

ENQUADRAMENTO LEGAL DA ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

A Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, instituiu a Política Nacional sobre Mudança do
Clima – PNMC, que foi estruturada em moldes de norma de cunho geral, estabelecendo
princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos para a gestão de gases de efeito estufa e para a
adoção de medidas de mitigação e adaptação aos efeitos da mudança de clima, dentre outros.
Referida Lei também traz em seu conteúdo a determinação para a criação de um decreto do
Poder Executivo que estabeleça os planos setoriais de mitigação e de adaptação às mudanças
climáticas (“Planos”), relacionados a diferentes setores da economia1.
Neste ponto, o Decreto 7.390, de 9 de dezembro de 2010, que regulamentou os artigos 6º, 11º
e 12º da PNMC, previu, especialmente em seu art. 4º, a elaboração de planos setoriais de
mitigação e adaptação à mudança de clima.
Estabeleceu que tais Planos deveriam possuir, no mínimo, metas de redução de emissões; ações
a serem implementadas; indicadores para o monitoramento e avaliação de sua efetividade;
proposta de instrumentos de regulação e incentivo para implementação do respectivo Plano; e
estudos setoriais de competitividade com estimativa de custos e impactos2.
No ano de 2012, foram elaborados Planos que, além de conter estratégias de mitigação, incluem
ações de adaptação aos efeitos da mudança de clima. Até o momento, foram elaborados oito
Planos sobre setores e biomas, a saber:









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; e
Plano Setorial da Saúde para Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima.

1 O parágrafo único do art. 11 da Lei faz referência expressa aos seguintes setores econômicos que deverão ter Planos:

geração e distribuição de energia elétrica; transporte público urbano e sistemas modais de transporte interestadual
de cargas e passageiros; indústria de transformação; indústria de bens de consumo duráveis; indústrias químicas fina
e de base; indústria de papel e celulose; mineração; indústria da construção civil; serviços de saúde; e agropecuária.
2 Não há determinação legal específica para a elaboração de um Plano Nacional de Adaptação, mas existem
disposições, por meio da própria PNMC e do Decreto 7.390/10, que elencam planos setoriais específicos de
adaptação, bem como a necessidade de implementação de medidas de adaptação. A PNMC define que o Plano
Nacional sobre Mudança do Clima é um de seus instrumentos, o qual deverá, essencialmente, ser composto por
planejamentos de mitigação e de adaptação.
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1.1

DAS DEFINIÇÕES NA PNMC

No que diz respeito à adaptação, o termo é definido pela Lei, em seu art.2º, como:
Iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos
frente aos efeitos atuais e esperados da mudança do clima.
Outros termos são definidos na PNMC, dentre os quais destacamos a vulnerabilidade, que é
entendida como:
Grau de suscetibilidade e incapacidade de um sistema, em função de sua
sensibilidade, capacidade de adaptação, e do caráter, magnitude e taxa de
mudança e variação do clima a que está exposto, de lidar com os efeitos
adversos da mudança do clima, entre os quais a variabilidade climática e os
eventos extremos3.

A PNMC conceitua, ainda, impacto como os efeitos da mudança do clima nos sistemas humanos
e naturais4.
Diante de tais definições legais, observa-se a necessidade do estabelecimento de uma série de
orientações aos órgãos públicos. Estes devem estar legalmente aptos a adotar e implementar,
de forma efetiva, iniciativas e medidas para preparação do País, visando fortalecer sua
capacidade adaptativa de lidar com os efeitos adversos da mudança do clima nos sistemas
humanos e naturais.
1.2

DOS OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DA PNMC

A implementação de medidas para promover a adaptação à mudança do clima5 é um dos
objetivos da PNMC.
Para viabilizar referida implementação, a Política determina que as três esferas da Federação
sejam envolvidas, além de incluir nesse rol os agentes econômicos e sociais interessados ou
beneficiários.
Em comunhão com referido objetivo, a PNMC estabelece, ainda, em seus princípios que as ações
de âmbito nacional para o enfrentamento das alterações climáticas devem considerar e integrar
as ações promovidas nos âmbitos estadual e municipal, por entidades públicas e privadas6.
Tais objetivos e princípios são importantes para a efetividade da PNMC, uma vez que as medidas
de adaptação às mudanças do clima devem ser adotadas no âmbito do País, abarcando não
somente a União, mas também Estados e Municípios.

3

Artigo 2º, inciso X, da PNMC.
Art. 2º, inciso VI, da PNMC.
5 Art. 4º, V, da PNMC.
6 Art. 3º, V, da PNMC.
4
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As ações de adaptação normalmente são percebidas no local onde ocorrem, o que acaba
conferindo à adaptação maior especificidade. O alvo de medidas de adaptação pode se referir a
um país inteiro, a um estado, município, região ou até mesmo bacia hidrográfica7.
Entretanto, ao mesmo tempo em que a integração dos entes federativos na adaptação à
mudança do clima é essencial, com observância das peculiaridades advindas da adaptação,
concretizar os diferentes interesses das esferas da Federação também é um grande desafio como em qualquer política pública - já que estas apresentam, sobretudo, diferentes
características entre si.
Nesse cenário, o texto da PNMC não traz maior detalhamento sobre a forma de participação de
cada ente da Federação e de integração dos diferentes atores envolvidos no processo.
Vale dizer, ainda, que metas e ações específicas e/ou obrigatórias, bem como sanções por
descumprimento ou medidas de incentivo para o cumprimento de metas relacionadas ao tema
da adaptação não estão previstas de forma detalhada na legislação.
Embora a Adaptação esteja inserida nos diferentes planos setoriais e existam referências
expressas ao tema no todo da legislação, também não há previsão legal sobre prazos e processo
para a elaboração de um plano específico de adaptação de abrangência nacional harmonizado
com as esferas estaduais, regionais ou municipais, o que torna seu processo de implementação
mais desafiador, especialmente quanto ao desenvolvimento de medidas de modo
descentralizado.
A título de exemplificação, na Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS8 o legislador
determinou - na própria lei - a necessidade de elaboração de planos nacionais, estaduais e
municipais e até mesmo microrregionais e intermunicipais de resíduos sólidos.
Foi estabelecido, ainda, o conteúdo mínimo para cada um desses planos, inclusive como
requisito essencial para que os demais entes da federação pudessem obter acesso aos recursos
da União, facilitando, assim, a implementação da política e de suas ações nas demais esferas da
federação.
Dessa forma, a efetivação de muitos dos dispositivos da PNMC, inclusive no que diz respeito às
atribuições aos órgãos competentes, ficará para as demais iniciativas decorrentes de sua
regulamentação.
Importante mencionar, por fim, que diversos Estados da Federação se anteciparam ao Governo
Federal, aprovando suas próprias políticas de clima. Muitos deles estabeleceram procedimentos
e metas próprias, o que torna ainda mais complexa a implementação da PNMC, tendo em vista
a necessidade de harmonização entre as políticas estaduais existentes e a federal9.
Por outro lado, pelo fato de já haver uma estrutura institucional e de governança desenvolvida
ou em desenvolvimento nos diferentes Estados da Federação, conforme detalharemos no

7

Plano Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC. Versão para Consulta Pública. Setembro, 2008. p. 102. Disponível
em: http://www.mma.gov.br/estruturas/169/_arquivos/169_29092008073244.pdf. Acesso em: 30 out. 2013.
8 Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010.
9 Nos termos do art. 24, § 4º da CF: A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei
estadual, no que lhe for contrário.
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Capítulo 6 deste estudo, a articulação para a propositura de medidas de adaptação poderá ser
direcionada junto às entidades e órgãos estaduais já existentes.
1.3

DAS DIRETRIZES DA PNMC

As diretrizes da PNMC estão elencadas em seu art. 5º, o qual define que as medidas de
adaptação devem ser realizadas: (i) com observância dos sistemas ambiental, social e
econômico; e (ii) mediante a integração com as estratégias de mitigação nos âmbitos local,
regional e nacional.
Em seu inciso V, o legislador estimula a participação de todos - esferas dos governos federal,
estadual e municipal; setor produtivo; meio acadêmico e sociedade civil organizada - no
desenvolvimento e na execução das políticas, planos, programas e ações relacionados à
mudança do clima (o que indiretamente inclui os planos e programas de adaptação).
Com isso, verifica-se a necessidade da implementação da PNMC não só com os instrumentos
criados pela Política, mas, como ela própria prevê, por meio da articulação de instrumentos de
ação governamental já estabelecidos aptos a contribuir para proteger o sistema climático10.
Vale mencionar, contudo, que a Política não traz em seu conteúdo o regramento sobre a forma
como a articulação se dará, mas determina11 que as demais políticas públicas e programas
governamentais existentes devem compatibilizar-se com a PNMC.
Neste contexto, o acima citado Decreto nº 7.390/10 inclui expressamente os programas e ações
do Governo Federal que integram o Plano Plurianual dentre os programas governamentais que
deverão compatibilizar-se com a PNMC.
Quadro 1.1 – PPA - Plano Plurianual 2012-2015
A Lei nº 12.593, de 18 de janeiro de 2012, institui o Plano Plurianual da União – PPA para o período de
2012 a 2015 e define princípios, competências e procedimentos para a gestão, implementação,
monitoramento, avaliação e revisão do PPA.
O PPA é o principal instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, objetivos e
metas para viabilizar a implementação e a gestão de políticas públicas, organizando a atuação e
prioridades do Governo Federal por meio de Programas Temáticos 12 e de Gestão, Manutenção e
Serviços ao Estado13.
Com relação à mudança do clima, foi estabelecido o Programa Temático de Mudanças Climáticas e
Reparação Ambiental (Programa 2050), que inclui seis objetivos e suas respectivas metas e iniciativas
diretamente relacionadas ao tema adaptação, sob responsabilidade do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação – MCTI e do MMA.
Dentre as metas e iniciativas do Programa 2050, inclui-se a elaboração do Programa Nacional de
Adaptação às Mudanças Climáticas (meta 0707), que foi atribuída ao MMA, como órgão responsável.
Vale mencionar que, no âmbito do PPA, ao órgão apontado como responsável será atribuída maior
contribuição para a implementação do objetivo proposto.

10

Art. 5º, VIII, da PNMC.
Art. 11º da PNMC.
12 Programa Temático: expressa e orienta a ação governamental para a entrega de bens e serviços à sociedade.
13 Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado: expressa e orienta as ações destinadas ao apoio, à gestão
e à manutenção da atuação governamental.
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Existem outras metas que fazem referência direta ou indireta à adaptação, em outros setores, tais
como o objetivo 074314, atribuído ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA.
Quanto à implementação do PPA, é importante mencionar que a sua gestão é entendida como a
articulação dos meios necessários para viabilizar a consecução das metas das políticas públicas
traduzidas nos Programas Temáticos. A gestão compreende, portanto, a implementação,
monitoramento, avaliação e revisão dos Programas, Objetivos e Iniciativas do PPA.
O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP realiza a gestão do PPA, em articulação com
os demais órgãos e entidades do Poder Executivo, especialmente aqueles apontados como
responsáveis, mediante a coordenação dos processos de monitoramento, avaliação e revisão do PPA
e disponibilização de metodologia, orientação e apoio técnico.
Assim, a implementação do tema da adaptação também pode ser realizada no âmbito do PPA, por
meio dos procedimentos lá existentes, tendo em vista sua inclusão como meta por ele direcionada.
Tabela 1.1 - Programa 2050 no Plano Plurianual: Adaptação
No.
0536

Objetivo
Gerar cenários ambientais, com especificidades regionais, por meio da construção do
Modelo Brasileiro do Sistema Climático Global, para formulação de políticas públicas de
mitigação, adaptação e redução de vulnerabilidades.

Responsável
MCTI

0540

Gerar e disseminar conhecimento e tecnologias para mitigação e adaptação aos efeitos das
mudanças climáticas por intermédio de uma rede formada pelas instituições públicas e
privadas de pesquisa e ensino (Rede CLIMA).

MCTI

0698

Desenvolver e implementar instrumentos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas
considerando o desenvolvimento sustentável e a diversidade regional.

MMA

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.
Avaliar os impactos das mudanças climáticas nos sistemas naturais brasileiros por meio do
monitoramento de emissões e de observação das manifestações do clima.
Expandir a previsão de tempo, de qualidade do ar e do clima em escala regional e global.

MMA

0734
0990

1.4

MCTI
MCTI

INSTRUMENTOS DA PNMC

A PNMC prevê como seu instrumento o Plano Nacional sobre Mudança do Clima, integrado
pelos planos de ação para a prevenção e controle do desmatamento nos biomas e pelos planos
setoriais de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas.
A revisão de mencionado Plano deve ser proposta pelo Comitê Interministerial sobre Mudança
do Clima - CIM e estar coordenada com a elaboração dos Planos Plurianuais15.
O objetivo geral do Plano Nacional sobre Mudança do Clima é o de identificar, planejar e
coordenar as ações e medidas que possam ser empreendidas para mitigar as emissões de gases

14 Implementar e monitorar as ações do Plano de Desenvolvimento da Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (ABC),

visando à mitigação dos gases de efeito estufa e adaptação aos efeitos diretos e indiretos das mudanças climáticas,
de forma a aumentar a resiliência e eficiência das unidades e dos sistemas produtivos agropecuários.
15 Art. 2º do Decreto nº 7.390/10.
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de efeito estufa geradas no Brasil, bem como aquelas necessárias à adaptação da sociedade
aos impactos que ocorram devido à mudança do clima16. Este objetivo foi reafirmado na versão
atual de sua revisão, atualmente em fase de consulta pública17.
Importante observar que a versão atual do Plano Nacional sobre Mudança do Clima, datada de
2008, não prevê medidas específicas sobre adaptação. Todavia, a sua revisão já possui a
indicação de ações18. A atualização, em discussão, do Plano Nacional de Mudanças Climáticas
também prevê que:
O Plano Nacional de Adaptação deve se somar às iniciativas e avanços obtidos
até o momento e mencionados no Plano Clima, a fim de orientar, em última
instância, a implementação das medidas adaptativas consideradas e
recomendadas. Sua abordagem deverá ser transversal e descentralizadora e
deverá atender aos seguintes aspectos:
a) integrar as diversas iniciativas e ações em andamento, buscando maior
coordenação e sinergia no âmbito da estratégia brasileira de adaptação;
b) promover o diálogo participativo com sociedade civil e setor privado;
c) sistematizar os impactos identificados nos estudos concluídos e em
andamento, garantindo o preenchimento das lacunas existentes e
harmonizando as premissas e metodologias adotadas;
d) identificar de modo abrangente as vulnerabilidades do país, valendo-se de
indicadores padronizados e adequados para cada objeto de análise, a fim de
garantir a comparabilidade no âmbito de cada sistema/setor/região;
e) planejar a resposta do país ante os diagnósticos realizados em escalas
adequadas de tempo e espaço;
f) garantir a complementariedade com os planos de mitigação elaborados,
com os programas de adaptação conduzidos no âmbito dos diversos
sistemas/setores/regiões abordados e com outros programas
governamentais que resultem na redução de vulnerabilidade ou no
aumento da resiliência das populações;
g) orientar as prioridades de ação, a partir das análises de custo-benefício e
de considerações em termos de eficácia, de eficiência e de viabilidade e
pautando-se pelos princípios da prevenção e do não-arrependimento e em
harmonia com as políticas setoriais;
h) garantir tratamento diferenciado aos grupos sociais especialmente
vulneráveis aos impactos da mudança do clima;
i) prever instrumentos para a implementação das ações estabelecidas e
para monitorar e avaliar seus resultados, e em harmonia com as políticas
setoriais;
j) fomentar o desenvolvimento resiliente à mudança do clima;

16 Plano

Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC. Versão para Consulta Pública. Setembro, 2008. p. 102. Disponível
em: http://www.mma.gov.br/estruturas/169/_arquivos/169_29092008073244.pdf, p. 28. Acesso em: 30 out. 2013.
17 Atualização do Plano Nacional sobre Mudança do Clima. Grupo Executivo do Comitê Interministerial sobre Mudança
do
Clima
(Gex/Cim).
Brasília.
Setembro
de
2013.
Versão
Preliminar.
Disponível
em:
http://www.mma.gov.br/images/editais_e_chamadas/atualizao%20plano%20clima%20_verso%20consulta%20pblic
a%20marca%20dagua.pdf, p. 15. Acesso em: 30 out. 2013.
18 Destacamos as seguintes ações indicadas na atualização do Plano: aprofundamento dos estudos de modelagem
para o desenvolvimento de cenários de mudança do clima; elaboração dos Relatórios de Avaliação Nacional (RAN)
pelo Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC); implantação de um Sistema de Monitoramento e Observação
dos Impactos das Mudanças Climáticas; ampliação dos estudos de economia sobre mudança do clima voltados para
adaptação. (Atualização do Plano Nacional sobre Mudança do Clima, p. 60. Acesso em: 12 dez. 13).
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k) promover a concertação entre os entes federativos para ações de
promoção do desenvolvimento resiliente, possibilitando que as iniciativas
de âmbito nacional para o enfrentamento das alterações climáticas
considerem e integrem as ações promovidas no âmbito estadual e
municipal;
l) fomentar o desenvolvimento de pesquisas científico-tecnológicas e a difusão
de tecnologias, processos e práticas, voltadas a redução de incertezas na
identificação dos impactos e na análise das vulnerabilidades do país;
m) promover o apr ofundamento do tema de adaptação nos planos setoriais
de mudança do clima, quando for o caso.(grifo nosso).

Existem outros instrumentos trazidos pela PNMA, expressamente voltados à adaptação à
mudança do clima19, tais como mecanismos financeiros e econômicos, tanto no âmbito nacional
como internacional, e, ainda, medidas existentes, ou a serem criadas, que estimulem o
desenvolvimento de processos e tecnologias que contribuam para a adaptação.
Neste sentido, a referida Lei determina que sejam estabelecidos critérios de preferência nas
licitações e concorrências públicas voltadas à exploração de serviços públicos e recursos naturais
para projetos que propiciem maior economia de energia, água e outros recursos naturais, bem
como redução da emissão de gases de efeito estufa e de resíduos.
Como mecanismo financeiro nacional para a implementação da PNMC, destacamos o Fundo
Nacional sobre Mudança do Clima (Fundo Clima), que visa assegurar recursos para apoio a
projetos ou estudos e financiamento de empreendimentos voltados à mitigação da mudança
do clima e à adaptação a seus efeitos20.
O Fundo Clima é vinculado ao MMA e disponibiliza recursos: (i) reembolsáveis, administrados
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, que é o agente financeiro
do Fundo; e (ii) não reembolsáveis, operados pelo MMA, que poderá aplicá-los diretamente ou
transferir a terceiros mediante convênios, termos de parceria, acordos, ajustes ou outros
instrumentos previstos em lei.
Dentre as atividades a que o Fundo Clima se destina21 constam expressamente ciência do clima,
análise de impactos e vulnerabilidade, bem como adaptação da sociedade e dos ecossistemas
aos impactos das mudanças climáticas.
O Fundo é administrado por um Comitê Gestor22, presidido pelo secretário-executivo do MMA,
e deve aprovar a proposta orçamentária e o Plano Anual de Aplicação de Recursos do Fundo;

19

Art. 6º, X, XI e XII, dentre outros, da PNMC.
O Fundo Clima foi criado pela Lei n° 12.114/2009 (art. 6º, II) e regulamentado pelo Decreto n° 7.343/2010 (art.1º).
21 Art. 3º do Decreto 7343/2010.
22 O Comitê Gestor é composto por um representante de cada um dos órgãos e entidades a seguir indicados: a)
Ministério do Meio Ambiente; b) Ministério da Ciência e Tecnologia; c) Ministério de Minas e Energia; d) Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e) Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; f) Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; g) Ministério do Desenvolvimento Agrário; h) Ministério das Cidades;
i) Ministério da Fazenda; j) Ministério das Relações Exteriores; k) Casa Civil da Presidência da República; e l) Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES; m) da comunidade científica; n) de organização não
governamental com atuação na temática mudança do clima, indicada pelo Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas;
o) do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, escolhido entre os representantes da sociedade civil que o integram;
p) de entidade empresarial do setor industrial; q) de entidade empresarial do setor rural; r) dos trabalhadores rurais,
20
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elaborar relatórios sobre a aplicação das verbas; estabelecer diretrizes e prioridades de
investimento; autorizar o financiamento de projetos; e recomendar a contratação de estudos.
1.5

ESTRUTURA INSTITUCIONAL DA PNMC

A PNMC também criou uma estrutura institucional, composta por órgãos e instituições
responsáveis por promover a implementação da Política.
Os instrumentos institucionais da PNMC estão citados em seu art. 7º, que indica a atual
estrutura disponível para a coordenação e orientação da implementação da PNMC e de seus
Planos, conforme segue:
Art. 7º Os instrumentos institucionais para a atuação da Política Nacional de
Mudança do Clima incluem:
I - o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima;
II - a Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima;
III - o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima;
IV - a Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais - Rede
Clima;
V - a Comissão de Coordenação das Atividades de Meteorologia, Climatologia e
Hidrologia.

É importante destacar que os instrumentos institucionais acima listados já existiam previamente
à publicação da PNMC, não tendo havido revisões da estrutura de coordenação institucional,
exceto por previsões pontuais no Decreto nº 7.390/2010, que citam o Comitê Interministerial
sobre Mudança do Clima e o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima.
A seguir, demonstraremos o cenário atual de governança que se está desenhando no país para
a mudança do clima, mediante o detalhamento de cada um dos instrumentos institucionais
acima indicados.
1.5.1

Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima (CIM)

Instituído pelo Decreto nº 6.263, de 21 de novembro de 2007, o CIM tem o principal objetivo de
orientar a elaboração, a implementação, o monitoramento e a avaliação do Plano Nacional
sobre Mudança do Clima, inclusive propondo sua revisão periódica.
O CIM é integrado por representantes de ministérios23 designados pelo ministro de Estado Chefe
da Casa Civil da Presidência da República. A Casa Civil é responsável pela Coordenação do Comitê
e o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas participa das reuniões como convidado.

agricultura familiar e comunidades rurais tradicionais; s) dos trabalhadores da área urbana; t) dos Estados; e u) dos
Municípios (art. 10º, do Decreto 7343/2010).
23 Os ministérios indicados no decreto 6.263/2007 são: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; Ministério da Defesa; Ministério da Educação; Ministério da Fazenda;
Ministério da Integração Nacional; Ministério da Saúde; Ministério das Cidades; Ministério das Relações Exteriores;
Ministério de Minas e Energia; Ministério do Desenvolvimento Agrário; Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior; Ministério do Meio Ambiente; Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Ministério dos
Transportes. Há, ainda, o Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
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No âmbito do CIM, foi criado o Grupo Executivo sobre Mudança do Clima (GEx)24, que é
coordenado pelo MMA, com finalidades similares, porém complementares ao CIM, para
elaborar, implementar, monitorar e avaliar o Plano Nacional sobre Mudança do Clima25, sob a
orientação do CIM, além da finalidade de elaborar, até 11 de janeiro de 2008, proposta
preliminar dos objetivos gerais, princípios e diretrizes da PNMC.
Em 2008, com o lançamento do Plano Nacional sobre Mudança do Clima, composto por um
conjunto de ações governamentais setoriais visando à mitigação e a adaptação aos efeitos da
mudança do clima, e a instituição da PNMC, em 2009, as principais funções do CIM e do GEx são
de apoio à implementação, monitoramento e avaliação periódica do Plano Nacional sobre
Mudança do Clima.
Em 2010, iniciou-se o processo de elaboração de planos setoriais de mitigação e adaptação,
sendo que durante esse período foi feito um arranjo específico para a coordenação geral das
ações referentes aos planos de ação para a prevenção e controle do desmatamento nos
biomas e planos setoriais de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas pelo CIM, por
meio do já citado Decreto nº 7.390/2010.

1.5.2

Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima (CIMGC)

A CIMGC foi criada pelo Decreto de 7 de julho de 1999, alterado posteriormente pelo Decreto
de 10 de janeiro de 2006. A finalidade central de referida Comissão é articular as ações de
governo decorrentes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e seus
instrumentos subsidiários de que o Brasil seja parte26.
Deve-se salientar que uma das atribuições específicas da CIMGC é emitir pareceres, sempre que
demandada, sobre propostas de políticas setoriais, instrumentos legais e normas que
contenham componente relevante para a mitigação da mudança global do clima27 e para a
adaptação do País aos seus impactos.
A CIMGC é integrada por representantes de ministérios, sendo o ministro da Ciência, Tecnologia
e Inovação o presidente, e o ministro do Meio Ambiente o vice-presidente da Comissão28.
Os membros da Comissão são indicados e designados pelo ministro do MCTI, cujo ministério
exerce a função de Secretaria-Executiva da Comissão e presta apoio técnico e administrativo aos
trabalhos do colegiado. Os membros da Comissão devem atuar de forma coordenada e prestar
à Secretaria Executiva informações relativas à sua área de competência.

24

O GEx é integrado por representante da Casa Civil, do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas e dos ministérios
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; da Ciência, Tecnologia e Inovação; das Relações Exteriores; de Minas e
Energia; do Desenvolvimento Agrário; e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
25 Art. 3º do Decreto nº 6.263.
26 Art. 1º do Decreto de 7 de julho de 1999.
27 Art. 3º do Decreto de 7 de julho de 1999.
28 A Comissão conta ainda com outros nove ministérios: da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; dos Transportes;
de Minas e Energia; do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; das Cidades; das Relações Exteriores; do
Planejamento, Orçamento e Gestão; da Fazenda; e Casa Civil da Presidência da República.
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O secretário executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas participa das reuniões da
Comissão na qualidade de observador, a critério do presidente da Comissão.
1.5.3

Fórum Brasileiro de Mudança do Clima (FBMC)

Instância consultiva criada pelo Decreto nº 3.515, de 20 de junho de 200029, que tem por
objetivo principal a conscientização e mobilização da sociedade brasileira para a discussão e
tomada de posição sobre os problemas decorrentes da mudança do clima por emissões de
GEE30.
Embora consultivo, o FBMC é o principal meio de participação da sociedade previsto na PNMC
para o acompanhamento dos cronogramas e trabalhos em andamento realizados pelo governo
na área de mudanças climáticas.
O FBMC deve manter permanente integração com a CIMCG para implementação de seus
trabalhos, bem como ter o dever de estimular a criação de Fóruns Estaduais de Mudanças
Climáticas, mediante a realização de audiências públicas nas diversas regiões do País31.
O já citado decreto nº 7.390/1032 estipula pontualmente que a implementação das ações
decorrentes dos planos setoriais será acompanhada pelo FBMC por meio de representantes
dos setores que o compõem.
O FBMC é composto por ministros de Estado33, pelo diretor-presidente da Agência Nacional de
Águas (ANA) e por personalidades e representantes da sociedade civil. Participam do FBMC
como convidados o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal,
governadores de Estado e prefeitos de capitais dos Estados.
O Fórum é presidido pelo Presidente da República e tem suas reuniões por ele convocadas. O
Presidente é responsável por designar o secretário executivo do Fórum, que tem a incumbência
de participar, organizar e adotar as medidas necessárias para a execução dos trabalhos do FBMC.
O apoio administrativo e os meios necessários à realização dos trabalhos do Fórum, das câmaras
temáticas e do secretário executivo são providos pelo MCTI, observadas as disponibilidades
orçamentárias34.
As câmaras temáticas do Fórum também podem contar com o apoio técnico de órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, tais como Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL; Agência Nacional de Petróleo - ANP; Banco Central do Brasil - BCB; Banco Nacional de

29

O Decreto foi revogado pelo decreto de 28 de agosto, o qual foi alterado posteriormente pelo decreto de 14 de
novembro de 2000.
30 Art. 1º do Decreto de 7 de julho de 1999.
31 Art. 7º do Decreto de 7 de julho de 1999.
32 Art. 8º do Decreto 7.390/10.
33 Os ministros de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação; do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; do Meio Ambiente; das Relações Exteriores; de Minas e Energia; do
Planejamento, Orçamento e Gestão; da Saúde; dos Transportes; da Educação; da Defesa; e do chefe da Casa Civil da
Presidência da República (art. 2º do Decreto de 7 de julho de 1999).
34 Art. 6º do Decreto de 7 de julho de 1999.
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Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES; Comissão de Valores Mobiliários - CVM;
Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE; Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA; Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais - INPE; Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA; dentre
outros (art. 5º do Decreto de 7 de julho de 1999).
1.5.4

Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais (Rede Clima)

A Rede Clima foi instituída pela Portaria MCTI nº 728, de 20 de novembro de 2007, que
posteriormente foi alterada pelas Portarias MCTI nº 262, de 02 de maio de 2011, e nº 1.295, de
16 de dezembro de 2013.
As finalidades principais da Rede Clima são, dentre outras35: (i) geração e disseminação de
conhecimentos e tecnologias, realização de estudos e pesquisas sobre os efeitos e impactos das
mudanças climáticas globais e regionais no Brasil e suas vulnerabilidades; (ii) estudo das
alternativas de adaptação dos sistemas sociais, econômicos e naturais do Brasil às mudanças
climáticas; (iii) contribuição para a formulação e acompanhamento de políticas públicas sobre
o tema; (iv) contribuição para a concepção e a implementação de um sistema de monitoramento
e alertas de desastres naturais para o país; e (v) contribuição para a concepção e implementação
de sistemas observacionais para detecção de impactos das mudanças climáticas, atribuição de
suas causas e de seus efeitos nos sistemas humanos e naturais.
Assim, ela deve gerar e disseminar conhecimentos para que o Brasil possa responder aos
desafios representados pelas causas e efeitos das mudanças climáticas globais.
A Rede Clima é supervisionada por um Conselho Diretor36, gerenciada por uma secretaria
executiva e assessorada por um Comitê Científico. O MCTI preside o Conselho Diretor e indica o
Comitê Científico para nomeação, ouvido o Conselho Diretor. A Secretaria Executiva da Rede
Clima é exercida pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, que cumpre decisões do
Conselho Diretor.
Dentre as atribuições37 do Comitê Científico está a contribuição para a relevância das pesquisas
e resultados da Rede para a formulação, implementação, acompanhamento e avaliação de
políticas públicas na área de Mudanças Climáticas Globais, incluindo políticas de mitigação e
adaptação.
A Rede Clima atualmente é constituída pelas seguintes sub-redes temáticas: Mudanças
Climáticas e Agricultura; Mudanças Climáticas, Biodiversidade e Ecossistemas; Mudanças

35

Art. 2º da Portaria MCTI nº 728, de 20 de novembro de 2007, e suas alterações posteriores.
O Conselho diretor tem a seguinte composição: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (que o presidirá);
Ministério do Meio Ambiente; Ministério das Relações Exteriores; Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento; Ministério da Saúde; Ministério das Cidades; Ministério de Minas e Energia; Ministério da Integração
Nacional; Academia Brasileira de Ciências; Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência; Fórum Brasileiro de
Mudanças Climáticas; Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação;
Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa; representante do setor empresarial indicado pela
Confederação Nacional da Indústria; Ministério dos Transportes; Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e do
Comércio Exterior; Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; e Agência Brasileira da Inovação
(art. 3º da Portaria MCTI nº 728, de 20 de novembro de 2007, e suas alterações posteriores).
37 Art. 9º da Portaria MCTI nº 728, de 20 de novembro de 2007, e suas alterações posteriores.
36
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Climáticas e Cidades; Mudanças Climáticas e Desastres Naturais; Mudanças Climáticas e
Desenvolvimento Regional; Economia das Mudanças Climáticas; Mudanças Climáticas e Energias
Renováveis; Mudanças Climáticas e Oceanos; Mudanças Climáticas e Recursos Hídricos;
Mudanças Climáticas e Saúde; Mudanças Climáticas e Serviços Ambientais dos Ecossistemas;
Mudanças Climáticas e Zonas Costeiras; Modelagem Climática; Mudanças do Uso da Terra e
Florestas; e Ciência da Comunicação das Mudanças Climáticas (art. 5º). O Conselho Diretor, com
a assessoria do Comitê Científico, poderá criar novas sub-redes temáticas.
1.5.5 Comissão de Coordenação das Atividades de Meteorologia, Climatologia e
Hidrologia (CMCH)
Criada pelo Decreto nº 6.065, de 21 de março de 2007, a CMCH é um órgão colegiado integrante
da estrutura básica do MCTI38.
A Secretaria Executiva da Comissão é exercida pela Coordenação-Geral de Meteorologia,
Climatologia e Hidrologia da Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento
do MCTI.
A CMCH decide39 sobre a formulação de políticas e ações em Meteorologia, Climatologia e
Hidrologia, no âmbito da sua competência.
Dentre as competências da CMCH40, destacam-se a coordenação, o acompanhamento e a
contribuição para a avaliação da execução das atividades de meteorologia, climatologia e
hidrologia, bem como sua articulação com as ações de governo nas áreas espacial, oceanográfica
e de meio ambiente. A CMCH também tem competência para contribuir com a formulação de
políticas, diretrizes, critérios, normas e regulamentos que busquem orientar as atividades em
meteorologia, climatologia e hidrologia, visando conferir-lhes maior eficácia e eficiência.

38

Nos termos do art. 84, inciso VI, da Constituição Federal, compete privativamente ao presidente da República
dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar
aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32,
de 2001).
39 A CMCH é composta pelo Secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da
Ciência e Tecnologia, como Presidente da Comissão; o Diretor do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), como
representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Vice-Presidente da Comissão. A CMCH conta,
ainda, com um representante de cada uma das seguintes instituições: Ministério da Ciência e Tecnologia (quadro do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE); Ministério da Defesa/Comando da Marinha (quadro da Diretoria de
Hidrografia e Navegação - DHN); Ministério da Defesa/COMAER (quadro do Departamento de Controle do Espaço
Aéreo - DECEA); Ministério da Defesa/Comando do Exército (quadro do Departamento de Ciência e Tecnologia - DCT);
Ministério da Defesa (quadro da Secretaria de Logística, Mobilização, Ciência e Tecnologia - SELOM); Ministério do
Meio Ambiente (quadro da Agência Nacional de Águas - ANA); Ministério da Integração Nacional (quadro da
Secretaria Nacional de Defesa Civil); Ministério de Minas e Energia (quadro da Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL); Ministério da Educação (entre os docentes dos cursos universitários de meteorologia ou ciências
atmosféricas); Ministério dos Transportes; Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Ministério da Fazenda;
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (quadro da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA); o Presidente da Sociedade Brasileira de Meteorologia (SBMET); o Presidente da Sociedade Brasileira de
Agrometeorologia (SBA); o Presidente da Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRH); Centros Estaduais de
Meteorologia e Recursos Hídricos; conjunto de empresas prestadoras de serviços em meteorologia e climatologia,
indicado pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia; indústrias de partes, de equipamentos e de
sistemas de uso em Meteorologia, Climatologia e Hidrologia, indicadas pela Confederação Nacional das Indústrias; e
Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia – CENSIPAM.
40 Art. 1º do Decreto nº 6.065, de 21 de março de 2007.
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Cabe ainda à CMCH promover a integração e articulação entre instituições federais, estaduais
e municipais, tanto no setor público quanto no privado, visando à constituição de parcerias
entre essas instituições; padronização na divulgação dos avisos, alertas e previsões do tempo
e do clima emitidos pelos integrantes do setor, quando cabível; colaboração com os órgãos
competentes na formulação de planos e programas anuais, plurianuais e setoriais relativos às
atividades em meteorologia, climatologia e hidrologia, dentre outras.
1.6

DEMAIS INSTRUMENTOS

Vale considerar ainda que, além do arranjo institucional definido na PNMC, existem outras
instâncias que lidam com questões de adaptação às mudanças climáticas, tais como a Comissão
Técnica do Plano Setorial de Redução de Emissões da Indústria (CTPIn), que serão abordadas no
Capítulo 4, que tratará da questão sob o viés temático. Outras instâncias também podem ser
criadas, a depender das necessidades e circunstâncias.
Neste contexto, merecem atenção também os grupos de trabalho que foram e que podem ser
criados no âmbito do CIM/GEx para discussão de temas específicos da PNMC. A inclusão de
representantes de diferentes áreas nestes grupos de trabalho mostra-se muito positiva diante
da complexidade e necessidade de múltiplas visões para avanço dos temas.
Atualmente, encontram-se em funcionamento três grupos de trabalho41 no âmbito da PNMC,
dentre os quais, destacaremos a seguir, o GT Adaptação. Na sequência, também destacaremos
o Núcleo de Articulação Federativa para o Clima e o Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas.
1.6.1

GT Adaptação

O Grupo de Trabalho de Adaptação às mudanças climáticas foi criado em decorrência de
deliberação do GEx, em 2012 , e tem como finalidade principal estabelecer o processo de
elaboração do Plano Nacional da Adaptação à Mudança do Clima, mediante o desenvolvimento
de subsídios técnicos, decorrente de determinação do PPA (2012-2015), com observância dos
prazos e metas lá estabelecidos.
Nesse sentido, o PPA determina a elaboração de um “Programa” de adaptação e não de um
“Plano” de adaptação. Basicamente, a diferença entre ambos se dá no sentido de que o plano
delineia as decisões de caráter geral do sistema, as suas grandes linhas políticas, suas
estratégias, suas diretrizes e precisa estabelece responsabilidades.
O programa, pode ser um apoio ao plano. Os objetivos setoriais do plano podem constituir os
objetivos do programa, detalhando setorialmente a política, diretrizes, metas e medidas
instrumentais.
Também estão previstos debates com a sociedade civil e com o terceiro setor, mediadas pelo
FBMC, que os representa no âmbito das reuniões do GT. A comunidade científica é parceira de
trabalho do GT Adaptação por meio de sua organização na Rede Clima e no Painel Brasileiro de
Mudanças Climáticas.

41

Os Grupos de Trabalho em andamento são sobre Monitoramento e sobre REDD.
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Quanto aos resultados esperados do GT Adaptação, incluem-se a proposta de um Plano
Nacional de Adaptação com abordagens setoriais e temáticas, bem como a apresentação para
a sociedade de respostas estruturantes para enfrentamento da mudança do clima já em curso.
A proposta de recorte temático para o PNA foi recentemente definida pelo GT Adaptação, em
sua quinta reunião, conforme a seguir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Transportes e Logística;
Energia;
Biodiversidade;
Desastres Naturais;
Zonas Costeiras;
Cidades;
Segurança Alimentar e Agropecuária;
Indústria;
Saúde; e
Água.

O GT possui coordenação do MMA e do MCTI, os quais são os órgãos responsáveis pelas metas
estabelecidas no âmbito do PPA. Fazem parte do GT Adaptação todos os órgãos com
representação no GEx e órgãos convidados que trabalhem com a agenda de adaptação à
mudança do clima no Governo Federal.
1.6.2

Núcleo de Articulação Federativa para o Clima42

O Núcleo de Articulação Federativa para o Clima, instalado em 19 de fevereiro de 2013, visa à
articulação entre os diferentes entes federativos para integrar as diversas políticas setoriais
que guardem relação com o tema de mudança do clima, notadamente no que diz respeito aos
seus impactos, bem como à promoção da troca de experiências entre os órgãos
governamentais.
Tendo em vista que a promoção de medidas de adaptação aos efeitos da mudança do clima
constitui-se em atividade com considerável caráter regional e local, o Núcleo é um importante
fórum para articulação entre as diferentes esferas da federação.
Ele conta com a participação de representantes de todos os Estados e diversos órgãos do
Governo Federal e busca desenvolver recomendações técnicas sobre diversos aspectos da
PNMC, que posteriormente serão levadas para apreciação do GEx e CIM. Suas atividades
encontram-se apoiadas na agenda de trabalho do GEx.
O Secretariado do Núcleo é realizado pelo MMA e pela Casa Civil da Presidência da República.
Atualmente, o Núcleo conta com dois Grupos de Trabalho em andamento: o GT Inventário,
coordenado pelo MCTI e pelo Estado de São Paulo; e o GT Relato de Emissões, coordenado pelo
Ministério da Fazenda (MF) e Estado do Rio de Janeiro.

42

Disponível em: http://www.mma.gov.br/clima/grupo-executivo-sobre-mudanca-do-clima/grupo-executivo-sobremudan%C3%A7as-clim%C3%A1ticas/item/9109. Acesso em: 26 nov. 2013.
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1.6.3

Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC)

O Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, instituído pela Portaria Interministerial MCT/MMA
nº 356, de 25 de setembro de 2009, tem o objetivo de disponibilizar a tomadores de decisão e à
sociedade, informações técnico-científicas sobre mudanças climáticas.
Esta distribuição de informações se dá, especialmente, por meio de:
I- avaliação integrada e objetiva acerca do conhecimento técnico e científico
produzido no Brasil e/ou no exterior, sobre causas, efeitos e projeções
relacionadas às mudanças climáticas que tenham foco ou relevância para o
País; e
II - elaboração e publicação periódica de Relatórios de Avaliação Nacional,
Relatórios Técnicos-RT e Sumários para Tomadores de Decisão-STD sobre
mudanças climáticas e Relatórios Especiais sobre temas específicos (art.1º).

Referida portaria, em seu art. 11, cria Grupos de Trabalho dispostos da seguinte forma:
I - GT 1: com escopo de atuação a base científica das mudanças climáticas;
II - GT 2: com foco em impacto, vulnerabilidade e adaptação às mudanças
climáticas;
III - GT 3: com escopo de atuação em mitigação à mudança climática. (grifo
nosso)

Os Grupos de Trabalho têm, de acordo com as respectivas competências, a atribuição de
incorporar sugestões e críticas sobre cada Relatório, feitas pelos Estados da federação, pela
comunidade científica e pela sociedade civil (art. 12, VI).
O Painel Brasileiro é composto por Plenária, Conselho Diretor, Comitê Científico, SecretariaExecutiva, Grupos de Trabalho, Força Tarefa em Metodologias de Inventários de Emissões de
Gases de Efeito Estufa e Unidade de Apoio Técnico.
A Plenária43, órgão máximo de decisão, é presidida, conjuntamente, pelos presidentes do
Conselho Diretor e do Comitê Científico, e terá como competências a aprovação dos escopos
dos Relatórios de Avaliação Nacional - RANs; II - aprovação dos Sumários para Tomadores de
Decisão - STDs; dentre outras (Art. 3º).
Já, o Conselho Diretor é o órgão de decisão superior do PBMC e será composto por 1 presidente,
pelo presidente do Comitê Científico e por mais 9 membros de órgãos relevantes44 ao tema.

43

Art. 4º: A Plenária terá a seguinte composição constituída em um representante, titular e suplente, de cada órgão,
a seguir indicado: i- a) Casa Civil da Presidência da República-CCPR; b) Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento; c) Ministério da Ciência e Tecnologia; d) Ministério da Defesa; e) Ministério da Educação; f) Ministério
da Fazenda; g) Ministério da Integração Nacional; h) Ministério da Saúde; i) Ministério das Cidades; j) Ministério das
Relações Exteriores; k) Ministério de Minas e Energia; l) Ministério do Desenvolvimento Agrário; m) Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; n) Ministério do Meio Ambiente; o) Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão; p) Ministério dos Transportes; q) Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
II - por todos os membros do Conselho Diretor, do Comitê Científico; e por um representante de cada estado brasileiro
e do Distrito Federal, indicado por seus respectivos governadores.
44 Os órgãos que compõem o Conselho Diretor são: Ministério da Ciência e Tecnologia; Ministério do Meio Ambiente;
Ministério das Relações Exteriores; Academia Brasileira de Ciências-ABC; Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência - SBPC; Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas - Rede CLIMA; Coordenação de
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Em 2013, foi publicado o Sumário Executivo – GT2, denominado Contribuição do Grupo de
Trabalho 2 ao Primeiro Relatório de Avaliação Nacional do Painel Brasileiro de Mudanças
Climáticas. Sumário Executivo do GT2. Em sua elaboração procurou-se identificar:
as vulnerabilidades do País frente ao aquecimento global e avaliar os
diferentes impactos nos principais setores da economia e na sociedade de
acordo com as projeções do clima até o final do século. Este documento
identifica, também, estudos e medidas de adaptação às mudanças climáticas
no Brasil até o ano de 201245.

Diante do exposto neste capítulo, nota-se que há uma estrutura jurídica visando à
implementação da PNMC.
Não há, porém, detalhamento do modo como os entes da Federação atuarão de forma a
implementar referidas determinações da PNMC, notadamente no que diz respeito à adaptação.
Ressaltamos que, para a adoção de medidas e ações de adaptação, os órgãos competentes
poderão se valer desta estrutura já criada no âmbito da PNMC, cabendo aos gestores do PNA
construir o método adequado e realizar as articulações necessárias para tanto.

Aperfeiçoamento de Nível Superior CAPES; Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq; e
Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas-FBMC. (art. 5º).
45 Disponível em:
http://www.pbmc.coppe.ufrj.br/documentos/PBMC_Sumario%20Executivo_Impactos%20Vulnerabilidades%20e%2
0Adapta%C3%A7%C3%A3o_WEB_2.pdf. Acesso em: 27 jan 2014.
Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)
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2

ORGANIZAÇÃO DOS ENTES DA FEDERAÇÃO E DELIMITAÇÃO DE SEUS PODERES

Conforme ensina Paulo de Bessa Antunes46, o Brasil é organizado politicamente sob a forma de
um Estado Federal com três níveis de Governo (União, Estados e Municípios). Cada um desses
níveis tem uma esfera de atribuição própria que deve ser respeitada pelos demais níveis entre si.
Por serem notórias as dificuldades quanto à distribuição constitucional de poderes para cada
um dos entes da Federação - conforme doutrina jurídica e seus autores, tais como José Afonso
da Silva47, Paulo Affonso Leme Machado e Paulo de Bessa Antunes, além de julgados do STF
ilustrados no decorrer deste trabalho - iniciamos este tópico com a delimitação geral das funções
e composição administrativa dos entes da Federação, visando, sobretudo, introduzir o tema
competência ao presente estudo.
2.1

UNIÃO

A União é uma das entidades que compõem a Federação. Nos termos do art. 18 da CF, a
organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição (grifo
nosso).
Ela é entidade federal formada pela reunião das partes componentes, sendo autônoma em
relação às unidades federadas, e exerce, ainda, as prerrogativas do Estado brasileiro
internacionalmente.
Autonomia, nas palavras de José Afonso da Silva48, significa capacidade ou poder de gerir os
próprios negócios, dentro de um círculo prefixado por entidade superior. E é a Constituição
Federal que se apresenta como poder distribuidor de competências exclusivas entre as três
esferas de governo.
Assim, como os demais entes, a União possui áreas de competência determinadas, que podem
ser divididas, por exemplo, em internacional, política, administrativa, prestação de serviços,
urbanística, econômica, social, financeira e legislativa.
Com relação à organização administrativa da União, esta se divide em Administração Direta e
Indireta. A administração direta abrange a organização da Presidência e dos Ministérios e a
administração indireta, as categorias de entidades que possuem personalidade jurídica própria
(autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas).
De acordo com a Lei 10.683, de 28 de maio de 2003, com todas as suas modificações posteriores,
a Presidência da República é constituída49, essencialmente, por: Casa Civil; Secretaria-Geral;
Secretaria de Relações Institucionais; Secretaria de Comunicação Social; Gabinete Pessoal;
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ANTUNES, 2012, p. 110.
SILVA, 2006, p. 477; MACHADO, Paulo Affonso Leme. Meio Ambiente e Repartição de Competências. pp. 3-4,
Disponível em: http://huespedes.cica.es/aliens/gimadus/16/01_paulo.html. Acesso em: 01 out. 2013; ANTUNES,
2012, p. 109.
48 SILVA, 2006, p. 640.
49 Art. 1º da Lei 10.683, de 28.05.2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios
e dá outras providências.
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Gabinete de Segurança Institucional; Secretaria de Assuntos Estratégicos; Secretaria de Políticas
para as Mulheres; Secretaria de Direitos Humanos; Secretaria de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial; Secretaria de Portos; Secretaria de Aviação Civil; e Secretaria da Micro e
Pequena Empresa; e seus ministérios.
Atualmente, a União é composta por 24 ministérios50, a saber: da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento; do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; das Cidades; da Ciência,
Tecnologia e Inovação; das Comunicações; da Cultura; da Defesa; do Desenvolvimento Agrário;
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; da Educação; do Esporte; da Fazenda; da
Integração Nacional; da Justiça; do Meio Ambiente; de Minas e Energia; do Planejamento,
Orçamento e Gestão; da Previdência Social; das Relações Exteriores; da Saúde; do Trabalho e
Emprego; dos Transportes; do Turismo; e da Pesca e Aquicultura.
No que tange ao tema da adaptação, praticamente todos os ministérios devem ser, em algum
momento ou de alguma forma, envolvidos, nas esferas de suas respectivas competências, na
participação do GT Adaptação, ou ainda como componentes dos grupos institucionais criados
no âmbito da PNMC. Autarquias e outros órgãos específicos também devem participar da
construção e implementação de um plano para adaptação quando pertinente.
2.2

ESTADOS

Conforme nos ensina José Afonso da Silva51, os Estados federados também são dotados de
autonomia, possuindo capacidade de auto-organização, autolegislação, autogoverno e
autoadministração.
Na capacidade de autolegislação e auto-organização, os Estados organizam-se e regem-se pelas
Constituições e leis que adotarem para si, devendo para tanto observar os princípios da
Constituição Federal. A capacidade de autogoverno traduz-se na organização dos poderes
legislativo, executivo e judiciário próprios dos Estados.
A estrutura administrativa dos Estados é por eles fixada livremente, no exercício de sua
autonomia constitucional de autoadministração.
Assim, estes podem criar as Secretarias de Estado que lhes convierem, bem como as autarquias
que julgarem necessárias. Podem, ainda, criar empresas públicas e sociedades de economia
mista destinadas à prestação de serviços de utilidade pública (transportes, energia,
comunicação – os dois últimos dependem de autorização da União), atividade econômica de
produção (agrícola, agropecuária e industrial) e consumo.
As normas que distribuem as competências entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios
também são aquelas que determinam a capacidade de autoadministração dos Estados.
O art. 2552 da Constituição Federal – CF estabelece que são reservadas aos Estados as
competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição, de modo que, na partilha
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Art. 25 da Lei 10.683/03.
SILVA, 2006, pp. 608-609.
52 Art. 25 da CF: Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios
desta Constituição. § 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta
Constituição. § 2º - Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás
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federativa das competências, aos Estados cabem os poderes remanescentes aos da enumeração
dos poderes da União (art. 21 e 22 da CF) e daqueles indicados aos municípios (art. 30 da CF).
Assim, temos especialmente que:
 A CF enumera os poderes (competências) da União, cabendo aos Estados os poderes
remanescentes; veda-se implicitamente aos Estados tudo o que está enumerado como de
competência da União e dos Municípios;
 Apenas algumas competências exclusivas foram especificadas aos Estados, dentre as
quais a possibilidade de instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e
microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a
organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum (art.
25, § 3º da CF), visando dar aos Estados maior poder de ordenação de seu território; e
 A CF, em seu art. 23, arrola matérias de competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
2.3

MUNICÍPIOS

A Constituição Federal de 1988 elevou os Municípios à condição de entes integrantes da
Federação53, outorgando-lhes autonomia política, administrativa e financeira.
Segundo José Afonso da Silva54, a autonomia municipal também confere aos municípios a
capacidade de auto-organização (mediante a elaboração de lei orgânica própria); autogoverno
(eletividade do prefeito e dos vereadores), normativa (elaboração de leis municipais sobre áreas
que são reservadas às suas competências suplementar e exclusiva); e de autoadministração
(administração de manter e prestar serviços de interesse local).
O art. 30 da CF determina expressamente, em seus incisos, as bases das competências
Municipais. Dentre elas, destacamos:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
...
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou
permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte
coletivo, que tem caráter essencial;
...
VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado,
serviços de atendimento à saúde da população;

canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação. § 3º - Os Estados
poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões,
constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução
de funções públicas de interesse comum.
53 Art. 1º da CF: A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal [...].
54 SILVA, 2006, p. 640.
Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)
http://www.fgv.br/ces

28

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo
urbano;
IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a
legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.
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3

DAS COMPETÊNCIAS

Conforme explicações trazidas acima, o Brasil tem sua organização político-administrativa
formada pelo sistema federativo, caracterizado pela autonomia de cada uma das entidades da
Federação, especialmente delimitada por meio da repartição de competências entre os
Municípios, Estados/Distrito Federal e União55.
Adicionalmente, no sistema federativo ocorre a inexistência de vinculação hierárquica entre as
independentes esferas de poder.
Quadro 3.1 - Autonomia e Descentralização na Implementação de Políticas Públicas
A autonomia, especialmente política e fiscal, dos Estados/Distrito Federal e Municípios permite que:
[...] estes adotem uma agenda própria, de forma independente da agenda
do Executivo federal. As relações verticais na federação brasileira – do
governo federal com Estados e municípios e dos governos estaduais com
seus respectivos municípios – são caracterizadas pela independência, pois
Estados e municípios são entes federativos autônomos. Em tese, as
garantias constitucionais do Estado federativo permitem, por exemplo,
que os governos locais estabeleçam sua própria agenda social 56.
Estudos realizados pelo Ipea – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada57 apontam a falta de
mecanismos de coordenação política e planejamento da ação governamental dentre os motivos para
que os atos que visam à implemenatação de políticas públicas resumam-se a ações fragmentadas e
com poucos resultados.
Isto porque, por um lado, a descentralização proporciona maior autonomia aos Estados e
Municípios e, por outro, há dificuldade em se estabelecer uma coordenação federativa mais efetiva
e cooperativa no contexto da implementação de políticas públicas nas distintas frações do território
brasileiro58.
Diante das características da Federação acima explicadas, estudos59 apontam que o sucesso da
implementação de políticas públicas num Estado federal depende da capacidade de instauração de
mecanismos de coordenação entre os níveis de governo. As políticas com maior coordenação
federativa tendem a ter melhor desempenho.

A descentralização de poderes decorrente do pacto federativo, acompanhada do método de
distribuição constitucional de poderes – em que muitas vezes a instituição das matérias
competentes a cada um dos entes coincide com a indefinição da divisão clara de papéis de cada
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uma das esferas - resulta habitualmente em uma série de confusões60, tornando a sua aplicação
ao caso concreto um grande desafio.
Neste sentido, José Afonso da Silva61 entende que são notórias as dificuldades quanto a saber
que matérias devem ser entregues à competência da União, quais competirão aos Estados e
Distrito Federal e quais se indicarão aos Municípios.
A partir da leitura do texto constitucional, é possível verificar o papel estabelecido aos entes da
Federação para alguns dos temas de maior relevância para a adaptação, uma vez que esta é a
norma norteadora em repartição de competências.
Paulo Affonso Leme Machado62 ensina que leis infraconstitucionais não têm a função de criar
competências ou inovar nessa matéria, ao menos que a própria Constituição lhe dê essa
possibilidade63.
E continua o autor:
Não se menosprezam as leis ordinárias, os decretos e as resoluções.
Evidentemente, cada um desses diplomas tem a função devida. Mas são
inócuos e impróprios para repartir as competências dos entes federados. Não
podem conceder competência, retirar competência e nem limitá-la. Contudo,
têm acontecido essas impropriedades, que mesmo antes de serem declaradas
inconstitucionais, merecem ser marginalizadas pelos que têm consciência do
valor de um texto constitucional na vida de uma nação.

Nos próximos itens, buscaremos facilitar a compreensão do sistema de divisão de poderes
adotado constitucionalmente, visando à discussão sobre o caso específico de adaptação.
Todavia, ressalta-se, que o tema “competências” além de complexo possui uma diversidade de
discussões e polêmicas, doutrinárias e jurisprudenciais, que não fazem parte do escopo do
presente trabalho. Assim, traremos a seguir as delimitações pela Constituição Federal, que é a
norma norteadora do tema.
3.1

O SISTEMA CONSTITUCIONAL

A Constituição Federal de 1988 adota um sistema complexo para realizar a repartição de
competências, visando ao equilíbrio entre os diferentes entes da Federação. Para tanto é
utilizada a seguinte técnica64:

60 Exemplo de matéria julgada pelo Supremo Tribunal Federal sobre questão de competência: "Competência. Processo

objetivo. Conflito de lei estadual com a CF. O conflito de lei estadual disciplinadora da atribuição normativa para
legislar sobre exercício profissional resolve-se considerada a CF, pouco importando articulação, na inicial, de ofensa à
Carta do Estado no que revela princípios gerais – de competir à unidade da Federação normatizar o que não lhe seja
vedado e respeitar a atuação municipal." (Rcl 5.096, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 20-5-2009, Plenário,
DJE de 19-6-2009.) Fonte: http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/constituicao.asp. Acesso em: 17 out. 2013.
61 SILVA, 2006, p. 478.
62 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Meio Ambiente e Repartição de Competências. pp.3-4. Disponível em:
http://huespedes.cica.es/aliens/gimadus/16/01_paulo.html. Acesso em: 01 out. 2013.
63 Apenas duas possibilidades foram previstas na Constituição: no art. 22, parágrafo único, e no art. 23, parágrafo
único. Nas duas hipóteses, o instrumento que poderá inovar o já disposto na Constituição é a lei complementar, que
deve ser aprovada por maioria absoluta (art. 69 CF).
64 Ibid. SILVA, p. 479.
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 Enumeração dos poderes da União (arts. 21 e 22 da CF);
 Estabelecimento de poderes remanescentes para os Estados (art. 25, parágrafo 1º da
CF); e
 Definição de poderes, indicativamente, para os Municípios (art. 30 da CF).
Além disso, esta técnica combina:
 Reserva de campos privativos da União, com possibilidade de delegação (art. 22,
parágrafo único da CF); e
 Áreas comuns, em que se preveem:
(a) participações paralelas da União, Estados e Municípios (art. 23 da CF); e
(b) setores concorrentes entre União, Estados e Municípios - em que a competência
para estabelecer políticas, diretrizes ou normas gerais cabe à União (art. 21, XIX, XX,
XXI, 22, IX, XXI, XXIV, e 24, parágrafo 1º da CF), enquanto defere aos Estados e
Municípios a competência suplementar (art. 24, parágrafos 2º e 3º e art. 30 da CF).
3.2

DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA

Importante trazer para este estudo a definição de competência pela doutrina jurídica.
Nestes termos, a Competência é definida por José Afonso da Silva como: a faculdade
juridicamente atribuída a uma entidade ou a um órgão ou agente do Poder Público para emitir
decisões. Competências são as diversas modalidades de poder de que se servem os órgãos e
entidades estatais para realizar suas funções65.
Celso Antônio Bandeira de Mello66, por sua vez, conceitua competência como círculo
compreensivo de um plexo de deveres públicos a serem satisfeitos mediante o exercício de
correlatos e demarcados poderes instrumentais, legalmente conferidos para a satisfação de
interesses públicos.
A partir desses dois entendimentos, estabelecemos que competência é o poder-dever
legalmente atribuído e delimitado para cada órgão do Poder Público para que este o exerça com
a finalidade de atendimento do interesse público. Dever, pois não cabe ao órgão decidir se
realizará ou não o poder que lhe foi atribuído.
3.3

CLASSIFICAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS

As competências podem ser divididas em espécies, uma vez que as matérias que compõem seu
conteúdo são agrupadas em classes segundo: (i) sua natureza; (ii) sua vinculação cumulativa a
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mais de uma entidade; e (iii) seu vínculo a função do governo, conforme nos ensina José Afonso
da Silva 67.
Sob tais critérios, o autor classifica as competências em dois grandes grupos indicados como
material ou administrativa e legislativa.
Segundo Maria Luiza Machado Granziera68, a competência material ou administrativa referese a ações administrativas, ao poder-dever da Administração Pública de cuidar dos assuntos de
sua competência.


Exemplo de competência administrativa da União - art. 21, XIX, CF:
Art. 21: Compete à União:
[...]
XIX - Instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga
de direito de seu uso.

Já a competência legislativa traduz-se na competência para estabelecer normas jurídicas, editar
regras e fixar princípios dominantes, disciplinando as atividades políticas e administrativas69.
As competências material ou administrativa e legislativa também possuem subclasses, a saber:
3.3.1

Competência MATERIAL ou ADMINISTRATIVA

(a) Exclusiva: atribuível a uma entidade, com exclusão das demais. Não pode ser delegável para
outros entes, não cabendo também suplementariedade.


Exemplo: matérias que competem exclusivamente à União - art. 21, IX da CF:
Compete à União:
[...]
IX - Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do
território e de desenvolvimento econômico e social.

(b) Comum: A faculdade de legislar70 ou praticar determinados atos, em determinada esfera,
juntamente e em pé de igualdade, consistindo, pois, num campo de atuação comum às várias
entidades, sem que o exercício de um venha a excluir a competência de outra, que pode assim
ser exercida cumulativamente71.


Exemplo: Matérias que competem à União, Estados, Distrito Federal e Municípios - art.23,
VI, da CF:

67

Ibid. SILVA, p. 481.
Direito das Águas. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 72.
69 FERREIRA, Pinto. Comentários à constituição brasileira. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 1 op cit Granziera, 2006, p. 66.
70
Na parte de competência material, segundo Dalmo de Abreu Dallari, aquele que é competente para cuidar de certa
matéria será, forçosamente, obrigado a legislar sobre ela, pois toda participação do poder público deve ocorrer nos
quadros da lei.
71 SILVA, 2006, p. 481.
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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.

3.3.2

Competência LEGISLATIVA

(a) Exclusiva: atribuível a uma entidade, com exclusão das demais. Não pode ser delegável para
outros entes, não cabendo também suplementariedade.


Exemplo: matérias que competem exclusivamente ao Estado legislar - art. 25, parágrafos
1º e 2º da CF:
Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que
adotarem, observados os princípios desta Constituição.
§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam
vedadas por esta Constituição.

(b) Privativa: quando enumerada como de um próprio ente, todavia com possibilidade de
delegação e de competência suplementar.


Exemplo: matérias que competem privativamente à União legislar, com possibilidade de
delegação aos Estados por Lei Complementar - art. 22 e parágrafo único da CF.
Art. 22, IV e IX: Compete privativamente à União legislar sobre:
[...]
IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;
[...]
IX - diretrizes da política nacional de transportes;
Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar
sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo

(c) Concorrente: seu conceito compreende dois elementos - possibilidade de disposição sobre o
mesmo assunto ou matéria por mais de um ente federativo; e primazia da União quanto à
fixação de normas gerais.


Exemplo: legislação por mais de um ente federativo, com a primazia da União para normas
gerais - art. 24 e seus parágrafos, da CF.
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:
I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;
[...]
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e
dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;
VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e
paisagístico;
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;
[...]
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XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;
§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitarse-á a estabelecer normas gerais.
§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a
competência suplementar dos Estados.
§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a
competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.
§ 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia
da lei estadual, no que lhe for contrário. (grifo nosso).

(d) Suplementar: a formulação de normas que desdobrem o conteúdo de princípios ou normas
gerais com a finalidade de suprir a ausência ou omissão destas.


Exemplo: normas formuladas por outros entes, tendo em vista a omissão nas normas
gerais ou a necessidade de desdobramento destas - art. 30, II.
Art. 30: Compete aos Municípios:
[...]
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.

3.4

DA REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS

A autonomia das entidades federativas pressupõe repartição de competências para o exercício
e desenvolvimento de sua atividade normativa.
O princípio geral que norteia a repartição de competências entre as entidades da Federação é o
da predominância do interesse, segundo o qual matérias de interesse geral (nacional) cabem à
União72, ao passo que aos Estados serão atribuídos interesses predominantemente regionais e
aos Municípios, os assuntos de interesse local.
A grande dificuldade está em discernir o que é interesse geral do que é interesse regional ou
local, uma vez que certos problemas, embora não envolvam rigorosamente a Nação, afetam
mais de um Estado.
A existência de questões que devem ser tratadas regional ou localmente é um dos grandes
desafios a serem enfrentados no que diz respeito ao tema adaptação, sendo a mudança

72 Exemplos de aplicação

prática onde legislação estadual extrapolou sua esfera de competência: 1. É inconstitucional
lei estadual que amplia definição estabelecida por texto federal, em matéria de competência concorrente "Arts. 2º,
4º e 5º da Lei 10.164/1994 do Estado do Rio Grande do Sul. Pesca artesanal. Inconstitucionalidade formal. A CB
contemplou a técnica da competência legislativa concorrente entre a União, os Estados-membros e o Distrito Federal,
cabendo à União estabelecer normas gerais e aos Estados-membros especificá-las. É inconstitucional lei estadual que
amplia definição estabelecida por texto federal, em matéria de competência concorrente." (ADI 1.245, Rel. Min. Eros
Grau, julgamento em 6-4-2005, Plenário, DJ de 26-8-2005); 2. Lei 1.315/2004 do Estado de Rondônia, que exige
autorização prévia da Assembleia Legislativa para o licenciamento de atividades utilizadoras de recursos ambientais
consideradas efetivas e potencialmente poluidoras, bem como capazes, sob qualquer forma, de causar degradação
ambiental. Condicionar a aprovação de licenciamento ambiental à prévia autorização da Assembleia Legislativa
implica indevida interferência do Poder Legislativo na atuação do Poder Executivo, não autorizada pelo art. 2º da
Constituição. Precedente: ADI 1.505. Compete à União legislar sobre normas gerais em matéria de licenciamento
ambiental (art. 24, VI, da Constituição)." (ADI 3.252-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 6-4-2005, Plenário,
DJE de 24-10-2008.) Fonte: http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/constituicao.asp. Acesso em: 17 out. 2013.
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climática um problema global com efeitos nos níveis nacional, regional e local, tornando a
questão ainda mais complexa.
Especificamente com relação ao tema adaptação, não há na Constituição Federal ou nas
respectivas normas infraconstitucionais limitação dispondo sobre a forma que os diferentes
entes devem legislar ou realizar as respectivas medidas administrativas.
Pelo contrário, o que podemos verificar é a determinação para que as diferentes esferas
participem deste processo de forma conjunta, seja legislando ou praticando ações decorrentes
da PNMC.
Referida determinação quanto à articulação federativa no âmbito da PNMC pode ser
vislumbrada especialmente pela leitura de seus arts. 3º e 4º, os quais dispõem especialmente
que a PNMC visará à implementação de medidas para promover a adaptação à mudança do
clima pelas 3 (três) esferas da Federação.
Quanto às medidas a serem adotadas na sua execução o texto legal prevê que as ações de
âmbito nacional para o enfrentamento das alterações climáticas devem considerar e integrar
as ações promovidas no âmbito estadual e municipal, pretendendo o legislador que as ações
sejam implementadas de forma coordenada, mas preservando a autonomia dos demais entes
da Federação aos assuntos de seus interesses.
A proposta de revisão do Plano Nacional sobre Mudança do Clima afirma que a implementação
das medidas adaptativas consideradas e recomendadas deverá ser transversal e
descentralizadora e deverá integrar as diversas iniciativas e ações em andamento, bem como
possibilitar que as iniciativas de âmbito nacional para o enfrentamento das alterações climáticas
considerem e integrem as ações promovidas no âmbito estadual e municipal.
Entende-se que esta determinação ocorre, uma vez que o alvo de medidas de adaptação pode
se referir a um país inteiro, a um estado, município, região ou até mesmo bacia hidrográfica.
Usualmente, especialmente quanto às ações de adaptação, estas são percebidas no local onde
ocorrem, daí a importância de que as iniciativas nacionais considerem e integrem ações
promovidas local ou regionalmente. Além disso, o enfrentamento das medidas deve ser
realizada de forma descentralizada, permitindo a atuação dos Municípios, Estados e DF para os
assuntos de seus interesses.
No próprio regime federativo cabe à União, como poder central, definir os assuntos de interesse
nacional, deixando aos Estados, DF e Municípios, tudo o que for de interesse regional e local.
Quanto à execução das medidas, todos os entes – União, Estados, DF e Municípios deverão
implementar as ações que sejam definidas, pelo critério do interesse, como de sua competência.
73

Por consequência, caberá à União o estabelecimento do PNA, com as devidas orientações e
previsões sobre normas gerais de adaptação que assegurem ao país a uniformidade de
princípios essenciais ao desenvolvimento e à integração nacionais, dentro do regime federativo.
Ditas orientações devem permitir a flexibilidade das normas de adaptação dos Estados e

73
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Municípios para atendimento, no uso de suas autonomias político-administrativas, das
peculiaridades regionais e locais.
Observa-se, ainda, que o tema adaptação possui características multisetoriais e multitemáticas,
o que resulta no relacionamento com outras áreas de direito em que já há organização
sistemática própria no ordenamento jurídico nacional. Assim, existem limitações que devem ser
observadas pelos entes da federação ao discorrer sobre determinados assuntos.
Assim, nesse viés, os responsáveis em todos os entes devem observar a organização
preexistente em cada um dos setores ou temas, devendo respeitar os pilares estabelecidos na
Constituição Federal.
Caso tais limites não sejam observados, medidas de controle de constitucionalidade74 podem
ser propostas em face do ente que extrapolou seus poderes.
Tendo em vista que a proposta de recorte temático para o PNA foi recentemente definida pelo
GT Adaptação, conforme destacado no Item 1.6.1 acima, elaboramos a seguir uma primeira
tabela consolidando as competências dos três níveis da federação por tema/setor definidos no
âmbito do GT Adaptação com base na Constituição Federal. Em seguida discorremos sobre cada
um dos temas, de forma mais detalhada.
Por fim, vale observar que não temos a pretensão de esgotar os temas ora elencados, pois cada
um dos assuntos merece aprofundamentos específicos decorrentes de suas peculiaridades.
Todavia, no esforço de enfrentamento do tema visando dar um norte à matéria, para auxiliar no
desenvolvimento da criação de normas de adaptação, tendo em vista o viés multisetorial e
multitemático que lhe é característico, trazemos abaixo esclarecimentos sobre os limites a
serem observados no que tange a cada um dos assuntos escolhidos.
Lembramos, que estes sempre merecem aprofundamentos na aplicação ao caso concreto, de
modo a evitar questionamentos sobre sua constitucionalidade, por meio de ações judiciais
próprias.
Tabela 3.1 - Competências X Recortes Temáticos na Constituição Federal
Temas
Transportes
logística

e

UNIÃO
Competência privativa para legislar
(art. 22, I, IX, X) sobre: Direito
marítimo, aeronáutico, espacial;
Diretrizes da política nacional de
transportes; Regime dos portos,
navegação
lacustre,
fluvial,
marítima, aérea e aeroespacial;
Trânsito e transporte.

ESTADOS
Competência comum: (art.
23, XII): Estabelecer e
implantar
política
de
educação para a segurança do
trânsito.

MUNICÍPIOS
Competência
comum:
(art.23, XII): Estabelecer e
implantar
política
de
educação para a segurança
do trânsito.
Competência
dos
municípios (art. 30, V):
Organizar
e
prestar,
diretamente ou sob regime
de concessão ou permissão,
os serviços públicos de

Competência comum: (art.23, XII):
Estabelecer e implantar política de

74

No Brasil, o Supremo Tribunal Federal, que ocupa o grau mais elevado na hierarquia do Judiciário, realiza a guarda
da Constituição (art. 102, CF), sendo o interprete último das disposições constitucionais considerando situações
concretas, impossíveis de serem alcançadas em uma base meramente abstrata e teórica. As ele caberá processar e
julgar a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de
constitucionalidade de lei ou ato normativo federal (art. 102, I, a CF).
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educação para a segurança do
trânsito.

Energia

Competência da União para
explorar (art. 21, XII, c, d, e, f; X e
XXI):
(a)
Navegação
aérea,
aeroespacial e a infra-estrutura
aeroportuária; (b) Serviços de
transporte ferroviário e aquaviário
entre portos brasileiros e fronteiras
nacionais, ou que transponham os
limites de Estado ou Território; (c)
Serviços de transporte rodoviário
interestadual e internacional de
passageiros; (d) Portos marítimos,
fluviais e lacustres; instituir
diretrizes para o desenvolvimento
urbano,
inclusive
transportes
urbanos; (e) estabelecer princípios e
diretrizes para o sistema nacional
de viação.
Competência privativa para legislar
(art. 22, IV): sobre energia.
Competência União para explorar:
(art. 21, XII, b) diretamente ou
mediante autorização, concessão
ou permissão: Serviços e instalações
de
energia
elétrica
e
o
aproveitamento energético dos
cursos de água, em articulação com
os Estados onde se situam os
potenciais hidroenergéticos.

interesse local, incluído o de
transporte coletivo, que
tem caráter essencial.

Competência União para
explorar: (art. 21, XII, b)
diretamente ou mediante
autorização, concessão ou
permissão:
Serviços
e
instalações de energia elétrica
e
o
aproveitamento
energético dos cursos de
água, em articulação com os
Estados onde se situam os
potenciais hidroenergéticos.

N/A

Competência comum: (art.
23, VII VI e VII): Proteger o
meio ambiente e combater a
poluição em qualquer de suas
formas; e Preservar as
florestas, a fauna e a flora.

Competência comum: (art.
23, VII VI e VII): Proteger o
meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de
suas formas; e Preservar as
florestas, a fauna e a flora.

(art. 21, XIII, b e c) os serviços e
instalações nucleares de qualquer
natureza e exercer monopólio
estatal sobre a pesquisa, a lavra, o
enriquecimento
e
reprocessamento, a industrialização
e o comércio de minérios nucleares
e seus derivados, atendidos
princípios e condições: (...) sob
regime
de
permissão,
são
autorizadas: (b) a comercialização e
a utilização de radioisótopos para a
pesquisa e usos médicos, agrícolas e
industriais; (c) a produção,
comercialização e utilização de
radioisótopos de meia-vida igual ou
inferior a duas horas.

Biodiversidade

Art. 20, VIII: São bens da União: Os
potenciais de energia hidráulica.
Competência comum (art. 23, VI e
VII): Proteger o meio ambiente e
combater a poluição em qualquer
de suas formas; e Preservar as
florestas, a fauna e a flora.
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Competência concorrente para
legislar sobre (art. 24, VI, VIII):
Florestas, caça, pesca, fauna,
conservação da natureza, defesa do
solo e dos recursos naturais,
proteção do meio ambiente e
controle
da
poluição;
Responsabilidade por dano ao meio
ambiente.

Desastres
naturais

Competência da União (art. 21, IX,
XIV, XV e XVIII): elaborar e executar
planos nacionais e regionais de
ordenação do território e de
desenvolvimento econômico e
social; organizar e manter a polícia
civil, a polícia militar e o corpo de
bombeiros militar do Distrito
Federal, bem como prestar
assistência financeira ao Distrito
Federal para a execução de serviços
públicos, por meio de fundo
próprio; organizar e manter os
serviços oficiais de estatística,
geografia, geologia e cartografia de
âmbito nacional; Planejar e
promover a defesa permanente
contra as calamidades públicas,
especialmente as secas e as
inundações.
Competência privativa da União
para Legislar (art. 22, XXI, XVIII,
XXVIII):
Normas
gerais
de
organização, efetivos, material
bélico, garantias, convocação e
mobilização das polícias militares e
corpos de bombeiros militares;
Sistema
estatístico,
sistema
cartográfico
e
de
geologia
nacionais, defesa civil e mobilização
nacional.

A Lei 12.608/2012, em seu art. 6º,
enumera as atribuições da União
em situações de desastres naturais.

Zonas costeiras

Cidades

A Zona Costeira é patrimônio
nacional, e sua utilização far-se-á,
na forma da lei, dentro de condições
que assegurem a preservação do
meio ambiente, inclusive quanto ao
uso dos recursos naturais. (art. 225,
parágrafo 4º).
Competência da União (art. 21, XX):
Instituir
diretrizes
para
o

Competência
concorrente
para legislar sobre (art. 24, VI,
VIII): Florestas, caça, pesca,
fauna,
conservação
da
natureza, defesa do solo e dos
recursos naturais, proteção
do meio ambiente e controle
da
poluição;
Responsabilidade por dano ao
meio ambiente.
Art. 144 da CF. A segurança
pública, dever do Estado,
direito e responsabilidade de
todos, é exercida para a
preservação da ordem pública
e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio,
através dos seguintes órgãos:
[...]
V - polícias militares e corpos
de bombeiros militares.
§ 5º - às polícias militares
cabem a polícia ostensiva e a
preservação
da
ordem
pública; aos corpos de
bombeiros militares, além
das atribuições definidas em
lei, incumbe a execução de
atividades de defesa civil.
§ 6º - As polícias militares e
corpos
de
bombeiros
militares, forças auxiliares e
reserva
do
Exército,
subordinam-se, juntamente
com as polícias civis, aos
Governadores dos Estados,
do Distrito Federal e dos
Territórios.
§ 7º - A lei disciplinará a
organização
e
o
funcionamento dos órgãos
responsáveis pela segurança
pública, de maneira a garantir
a
eficiência
de
suas
atividades.

Competência
dos
municípios (art. 30, VIII) Promover, no que couber,
adequado
ordenamento
territorial,
mediante
planejamento e controle do
uso, do parcelamento e da
ocupação do solo urbano.
Art. 144 da CF. A segurança
pública, dever do Estado,
direito e responsabilidade
de todos, é exercida para a
preservação da ordem
pública e da incolumidade
das
pessoas
e
do
patrimônio, através dos
seguintes órgãos:
[...]
§ 8º - Os Municípios
poderão constituir guardas
municipais destinadas à
proteção de seus bens,
serviços e instalações,
conforme dispuser a lei.
A Lei 12.608/2012, em seu
art. 8º, enumera as
atribuições dos Municípios
em situações de desastres
naturais.

A Lei 12.608/2012, em seu art.
7º, enumera as atribuições
dos Estados em situações de
desastres naturais
A Lei nº 7.661 de 16 de maio
de 1988 e demais normas
infraconstitucionais, regulam
as atribuições dos Estados
quanto à gestão das Zonas
Costeiras.

A Lei nº 7.661 de 16 de maio
de 1988 e demais normas
infraconstitucionais,
regulam as atribuições dos
Municípios quanto à gestão
das Zonas Costeiras.

Competência comum (art. 23,
IX, X): Promover programas

Competência comum (art.
23, IX, X): Promover
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desenvolvimento urbano, inclusive
habitação, saneamento básico e
transportes urbanos.

Competência comum (art. 23, IX, X):
Promover programas de construção
de moradias e a melhoria das
condições habitacionais e de
saneamento básico; Combater as
causas da pobreza e os fatores de
marginalização, promovendo a
integração social dos setores
desfavorecidos.
Competência
concorrente
da
União, Estados e ao Distrito Federal
para legislar (art. 24, I): Direito
urbanístico.

Segurança
alimentar
e
agropecuária

Competência privativa da União
legislar sobre (art. 22, I): - direito
agrário.
Competência comum da União,
Estados, Distrito Federal e
Municípios (art. 23, VIII): Fomentar
a produção agropecuária e
organizar
o
abastecimento
alimentar.

de construção de moradias e a
melhoria
das
condições
habitacionais
e
de
saneamento
básico;
Combater as causas da
pobreza e os fatores de
marginalização, promovendo
a integração social dos
setores desfavorecidos.

Competência concorrente da
União, Estados e ao Distrito
Federal para legislar (art. 24,
I): Direito urbanístico.
Competência dos Estados
(art. 25): Instituir regiões
metropolitanas aglomerações
urbanas e microrregiões,
constituídas
por
agrupamentos de municípios
limítrofes, para integrar a
organização, o planejamento
e a execução de funções
públicas de interesse comum.

Competência comum da
União, Estados, Distrito
Federal e Municípios (art. 23,
VIII): Fomentar a produção
agropecuária e organizar o
abastecimento alimentar.

programas de construção
de moradias e a melhoria
das condições habitacionais
e de saneamento básico;
Combater as causas da
pobreza e os fatores de
marginalização,
promovendo a integração
social
dos
setores
desfavorecidos.

Competência
dos
municípios (art. 30, VIII) Promover, no que couber,
adequado
ordenamento
territorial,
mediante
planejamento e controle do
uso, do parcelamento e da
ocupação do solo urbano.
Art. 182. A política de
desenvolvimento urbano,
executada
pelo
Poder
Público
municipal,
conforme diretrizes gerais
fixadas em lei, tem por
objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento
das
funções sociais da cidade e
garantir o bem- estar de
seus habitantes. § 1º - O
plano diretor, aprovado
pela Câmara Municipal,
obrigatório para cidades
com mais de vinte mil
habitantes, é o instrumento
básico da política de
desenvolvimento e de
expansão urbana. § 2º - A
propriedade urbana cumpre
sua função social quando
atende
às
exigências
fundamentais de ordenação
da cidade expressas no
plano diretor.
Competência comum da
União, Estados, Distrito
Federal e Municípios (art.
23, VIII): Fomentar a
produção agropecuária e
organizar o abastecimento
alimentar.

Art. 187. A política agrícola será
planejada e executada na forma da
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Indústria

lei, com a participação efetiva do
setor de produção, envolvendo
produtores e trabalhadores rurais,
bem como dos setores de
comercialização,
de
armazenamento e de transportes,
levando em conta, especialmente: I
- os instrumentos creditícios e
fiscais; II - os preços compatíveis
com os custos de produção e a
garantia de comercialização; III - o
incentivo à pesquisa e à tecnologia;
IV - a assistência técnica e extensão
rural; V - o seguro agrícola; VI - o
cooperativismo; VII - a eletrificação
rural e irrigação; VIII - a habitação
para o trabalhador rural.§ 1º Incluem-se
no
planejamento
agrícola as atividades agroindustriais,
agropecuárias,
pesqueiras e florestais.§ 2º - Serão
compatibilizadas as ações de
política agrícola e de reforma
agrária.
Compete à União: elaborar e
executar planos nacionais e
regionais de ordenação do território
e de desenvolvimento econômico e
social. (Art. 21, IX)

Competência concorrente da
União, Estados, Distrito
Federal legislar: (art. 24, I e V)
- direito tributário, financeiro,
econômico e urbanístico e
sobre produção e consumo

Competência
dos
municípios (art. 30, VIII) Promover, no que couber,
adequado
ordenamento
territorial,
mediante
planejamento e controle do
uso, do parcelamento e da
ocupação do solo urbano.

Competência comum da
União, Estados, Distrito
Federal e Municípios (art. 23):
Cuidar da saúde e assistência
pública.

Competência comum da
União, Estados, Distrito
Federal e Municípios (art.
23): Cuidar da saúde e
assistência pública.

Competência concorrente da
União, Estados e ao Distrito
Federal para legislar (art. 24,
XII): Proteção e defesa da
saúde.

Competência municípios
(art. 30, VII): Prestar, com a
cooperação
técnica
e
financeira da União e do
Estado,
serviços
de
atendimento à saúde da
população.
Competência comum da
União, Estados, Distrito
Federal e Municípios (art.
23,
XI):
Registrar,
acompanhar e fiscalizar as
concessões de direitos de
pesquisa e exploração de

Competência
concorrente
da
União, Estados, Distrito Federal
legislar: (art. 24, I, V) - direito
tributário, financeiro, econômico e
urbanístico e sobre produção e
consumo.

Saúde

Competência comum da União,
Estados, Distrito Federal e
Municípios (art. 23): Cuidar da
saúde e assistência pública.
Competência
concorrente
da
União, Estados e ao Distrito Federal
para legislar (art. 24, XII): Proteção
e defesa da saúde.

Água

Competência da União (art. 21, XII,
b, XIX): Explorar os serviços e
instalações de energia elétrica e o
aproveitamento energético dos
cursos de água, em articulação com
os Estados onde se situam os
potenciais
hidroenergéticos;
Instituir sistema nacional de

Competência comum da
União, Estados, Distrito
Federal e Municípios (art. 23,
XI): Registrar, acompanhar e
fiscalizar as concessões de
direitos de pesquisa e
exploração
de
recursos
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gerenciamento de recursos hídricos
e definir critérios de outorga de
direitos
de
seu
uso
(A
regulamentação de tal artigo se deu
por meio da Lei 9.433/9775).
Competência privativa da União
para Legislar (art. 22, IV): Águas.
Competência comum da União,
Estados, Distrito Federal e
Municípios (art. 23, XI): Registrar,
acompanhar
e
fiscalizar
as
concessões de direitos de pesquisa
e exploração de recursos hídricos e
minerais em seus territórios.

hídricos e minerais em seus
territórios.

recursos hídricos e minerais
em seus territórios.

Art. 26. Incluem-se entre os
bens dos Estados:
I - as águas superficiais ou
subterrâneas,
fluentes,
emergentes e em depósito,
ressalvadas, neste caso, na
forma da lei, as decorrentes
de obras da União76.

Art. 20: São bens da União:
[...]
III - os lagos, rios e quaisquer
correntes de água em terrenos de
seu domínio, ou que banhem mais
de um Estado, sirvam de limites com
outros países, ou se estendam a
território estrangeiro ou dele
provenham, bem como os terrenos
marginais e as praias fluviais.
* O rol de dispositivos indicados acima não exaustivo, na medida em que a tabela trouxe abordagem geral de cada um dos temas, os quais merecem aprofundamentos
específicos.

Tabela 3.2 - Competências X Recortes Temáticos na Constituição Federal (considerações adicionais)
Temas
Transportes
logística

e

Aspectos constitucionais
De acordo com a Constituição Federal, é competência da União: explorar, diretamente ou mediante
autorização, concessão ou permissão, a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura portuária,
os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou
que transponham os limites de Estado ou Território, os serviços de transporte rodoviário
interestadual e internacional de passageiros e os portos marítimos, fluviais e lacustres; instituir
diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive transportes urbanos; estabelecer princípios e
diretrizes para o sistema nacional de viação (art. 21, XII, c, d, e, f; X e XXI da CF).
Ainda, a Constituição Federal define ser competência privativa da União legislar sobre Direito
marítimo, aeronáutico, espacial; as diretrizes da política nacional de transportes, o regime dos
portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial e trânsito e transporte. (art. 22, I,
IX, X da CF), sendo necessária lei complementar autorizando os Estados a exercerem tal atribuição.
Por sua vez, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
estabelecer e implantar política de educação para segurança no trânsito. (art. 23, XII)
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Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos,
regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990,
que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.
76 Os Estados, com base no art. 25, parágrafo 1º (competência remanescente) e 26, I e II da CF, além do art. 24, VI, da
CF, que trata da competência concorrente para legislar sobre assuntos relativos ao meio ambiente, incluindo saúde
pública, estabeleceram normas ambientais de controle da poluição, inclusive das águas, elabrando normas sobre os
recursos hídricos sob seu domínio (GRANZIERA, p.66).
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Aos Estados compete a exploração direta, ou mediante concessão, dos serviços de transporte
ferroviário e aquaviário que não transponham os limites do seu território e o transporte rodoviário
estadual de passageiros.
Por fim, aos Municípios compete organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou
permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter
essencial (art. 30, V da CF).
Os Estados-membros são competentes para explorar e regulamentar a prestação de serviços de
transporte intermunicipal. (...) A prestação de transporte urbano, consubstanciando serviço público
de interesse local, é matéria albergada pela competência legislativa dos Municípios, não cabendo
aos Estados-membros dispor a seu respeito77."
Não é possível fugir da norma constitucional, bem como da doutrina pacífica que versa sobre o
assunto, para permitir ao Município ou ao Estado legislar onde essa competência somente cabe à
União. E mais, o Poder Público está atrelado ao mandamento legal, não podendo dele se afastar. 78
O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou conclusivamente nesse sentido ao julgar a ADI n.
2.606/SC, de relatoria do Ministro Maurício Corrêa, ementada nos seguintes termos:

Energia80

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DE SANTA
CATARINA. LICENCIAMENTO DE MOTOCICLETAS DESTINADAS AO TRANSPORTE
REMUNERADO
DE
PASSAGEIROS.
COMPETÊNCIA
DA
UNIÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 1. É da competência exclusiva da União
legislar sobre trânsito e transporte, sendo necessária expressa autorização em lei
complementar para que a unidade federada possa exercer tal atribuição (CF, art.
22, XI, e parágrafo único). 2. Inconstitucional a norma ordinária estadual que
autoriza a exploração de serviços de transporte remunerado de passageiros
realizado por motocicletas, espécie de veículo de aluguel que não se acha
contemplado no Código Nacional de Trânsito. 3. Matéria originária e de interesse
nacional que deve ser regulada pela União após estudos relacionados com os
requisitos de segurança, higiene, conforto e preservação da saúde pública. Ação
direta de inconstitucionalidade procedente. 79
Pela definição de Walter Tolentino Alvares81 direito de energia é ramo do direito que estuda as
relações jurídicas pertinentes à disciplina de utilização de resultantes tecnológicas de energia, com
repercussão econômica.
Nos termos do art. 22, IV da CF, é de competência privativa da União legislar sobre direito de energia.
Assim, cabe à União estabelecer normas jurídicas, editar regras, fixar princípios dominantes e
disciplinar as atividades políticas e administrativas. Neste caso, os Estados apenas poderiam legislar
sobre questões específicas envolvendo energia, que se vinculem a interesse regional ou
intermunicipal, na hipótese da existência de lei complementar neste sentido (o que, até o momento,
não há).
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(ADI 2.349, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 31-8-2005, Plenário,DJ de 14-10-2005.) No mesmo sentido: ADI
845, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 22-11-2007, Plenário, DJE de 7-3-2008; RE 549.549-AgR, Rel. Min. Ellen
Gracie, julgamento em 25-11-2008, Segunda Turma, DJE de 19-12-2008). Disponível em
http://politicaspublicas.almg.gov.br/temas/transporte_transito/entenda/competencias.html?tagNivel1=309&tagAt
ual=309. Acesso em 20 abr. 2014.
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GASPARINI, Diogenes. Novo Código de trânsito: os Municípios e o policiamento. Disponível em:
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/revistaspge/revista3/rev10.htm. Acesso em 12.04.14.
79
Incompetência do Município pra legislar sobre transito e transporte. REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS
GERAIS outubro | novembro | dezembro 2010 | v. 77 — n. 4 — ano XXVIII. Disponível em:
http://revista.tce.mg.gov.br/Content/Upload/Materia/1094.pdf. Acesso em 12.04.14.
80 Competência

Privativa para Legislar sobre Energia e Licenciamento Ambiental. ARAÚJO, Eugenio Rosa de. Ver. SJRJ,
Rio de Janeiro, v.17, n.28, p. 243-264, 2010.
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Já os Municípios, por se tratar de tema de competência privativa da União e que transcende o âmbito
local82, estes não têm poderes para suplementar a legislação federal relacionada à Energia 83.
Existem outros dispositivos constitucionais relacionados ao direito de Energia (especialmente
aqueles elencados nos seguintes artigos: art. 20, §1º; art. 43, §2º, IV, §3º; art. 176, §1º, art. 177, I e
V, art. 225, §6º, art. 231, §3º e art. 238 da CF/88)84.

Biodiversidade

Diante de sua análise constata-se que nosso ordenamento encarrega, prioritariamente, à União o
trato da legislação relacionada à Energia, de modo que, Municípios ou Estados que tratarem da
matéria estarão extrapolando sua esfera de atuação, conforme as limitações estabelecidas pela
Constituição Federal.
O meio ambiente e, especialmente, questões atinentes à conservação da biodiversidade estão entre
as matérias constitucionais sujeitas à competência material (administrativa) comum (art. 23 da CF) e
à competência legislativa concorrente (art. 24 da CF).
A competência material comum impõe responsabilidades para todos os entes federativos (União,
Estados, Distrito Federal e Municípios) para proteger o meio ambiente e combater a poluição em
qualquer de suas formas e preservar as florestas, a fauna e a flora (art. 23, VI e VII, da CF).
O parágrafo único de referido artigo dispõe que leis complementares fixarão normas para a
cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio
do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Neste ponto, a Lei Complementar n º 140,
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MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 16ª. Edição. Ed. Malheiros: São Paulo, 2008. p. 157
CUSTÓDIO FILHO, Ubirajara. As Competências do Município na Constituição Federal de 1988. São Paulo: Celso
Bastos Editor, 2000. p.86.
84Art. 20, § 1º - É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos
da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos
hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma
continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração.
Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e
social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais.[...] § 2º - Os incentivos regionais
compreenderão, além de outros, na forma da lei[...] IV - prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios
e das massas de água represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a secas periódicas. § 3º - Nas
áreas a que se refere o § 2º, IV, a União incentivará a recuperação de terras áridas e cooperará com os pequenos e
médios proprietários rurais para o estabelecimento, em suas glebas, de fontes de água e de pequena irrigação. [...]
Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem
propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao
concessionário a propriedade do produto da lavra. § 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento
dos potenciais a que se refere o "caput" deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou
concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha
sua sede e administração no País, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades
se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas.
Art. 177. Constituem monopólio da União: I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros
hidrocarbonetos fluidos; [...] V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o
comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados, com exceção dos radioisótopos cuja produção,
comercialização e utilização poderão ser autorizadas sob regime de permissão, conforme as alíneas b e c do inciso
XXIII do caput do art. 21 desta Constituição Federal.
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as
presentes e futuras gerações. [...] § 6º - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida
em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.
art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos
originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar
todos os seus bens. [...] § 3º - O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa
e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional,
ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei.
Art. 238. A lei ordenará a venda e revenda de combustíveis de petróleo, álcool carburante e outros combustíveis
derivados de matérias-primas renováveis, respeitados os princípios desta Constituição.
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de 08 de dezembro de 2011 regulamentou o artigo 23 da CF, e fixou normas para a cooperação entre
os entes da Federação decorrentes do exercício da competência comum. O item 3.5 abaixo ilustrará
de forma mais detalhada alguns dos dispositivos de referida lei.
No tocante à competência para legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza,
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;
Responsabilidade por dano ao meio ambiente (art. 24, VI e VIII) esta é competência legislativa
concorrente à União, Estados e Distrito Federal.
Assim, cabe à União a edição de referidas normas gerais (art. 24, §1º.) e aos Estados e DF a
competência suplementar sobre a matéria (art. 24, §2º). Contudo, inexistindo norma geral, a
competência estadual é plena para legislar tais assuntos, em atendimento às suas peculiaridades,
vigorando a norma estadual até a superveniência de lei federal (art. 24, §§ 3º e 4º).
Além disso, mediante a observância das normas gerais federais, cada Estado poderá também
estabelecer as suas próprias normas de tutela ambiental, criando sistemas estaduais de proteção ao
meio ambiente85.
Quanto aos Municípios, como vimos, estes têm competência administrativa para defender o meio
ambiente e combater a poluição. Todavia, eles não estão arrolados entre os entes encarregados de
legislar sobre meio ambiente. Embora excluídos do artigo 24, os Municípios, nas palavras de Paulo
de Bessa Antunes86, têm sua competência legislativa assegurada no art. 30 da Constituição,
dispositivo em que se estatui que compete a eles, entre outros pontos, “legislar sobre assuntos de
interesse local” (inciso I) e “suplementar a legislação federal e a estadual no que couber” (inciso II).
O art. 30 da CF também atribui aos Municípios competência para promover, no que couber,
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e da
ocupação do solo urbano; promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observadas as
legislações e a ação fiscalizadora federal e estadual.
Parece claro, na análise do autor87, que:
o meio ambiente está incluído no conjunto de atribuições legislativas e
administrativas municipais, e, em realidade, os Municípios formam o elo
fundamental na complexa cadeia de proteção ambiental. A importância dos
Municípios é evidente por si mesma, pois as populações e as autoridades locais
reúnem amplas condições de bem conhecer os problemas e mazelas ambientais
de cada localidade, sendo certo que são as primeiras a localizar e identificar o
problema. É através dos Municípios que se pode implementar o princípio
ecológico de agir localmente, pensar globalmente. Na verdade, entender os
Municípios não têm competência ambiental específica é fazer uma interpretação
puramente literal da Constituição Federal.
[....]
Com efeito, o fato de existir uma competência comum entre União, Estados e
Municípios para proteger o meio ambiente não desonera o Município de ter uma
legislação própria para que possa fielmente desincumbir-se de suas obrigações
constitucionais.
Na opinião de José Afonso da Silva:
“Quer isso dizer que não se recusa aos Municípios competência para ordenar a
proteção do meio ambiente, natural e cultural. Logo, é plausível reconhecer,
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igualmente, que na forma do art. 30, II, entra também a competência para
suplementar a legislação federal e a estadual na matéria...”88
[...]
É certo que nem toda a matéria prevista no art. 24 tolera a interferência
municipal, para que se pudesse inserir os Municípios lá, juntamente com os
Estados e DF. Mas em matéria de educação, cultura, ensino e desporto, assim
como nas hipóteses de defesa do meio ambiente, é viável a suplementação da
legislação federal, como de legislação estadual. Em síntese, a competência
suplementar do Município só pode se verificar em torno de assuntos que sejam
também de interesse local, além de sua dimensão estadual ou federal.89(grifo
nosso)

Desastres
naturais

Assim, os Municípios, mediante a elaboração de normas próprias, podem e devem exercer as suas
funções de, conjuntamente com outros entes políticos, combater a poluição e proteger o meio
ambiente90.
Apesar de a CF não fazer referência expressa aos “desastres naturais”, estes são tratados pela Defesa
Civil nas esferas Federais, Estaduais e Municipais, bem como pelas regras de uso e ocupação do solo
específicas para cada município. A Lei 12.608/2012, em seus artigos 6º, 7º e 8º, enumera as
atribuições de cada ente da federação em situações de desastres naturais, conforme tabela
constante do Capítulo 4 abaixo.
Quanto às competências constitucionais de temas correlatos, a União possui competência exclusiva,
ou seja, não cabendo delegação ou suplementariedade, para elaborar e executar planos nacionais e
regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social; organizar e manter
o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal; organizar e manter os serviços oficiais de estatística,
geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional; e planejar e promover a defesa permanente
contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. (art. 21, IX, XIV, XV e XVIII)
A União também possui a competência privativa constitucional de legislar sobre defesa civil, normas
gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias
militares e corpos de bombeiros militares; Sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia
nacionais; bem como defesa civil e mobilização nacional. (art. 22, XXI, XVIII, XXVIII). Questões
específicas quanto a este tema podem ser tratadas pelos Estados, apenas mediante lei
complementar.
A própria constituição prevê, ainda que, os corpos de bombeiros militares são subordinados aos
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Aos Estados compete, por meio dos
bombeiros militares e defesa civil estadual, a execução de atividades de defesa civil (art. 144, §§ 5º
e 6º da CF).

Zonas costeiras
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Aos Municípios, compete o planejamento da ocupação do solo (art. 30,VIII da CF), ação intimamente
ligada à prevenção de inundações e deslizamentos, além da organização da própria defesa civil
municipal, atinente aos assuntos locais.
Não há, na Constituição Federal, divisão de competências sobre a gestão das áreas costeiras. De
acordo com o art. 225 da CF91, a Zona Costeira é patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na

Ibidem. pp. 108-110 apud Direito constitucional ambiental, 5 ed. SP: Malheiros, 2004. p.80
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SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. 5ª. Edição. Malheiros editores: São Paulo, 2008.
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90 Ibidem. pp. 108-110.
91 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as
presentes e futuras gerações. (...) § 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal
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condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.
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forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto
ao uso dos recursos naturais.
Vale mencionar que um dos princípios fundamentais da gestão da zona costeira é o
comprometimento e a cooperação entre as esferas de governo, e dessas com a sociedade, no
estabelecimento de políticas, planos e programas federais, estaduais e municipais.

Cidades

Conforme se verá no Capítulo 4 abaixo, nos termos da Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988, os Estados
e Municípios podem instituir, por lei, os respectivos Planos Estaduais ou Municipais de
Gerenciamento Costeiro, observadas as normas e diretrizes da mencionada Lei e do Plano Nacional,
bem como designar os órgãos competentes para a execução desses planos. Referida lei foi
regulamentada pelo Decreto nº 5.300, de 7 de dezembro de 2004, o qual estabelece normas gerais,
instrumentos e competências para o uso e ocupação da zona costeira, e as bases para a formulação
de políticas, planos e programas federais, estaduais e municipais.
A CF/88 faz referência expressa às questões atinentes às cidades, outorgando atribuições a todos os
entes da Federação – União, Estados, Distrito-Federal e Municípios – uma vez que a todos interessa
a ordenação físico-territorial do território nacional. Ela delimita as competências legislativas e
materiais.
Com relação ao direito urbanístico, a competência legislativa é concorrente, ou seja, é restrita à
União, Estados e Distrito Federal (art. 24, I, CF). Assim, cabe à União a edição de normas gerais de
direito urbanístico (art. 24, §1º.) e aos Estados e DF a competência suplementar sobre a matéria (art.
24, §2º). Contudo, inexistindo norma geral, a competência estadual é plena para legislar sobre
urbanismo, em atendimento às suas peculiaridades, vigorando a lei estadual até a superveniência da
norma federal (art. 24, §§ 3º e 4º) 92.
Na competência material (executiva), cabe privativamente à União instituir diretrizes para o
desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transporte urbanos (art. 21, XX
da CF), permanecendo a competência material comum da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios para promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições
habitacionais e de saneamento básico e combater as causas da pobreza e os fatores de
marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos (art. 23, IX e X da CF).
Aos Estados cabe instituir regiões metropolitanas aglomerações urbanas e microrregiões,
constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento
e a execução de funções públicas de interesse comum (art. 25).
A competência dos Municípios em assuntos de urbanismo, conforme ensina Hely Lopes Meirelles 93,
decorre do preceito constitucional que lhes assegura autonomia para legislar sobre assuntos de
interesse local (art. 30, I). Os Municípios possuem, ainda, competência para promover, no que couber,
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle de uso, no parcelamento e da
ocupação do solo urbano (art. 30, VIII) e, ainda, executar a política de desenvolvimento urbano, de
acordo com as diretrizes fixadas pela União (art. 182), bem como suplementar a legislação federal e
estadual no âmbito de sua competência (art. 30, II). Explica, ainda, o autor que:
Visando o urbanismo, precipuamente, a ordenação espacial e a regulação das
atividades humanas que entendem com as quatro funções sociais – habitação,
trabalho, recreação, circulação – é obvio que cabe ao município editar normas de
atuação urbanística para seu território, especialmente para a cidade, provendo
concretamente todos os assuntos que se relacionem com o uso do solo urbano, as
construções, os equipamentos e as atividades que nele se realizam e dos quais
dependem a vida e o bem estar da comunidade local.
Com esses instrumentos urbanísticos de caráter normativo e executivo, o município
está apto para ordenar física e socialmente seu território, através do plano diretor e
a regular o uso e a ocupação do solo urbano, bem como a execução de construções;
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MEIRELLES, Hely Lopes. Op cit p. 549.
Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)
http://www.fgv.br/ces

47

Segurança
alimentar
e
agropecuária

a instalação de equipamentos e o exercício de atividades que afetem a vida e o bem
estar da comunidade urbana. Sua ação urbanística é plena na área urbana e restrita
na área rural, pois que o ordenamento desta, para as suas funções agrícolas,
pecuárias e extrativas compete à União só sendo lícito ao município intervir na zona
rural para coibir empreendimentos ou condutas prejudiciais à coletividade urbana ou
para preservar ambientes naturais de interesse público local.
É competência privativa da União legislar sobre direito agrário (art. 22, I). O Direito agrário é ramo
do Direito que disciplina a vida no campo e que tomou grande impulso com o Estatuto da Terra, que,
por sua vez, procurou disciplinar as relações de propriedade rural, incluindo normas de política
agrária e de reforma agrária. O direito agrário tem base constitucional nos arts. 184 a 191 da CF94.
É de competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios fomentar a produção
agropecuária e organizar o abastecimento alimentar (art. 23, VIII).
Fomentar, segundo José Afonso da Silva, é um dos modos de desenvolver alguma coisa – aqui, da
agropecuária. A promoção do progresso da agropecuária, mediante estímulos e incentivos, é de
competência de todas as entidades públicas da federação, assim como a organização do
abastecimento alimentar. O modo correto de exercer a competência ora prevista, segundo o autor,
é em executar a correta politica agrícola e fundiária dos arts. 184 a 191 da CF95.
Dentre referidos artigos, citamos especialmente o Art. 187, que trata de política agrícola, que será
planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo
produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de armazenamento e
de transportes [...].

Indústria

Para o autor96, Política Agrícola é o conjunto de amparo à propriedade da terra, destinado a orientar,
no interesse da economia rural, as atividades agropecuárias, seja no sentido de garantir-lhes o pleno
emprego, seja no de harmoniza-las com o processo de industrialização do país.
Com relação à atividade industrial, elencamos alguns dispositivos constitucionais que entendermos
ser ligados ao tema, uma vez que existem muitos aspectos relacionados à atividade industrial, de
forma pulverizada:
Compete à União elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de
desenvolvimento econômico e social. (Art. 21, IX). Quanto às competências constitucionais de temas
correlatos, a União possui competência exclusiva, ou seja, não cabendo delegação, para elaborar e
executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico
e social.
É de competência concorrente da União, Estados, Distrito Federal legislar sobre (art. 24, I, V) – direito
tributário, financeiro, econômico e urbanístico; e sobre produção e consumo, os quais são fatos
econômicos sujeitos à disciplina jurídica. Assim, Estados e DF podem legislar sobre tais fatos, desde
que obedeçam às normas gerais estabelecidas pela União97.
É de competência dos Municípios (art. 30, VIII) promover, no que couber, adequado ordenamento
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo
urbano, cabendo ao Município editar normas para ordenação de seu território, provendo todos os
assuntos que se relacionem com o uso do solo urbano, as construções, os equipamentos e as
atividades que nele se realizam e dos quais dependem a vida e o bem estar da comunidade local.
O art. 170, da CF, determina que 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: I - soberania nacional; II - propriedade privada; III - função
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social da propriedade; IV - livre concorrência; V - defesa do consumidor; 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; VII - redução das desigualdades regionais e sociais; VIII
- busca do pleno emprego; IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte
constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. Parágrafo único.
É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de
autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.
José Afonso da Silva ressalta que o poder público regula a liberdade de indústria e comércio, em
alguns casos impondo a necessidade de autorização ou de permissão para determinado tipo de
atividade econômica, quer limitando a liberdade de contratar, mas também quanto à fixação de
preços, além da intervenção direta na produção e comercialização de certos bens98.

Saúde101

Por força do art. 218 da CF99 é de incumbência do Estado promover e incentivar o desenvolvimento
científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas, realizando por si próprio, especialmente por meio
de suas universidades e institutos especializados100.
Tanto a União, quanto os Estados, os Municípios e o Distrito Federal têm competência administrativa
em matéria de saúde, por decorrência do disposto no art. 23, II da CF, segundo o qual é da
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: II - cuidar da saúde
e assistência pública.
Cada um dos entes deve manter o seu próprio sistema de saúde, mas todos devem integrar-se num
sistema harmônico102, que recebe na Constituição a denominação de sistema único de saúde - SUS.
Assim, cada um pode regular os pontos que dizem respeito ao seu respectivo sistema.
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Art. 218, da CF: O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação
tecnológicas § 1º - A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem
público e o progresso das ciências. § 2º - A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos
problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. § 3º - O Estado apoiará a
formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia, e concederá aos que delas se ocupem
meios e condições especiais de trabalho. § 4º - A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa,
criação de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem
sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos
econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho. § 5º - É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular
parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica.
100
SILVA, 2008. p. 819.
101 DALLARI, Dalmo de Abreu. Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção à Saúde Pública. Normas
gerais
sobre
saúde:
cabimento
e
limitações.
Disponível
em:
http://www.saude.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=359. Acesso em 12 abr. 2014.
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Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da
lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de
terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
Art. 198 da CF. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem
um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I - descentralização, com direção única em cada
esfera de governo; II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais; e III - participação da comunidade. Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade
social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de
saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre: I - no caso da União, na forma
definida nos termos da lei complementar prevista no § 3º; II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da
arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a,
e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios; III - no caso dos Municípios e do
Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os
arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º.
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De acordo com o estabelecido no art. 24, XII da CF, a União, os Estados e o Distrito Federal têm
competência concorrente para legislar sobre proteção e defesa da saúde. Quanto ao exercício dessa
competência pela União, o §1º do mesmo artigo 24 dispõe que no âmbito da legislação concorrente,
a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Aos Estados e DF caberá a
competência suplementar às normas da União.
A União tem duas espécies de competência legislativa: uma delas é a competência para legislar sobre
o "sistema federal de saúde", (art. 23, da CF), a outra, decorre do fato da União poder legislar fixando
normas gerais, tanto para todo o conjunto do sistema nacional de saúde, denominado sistema único
(art. 24, da CF).
Assim, leis federais que tratem de aspectos particulares do sistema federal de saúde não têm
interferência na legislação dos Estados e dos Municípios sobre os respectivos sistemas de saúde.
Todavia, normas gerais de saúde estabelecidas pela União, as quais fixem princípios e diretrizes
genéricas, deverão ser de observância obrigatória pelos legisladores estaduais e municipais.

Água103

Quanto aos Municípios, estes além da competência comum, acima, têm competência para prestar,
com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da
população (art. 30, VII, da CF).
Conforme estabelece o art. 22, IV, e parágrafo único da CF, à União compete legislar privativamente
sobre águas, podendo lei complementar autorizar os Estados a fazê-lo sobre questões especificas
sobre a matéria. Assim, no campo hídrico, a União tem dupla competência: (i) cria o direito sobre
águas, quando legisla privativamente; e (ii) edita normas administrativas sobre as águas de seu
domínio.
A faculdade prevista na CF para que Estados, desde que autorizados por lei complementar federal,
possam legislar sobre questões especificas relativas às águas refere-se à criação do direito, uma vez
que normas administrativas para a gestão de suas águas sempre lhes foi permitido editar.
Embora os Estados hajam recebido domínio hídrico, somente possuem competências para editar
normas administrativas sobre as águas do seu domínio. Como as águas estaduais são bens públicos

§ 3º Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, estabelecerá:I - os percentuais de que trata
o § 2º; II - os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das
disparidades regionais; III - as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas
federal, estadual, distrital e municipal;IV - as normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União.
§ 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de
combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas
atribuições e requisitos específicos para sua atuação.
§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e
agente de combate às endemias.
§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de
Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias,
competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial.
§ 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º do art. 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça
funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo
em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício.
Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: I - controlar e fiscalizar
procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos,
equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; II - executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador; III - ordenar a formação de recursos humanos na área de
saúde; IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico; V - incrementar em
sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico; VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido
o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano; VII - participar do controle e
fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;
VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
103
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do domínio dos Estados, a estes cabe geri-las e exercer a autotutela administrativa, baixando as
necessárias normas, muitas vezes em forma de lei.
Quanto ao domínio, a CF determina as atribuições da União e dos Estados sobre os Recursos Hídricos.
O domínio significa a responsabilidade pela guarda, administração e pela criação de normatização
correlata dos recursos hídricos. Não existe mais a figura das águas de domínio municipal.
Competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23, XI) registrar,
acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos em
seus territórios.
Quanto à administração local dos recursos hídricos, os Comitês de Bacia Hidrográfica, criados por leis
instituidoras das Políticas Estaduais de Recursos Hídricos, são os fóruns de discussão e negociação
de articulações necessárias entre os Estados e Municípios, com transferência de parcela de poder de
decisão aos usuários das águas e à sociedade civil.

Tabela 3.3 – Adaptação X Omissões e/ou sobreposições
Tema
Adaptação

Com relação ao tema adaptação, não há na Constituição Federal ou nas normas infraconstitucionais
limitações quanto à participação dos diferentes entes no processo de formulação e execução das
normas de adaptação, ou ainda restrições à realização de medidas legislativas ou adminitrativas
pelos diferentes entes.
Vale observar, no entanto, que na medida que ações de adaptação demandem atuação em temas
ou setores específicos, estas deverão ser limitadas ao regramento próprio já existente, como, por
exemplo, as limitações constitucionais constantes nos temas indicados nas tabelas 3.1 e 3.2 acima.
Vê-se que a PNMC determina que todas as esferas participem do processo de forma conjunta e
integrada, e, por consequência, os diferentes entes deverão, quando for o caso, legislar ou praticar
ações decorrentes da PNMC, no âmbito de suas atribuições. É o que vemos pela leitura dos arts. 3º
e 4º da PNMC, conforme abaixo:
Art. 3º: A PNMC e as ações dela decorrentes, executadas sob a
responsabilidade dos entes políticos e dos órgãos da
administração pública, observarão os princípios da precaução, da
prevenção, da participação cidadã, do desenvolvimento
sustentável e o das responsabilidades comuns, porém
diferenciadas, este último no âmbito internacional, e, quanto às
medidas a serem adotadas na sua execução, será considerado o
seguinte:
(...)
V - as ações de âmbito nacional para o enfrentamento das
alterações climáticas, atuais, presentes e futuras, devem
considerar e integrar as ações promovidas no âmbito estadual e
municipal por entidades públicas e privadas; (grifo nosso)
Art. 4º: A Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC
visará:
(...)
V - à implementação de medidas para promover a adaptação à
mudança do clima pelas 3 (três) esferas da Federação, com a
participação e a colaboração dos agentes econômicos e sociais
interessados ou beneficiários, em particular aqueles
especialmente vulneráveis aos seus efeitos adversos; (grifo nosso)
O texto da PNMC, todavia, é omisso sob a forma de participação de cada ente da Federação e de
integração dos diferentes atores envolvidos no processo.
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Vale dizer, ainda, que metas e ações específicas e/ou obrigatórias, bem como sanções por
descumprimento ou medidas de incentivo para o cumprimento de metas relacionadas ao tema da
adaptação também não estão previstas de forma detalhada na legislação.
Importante observar que a versão atual do Plano Nacional sobre Mudança do Clima, datada de 2008,
não prevê medidas específicas sobre adaptação sendo omisso neste ponto. Todavia, a sua revisão já
possui a indicação de ações, conforme detacamos no capítulo primeiro acima.
Outro ponto de omissão observado, dos planos analisados no escopo do presente trabalho e melhor
detalhados no capítulo quarto, refere-se ao fato dos planos de energia, indústria e transporte não
abarcarem o tema adaptação (o que se vê apenas nos planos de saúde e agricultura).
Importante mencionar, por fim, que diversos Estados da Federação se anteciparam ao Governo
Federal, aprovando suas próprias políticas de clima, e criaram uma estrutura institucional e de
governança que poderá ser utilizada para harmonização e integração de políticas dos diferentes
entes, de modo a evitar sobreposições desnecessárias, no âmbito da adaptação.

3.5

COMPETÊNCIA AMBIENTAL

A mudança do clima gera consequências nos níveis global, nacional, regional e local, afetando,
assim, uma gama de setores e diferentes atores que devem lidar com seus efeitos.
Não obstante a necessidade das respostas aos seus efeitos advirem de políticas estruturantes
transversais que envolvam todas as esferas e temáticas de governo, observamos que
especialmente a área ambiental relaciona-se fortemente com o tema adaptação.
No Brasil, há um evidente estreitamento na relação entre a Política Nacional do Meio Ambiente
– PNMA e a PNMC.
Enquanto a primeira se ocupa em atender ao objetivo de preservação, melhoria e recuperação
da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no País, condições ao
desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da
dignidade da vida humana, a segunda busca reduzir as emissões antrópicas de GEE,
compatibilizar o desenvolvimento econômico-social com a proteção do sistema climático,
preservar, conservar e recuperar recursos ambientais, implementar medidas para promover a
adaptação à mudança do clima pelas 3 (três) esferas da Federação, dentre outros objetivos.
Neste sentido, a relação entre as duas políticas também pode ser vislumbrada quando se
analisam os atores responsáveis pela sua execução.
A própria PNMC já estabelece relação com as instituições voltadas ao controle da qualidade
ambiental ao considerar como uma de suas diretrizes a identificação, e sua articulação com a
Política prevista nesta Lei, de instrumentos de ação governamental já estabelecidos aptos a
contribuir para proteger o sistema climático (art. 5º, VIII).
Na prática, atualmente são órgãos que compõem o Sistema Nacional do Meio Ambiente SISNAMA que vêm solicitando para setores econômicos o relato de informações de emissões de
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GEE em alguns estados, evidenciando a interdependência da legislação climática com os órgãos
responsáveis pela execução de políticas ambientais104.
Assim, além do sistema de competências atribuído pela Constituição Federal, desenvolvido nos
capítulos anteriores, é importante compreender a estruturação dos diferentes órgãos
ambientais no âmbito da Administração Pública.
Para complementar este estudo, apresentamos alguns conceitos e atribuições trazidos pela
recente Lei Complementar nº 140, de 08 de dezembro de 2011 (Lei Complementar 140/11), que:
regulamenta o artigo 23 da CF, e fixa normas para a cooperação entre a
União, os Estados, o Distrito Federal e Municípios nas ações administrativas
decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das
paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à
poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna
e da flora.

Assim, este item tem por objetivo demonstrar a sinergia existente entre as políticas e estruturas
existentes em âmbito ambiental, tendo em vista a transversalidade da questão ambiental
quando tratamos de clima e adaptação, especialmente no que diz respeito ao
planejamento e a execução de medidas de adaptação mediante a utilização de instrumentos e
estrutura de governança já existentes também na PNMA e na nova lei complementar
supracitada.
Destacamos, contudo, que a questão de adaptação e as ações para sua implementação de forma
coordenada entre os entes da federação é ainda mais complexa, pois envolve não só questões
temáticas e setoriais, mas questões de desenvolvimento nacional, abordagens territoriais e
planejamento de longo prazo, o que amplia o envolvimento de outros ministérios e órgãos de
governo para sua implementação, nos diferentes níveis da Federação.
3.5.1

Sistema Nacional do Meio Ambiente

O SISNAMA105, instituído pela PNMA, constitui-se nos órgãos e entidades da União, dos Estados,
do Distrito Federal, dos Municípios e de fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis
pela proteção e melhoria da qualidade ambiental.
Para Paulo de Bessa Antunes106, o SISNAMA é o conjunto de órgãos e instituições vinculados ao
Poder Executivo, encarregados da proteção ao meio ambiente nos níveis federal, estadual e
municipal, conforme definido em lei.
Além do SISNAMA, muitas outras instituições nacionais possuem importantes funções para o
desenvolvimento da política ambiental no país. Todavia, o SISNAMA representa a articulação

104 Requerimentos para um

Sistema Nacional de Monitoramento, Relato e Verificação de Emissões de Gases de Efeito
Estufa - Vol. 1. Disponível em: http://www.gvces.com.br/arquivos/227/Vol1_MRV.pdf. Acesso em: 13 nov. 2013.
105 Art. 6º da Lei nº 6.938/81: Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da
qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA.
106 ANTUNES, p. 119 e art. 6º da PNMA.
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dos órgãos e entidades ambientais nas diferentes esferas do Poder Executivo, visando ao
desenvolvimento das políticas públicas ambientais de maneira conjunta.
A PNMA estruturou o SISNAMA pelos seguintes órgãos formadores107:
I – Órgão Superior: o Conselho de Governo, com a função de assessorar o Presidente da
República na formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais para o meio
ambiente e os recursos ambientais;
II – Órgão Consultivo e Deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, com
a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas
governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua
competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente
equilibrado;
III – Órgão Central: o Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de planejar, coordenar,
supervisionar e controlar, como órgão federal, a política nacional e as diretrizes governamentais
fixadas para o meio ambiente;
IV – Órgãos Executores: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA); e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (Instituto
Chico Mendes), com a finalidade de executar e fazer executar a política e as diretrizes
governamentais fixadas para o meio ambiente, de acordo com as respectivas competências;
V - Órgãos Seccionais: órgãos e entidades estaduais responsáveis pela execução de programas,
projetos e pelo controle e fiscalização de atividades utilizadoras de recursos ambientais. Vale
observar que os Estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua jurisdição,
elaborarão normas supletivas e complementares e padrões relacionados com o meio ambiente,
observados os estabelecidos pelo CONAMA; e
VI – Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais responsáveis por programas ambientais
ou responsáveis pela fiscalização das atividades utilizadoras de recursos ambientais. Os
Municípios, observadas as normas e os padrões federais e estaduais, também poderão elaborar
as normas mencionadas no item “V” acima.
3.5.2

Lei Complementar nº 140/11

Visando diminuir a insegurança jurídica relacionada ao exercício da competência
administrativacomum na defesa do meio ambiente, nos termos dos incisos III, VI, VII e parágrafo
único do art. 23 da CF, a Lei Complementar nº 140/11 tem por escopo fixar normas de
cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios108.

107

ANTUNES, p. 137.
Art. 1º: Esta Lei Complementar fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do
art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas
ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais
notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das
florestas, da fauna e da flora.
108

Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)
http://www.fgv.br/ces

54

Para tanto, ela acabou dotando os entes federativos de maior autonomia no âmbito da gestão
ambiental, uma vez que delimita as ações a serem perseguidas por cada um para o cumprimento
da competência ambiental administrativa comum.
Por ser muito recente, não há muitos julgados que tratam da interpretação dada à nova norma,
bem como das dificuldades de sua aplicação ao caso concreto.
Esta regulamentação poderá ser um apoio para nortear a implementação da PNMC, e, das
medidas de adaptação, pois, conforme abordado no primeiro tópico, a PNMC determinou a
necessidade de participação de todos os entes federativos na implementação de medidas de
adaptação aos efeitos da mudança climática, deixando para as demais estruturas e
normatizações, existentes ou a serem criadas, as medidas para sua implementação.
Com o objetivo de facilitar a articulação entre os diferentes entes para a implementação da
normatização ambiental, dita lei complementar determina, dentre outros, que os entes podem
se valer da cooperação institucional109, por meio de consórcios públicos110, convênios, acordos
de cooperação técnica e outros instrumentos similares com órgãos e entidades do Poder
Público; Comissão Tripartite Nacional111, Comissões Tripartites Estaduais112 e Comissão Bipartite
do Distrito Federal113; fundos públicos e privados e outros instrumentos econômicos; delegação
de atribuições de um ente federativo a outro; delegação da execução de ações administrativas
de um ente federativo a outro.
Importante mencionar que a atuação cooperativa entre os diferentes entes da Federação tem
o propósito de evitar a fragmentação de controles, esforços em duplicidade e atividades
sobrepostas.
Por fim, observamos ser essencial a articulação, cooperação e troca de informações entre os
entes para implementar e fazer cumprir, no âmbito de suas atribuições, as determinações das
políticas ambientais, bem como promover a integração de programas e ações de órgãos e
entidades da administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
relacionados à proteção e à gestão ambiental.

109 Art.

4º: Os entes federativos podem valer-se, entre outros, dos seguintes instrumentos de cooperação institucional:
I - consórcios públicos, nos termos da legislação em vigor; II - convênios, acordos de cooperação técnica e outros
instrumentos similares com órgãos e entidades do Poder Público, respeitado o art. 241 da Constituição Federal; III Comissão Tripartite Nacional, Comissões Tripartites Estaduais e Comissão Bipartite do Distrito Federal; IV - fundos
públicos e privados e outros instrumentos econômicos; V - delegação de atribuições de um ente federativo a outro,
respeitados os requisitos previstos nesta Lei Complementar; VI - delegação da execução de ações administrativas de
um ente federativo a outro, respeitados os requisitos previstos nesta Lei Complementar. O art. 241 da CF prevê que:
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os
convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a
transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos.
110 A Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá
outras providências.
111 Art. 4º § 2º: A Comissão Tripartite Nacional será formada, paritariamente, por representantes dos Poderes
Executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com o objetivo de fomentar a gestão ambiental
compartilhada e descentralizada entre os entes federativos.
112 Art. 4º § 3º: As Comissões Tripartites Estaduais serão formadas, paritariamente, por representantes dos Poderes
Executivos da União, dos Estados e dos Municípios, com o objetivo de fomentar a gestão ambiental compartilhada e
descentralizada entre os entes federativos.
113 Art. 4º § 4º: A Comissão Bipartite do Distrito Federal será formada, paritariamente, por representantes dos
Poderes Executivos da União e do Distrito Federal, com o objetivo de fomentar a gestão ambiental compartilhada e
descentralizada entre esses entes federativos.
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Trazemos na tabela abaixo os dispositivos que preveem expressamente esta determinação.
Tabela 3.4 - Divisão das Atribuições Administrativas114 (Lei Complementar 140/11)
Tema
Políticas
ambientais

Integração
de
programas
e
ações
ambientais

Gestão de
recursos
ambientais

Sistema de
informaçõe
s
ambientais

114

UNIÃO
I - formular, executar e
fazer cumprir, em âmbito
nacional,
a
Política
Nacional
do
Meio
Ambiente;
III - promover ações
relacionadas à Política
Nacional
do
Meio
Ambiente nos âmbitos
nacional e internacional;
V - articular a cooperação
técnica,
científica
e
financeira, em apoio à
Política Nacional do Meio
Ambiente;
VII
promover
a
articulação da Política
Nacional
do
Meio
Ambiente com as de
Recursos
Hídricos,
Desenvolvimento
Regional, Ordenamento
Territorial e outras.
IV
promover
a
integração de programas
e ações de órgãos e
entidades
da
administração pública da
União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos
Municípios, relacionados
à proteção e à gestão
ambiental.
II - exercer a gestão dos
recursos ambientais no
âmbito
de
suas
atribuições;
VI
promover
o
desenvolvimento
de
estudos e pesquisas
direcionados à proteção e
à
gestão
ambiental,
divulgando os resultados
obtidos.

ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
I - executar e fazer cumprir, em
âmbito estadual, a Política
Nacional do Meio Ambiente e
demais políticas nacionais
relacionadas
à
proteção
ambiental;

VIII - organizar e manter,
com a colaboração dos
órgãos e entidades da
administração pública dos
Estados,
do
Distrito
Federal e dos Municípios,
o Sistema Nacional de

III - formular, executar e fazer
cumprir, em âmbito estadual, a
Política Estadual de Meio
Ambiente;
V - articular a cooperação
técnica, científica e financeira,
em apoio às Políticas Nacional e
Estadual de Meio Ambiente.

MUNICÍPIOS
I - executar e fazer cumprir, em
âmbito municipal, as Políticas
Nacional e Estadual de Meio
Ambiente e demais políticas
nacionais
e
estaduais
relacionadas à proteção do
meio ambiente;
III - formular, executar e fazer
cumprir a Política Municipal de
Meio Ambiente;
V - articular a cooperação
técnica, científica e financeira,
em apoio às Políticas Nacional,
Estadual e Municipal de Meio
Ambiente.

IV - promover, no âmbito
estadual, a integração de
programas e ações de órgãos e
entidades da administração
pública da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos
Municípios, relacionados à
proteção e à gestão ambiental.

IV - promover, no Município, a
integração de programas e
ações de órgãos e entidades da
administração pública federal,
estadual
e
municipal,
relacionados à proteção e à
gestão ambiental.

II - exercer a gestão dos recursos
ambientais no âmbito de suas
atribuições;

II - exercer a gestão dos recursos
ambientais no âmbito de suas
atribuições;

VI
promover
o
desenvolvimento de estudos e
pesquisas
direcionados
à
proteção e à gestão ambiental,
divulgando
os
resultados
obtidos.

VI
promover
o
desenvolvimento de estudos e
pesquisas
direcionados
à
proteção e à gestão ambiental,
divulgando
os
resultados
obtidos.

VII - organizar e manter, com a
colaboração
dos
órgãos
municipais competentes, o
Sistema
Estadual
de
Informações
sobre
Meio
Ambiente;

VII - organizar e manter o
Sistema
Municipal
de
Informações
sobre
Meio
Ambiente;
VIII - prestar informações aos
Estados e à União para a

Arts. 7º, 8º e 9º da Lei Complementar 140/2011, e seus incisos, conforme mencionados na tabela.
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Informação sobre Meio
Ambiente (Sinima).

VIII - prestar informações à
União para a formação e
atualização do Sinima.

formação e atualização dos
Sistemas Estadual e Nacional de
Informações
sobre
Meio
Ambiente.

Assim, as comissões e outros instrumentos de cooperação entre os entes da federação, ora
regulados e descritos neste tópico, são importantes facilitadores que poderão ser utilizados para
a implementação das medidas de adaptação à mudança de clima de forma coordenada.
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4

PRINCIPAIS ÓRGÃOS FEDERAIS POR TEMAS/SETOR

Com base na legislação analisada, este capítulo indicará os principais órgãos responsáveis por
cada um dos temas identificados como relevantes pelo GT Adaptação, seja aliado ao plano
específico de clima, quando existente, ou quando este não for existente, em decorrência de
legislação específica predeterminada para o tema. Estes órgãos podem ser indicativos de
interlocutores para o encaminhamento de atores responsáveis para cada um dos temas.
Especificamente com relação ao tema mudanças climáticas, segundo estudo realizado em 2009
pelo Tribunal de Contas da União115, até o ano do estudo o Brasil ainda não havia alcançado o
nível necessário de discussão no âmbito governamental. Além disso, no âmbito federal, o estudo
apontava pulverização do tema entre diversos atores.
Com essa característica, o estudo indicou à época que caso não houvesse uma definição
explícita das competências de cada uma das unidades atuantes, a atuação das entidades
poderia ser prejudicada, afetando negativamente os resultados com vistas ao enfrentamento
dos efeitos das mudanças climáticas.
O estudo alertou, ainda, que além do risco da duplicação de esforços, implicando aumento de
gasto público para obtenção do mesmo resultado, haveria risco de ocorrência de conflito de
competências gerando competitividade entre os atores, tornando-os oponentes ao invés de
parceiros que necessitariam ser, tendo em vista a natureza da causa a ser defendida.
Nestes termos, a construção do PNA envolve uma série de setores. Os agentes responsáveis por
sua coordenação devem exatamente evitar referida duplicação de esforços, fragmentações,
conflitos de competências, dentre outros. Para tanto, é fundamental conhecer os órgãos
federais ligados a cada um dos temas, chamando-os para participar ativamente deste processo
de construção.
Assim, vale observar que, para implementar e gerenciar a agenda de políticas públicas voltadas
para a mudança do clima, no decorrer dos anos foram criados fóruns específicos de governança
no País, os quais estão em pleno funcionamento, em que os envolvidos se encontram para
discussão, integração e coerência.
Resumidamente, conforme demonstrado no Capítulo 1, foi criada a CIMGC, presidida pelo MCTI,
para coordenar as ações de governo decorrentes da participação brasileira na ConvençãoQuadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima - CQNUMC, bem como o CIM e seu Grupo
Executivo (GEx), cujas atribuições principais são elaborar e implementar a PNMC e o Plano
Nacional sobre Mudança do Clima.
O CIM é coordenado pela Casa Civil da Presidência da República e é constituído por dezessete
órgãos federais, além do FBMC. O GEx, por sua vez, é coordenado pelo MMA e formado por oito
Ministérios e pelo FBMC.

115

Segurança hídrica no Semiárido / Relator Ministro Aroldo Cedraz - Brasília: TCU, 2009. Publicação editada por
ocasião do evento Políticas Púbicas e Mudanças Climáticas, em Brasília, nos dias 10 e 11 de novembro de 2009. Acesso
em: 11 out. 2013.
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Citamos, ainda, o Núcleo de Articulação Federativa para o Clima, que visa à articulação entre os
diferentes entes federativos para integrar as diversas políticas setoriais que guardem relação
com o tema de mudança do clima, bem como promover a troca de experiências entre os órgãos
governamentais.
Além disso, por deliberação do Gex, tendo em vista determinação do PPA (2012-2015), foi criado
o GT Adaptação, especialmente para estabelecer o processo de elaboração do Plano Nacional
da Adaptação às Mudanças do Clima.
Neste foro foram definidos setores específicos que devem ser envolvidos na construção do
PNA, a saber: Transportes e Logística; Energia; Biodiversidade; Desastres Naturais; Zonas
Costeiras; Cidades; Segurança Alimentar e Agropecuária; Indústria; Saúde; e Água.
Assim, nos próximos itens elencaremos os órgãos e instâncias essenciais identificados nos
planos e/ou políticas centrais de cada um dos temas ou nos planos setoriais de Mudança
Climática, para os setores que já possuam planos, visando inicialmente à orientação do
planejamento na construção do PNA.
Importante mencionar que trouxemos características gerais de cada um dos temas sem,
contudo, objetivar seu esgotamento.
4.1

ÁGUA
Normas analisadas: Política Nacional de Recursos Hídricos; Plano Nacional de Recursos
Hídricos – PNRH; e Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e
Mitigação dos Efeitos da Seca (PAN-Brasil)

A efetiva adaptação não só requer que a água seja considerada como tema fundamental das
estratégias de adaptação às mudanças climáticas em nível nacional, mas também que a
adaptação à mudança climática seja integrada à política nacional de águas existente, assim como
de seus planos116.
O gerenciamento de recursos hídricos afeta quase todos os aspectos da economia e, em
particular, produção e segurança alimentar, abastecimento público e saneamento, energia e
indústria, saúde e a sustentabilidade ambiental.
Quanto ao domínio, a CF determina as atribuições da União e dos Estados sobre os Recursos
Hídricos. O domínio significa a responsabilidade pela guarda, administração e pela criação de
normatização correlata dos recursos hídricos. Não existe mais a figura das águas de domínio
municipal.
Quanto à administração local dos recursos hídricos, os Comitês de Bacia Hidrográfica, criados
por leis instituidoras das Políticas Estaduais de Recursos Hídricos, são os fóruns de discussão e
negociação de articulações necessárias entre os Estados e Municípios, com transferência de
parcela de poder de decisão aos usuários das águas e à sociedade civil, conforme veremos
abaixo.

116

Adaptação às Mudanças Climáticas: o papel essencial da água. UN Water – Resumo Executivo.
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4.1.1

Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997)

Dentre as diretrizes gerais de ação para implementação da Política Nacional de Recursos
Hídricos está a articulação do planejamento de recursos hídricos com o dos setores usuários e
com os planejamentos regional, estadual e nacional, sendo que a União deve se articular com
os Estados tendo em vista o gerenciamento dos recursos hídricos de interesse comum.
Visando à implementação dos objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos, o Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SNGRH), lá instituído, constitui um arranjo
institucional baseado em novos tipos de organização para a gestão compartilhada do uso da
água, constituindo o conjunto de órgãos e entidades, governamentais ou não.
Não somente as detentoras do bem envolvido, mas também outras pessoas podem participar
de gerenciamento dos recursos hídricos. Assim, objetivou-se descentralizar as decisões.
Dentre os órgãos integrantes do SNGRH, destacamos o Conselho Nacional de Recursos
Hídricos117, que tem dentre suas atribuições a de promover a articulação do planejamento de

117

Composição do CNRH: Ministério do Meio Ambiente (Presidência do CNRH), Secretário da SRHU
(Secretário Executivo); Governo Federal: Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão; Ministério das Relações Exteriores, Ministérios dos Transportes, Ministério da Educação,
Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, Ministério da Cultura/IPHAN; Ministério do Desenvolvimento
Agrário, Ministério das Cidades, Ministério do Turismo; Ministério da Pesca e Aquicultura; Ministério da
Integração Nacional; Ministério da Defesa; Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio
Exterior; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação; Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq; Diretor do
Departamento de Recursos Hídricos; Diretor Presidente da Agência Nacional de Águas – ANA; Diretor da
Agência Nacional de Águas – ANA; IBAMA; Ministério de Minas e Energia; Secretaria de Política para as
Mulheres; Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos: Espírito Santo; Minas Gerais, Paraná, Distrito
Federal, Amazonas, Pará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro,
Tocantins, Mato Grosso do Sul, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas, Goiás, Mato Grosso; Usuários
de Recursos Hídricos: Irrigantes ( Federação da Agricultura do Estado do Mato Grosso do Sul – FAMASUL,
Associação dos Arrozeiros de Alegrete, Associação dos Usuários das Águas da Região do Monte Carmelo
– AUA); Prestadores de Serviço Público de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (Companhia
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
– CASAN, Companhia Estadual de Águas e Esgoto – CEDAE, Companhia Riograndense de Saneamento –
CORSAN); Concessionárias e Autorizadas de Geração Hidrelétrica (Associação Brasileira das Empresas
Geradoras de Energia Elétrica – ABRAGE,CHESF, Energisa Geração Rio Grande Ltda. , ENERGEST – EDP;
Setor Hidroviário (Confederação Nacional do Transporte – CNT, Delima Comércio e Navegação); Indústrias
(Confederação Nacional da Indústria – CNI, Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso –
FIEMT,Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP, Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais – FIEMG, Instituto Brasileiro de Mineração - IBRAM, Instituto Aço Brasil); Pescadores e
Usuários de Água para o Lazer e Turismo (Companhia Thermas do Rio Quente, Rio Quente Mineração);
Organizações Civis de Recursos Hídricos: Comitês, Consórcios e Associações Intermunicipais de Bacias
Hidrográficas (Comitê da Bacia Hidrográfica do Pardo, Comitê Gravatahy, Consórcio Intermunicipal das
Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento
Regional dos Lagos Maranhenses – CONLAGOS/MA; Organizações Técnicas de Ensino e Pesquisa (Instituto
de Tecnologia e Desenvolvimento, Centro Politécnico da UFPR , Instituto de Tecnologia de Aeronáutica –
ITA, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES,Associação Brasileira de Recursos
Hídricos – ABRH; Organizações Não Governamentais (Movimento Artístico Cultural e Ambiental de Caête,
Cooperativa dos Técnicos em Proteção Ambiental do Parque Estadual de Mirador – COOPERMIRA,
Instituto
Educacional
e
Assistencial
Nossa
Senhora
Aparecida).
Fonte:
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recursos hídricos com os planejamentos nacional, regional, estaduais e dos setores usuários,
possuindo representantes da União, Estados, dos usuários dos recursos hídricos e das
organizações civis de recursos hídricos.
Destacamos, ainda, os Comitês de Bacia Hidrográfica, aos quais, com função política e
administrativa, compete promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e
articular a atuação das entidades intervenientes. Tais comitês possuem representantes da
União; dos Estados e do Distrito Federal cujos territórios se situem, ainda que parcialmente, em
suas respectivas áreas de atuação; dos Municípios situados, no todo ou em parte, em sua área
de atuação; dos usuários das águas de sua área de atuação; e das entidades civis de recursos
hídricos com atuação comprovada na bacia.
Por fim, os Planos de Recursos Hídricos são um instrumento da Política Nacional de Recursos
Hídricos, caracterizados como planos diretores de longo prazo, que têm por objetivo
fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o
gerenciamento dos recursos hídricos e são elaborados por bacia hidrográfica, por Estado e para
o País.
4.1.2

Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH)

O PNRH aponta como órgãos responsáveis pela sua implementação o Ministério do Meio
Ambiente (MMA), a Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do MMA e a Agência
Nacional de Águas (ANA)118.
O PNRH e suas revisões são elaborados com base em um processo de consulta aos integrantes
do SINGREH que, conforme acima detalhado, conta com a participação de diversos órgãos
federais e estaduais, comitês de bacias hidrográficas, representantes de usuários de água e
outros.
4.1.3 Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos
Efeitos da Seca (PAN-Brasil)
O PAN-Brasil tem como responsável a Coordenação Técnica de Combate à Desertificação, da
Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do MMA.

http://www.cnrh.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=99:composicaocnrh&catid=1:o-conselho-nacional-de-recursos-hidricos-cnrh, Disponível em 25jun 2104.
118

Nos termos da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 (Art. 3º), a Agência Nacional de Águas – ANA é autarquia sob
regime especial, com autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, com a
finalidade de implementar, em sua esfera de atribuições, a Política Nacional de Recursos Hídricos, integrando o
SNGRH. A ANA desenvolveu o Projeto Atlas de Vulnerabilidade a Inundações, sobre os principais rios das bacias
hidrográficas brasileiras, reunindo de forma sistematizada informações sobre a ocorrência e os impactos das
inundações no país. O Atlas constitui um guia para orientação das políticas públicas de prevenção e controle de
desastres naturais, de recursos hídricos e de infraestrutura.
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O Programa foi elaborado por meio de um processo de construção que contou com o apoio de
colaboradores e consultores, grupo de trabalho interministerial, grupo de trabalho parlamentar,
pontos focais estaduais e pontos focais da sociedade civil.
Não há em nenhuma das normas acima descritas menção às adaptações à mudança de
clima.

4.2

BIODIVERSIDADE
Normas analisadas: Diretrizes e prioridades do Plano de Ação para implementação da
Política Nacional da Biodiversidade - PAN-BIO

A elaboração do PAN-Bio foi coordenada pelo MMA e construído em um processo que envolveu
130 participantes, entre eles representantes de ONGs, do setor privado, de instituições de
pesquisa, dos governos estaduais e do governo federal, bem como membros da Comissão
Nacional de Biodiversidade - CONABIO119.
Os atores envolvidos para a implantação do PAN-Bio por meio da Câmara Técnica Permanente
no âmbito da CONABIO são:
• Ministério do Meio Ambiente - MMA
• Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG
• Ministério da Integração Nacional – MI
• Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente – ABEMA
• Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC
• ONGs Ambientalistas
• Movimentos Sociais
• Confederação Nacional da Indústria – CNI
O PAN-BIO não aborda o tema adaptação às mudanças climáticas.
4.3

CIDADES

119

Art. 7º do Decreto nº 4.703, de 21 de maio de 2003. A Comissão Nacional de Biodiversidade é presidida pelo
Secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente e terá em sua composição, além de seu
Presidente, um representante dos seguintes órgãos e organizações da sociedade civil: Ministério do Meio Ambiente;
Ministério da Ciência e Tecnologia; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério da Saúde;
Ministério das Relações Exteriores; Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Ministério do Desenvolvimento
Agrário; Ministério da Integração Nacional; Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República;
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA; Associação Brasileira das
Entidades Estaduais de Meio Ambiente - ABEMA; Confederação Nacional de Trabalhadores na Agricultura - CONTAG;
Movimento Nacional dos Pescadores - MONAPE; comunidade acadêmica, indicado pela Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência - SBPC; comunidade acadêmica, indicado pela Academia Brasileira de Ciências - ABC;
organizações não governamentais ambientalistas, indicado pelo Fórum de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio
Ambiente e para o Desenvolvimento; movimentos sociais, indicado pelo Fórum de ONGs e Movimentos Sociais para
o Meio Ambiente e para o Desenvolvimento; povos indígenas, indicado pela Coordenação das Organizações
Indígenas da Amazônia - COIAB; setores empresariais vinculados à agricultura, indicado pela Confederação Nacional
da Agricultura - CNA; e setores empresariais vinculados à indústria, indicado pela Confederação Nacional da Indústria
- CNI.
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Normas analisadas: Estatuto da Cidade

4.3.1

Estatuto da Cidade (Lei 10.257, de 10 de julho de 2001)

O Estatuto da Cidade tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da
cidade e da propriedade urbana (art. 2º), tendo como suas principais diretrizes o direito a
cidades sustentáveis; o planejamento do desenvolvimento das cidades, a distribuição espacial
da população e das atividades econômicas; a ordenação e controle do uso do solo; a adoção de
padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana compatíveis com os
limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica; a proteção, preservação e
recuperação do meio ambiente natural e construído; e a regularização fundiária e urbanização
de áreas ocupadas por população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas
especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação.
Nos termos do art. 3º da Lei, compete à União, entre outras atribuições de interesse da política
urbana: legislar sobre normas gerais de direito urbanístico; legislar sobre normas para a
cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios em relação à política
urbana; promover, por iniciativa própria e em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e
de saneamento básico; instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação,
saneamento básico e transportes urbanos; elaborar e executar planos nacionais e regionais de
ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social.
Para garantir a gestão democrática da cidade, devem ser utilizados, entre outros, os seguintes
instrumentos: órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e municipal;
debates, audiências e consultas públicas; conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos
níveis nacional, estadual e municipal; iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas
e projetos de desenvolvimento urbano.
O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de
desenvolvimento e expansão urbana. É parte integrante do processo de planejamento
municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual
incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas.
A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, abaixo citada, incluiu a obrigatoriedade de
elaboração do Plano Diretor aos municípios incluídos no cadastro nacional de Municípios com
áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou
processos geológicos ou hidrológicos correlatos.
Referida lei incluiu uma série de requisitos para o conteúdo do plano diretor dos municípios
incluídos no cadastro nacional, tais como mapeamento de referidas áreas suscetíveis à
deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos
correlatos; planejamento de ações de intervenção preventiva e realocação de população de
áreas de risco de desastre; medidas de drenagem urbana necessárias à prevenção e à mitigação
de impactos de desastres.
São instrumentos do Estatuto da Cidade os planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação
do território e de desenvolvimento econômico e social; planejamento das regiões
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metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões; planejamento municipal, em especial o
plano diretor.
O Plano Diretor é definido como o instrumento básico da política de desenvolvimento e
expansão urbana, sendo parte integrante do processo de planejamento municipal; assegura o
atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao
desenvolvimento de atividades econômicas.
Importante mencionar que a atuação coordenada entre órgãos federais e articulada entre os
diferentes entes da Federação tem por objetivo evitar a fragmentação de controles, esforços
em duplicidade e atividades sobrepostas.
O Ministério das Cidades120 é o interlocutor principal na área em contexto federal, uma vez que
questões envolvendo cidades são pulverizadas tendo em vista o caráter local do tema.
Dependendo do assunto a ser tratado no âmbito das cidades, outros órgãos poderão ser por ele
apontados como responsáveis.

O Estatuto não aborda o tema adaptação às mudanças climáticas de forma direta, mas
inclui medidas para situações de riscos e desastres naturais.

4.4

DESASTRES NATURAIS
Normas analisadas: Política Nacional de Proteção e Defesa Civil; Plano Nacional de
Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais

4.4.1
de 2012)

Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC (Lei 12.608 de 10 de abril

O novo marco regulatório para o sistema nacional de defesa civil cria o Sistema Nacional De
Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), centralizado pela Secretaria Nacional de Defesa Civil (SEDEC),
órgão do Ministério da Integração Nacional, responsável pela sua articulação, coordenação e
supervisão técnica.

120

O Ministério das Cidades foi instituído em 1º de janeiro de 2003, através da Medida Provisória nº 103, depois
convertida na Lei nº 10.683, de 28 de maio do mesmo ano e tem por atribuições: a) política de desenvolvimento
urbano;b) políticas setoriais de habitação, saneamento ambiental, transporte urbano e trânsito; c) promoção, em
articulação com as diversas esferas de governo, com o setor privado e organizações não-governamentais, de ações e
programas de urbanização, de habitação, de saneamento básico e ambiental, transporte urbano, trânsito e
desenvolvimento urbano; d) política de subsídio à habitação popular, saneamento e transporte urbano; e)
planejamento, regulação, normatização e gestão da aplicação de recursos em políticas de desenvolvimento urbano,
urbanização, habitação, saneamento básico e ambiental, transporte urbano e trânsito; f) participação na formulação
das diretrizes gerais para conservação dos sistemas urbanos de água, bem como para a adoção de bacias hidrográficas
como unidades básicas do planejamento e gestão do saneamento.
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O SINPDEC é constituído pelos órgãos e entidades da administração pública federal, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios e pelas entidades públicas e privadas de atuação
significativa na área de proteção e defesa civil.
A legislação institui também o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil (CONPDEC), para
implementar e executar a PNPDEC, que integra o Ministério da Integração Nacional e conta com
representantes de todos os entes da federação, além da sociedade civil organizada.
Como até o presente não houve a regulamentação da Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012, a
configuração do CONPDEC constante do Decreto nº 7.257, de 10 de dezembro de 2010, deve
ser observada, a saber: Ministério da Integração Nacional, que o coordena; Casa Civil da
Presidência da República; Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República;
Ministério da Defesa; Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Ministério das Cidades;
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Ministério da Saúde; Secretaria de
Relações Institucionais da Presidência da República; Estados e Distrito Federal (dois
representantes); Municípios (três representantes); e Sociedade Civil (três representantes).
Em situações de desastres, os integrantes do SINDEC na localidade atingida atuarão
imediatamente, instalando, quando possível, sala de coordenação de resposta ao desastre,
sendo que a Secretaria Nacional de Defesa Civil manterá um centro nacional de gerenciamento
de riscos e desastres, com a finalidade de agilizar as ações de resposta, monitorar desastres,
riscos e ameaças de maior prevalência121.
A Lei 12.608/2012, em seus artigos 6º, 7º e 8º, enumera as atribuições de cada ente da
federação, conforme ilustramos abaixo:
Tabela 4.1 - Atribuições dos Diferentes Entes na Defesa Civil
UNIÃO
I - expedir normas para
implementação e execução da
PNPDEC;
II - coordenar o SINPDEC, em
articulação com os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios;
III - promover estudos referentes às
causas
e possibilidades de
ocorrência de desastres de
qualquer origem, sua incidência,
extensão e consequência;
IV - apoiar os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios no
mapeamento das áreas de risco,
nos estudos de identificação de
ameaças,
suscetibilidades,
vulnerabilidades e risco de desastre
e nas demais ações de prevenção,
mitigação, preparação, resposta e
recuperação;
V - instituir e manter sistema de
informações e monitoramento de
desastres;

121

ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
I - executar a PNPDEC em seu
âmbito territorial;
II - coordenar as ações do SINPDEC
em articulação com a União e os
Municípios;
III - instituir o Plano Estadual de
Proteção e Defesa Civil;
IV - identificar e mapear as áreas
de risco e realizar estudos de
identificação
de
ameaças,
suscetibilidades
e
vulnerabilidades, em articulação
com a União e os Municípios;
V - realizar o monitoramento
meteorológico, hidrológico e
geológico das áreas de risco, em
articulação com a União e os
Municípios;
VI - apoiar a União, quando
solicitado, no reconhecimento de
situação de emergência e estado
de calamidade pública;

MUNICÍPIOS
I - executar a PNPDEC em âmbito
local;
II - coordenar as ações do SINPDEC no
âmbito local, em articulação com a
União e os Estados;
III - incorporar as ações de proteção e
defesa civil no planejamento
municipal;
IV - identificar e mapear as áreas de
risco de desastres;
V - promover a fiscalização das áreas
de risco de desastre e vedar novas
ocupações nessas áreas;
VI - declarar situação de emergência e
estado de calamidade pública;
VII - vistoriar edificações e áreas de
risco e promover, quando for o caso, a
intervenção preventiva e a evacuação
da população das áreas de alto risco
ou das edificações vulneráveis;
VIII - organizar e administrar abrigos
provisórios para assistência à
população em situação de desastre,

Art. 5º, § 4o do Decreto nº 7.257, de 10 de dezembro de 2010.
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VI - instituir e manter cadastro
nacional de municípios com áreas
suscetíveis à ocorrência de
deslizamentos de grande impacto,
inundações bruscas ou processos
geológicos
ou
hidrológicos
correlatos;
VII - instituir e manter sistema para
declaração e reconhecimento de
situação de emergência ou de
estado de calamidade pública;
VIII - instituir o Plano Nacional de
Proteção e Defesa Civil;
IX - realizar o monitoramento
meteorológico,
hidrológico
e
geológico das áreas de risco, bem
como dos riscos biológicos,
nucleares e químicos, e produzir
alertas sobre a possibilidade de
ocorrência de desastres, em
articulação com os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios;
X - estabelecer critérios e condições
para
a
declaração
e
o
reconhecimento de situações de
emergência e estado de calamidade
pública;
XI - incentivar a instalação de
centros universitários de ensino e
pesquisa sobre desastres e de
núcleos multidisciplinares de ensino
permanente e
a distância,
destinados à pesquisa, extensão e
capacitação de recursos humanos,
com vistas no gerenciamento e na
execução de atividades de proteção
e defesa civil;
XII - fomentar a pesquisa sobre os
eventos
deflagradores
de
desastres; e
XIII - apoiar a comunidade docente
no desenvolvimento de material
didático-pedagógico relacionado
ao desenvolvimento da cultura de
prevenção de desastres.

VII - declarar, quando for o caso,
estado de calamidade pública ou
situação de emergência; e
VIII - apoiar, sempre que
necessário, os Municípios no
levantamento das áreas de risco,
na elaboração dos Planos de
Contingência de Proteção e
Defesa Civil e na divulgação de
protocolos de prevenção e alerta e
de ações emergenciais.
**O Plano Estadual de Proteção e
Defesa Civil conterá, no mínimo: a
identificação
das
bacias
hidrográficas com risco de
ocorrência de desastres; e as
diretrizes de ação governamental
de proteção e defesa civil no
âmbito estadual, em especial no
que se refere à implantação da
rede
de
monitoramento
meteorológico, hidrológico e
geológico das bacias com risco de
desastre.

em condições adequadas de higiene e
segurança;
IX - manter a população informada
sobre áreas de risco e ocorrência de
eventos extremos, bem como sobre
protocolos de prevenção e alerta e
sobre as ações emergenciais em
circunstâncias de desastres;
X - mobilizar e capacitar os
radioamadores para atuação na
ocorrência de desastre;
XI - realizar regularmente exercícios
simulados, conforme Plano de
Contingência de Proteção e Defesa
Civil;
XII - promover a coleta, a distribuição
e o controle de suprimentos em
situações de desastre;
XIII - proceder à avaliação de danos e
prejuízos das áreas atingidas por
desastres;
XIV - manter a União e o Estado
informados sobre a ocorrência de
desastres e as atividades de proteção
civil no Município;
XV - estimular a participação de
entidades privadas, associações de
voluntários, clubes de serviços,
organizações não governamentais e
associações de classe e comunitárias
nas ações do SINPDEC e promover o
treinamento de associações de
voluntários para atuação conjunta
com as comunidades apoiadas; e
XVI - prover solução de moradia
temporária às famílias atingidas por
desastres.

**O Plano Nacional de Proteção e
Defesa Civil conterá, no mínimo a
identificação dos riscos de
desastres nas regiões geográficas e
grandes bacias hidrográficas do
País; e as diretrizes de ação
governamental de proteção e
defesa civil no âmbito nacional e
regional, em especial quanto à rede
de monitoramento meteorológico,
hidrológico e geológico e dos riscos
biológicos, nucleares e químicos e à
produção de alertas antecipados
das regiões com risco de desastres.
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4.4.2

Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais

A elaboração do Plano foi coordenada pela Casa Civil da Presidência da República. Outros
órgãos governamentais diretamente envolvidos com a execução do Plano são:


Ministério da Integração – por meio do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e
Desastres (CENAD) e Defesa Civil.



Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – por meio do Centro Nacional de
Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN).



Força Nacional de Emergência - composta por especialistas dos seguintes órgãos
federais: Serviço Geológico do Brasil (CPRM), CEMADEN, ANA, CENAD e Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome.



Ministério da Saúde – por meio da Força Nacional do SUS.



Ministério do Planejamento – órgão do governo responsável pela gestão do Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC), já que o Plano inclui obras do PAC.



Forças armadas – fornecimento de equipamento para socorro de vítimas.

Observa-se que ações previstas no plano e no marco legal podem ser consideradas como
medidas de adaptação a ocorrências climáticas, mesmo que as mesmas não tenham sido
concebidas levando em consideração os riscos presentes e futuros da mudança global do
clima.

4.5

ENERGIA
Normas analisadas: Plano Decenal de Expansão de Energia 2021 (PDE 2021); Plano
Nacional de Energia 2030 (PNE 2030)

4.5.1

Plano Decenal de Expansão de Energia 2021 (PDE 2021)

O Decreto 7.390/10 indica o PDE como Plano Setorial de Mitigação e Adaptação às Mudanças
do Clima para o setor energético.
O Plano foi elaborado sob a coordenação da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), com apoio
da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético (SPE), a Secretaria de Petróleo,
Gás Natural e Combustíveis Renováveis (SPG), o Centro de Pesquisa de Energia Elétrica (CEPEL)
e o Núcleo Estratégico de Gestão Socioambiental – NESA/SECEX, todos do Ministério de Minas
e Energia (MME).
Colaboraram, ainda, com a elaboração do PDE e dos estudos que o subsidiaram empresas e
agentes do setor energético, bem como de outros órgãos e entidades, tais como companhias
energéticas estaduais, companhias de gás, representantes de indústrias de diversos setores,
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consumidores, agências de água e de petróleo, dentre outros122, efetivada, principalmente, por
meio de participação em grupos de trabalho, reuniões e seminários técnicos coordenados pela
EPE, além do provimento de dados e informações para os estudos.
O PDE apresenta uma visão integrada da expansão da demanda e oferta de diversas fontes
energéticas, sendo considerado um instrumento de planejamento para o setor energético no
País, contribuindo para o delineamento de estratégias de desenvolvimento do governo federal
(EPE 2012).
4.5.2

Plano Nacional de Energia 2030 (PNE 2030)

Já o PNE foi elaborado pela EPE e coordenado pela Secretaria de Planejamento e
Desenvolvimento Energético do MME, com apoio do Centro de Pesquisa de Energia Elétrica
(CEPEL).
Ele um instrumento de planejamento de longo prazo no setor energético do país, orientando
tendências e balizando as alternativas de expansão desse segmento nas próximas décadas.
Alguns dos principais objetivos básicos são: segurança energética, universalização do acesso a
serviços energéticos, diversificação da matriz energética e sustentabilidade ambiental (EPE
2007).
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AES Eletropaulo S.A. – ELETROPAULO, AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. - AES SUL, AES Tietê S.A. - AES
TIETÊ, Agência Goiana de Gás Canalizado S.A. – GOIASGÁS, Agência Nacional das Águas – ANA, Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, Ampla Energia e Serviços S.A. – AMPLA, Associação Brasileira da
Indústria de Álcalis e Cloro, Derivados – ABICLOR, Associação Brasileira da Indústria Química – ABIQUIM, Associação
Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado – ABEGAS, Associação Brasileira de Celulose e Papel –
BRACELPA, Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica – ABRADEE, Associação Brasileira de Geradoras
Termelétricas – ABRAGET, Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e Consumidores
Livres – ABRACE, Associação Brasileira de Produtores de Ferroligas e de Silício Metálico – ABRAFE, Associação
Brasileira do Alumínio – ABAL, Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia – APINE Associação
Nacional dos Consumidores de Energia – ANACE, Associação Nacional dos Fabricantes de Celulose e Papel – BRACELPA
Associação Paulista de Cogeração de Energia – COGEN-SP, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social –
BNDES, Bandeirante Energia S.A. – BANDEIRANTE, Boa Vista Energia S.A. - BOA VISTA, Braskem Petroquímica
Brasileira S.A. – BRASKEM BRAZILSHIP SCANBRASIL Comércio Marítimo Ltda., Cachoeira Dourada S.A. – CDSA, Caiuá
Serviços de Eletricidade S.A. – CAIUÁ Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, CEG Rio S.A. - CEG RIO,
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRAS Centrais Elétricas de Carazinho S.A. – ELETROCAR, Centrais Elétricas
de Rondônia S.A. – CERON, Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – ELETRONORTE, Centrais Elétricas do Pará S.A.
– CELPA, Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. – CEMAT, Centrais Elétricas Santa Catarina S.A. – CELESC, Centro de
Pesquisas de Energia Elétrica – CEPEL, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, Companhia Brasiliense
de Gás – CEBGÁS, Companhia Campolarguense de Energia – COCEL, Companhia de Eletricidade do Acre –
ELETROACRE, Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA, Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA,
Companhia de Eletricidade Nova Friburgo – CENF, Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins – CELTINS,
Companhia de Gás da Bahia – BAHIAGÁS, Companhia de Gás de Minas Gerais – GASMIG, Companhia de Gás de Santa
Catarina – SCGÁS, Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS, Companhia de Gás do Ceará – CEGAS, Companhia de
Gás do Estado do Mato Grosso do Sul – MSGÁS, Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul – SULGÁS,
Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica – CGTEE, Companhia de Navegação da Amazônia S.A., Companhia
de Transmissão de Energia Elétrica Paulista – CTEEP, Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro – CEG,
Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP, Companhia Energética da Borborema – CELB, Companhia
Energética de Alagoas – CEAL, Companhia Energética de Brasília – CEB, Companhia Energética de Goiás – CELG,
Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG, Companhia Energética de Pernambuco – CELPE, Companhia
Energética de Roraima – CER, Companhia Energética de São Paulo – CESP, Companhia Energética do Amazonas CEAM Companhia Energética do Ceará – COELCE, Companhia Energética do Maranhão – CEMAR, Companhia
Energética do Piauí – CEPISA.
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Nenhum dos planos aborda o tema adaptação.

4.6

INDÚSTRIA
Normas analisadas: Plano Brasil Maior (PBM); Plano Setorial de Mitigação e Adaptação
à Mudança do Clima para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de
Carbono na Indústria de Transformação (Plano Indústria)

4.6.1

Plano Brasil Maior (PBM)

O PBM possui estrutura de governança composta por instâncias em três níveis:
(1) Aconselhamento superior: Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial – CNDI,
presidido pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
(2) Gerenciamento e deliberação: Comitê gestor, composto por Casa Civil da Presidência
da República; Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC);
Ministério da Fazenda (MF); Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP); e
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), com coordenação do MDIC; e
Grupo Executivo, constituído por: Casa Civil, MDIC, MP, MF, MCTI, Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial (ABDI), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) e Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), e também coordenado pelo
MDIC; e
(3) Articulação e formulação: Coordenações Setoriais e Coordenações Sistêmicas (temas
transversais).
4.6.2 Plano Setorial de Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima para a
Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Indústria de Transformação
(Plano Indústria):
O Órgão responsável pelo Plano Indústria é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior (MDIC).
De forma objetiva, a implementação do Plano Indústria está baseada em três pilares:
(1) Estabelecimento de um sistema de Monitoramento, Relato e Verificação (MRV) de
emissões de GEE da atividade industrial;
(2) Plano de ação incluindo medidas e instrumentos de incentivo à redução de emissões; e
(3) Criação de uma comissão técnica (CTPIn) que será responsável pelo detalhamento das
ações do Plano, bem como seu monitoramento e revisão.
A Comissão Técnica do Plano Setorial de Redução de Emissões da Indústria (CTPin) foi instituída
pela Portaria Interministerial nº 207, de 24 de agosto de 2012:
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de caráter permanente e de cunho técnico-consultivo, com o objetivo de
promover a articulação dos órgãos e entidades, públicas e privadas, para
implementar, monitorar e revisar o Plano Indústria de Mitigação e Adaptação
às Mudanças Climáticas, integrante da Política Nacional sobre Mudança do
Clima.

A Comissão Técnica será coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior e tem por objetivo orientar a implementação, monitoramento, avaliação e revisão do
Plano Indústria123.
As ações de implementação e monitoramento do Plano Indústria devem ser compatibilizadas
com as políticas públicas de desenvolvimento industrial e comércio exterior, especialmente o
PBM.
O Plano Indústria tem abrangência nacional e busca harmonização com iniciativas Estaduais e
Municipais sobre o tema.
O PBM não aborda o tema adaptação. Já o Plano Indústria, embora descreva o contexto
de criação dos planos setoriais de mitigação e adaptação à mudança do clima em seção
introdutória específica (“Apresentação dos Planos Setoriais”), prevê apenas medidas e
instrumentos de incentivo à redução de emissões.

4.7

SAÚDE
Normas analisadas: Política Nacional de Saúde – PNS; Plano Nacional de Saúde; e Plano
Setorial da Saúde de Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima.

A estrutura da saúde pública no Brasil conta com a atuação do Ministério da Saúde e das
secretarias Estaduais e Municipais de saúde.
A Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu art. 196, que a saúde é direito de todos e
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.

123 A Comissão

Técnica será composta por representantes dos seguintes órgãos e entidades: MMA; Instituto Nacional
de Metrologia - INMETRO; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES; Confederação Nacional
da Indústria - CNI; Fórum Brasileiro de Mudança do Clima - FBMC; Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;
Associação Brasileira da Indústria Química - ABIQUIM; Associação Brasileira da Indústria de Alumínio -ABAL;
Associação Brasileira da Indústria de Papel e Celulose - BRACELPA; Sindicato Nacional da Indústria de Cimento - SNIC;
Associação Brasileira da Indústria de Vidro - ABIVIDRO; Instituto Aço Brasil - IABr; Associação Brasileira dos Produtores
de Cal - ABPC; Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas - PBMC; e demais Ministérios que manifestarem interesse em
participar.
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4.7.1

Política Nacional de Saúde - PNS (Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990)

Em cumprimento à Constituição, foi promulgada a Lei nº 8.080/90 que dispôs sobre o Sistema
Único de Saúde - SUS, que é a base para formulação das Políticas Nacionais de Saúde. O SUS é
definido como o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições
públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações
mantidas pelo Poder Público124.
Dentre os princípios da PNS está o da descentralização político-administrativa, com direção
única em cada esfera de governo, assim todos os entes federativos participam. No âmbito da
União, a direção é realizada pelo Ministério da Saúde; no âmbito dos Estados e do Distrito
Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; e no âmbito dos Municípios,
pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
O SUS permite a conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência
à saúde da população.
4.7.2

Plano Nacional de Saúde (PNS)

O Plano foi elaborado pelo Ministério da Saúde (MS), por meio de suas secretarias e outros
órgãos, conforme citados a seguir: Secretaria de Atenção à Saúde – SAS; Secretaria de Vigilância
em Saúde – SVS; Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa – SGEP; Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Insumos Estratégicos – SCTIE; Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação em
Saúde – SGTES; Secretaria Especial de Saúde Indígena – SESAI; Fundação Nacional de Saúde –
FUNASA; Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ; Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS;
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; e Empresa Brasileira de Hemoderivados –
HEMOBRAS.
A implementação do Plano envolve diversos atores nas três esferas do governo. Em âmbito
federal, pelo MS, em âmbito Estadual, pelas Secretarias Estaduais e em âmbito Municipal, pelas
Secretarias Municipais, tudo de acordo com as respectivas competências.
4.7.3 Plano Setorial da Saúde de Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima (PSMC)
- determinado pelo decreto 7390/10
Para elaboração e implementação do PSMC – Saúde foram instituídos, por meio da Portaria
Ministerial nº 3.244, de 30 de dezembro de 2011, uma Comissão Gestora e um Comitê Executivo.
A Comissão Gestora125, de caráter permanente e cunho deliberativo, tem como objetivo
promover a articulação dos órgãos e entidades públicas com o objetivo de compatibilizar a
PNMC com as políticas públicas de saúde.

124

Art. 4º da Lei nº 8.080/90.
A Comissão Gestora é composta pelos seguintes órgãos: Gabinete do Ministro (GM/MS); Secretaria de Vigilância
em Saúde (SVS/MS); Secretaria de Atenção à Saúde (SAS/MS); Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos
Estratégicos (SCTIE/MS); Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP/MS); Secretaria de Gestão do Trabalho
125

Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)
http://www.fgv.br/ces

71

Coordenada pela Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, a Comissão Gestora é responsável
pela elaboração, gestão, aprovação e revisão do PSMC, assim como pelo monitoramento e
avaliação de sua implementação, nas esferas federal, estadual, distrital e municipal de
governo, no âmbito do SUS.
O Comitê Executivo126, de caráter permanente e cunho técnico-consultivo, tem como objetivo
realizar atividades de apoio à execução das atribuições da Comissão Gestora, sendo coordenado
pela Secretaria de Vigilância em Saúde.
O PSMC está estruturado por quatro eixos de intervenção:
 Eixo 1: Vigilância em Saúde: ações de promoção da saúde da população, vigilância,
proteção e prevenção de doenças etc. Os atores envolvidos são a Secretaria de Vigilância
em Saúde – SVS, do Ministério da Saúde – MS, e a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA.
 Eixo 2: Atenção à Saúde: tudo o que envolve o cuidado com a saúde dos indivíduos. Os
atores envolvidos são o MS (políticas de atenção básica e especializada e de promoção
à saúde, programas estratégicos e ações de urgência e emergência) e o Setor Privado.
 Eixo 3: Promoção e Educação em Saúde: adoção de medidas, tais como parcerias com
a iniciativa privada e unidades da federação, para reorientar as práticas de prevenção e
promoção da saúde, principalmente junto à população. Garantia dos princípios do SUS
(participação, intersetorialidade e equidade).
 Eixo 4: Pesquisa em Saúde: A produção de evidências científicas no contexto de
mudança do clima e saúde. Atuação do MS por meio das secretarias e unidades
vinculadas.
Embora suas diretrizes revelem o objetivo de reduzir a vulnerabilidade da população, o
PNS não explicita que tem a intenção de estabelecer medidas de adaptação, razão pela
qual se considera que a abordagem do tema é indireta.
Já o PSMC consiste em um plano bem estruturado de adaptação, definindo metas, prazos
e ações de adaptação para cada eixo de intervenção estabelecido (intervenção em saúde;
atenção à saúde; promoção e educação em saúde; pesquisa em saúde), buscando a
integração com outras políticas públicas e reconhecendo a importância de relação com o
setor privado.
O setor de saúde possui direcionamento em políticas de integração entre os entes da
Federação.

e da Educação na Saúde (SGTES/MS); Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI/MS); Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA); Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ); e
Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), o Conselho Nacional
de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) e o Conselho Nacional de Saúde (CNS) também têm participação na
Comissão Gestora.
126 O Comitê Executivo será composto pelos representantes, titular e suplente, dos seguintes órgãos e entidades:
SE/MS; SAS/MS; SCTIE/MS; SGEP/MS; SGTES/MS; SESAI/MS; ANVISA; ANS; FIOCRUZ; e FUNASA.
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4.8

SEGURANÇA ALIMENTAR127 E AGROPECUÁRIA
Normas analisadas: Plano ABC

4.8.1

Plano ABC

A elaboração do Plano ABC foi coordenada pela Casa Civil da Presidência da República,
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e Ministério de Desenvolvimento
Agrário (MDA).
Além disso, sua publicação contou com a participação da sociedade, oriunda de instituições
governamentais, não governamentais e da iniciativa privada128.
O processo operativo do Plano ABC será constituído pelo Governo Federal, em conjunto com os
Estados e em parceria com a sociedade civil.

127

Conforme explicitado em capítulo anterior, a Constituição Federal prevê como competência da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos municípios o fomento à produção agropecuária e a organização do abastecimento
alimentar. Ela também estabelece que é responsabilidade do Estado assegurar a alimentação escolar. O Sistema
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional—SISAN foi instituído pela Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006
(LOSAN), visando assegurar o direito humano à alimentação adequada. O SISAN tem por objetivos formular e
implementar políticas e planos de segurança alimentar e nutricional, estimular a integração dos esforços entre
governo e sociedade civil, bem como promover o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da segurança
alimentar e nutricional no país. Integram o SISAN: a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional —
instância responsável pela indicação ao CONSEA das diretrizes e prioridades da Política e do Plano Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional, bem como pela avaliação do SISAN (que reúne representantes da sociedade civil
e do governo em âmbito federal, estadual e municipal); o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional –
CONSEA – órgão de assessoramento imediato ao Presidente da República, que articula governo e sociedade civil
organizada; e a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional—CAISAN — instância de mobilização e
alinhamento de órgãos governamentais federais para a convergência, transversalidade e monitoramento das políticas
em Segurança Alimentar e Nutricional e também as políticas afetas ao tema, que tem por sua vez uma SecretariaExecutiva que organiza, articula e facilita a operacionalização de suas ações. Órgãos e entidades de SAN da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; Instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, que manifestem
interesse na adesão e que respeitem os critérios, princípios e diretrizes do SISAN. Atualmente integram a CAISAN
todos os 20 ministérios que participam do CONSEA, sob a coordenação do Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome (MDS). Diponível em: http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/sisan. Acesso em: 25jun, 2104.
128 Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas (ABRAF), Associação Nacional dos Produtores e
Importadores de Inoculantes (ANPII), Casa Civil da Presidência da República (CC-PR), Central Única dos Trabalhadores
(CUT), Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura (CONTAG), Conservação Internacional-Brasil (CI), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(EMBRAPA), Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), EXAGRO, Empresa de Consultoria
Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha (FEBRAPDP), Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas (FBMC),
Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC), Instituto de Estudos do Comércio e Negociações Internacionais
(ICONE), Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), Instituto Socioambiental (ISA), Instituto Sociedade,
População e Natureza (ISPN), Itaipu Binacional (IB), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA),
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), Ministério do
Desenvolvimento Agrário (MDA), Ministério da Fazenda (MF), Ministério das Relações Exteriores (MRE), Ministério
do Meio Ambiente (MMA), Observatório do Clima (OC), Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), ,Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE-PR), Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos
Hídricos do Paraná (SEMA-Paraná), e WWF-Brasil.
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Nos termos do estudo realizado pela GVagro129, a estrutura de governança desenhada para o
Plano ABC busca que ele seja o instrumento de integração das ações dos governos federal e
estaduais com as necessidades e características produtivas da atividade agropecuária no Brasil.
Ações coordenadas entre Estado e sociedade seriam, segundo o Plano ABC, fundamentais para
a contribuição da agricultura para a mitigação dos GEE, dentre outros benefícios. Instituições de
ensino e pesquisa também seriam parceiras para gerar e transferir as tecnologias que compõem
as ações do plano.
A estrutura de governança do ABC e de instâncias governamentais é dividida em três níveis:
 Nível Nacional Estratégico: o CIM e o GEx são as instâncias de avaliação das ações do
Plano ABC e que têm alçada para propor novas medidas necessárias para a redução
das emissões dos GEE. São também responsáveis pela coordenação, implementação,
acompanhamento e avaliação do Plano Nacional de Mudanças Climáticas e da PNMC.
 Nível Nacional Tático: criação da Comissão Executiva Nacional do Plano ABC, vinculada
ao CIM/Gex, com o objetivo de acompanhar periodicamente a implementação do
Plano ABC e encaminhar soluções para possíveis dificuldades que venham a ocorrer
no processo.
O MAPA e o MDA são coordenadores desta comissão, com a participação de
representantes da Casa Civil, do Ministério da Fazenda (MF), do MMA, da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e do Fórum Brasileiro de Mudanças
Climáticas (FBMC).
 Grupos Gestores Estaduais (GGE): a criação de tais grupos foi o mecanismo escolhido
para a articulação e encaminhamento do Plano ABC no Nível Estadual Operacional.
A coordenação dos grupos será feita por representante da Secretaria de Agricultura dos
Estados, devendo incluir a participação do MAPA, do MDA, da Secretaria de Meio
Ambiente dos Estados, da Embrapa, das Organizações Estaduais de Pesquisa
Agropecuária (Oepas), dos bancos oficiais (Banco do Brasil, Banco da Amazônia e/ou
Banco do Nordeste) e de representantes da sociedade civil (setor produtivo,
trabalhadores, universidades de pesquisa, cooperativas, federação de agricultura, ONGs
etc.). Parcerias público-privadas são descritas como fundamentais para que as ações
do Plano ABC possam ser potencializadas nas esferas Estaduais e Municipais.
Os GGE também estariam incumbidos de realizar os seminários de sensibilização do Plano ABC
em cada Unidade da Federação.
Os planos estaduais ABC trazem como indispensável a elaboração de cenário para conhecer cada
realidade específica, identificando regiões potencialmente estratégicas para a implementação
da agricultura de baixo carbono, definindo ações e metas a serem alcançadas até 2020. A ideia
central consiste em cada plano estadual retratar as especificidades das Unidades da
Federação, mantendo o alinhamento com as diretrizes do Plano Nacional.

129

Centro de Agronegócio da FGV. Observatório ABC. Relatório do Estudo 2: Agricultura de Baixo Carbono: Quem
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Nesta linha, o Plano Estadual ABC seria o instrumento de formalização do compromisso do
estado em contribuir para a redução das emissões dos GEE com origem na agropecuária,
devendo ser aprovado por meio de Decreto Estadual.
Não há descrição, porém, para nenhum dos três níveis de governança, da sistemática de
controle de resultados esperados para qualquer uma das ações previstas em nível Nacional ou
Estadual.
As ações do plano são associadas a um órgão responsável, mas o acompanhamento e
responsabilidades pela efetivação dos mecanismos de monitoramento não foram esboçados.
Segundo o supracitado estudo da GVagro, quem coordena, acompanha e monitora as ações do
Plano ABC no momento é o Grupo de Trabalho, instituído pelo MAPA por meio da Portaria nº
652, de 02 de agosto de 2011, exclusivamente no âmbito deste ministério.
Os objetivos do GT incluem subsidiar outros ministérios na tomada de decisões e promover
reuniões técnicas. O grupo deve, ainda, incentivar a celebração de acordos e convênios com
entidades públicas e privadas para fomento de ações ligadas ao ABC.
O GT é formado por representantes do Gabinete do Ministro (GM), Secretaria de
Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo (SDC), Assessoria de Gestão Estratégica (AGE),
Secretaria de Política Agrícola (SPA) e Embrapa. A coordenação é realizada pelo secretário de
Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo e do diretor do Departamento de Sistemas de
Produção e Sustentabilidade (Depros).
Apesar de os GGE já terem sido gradativamente implementados ao longo dos dois primeiros
anos do Plano ABC, a realização de suas atribuições se deu de forma desigual. Em 2012, apenas
sete estados haviam iniciado o esforço de elaboração de seus planos.
Nos termos do estudo acima referido, em maio de 2013, os 26 estados da Federação e o Distrito
Federal constituíram seus Grupos Gestores. Destes, sete concluíram seus planos sem divulgálos (MT, TO, DF, PA, ES, PR e RS). Até a data acima, apenas Minas Gerais e Goiás tinham concluído
e divulgado seus planos estaduais.
O Plano ABC apresenta o tema adaptação especificamente por meio do Programa 7:
Adaptação às Mudanças Climáticas. Nesta seção são apresentados: área geográfica de
implementação, estratégia regional, desafios, ações, resultados esperados e indicadores
de resultado. Além disso, para cada ação prevista são determinados: o órgão responsável
pela implementação, parceiros, produtos, metas, total de investimento e origem do
recurso. Pode-se dizer que o Plano ABC trata o tema adaptação de forma detalhada e
consistente traduzido em 17 ações que contemplam o desenvolvimento de sistemas de
informação, mapeamento de vulnerabilidades e identificação de áreas prioritárias, além
de ações de pesquisas e desenvolvimento de novos instrumentos de incentivo econômico.

4.9

TRANSPORTE E LOGÍSTICA
Normas analisadas: Plano Nacional de Logística e Transporte; Plano Setorial de
Transporte e Mobilidade; e Política Nacional de Mobilidade Urbana
Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)
http://www.fgv.br/ces

75

4.9.1

Plano Nacional de Logística e Transporte (PNLT)

A elaboração do PNLT foi coordenada pelo Ministério dos Transportes e Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão e contou com o apoio de outros ministérios, agências,
universidades, empresas, pessoas físicas e associações130.
O PNLT é um plano federativo que não depende de recursos apenas federais. Assim, algumas
das obras podem ser executadas com contrapartidas dos Estados, Municípios e Distrito Federal;
com orçamentos puramente estaduais, municipais ou distritais; ou, ainda, por meio de
concessões públicas de infraestruturas e serviços 131.
O Plano destaca que sua principal meta é paulatinamente dar maior equilíbrio à distribuição
modal de transportes no País, com a racionalização do uso do modal rodoviário para atender
demandas com maior capilaridade e utilização dos demais modais de acordo com sua principal
vocação.
O Plano visa orientar o planejamento das ações públicas e privadas no setor dos transportes;
formalizar e perenizar instrumentos de análise para dar suporte ao planejamento de
intervenções públicas e privadas na infraestrutura e na organização dos transportes.
Ainda que o PNLT seja um plano indicativo, a elaboração dos Planos Plurianuais e dos
Orçamentos anuais derivam dali. Portanto, a metodologia e o acompanhamento são aqueles
realizados pelo Ministério dos Transportes para as obras do Plano de Aceleração do Crescimento
- PAC.
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Casa Civil da Presidência da República; Ministério dos Transportes – MT; Administrações Hidroviárias; Agência
Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ); Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); Companhias
Docas; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT); Secretaria de Gestão de Programas de
Transportes (SEGES); Secretaria de Fomento para Ações de Transportes (SFAT); VALEC Engenharia, Construções e
Ferrovias S.A.; Ministério da Defesa – MD; Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC); Empresa Brasileira de
Infraestrutura Portuária (INFRAERO); Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG; Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE); Ministério do Meio Ambiente – MMA; Agência Nacional de Águas (ANA); Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento – MAPA; Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB); Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior – MDIC; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ; Ministério da Fazenda
– MF; CNA e suas Federações; Secretarias de Agricultura, Comércio, Indústria, Planejamento e Turismo das Unidades
da Federação; Sindicatos de Operadores e Trabalhadores do Setor de Transportes; Empresa Maranhense de
Administração Portuária (EMAP); Companhia Ferroviária do Nordeste (CFN); Companhia Siderúrgica do Pará
(COSIPAR); Petrobras Transporte SA (TRANSPETRO); Transportes Bertolini; VANTINE Solutions AS; Associação
Brasileira dos Terminais Portuários (ABTP); Associação Nacional dos Usuários de Transporte de Carga (ANUT);
Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (ABDIB); Associação Brasileira de Concessionárias de
Rodovias (ABCR); Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF); Associação de Usuários dos
Terminais Portuários de Salvador (USUPORT); Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes (ANPET);
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ); Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ – COPPE,
COPPEAD); Universidade de São Paulo (USP – FEA, FIPE, FIA).
131 Plano Setorial de Transporte e Mobilidade, p. 49.
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4.9.2
7.390/2010)

Plano Setorial de Transporte e Mobilidade (regulamentado pelo Decreto nº

Para o acompanhamento das ações do PSTM, bem como seu impacto sobre a redução das
emissões de GEE, o Plano aponta como sendo essenciais as obras previstas no PNLT – e o
monitoramento das emissões, no âmbito do Ministério dos Transportes.
O PSTM foi elaborado pelos Ministérios dos Transportes e das Cidades e contou com a
participação de outros ministérios, sociedade civil e consultores132.
As iniciativas do Plano indicam órgãos responsáveis. Entre eles estão, além do MT, a Agência
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Agência Nacional de Transportes Aquaviários
(ANTAq), Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), Secretaria de Portos (SEP), MMA, MCTI,
MDIC, MME, MME-EPE, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e
Confederação Nacional dos Transportes (CNT).
4.9.3

Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU)

A PNMU foi instituída pela Lei nº 12.587, de 03 de janeiro de 2012, e inaugura um novo marco
no ordenamento jurídico brasileiro, elencando princípios, diretrizes e objetivos que devem ser
perseguidos por cada um dos entes federativos (União, Estado, Distrito Federal e Municípios),
cada um em sua esfera de atuação e competência.
Especial atenção será dada aos municípios com mais de 20 mil habitantes, uma vez que estão
obrigados a elaborar Planos Municipais de Mobilidade Urbana – PMUs, obedecidas
peculiaridades dentre as quais escala de cidade, configuração urbana, topografia, renda e outros
atributos que influenciam a mobilidade e a acessibilidade do conjunto da população.
A Lei estabelece ainda que os Municípios que não tenham elaborado o PMU respectivo na data
de promulgação da Lei (03.01.12) terão o prazo máximo de 3 (três) anos de sua vigência para
elaborá-lo. Findo o prazo, ficam impedidos de receber recursos orçamentários federais
destinados à mobilidade urbana até que atendam à exigência legal.
Nenhum dos planos ou políticas acima tem adaptação em seu conteúdo. O PSTM
reconhece que o tema de adaptação às mudanças climáticas não foi tratado de forma

132

Participaram de reuniões para a elaboração do PSTM os seguintes órgãos e entidades: Secretaria Executiva do
Ministério dos Transportes; Secretaria de Política Nacional de Transporte (SPNT); Secretaria de Gestão dos Programas
de Transporte (SEGES); Secretaria de Fomento para Ações de Transporte (SFAT); Agência Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT); Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ); Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes (DNIT); Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.; Ministério do Meio Ambiente; Instituto
Internacional de Mudanças Globais (IVIG); Mckinsey & Company; e Instituto Energia e Meio Ambiente (IEMA);
Secretaria de Portos; Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU); Associação Nacional dos
Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANP/TRILHOS); Associação Nacional de Transportadores Ferroviários
(ANTF); Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP); Confederação Nacional dos Transportes (CNT);
EMBARQ/Brasil; Fórum Brasileiro de Mudança do Clima (FBMC); Instituto Energia e Meio Ambiente (IEMA); Ministério
das Cidades (SeMob/MCIDADES); Ministério do Meio Ambiente (MMA); Ministério de Minas e Energia (MME);
Ministério da Saúde (MS); Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público de Qualidade para Todos (MDT);
Empresa de Pesquisa Energética (EPE); World Wildlife Fund (WWF-Brasil).
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apropriada, recomendando a realização de oficina de capacitação sobre ações de
adaptação para o setor de transportes. De acordo com as recomendações do Plano, tratase de uma medida a ser conduzida no curto prazo, sob responsabilidade do MT e MMA.

4.10 ZONAS COSTEIRAS
Normas analisadas: Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro; e VIII Plano Setorial
para os Recursos do Mar.

4.10.1 Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC)
O PNGC, instituído pela Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988, visa especificamente orientar a
utilização nacional dos recursos na Zona Costeira, de forma a contribuir para elevar a qualidade
da vida de sua população, e a proteção do seu patrimônio natural, histórico, étnico e cultural.
Referida lei foi regulamentada pelo Decreto nº 5.300, de 7 de dezembro de 2004, o qual
estabelece normas gerais, instrumentos e competências para o uso e ocupação da zona costeira,
e as bases para a formulação de políticas, planos e programas federais, estaduais e municipais.
A elaboração e atualização do PNGC fica a cargo de um Grupo de Coordenação (COGERCO) da
Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM).
O COGERCO é formado por representantes do Comando da Marinha, Ministério de Relações
Exteriores, Ministério da Fazenda, MCTI, MMA, Ministério do Planejamento, Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República, um representante de cada região costeira e
um representante de ONGs membros da Câmara Técnica para Assuntos de Gerenciamento
Costeiro do CONAMA133.
O PNGC será aplicado com a participação da União, dos Estados e dos Municípios, através de
órgãos e entidades integradas ao SISNAMA, e a coordenação, acompanhamento e a avaliação
da implementação do PNGC é de responsabilidade do MMA.
Vale mencionar que um dos princípios fundamentais da gestão da zona costeira é o
comprometimento e a cooperação entre as esferas de governo, e dessas com a sociedade, no
estabelecimento de políticas, planos e programas federais, estaduais e municipais.
Nos termos da Lei nº 7.661/88, os Estados e Municípios também podem instituir, por lei, os
respectivos Planos Estaduais ou Municipais de Gerenciamento Costeiro, dispondo sobre normas
e diretrizes sobre o uso do solo, do subsolo e das águas, bem como limitações à utilização de
imóveis, prevalecendo sempre as disposições de natureza mais restritiva, observadas as normas
e diretrizes da mencionada Lei e no Plano Nacional, bem como designar os órgãos competentes
para a execução desses Planos.

133

O Decreto nº 1.540, de 27 de Junho de 1995, estabelece a composição do COGERCO.
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4.10.2 Plano Setorial para os Recursos do Mar (PSRM 2012-2015)
O Plano Setorial para os Recursos do Mar 2012-2015 (oitava versão) tem sua base legal no
Decreto nº 5.377, de 23 de fevereiro de 2005, que aprova a Política Nacional para os Recursos
do Mar (PNRM), tendo sido aprovado pela CIRM por meio de resolução (nº 6/2011) em
novembro de 2011.
A PNRM tem por finalidade orientar o desenvolvimento das atividades que visem à efetiva
utilização, exploração e aproveitamento dos recursos vivos, minerais e energéticos do Mar
Territorial, da Zona Econômica Exclusiva e da Plataforma Continental, de acordo com os
interesses nacionais, de forma racional e sustentável para o desenvolvimento socioeconômico
do País, gerando emprego e renda e contribuindo para a inserção social.
A Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM), criada pelo Decreto nº 74.557, de
12 de setembro de 1974, revogado posteriormente pelo Decreto nº 3.939, de 26 de setembro
de 2001, tem a finalidade de coordenar os assuntos relativos à consecução da Política Nacional
para os Recursos do Mar (PNRM). Dentre as atribuições da CIRM está a de coordenar a
elaboração de planos e programas plurianuais e anuais, comuns e setoriais. A CIRM é
coordenada pelo Comandante da Marinha, designado Autoridade Marítima134.
O Plano foi elaborado por uma subcomissão da CIRM, que também coordena as ações que o
compõem. A Subcomissão é coordenada pela Secretaria da Comissão Interministerial para os
Recursos do Mar (SECIRM) e contém integrantes do MRE, MAPA, MME, MCTI, MMA, MPA, MEC,
Marinha do Brasil, IBAMA e ICMBio. Cabe aos diversos ministérios e demais órgãos
governamentais com representantes na CIRM executar as ações previstas no Plano.
Nenhuma das legislações acima citadas aborda o tema de adaptação à mudança
climática.

134

A CIRM é composta por um representante, titular ou suplente, de cada órgão a seguir indicado: Casa Civil da
Presidência da República; Ministério da Defesa; Ministério das Relações Exteriores; Ministério dos Transportes;
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério da Educação; Ministério da Saúde; Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; Ministério de Minas e Energia; Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão; Ministério da Ciência e Tecnologia; Ministério do Meio Ambiente; Ministério do Esporte;
Ministério do Turismo; Ministério da Integração Nacional; Ministério da Pesca e Aquicultura; Secretaria Especial de
Portos da Presidência da República; e Comando da Marinha, do Ministério da Defesa. Poderão participar das reuniões
da CIRM representantes de outros órgãos públicos ou privados, ou ainda personalidades de reconhecido valor,
convidados pela Autoridade Marítima.
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5

APLICAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS NA ESFERA SUBNACIONAL

O enfrentamento das mudanças climáticas por meio de ações de adaptação ao aquecimento
global em nível subnacional demanda parcerias e articulações variadas, que abrangem diversos
temas e setores na gestão pública.
Conforme já explicitado em itens acima, a determinação para articulação federativa no âmbito
da PNMC pode ser vislumbrada especialmente pela leitura de seus arts. 3º e 4º, conforme
abaixo:
Art. 3º: A PNMC e as ações dela decorrentes, executadas sob a
responsabilidade dos entes políticos e dos órgãos da administração
pública, observarão os princípios da precaução, da prevenção, da
participação cidadã, do desenvolvimento sustentável e o das
responsabilidades comuns, porém diferenciadas, este último no âmbito
internacional, e, quanto às medidas a serem adotadas na sua execução,
será considerado o seguinte:
(...)
V - as ações de âmbito nacional para o enfrentamento das alterações
climáticas, atuais, presentes e futuras, devem considerar e integrar as
ações promovidas no âmbito estadual e municipal por entidades
públicas e privadas; (grifo nosso)
Art. 4º: A Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC visará:
(...)
V - à implementação de medidas para promover a adaptação à mudança
do clima pelas 3 (três) esferas da Federação, com a participação e a
colaboração dos agentes econômicos e sociais interessados ou
beneficiários, em particular aqueles especialmente vulneráveis aos seus
efeitos adversos; (grifo nosso)

Assim, para que as medidas de adaptação à mudança climática possam ser formuladas,
implantadas, monitoradas e ajustadas de forma eficiente e eficaz é fundamental um modelo de
governança eficiente.
No contexto das mudanças climáticas, por suas características, espaços de coordenação entre
as diferentes esferas da Federação são essenciais.
Dentre as iniciativas específicas já criadas, apontamos o citado Núcleo de Articulação Federativa
para o Clima, que visa à articulação entre União, Estados e Municípios para integrar as diversas
políticas setoriais que guardem relação com o tema de mudança do clima, inclusive voltadas às
medidas de adaptação, bem como à promoção da troca de experiências entre os órgãos
governamentais.
Estudo realizado pelo Núcleo de Economia Socioambiental da Universidade do Estado de São
Paulo sobre a harmonização das políticas climáticas indica que135:
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FÓRUM CLIMA. Ação empresarial sobre mudanças climáticas. O Desafio da Harmonização das Políticas Públicas
de Mudanças Climáticas. Núcleo de Economia Socioambiental da Universidade de São Paulo (NESA), p.19. São Paulo:
Instituto
Ethos,
2012.
Disponível
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 Dos 17 Estados com legislação sobre mudança do clima, oito assumem perspectiva
multissetorial, prevendo a criação de colegiados multitemáticos de conselhos ou
espaços de articulação setorial, desenvolvidos por trabalho coletivo que envolve uma
gama de secretarias, com o tema das mudanças climáticas sendo transversal às ações;
 A maioria das legislações – 12 das 17 – prevê a criação de espaços de participação e
consulta popular, como fóruns estaduais e municipais de mudanças climáticas, ou
consultas públicas a serem realizadas por Conselho Estadual de Meio Ambiente e/ou
órgãos correlatos;
 Poucos Estados (Amapá, Mato Grosso, Pará e Pernambuco) vislumbram a gestão da
política de mudanças climáticas de forma descentralizada, ao reconhecer os órgãos
locais e fóruns municipais como instituições que devem integrar os organismos
responsáveis pela execução da política, garantindo maior capilaridade às ações de
adaptação em todo o território estadual.
 Os Estados do Amazonas e da Bahia preveem a criação de centros de educação
ambiental para sensibilização da população local no enfrentamento dos efeitos das
mudanças climáticas e implantação de ações de adaptação.
O estudo aponta, ainda, a forma de organização das instituições nos Estados para permitir a
implantação da política estadual, mediante a identificação de instituições e espaços de
formulação, execução/operação e avaliação/monitoramento da política de clima, assim como
os espaços de consulta, articulação e participação dos grupos de interesse e identifica, também,
as seguintes características:
 promoção de ações sob uma esfera pública entendida para além da atuação exclusiva
do setor estatal;
 abertura de espaços institucionalizados para consulta e participação popular;
 envolvimento de várias secretarias, por meio de um esforço de gestão multissetorial;
 utilização de estruturas organizacionais pré-existentes ou criação de órgãos específicos.
A tabela abaixo traduz as características acima levantadas.

http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80077/O%20desafio%20da%20harmonizacao%20das%20politicas%20de
%20clima.PDF. Acesso em: 25 nov. 2013.
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Tabela 5.1 - Órgãos subnacionais para consulta e execução das políticas estaduais da mudança de
clima

Fonte: Fórum Clima, 2012

Exemplo de política de adaptação e aplicação de competências na esfera subnacional:
Estado de Pernambuco
Normas analisadas: Lei nº 14.090, de 17 de junho de 2010; Decreto nº 33.015,
de 16 de fevereiro de 2009 e Plano Estadual de Mudanças Climáticas.

5.1.1

Lei nº 14.090, de 17 de junho de 2010

A Lei nº 14.090, de 17 de junho de 2010, que institui a Política Estadual de Enfrentamento às
Mudanças Climáticas de Pernambuco, e dá outras providências, conceitua “adaptação” como
conjunto de iniciativas e estratégias que permitem a adaptação, nos sistemas naturais ou criados
pelos homens, a um novo ambiente, em resposta à mudança do clima atual ou esperada.
O Sistema Estadual de Enfrentamento às Mudanças Climáticas do Estado de Pernambuco,
instituído pela referida Lei, será integrado pelos seguintes órgãos e entidades: Conselho
Estadual do Meio Ambiente; Comitê Estadual de Enfrentamento das Mudanças Climáticas;
Fórum Estadual de Mudanças Climáticas; Comitês de Difusão de Tecnologias Mitigadoras do
Aquecimento Global; órgãos setoriais; Fóruns Municipais de Enfrentamento às Mudanças
Climáticas; e órgãos locais. A lei prevê a realização de consultas públicas.
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Dentre os objetivos específicos da política estão o incentivo a iniciativas e projetos, públicos e
privados, que favoreçam a mitigação de emissões de GEE e adaptação às mudanças climáticas;
apoio às medidas de adaptação dos respectivos impactos; elaboração de planos de ação que
contribuam para a adaptação aos efeitos adversos das mudanças climáticas nos diferentes níveis
de planejamento estadual e municipal; instituição de indicadores ou zonas que apresentem
áreas de maior vulnerabilidade às mudanças climáticas e medidas compatíveis com essa
situação; promoção de capacitação institucional em ciência, tecnologia e meio ambiente, para
o estudo das causas e efeitos das mudanças climáticas sobre o Estado, visando ao
estabelecimento de uma Agência ou Instituto Pernambucano para as Mudanças Climáticas.
A Lei prevê estratégias de adaptação nos setores de energia; transporte; indústria e mineração;
público; agropecuária; biodiversidade e florestas; recursos hídricos; resíduos e consumo;
construção civil; saúde; oceano e gestão costeira; semiárido e deserficação; uso do solo e
cobertura vegetal urbana.
A Lei estabelece, ainda, o conteúdo mínimo a ser incluído no Plano Estadual de Mudanças
Climáticas, tais como o mapeamento de vulnerabilidades, bem como estratégias de adaptação
por setores e plano de ação com as medidas a serem adotadas, dentre outros.
Os Instrumentos de informação e gestão instituídos pela lei indicam que a Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Meio Ambiente (Sectma) publicará relatório contendo inventários de emissões no
Estado de Pernambuco, bem como informações sobre as medidas executadas para permitir
adaptação à mudança do clima. O poder público também estimulará o setor privado e órgãos
de governo para que elaborem seus inventários.
São estabelecidos instrumentos econômicos, financeiros, fiscais e de mercado que incentivem
medidas de conservação e recuperação dos ecossistemas, bem como promovam medidas de
adaptação às mudanças climáticas, e há também a previsão da criação de um fundo estadual de
mudança climática.
Além disso, a Lei estimula a criação de Núcleos de Adaptação às Mudanças do Clima e Gestão
de Riscos, no âmbito da Defesa Civil, nas diversas regiões do Estado, com o objetivo de
estabelecer planos de ações de prevenção e adaptação aos efeitos adversos da mudança global
do clima, além de incentivar a estruturação da Defesa Civil nos Municípios para o enfrentamento
e adaptação às mudanças climáticas.
5.1.2

Decreto 33.015, de 16 de fevereiro de 2009

O Decreto 33.015, de 16 de fevereiro de 2009, que institui o Fórum Pernambucano de Mudanças
Climáticas, foi criado com a finalidade de promover a discussão, no âmbito do Estado de
Pernambuco, dos fenômenos de mudanças climáticas globais, visando colher subsídios para
formulação de políticas públicas.
O Fórum tem como competência, dentre outros, propor diretrizes e normas para a instituição
da Política e do Plano Estadual para o Enfrentamento das Mudanças Climáticas, em articulação
com a Política Nacional de Mudanças Climáticas e com o Plano Nacional de Mudanças
Climáticas, e outras políticas públicas.
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O Secretário de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente exerce a função de secretaria executiva do
fórum, o qual, ainda, possui a seguinte composição: Coordenadoria de Defesa Civil do Estado de
Pernambuco - CODECIPE; Secretaria de Administração; Secretaria de Agricultura e Reforma
Agrária; Secretaria das Cidades; Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente; Secretaria
de Defesa Social; Secretaria de Desenvolvimento Econômico; Secretaria de Educação; Secretaria
da Fazenda; Secretaria de Planejamento e Gestão; Secretaria de Recursos Hídricos; Secretaria
de Saúde; e Secretaria de Transportes.
Participam, também, do fórum representantes da Associação Nacional de Órgãos Municipais de
Meio Ambiente – ANAMMA; Associação Municipalista de Pernambuco – AMUPE; Conselho
Estadual de Recursos Hídricos; Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa;
Laboratório de Meteorologia de Pernambuco da Associação Instituto de Tecnologia de
Pernambuco; e Prefeitura da Cidade do Recife, sendo possível convidar representantes do
segmento não governamental, bem como personalidades e representantes da sociedade civil, e
de instituições públicas e privadas.
5.1.3

Plano Estadual de Mudanças Climáticas

O Plano Estadual de Mudanças Climáticas do Estado de Pernambuco foi desenvolvido pela
Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em parceria com diversos órgãos e entidades
públicas e privadas, bem como integrantes da sociedade civil136.
Para a sua consecução houve o levantamento das vulnerabilidades mapeadas no Estado, o qual
é apontado como um dos mais vulneráveis do país, especialmente por conta da seca e
desertificação do sertão e agreste e do processo erosivo das praias no litoral pernambucano.
O Plano Estadual demonstra a construção de um modelo de gestão ambiental no Estado com a
instituição de normas ambientais que permitam a formulação da política ambiental de forma
estrategicamente integrada para o enfrentamento das vulnerabilidades do Estado.
Isso inclui criação da legislação de Gerenciamento Costeiro, Combate à Desertificação, Resíduos
Sólidos, Política Florestal, além da própria Política estadual de enfrentamento às Mudanças
Climáticas, visando ao planejamento ambiental, de médio e longo prazo, com segurança técnica
e jurídica, com o intuito de instrumentalizar Pernambuco para a adaptação e mitigação das
alterações ambientais no Estado.

136

Participaram da elaboração do Plano as seguintes instituições: ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade;
Agência Estadual do Meio Ambiente – CPRH; Agência Pernambucana de Água e Clima – APAC; Agência Pernambucana
de Vigilância Sanitária – APEVISA; ASSOGESSO Bagulhadores do Mió; Centro de Estudos e Pesquisas Ambientais do
Nordeste – CEPAN; Centro de Habilitação e Apoio ao Pequeno Agricultor do Araripe – CHAPADA; Centro Tecnológico
do Araripe; Confederação Nacional das Indústrias – CNI; Conselho Regional de Química – CRQ; Empresa Suape;
Faculdade Mauricio de Nassau; Federação da Agricultura do Estado de Pernambuco – FAEPE; Federação das Indústrias
do Estado de Pernambuco – FIEPE; Fórum Estadual de Reforma Urbana – FERU; Instituto Tecnológico de Pernambuco
– ITEP; Laboratório de Meteorologia de Pernambuco – LAMEPE; Prefeitura de Agrestina; Prefeitura de Caruaru;
Prefeitura de Camaragibe; Prefeitura de Olinda; Prefeitura de Ouricuri; Prefeitura do Recife; Secretaria de Agricultura
e Reforma Agrária – SARA; Secretaria de Ciência e Tecnologia – SECTEC; Secretaria de Desenvolvimento Econômico –
SEDEC; Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos – SRHE; Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de
Pernambuco – SINDAÇÚCAR; Sindicado da Indústria do Gesso de Pernambuco – SINDUSGESSO; Sociedade Nordestina
de Criadores – SNC; Universidade Federal de Pernambuco – UPE.
Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)
http://www.fgv.br/ces

84

O Plano prevê, ainda, que a resposta às mudanças climáticas demanda ação estratégica conjunta
e coordenada do Estado de Pernambuco com os níveis nacional, regional e internacional, entre
as diferentes pastas da administração pública, juntamente com os setores da sociedade e da
academia, de forma integrada e complementar. Devem ser consideradas as especificidades
socioeconômicas e setoriais, assim como os impactos e as vulnerabilidades específicas no
território pernambucano.
O Plano tem a estratégia base de adaptação desenhada, contendo metas e ações concretas,
acompanhadas dos responsáveis por sua implementação e monitoramento. Ele foi desenvolvido
e concebido no estabelecimento de três linhas básicas de metas a serem alcançadas no decorrer
de seis anos, a saber:
 Metas Obrigatórias: descritas no art. 23 da Lei Estadual que determina o conteúdo
mínimo do Plano, tais como o mapeamento de vulnerabilidades, estratégias de
adaptação por setores, e plano de ação com as medidas a serem adotadas, dentre
outros.
 Metas Gerais: mediante a definição de componentes, eixos temáticos e áreas de
atuação, buscando determinar ações para a implementação da Política de forma
conectada com as demais políticas públicas ambientais de Pernambuco.
o
o
o

Os componentes foram divididos em adaptação e mitigação;
Os eixos temáticos são o gerenciamento costeiro, gestão urbana e combate à
desertificação; e
As áreas de atuação são delimitadas como monitoramento e controle
ambiental; educação ambiental, pesquisa e tecnologia e instrumentos
econômicos para a gestão ambiental.

 Metas Setoriais: Fundamentadas nos setores econômicos e de atividades relacionadas
na Lei Estadual, estão divididas nos blocos de metas de energia; transporte; indústria e
mineração; público; agropecuária; biodiversidade e florestas; recursos hídricos;
resíduos e consumo; construção civil; saúde; oceano e gestão costeira; semiárido e
deserficação; uso do solo e cobertura vegetal urbana.
Visando à implementação das metas acima, o Plano Estadual adota como método a previsão
dos atores envolvidos para o alcance de cada uma delas. Há o estabelecimento de prazos
específicos e medidas de monitoramento e controle, tais como acompanhamento periódico das
ações, demonstrando, assim, a preocupação de concretizar seus objetivos de forma eficiente.
Diante do exposto acima, vimos que o Estado de Pernambuco tem uma estrutura normativa
construída, contendo governança e métodos que buscam viabilizar a adoção de medidas de
adaptação pelo Estado e também sua articulação com os demais entes da Federação.
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CONCLUSÕES
O presente trabalho teve como objetivo essencial tratar do enquadramento legal da adaptação
às mudanças climáticas, focado especialmente na atual governança da PNMC; do panorama
geral da sistemática de repartição de competências pelos entes da Federação; e da atribuição
dos diferentes órgãos nos setores de relevância para a abordagem do tema da adaptação,
visando à construção do PNA.
Embora o conteúdo detalhado nos capítulos seja uma importante fonte de consulta sobre os
temas e dúvidas pontuais já levantadas e que também podem ser levantadas durante o processo
de elaboração do PNA, destacamos, a seguir, as principais conclusões obtidas e sugestões de
encaminhamento:
1) DESAFIOS PARA A CONSTRUÇÃO DO PNA, POR CONTA DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICOADMINISTRATIVA BRASILEIRA
Conforme vimos, a organização político-administrativa brasileira, formada pelo sistema
federativo, caracteriza-se pela autonomia de cada uma das entidades da Federação.
As relações verticais – do Governo Federal com Estados e Municípios, e dos Governos Estaduais
com seus respectivos Municípios – são caracterizadas pela independência. União, Estados e
Municípios são entes federativos autônomos, sem qualquer vinculação hierárquica.
Determinações legais que prevejam condutas gerais para todos os entes da Federação são
norteadoras para o direcionamento e alinhamento de esforços de tais entes, uma vez que
especialmente o poder público pauta-se no princípio da legalidade para a realização de seus
atos.
Todavia, este sistema descentralizado de poderes permite que cada ente adote uma agenda
própria, de forma independente, o que torna a aplicação coordenada de políticas ao caso
concreto um grande desafio.
No caso da PNMC, de um lado existe base legal suficiente para o desenvolvimento e execução
de políticas, planos, programas e ações relacionados à adaptação, uma vez que há o objetivo
explícito da necessidade de implementação de medidas para promover a adaptação à mudança
do clima junto às três esferas da Federação.
Por outro lado, as orientações são genéricas. Não há detalhamento sobre a forma e os
mecanismos de implementação, com a indicação de responsáveis, prazos, metas, ações e
recursos.
Assim, a construção dos modos, prazos, formas, dentre outros, necessários para a execução das
medidas de adaptação deverá ser feita por meio de revisões do Plano Nacional sobre Mudança
do Clima e dos demais planos decorrentes da PNMC, com a construção do PNA e de outras
iniciativas para sua estruturação.
Como a PNMC visa promover a adaptação nas três esferas da Federação, a articulação e a
cooperação entre elas são essenciais para a construção e implementação harmônica de tais
políticas públicas em caráter nacional, regional e local.
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2) REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ÂMBITO CONSTITUCIONAL
São notórias as dificuldades quanto a saber que matérias devem ser entregues à competência
dos diferentes entes da federação.
O texto constitucional é a norma norteadora do sistema de repartição de competências
brasileiro. Leis e regulamentos infraconstitucionais não têm função de criação de
competências ou inovação nessa matéria, a não ser que a própria Constituição lhes outorgue
tal possibilidade.
Assim, as atribuições distribuídas em âmbito constitucional devem ser consideradas na
construção de planos, especialmente daqueles que possuem caráter multissetorial e
multitemático, como no caso da adaptação, uma vez que é de sua essência o envolvimento de
diferentes setores, temas e entes da Federação.
Neste contexto, as explicações contidas nos capítulos 2 e 3 deste estudo, apresentadas de forma
resumida abaixo, devem ser consultadas para a elaboração do PNA, visando à construção de
estratégias integradas de adaptação nos três níveis da federação, considerando as atribuições
previamente estabelecidas em nível Constitucional, que variam de acordo com setor e tema.
Com relação ao tema adaptação, não há na Constituição Federal ou nas normas
infraconstitucionais limitações quanto à participação dos diferentes entes no processo de
formulação e execução das normas de adaptação, ou ainda restrições à realização de medidas
legislativas ou adminitrativas nas diferentes esferas.
Pelo contrário, o que podemos verificar é a determinação para que todas as esferas participem
deste processo de forma conjunta, seja legislando ou praticando ações decorrentes da PNMC.
Referida determinação quanto à articulação federativa no âmbito da PNMC pode ser
vislumbrada especialmente pela leitura de seus arts. 3º e 4º, os quais dispõem especialmente
que a PNMC visará à implementação de medidas para promover a adaptação à mudança do
clima pelas 3 (três) esferas da Federação.
Quanto às medidas a serem adotadas na sua execução o texto legal prevê que as ações de
âmbito nacional para o enfrentamento das alterações climáticas devem considerar e integrar
as ações promovidas no âmbito estadual e municipal. A revisão do Plano Nacional sobre
Mudança Climática também traz o mesmo entendimento, pretendendo o legislador que as
ações sejam implementadas de forma coordenada e, ao mesmo tempo, descentralizada, de
modo a evitar que as questões regionais e/ou locais peculiares não sejam consideradas.
No regime federativo cabe à União, como poder central, definir os assuntos de interesse
nacional, deixando aos Estados, Distrito Federal e Municípios tudo o que for de interesse
regional e local. Quanto à execução de medidas, todos os entes – União, Estados, DF e
Municípios deverão implementar as ações que sejam definidas, pelo critério do interesse, como
de sua competência.
Por consequência, à União caberá o estabelecimento do PNA, com as orientações e previsões
de normas gerais de adaptação que garantam a uniformidade de princípios que norteiam ao
desenvolvimento e à integração. Ao mesmo tempo, estas devem permitir a flexibilidade das
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normas de adaptação dos Estados e Municípios para atender as peculiaridades regionais e locais,
no uso de suas autonomias, que devem estar consideradas e integradas, de forma geral, às
determinações nacionais.
Observa-se, ainda, que o tema adaptação possui características multisetoriais e
multitemáticas, o que resulta no relacionamento com outras áreas de direito em que já há
organização sistemática própria no ordenamento jurídico nacional. Assim, existem limitações
que devem ser observadas pelos entes da federação ao discorrer sobre determinados
assuntos.
Assim, nesse viés, os responsáveis em todos os entes devem observar a organização
preexistente em cada um dos setores ou temas, devendo respeitar os pilares estabelecidos na
Constituição Federal, conforme exposto nas tabelas 3.1 e 3.2 do capítulo 3 acima e replicadas
resumidamente abaixo.
Caso tais limites não sejam observados, medidas de controle de constitucionalidade podem
ser propostas em face do ente que extrapolou seus poderes.
Tendo em vista que a proposta de recorte temático para o PNA trazemos uma síntese dos
assuntos definidos pelo GT Adaptação consolidando as competências dos três níveis da
federação por tema/setor definidos no âmbito do GT Adaptação com base na Constituição
Federal.
Por fim, vale observar que não temos a pretensão de esgotar os temas ora elencados, pois cada
um dos assuntos merece aprofundamentos específicos decorrentes de suas peculiaridades.
Todavia, no esforço de enfrentamento do tema trazemos as considerações abaixo visando dar
um norte à matéria para auxiliar no desenvolvimento da criação de normas de adaptação.
Temas
Transportes
logística

e

Aspectos constitucionais
A Constituição Federal prevê que é competência da União: explorar, diretamente ou mediante
autorização, concessão ou permissão, a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura portuária,
os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou
que transponham os limites de Estado ou Território, os serviços de transporte rodoviário
interestadual e internacional de passageiros e os portos marítimos, fluviais e lacustres; instituir
diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive transportes urbanos; estabelecer princípios e
diretrizes para o sistema nacional de viação (art. 21, XII, c, d, e, f; X e XXI da CF).
Ainda, é competência privativa da União legislar sobre Direito marítimo, aeronáutico, espacial;
diretrizes da política nacional de transportes; regime dos portos, navegação lacustre, fluvial,
marítima, aérea e aeroespacial e trânsito e transporte. (art. 22, I, IX, X da CF), sendo necessária lei
complementar autorizando os Estados para que estes exerçam tal atribuição.
A competência em estabelecer e implantar política de educação para segurança no trânsito (art. 23,
XII) é comum à União, Estados, Distrito Federal e Municípios
Aos Estados compete a exploração direta, ou mediante concessão, dos serviços de transporte
ferroviário e aquaviário que não transponham os limites do seu território e o transporte rodoviário
estadual de passageiros.

Energia

Aos Municípios compete organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,
os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial
(art. 30, V da CF).
É de competência privativa da União legislar sobre direito de energia (art. 22, IV da CF). Assim, cabe
à União estabelecer normas jurídicas, editar regras, fixar princípios dominantes e disciplinar as
atividades políticas e administrativas.
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Os Estados apenas poderiam legislar sobre questões específicas envolvendo energia, que se vinculem
a interesse regional ou intermunicipal, na hipótese da existência de lei complementar neste sentido
(o que, até o momento, não há).
Já os Municípios, por se tratar de tema de competência privativa da União e que transcende o âmbito
local, estes não têm poderes para suplementar a legislação federal relacionada à Energia.

Biodiversidade

Assim, Municípios ou Estados que tratarem da matéria estarão extrapolando sua esfera de atuação,
conforme as limitações estabelecidas pela Constituição Federal.
O meio ambiente e, especialmente, questões atinentes à conservação da biodiversidade estão entre
as matérias constitucionais sujeitas à competência material (administrativa) comum (art. 23 da CF) e
à competência legislativa concorrente (art. 24 da CF).
A competência material comum impõe responsabilidades para todos os entes federativos (União,
Estados, Distrito Federal e Municípios) para proteger o meio ambiente e combater a poluição em
qualquer de suas formas e preservar as florestas, a fauna e a flora (art. 23, VI e VII, da CF). O parágrafo
único de referido artigo dispõe que leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a
União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios (a Lei Complementar n º 140/11 regulamentou
o artigo 23 e fixou normas para a cooperação entre os entes da Federação).
No tocante à competência para legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza,
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;
Responsabilidade por dano ao meio ambiente (art. 24, VI e VIII) esta é competência legislativa
concorrente à União, Estados e Distrito Federal.
Assim, cabe à União a edição de referidas normas gerais (art. 24, §1º.) e aos Estados e DF a
competência suplementar sobre a matéria (art. 24, §2º). Todavia, inexistindo norma geral, a
competência estadual é plena para legislar tais assuntos, em atendimento às suas peculiaridades,
vigorando a norma estadual até a superveniência de lei federal (art. 24, §§ 3º e 4º). Mediante a
observância das normas gerais federais, cada Estado poderá estabelecer as suas próprias normas de
tutela ambiental, criando sistemas estaduais de proteção ao meio ambiente.
Quanto aos Municípios, estes têm competência administrativa para defender o meio ambiente e
combater a poluição. Contudo, eles não estão arrolados entre os entes encarregados de legislar
sobre meio ambiente. Embora excluídos do artigo 24, os Municípios têm sua competência legislativa
assegurada no art. 30 da Constituição, pois a eles cabe “legislar sobre assuntos de interesse local”
(inciso I) e “suplementar a legislação federal e a estadual no que couber” (inciso II).
O art. 30 da CF também atribui aos Municípios competência para promover, no que couber,
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e da
ocupação do solo urbano; promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observadas as
legislações e a ação fiscalizadora federal e estadual.

Desastres
naturais

Assim, os Municípios, mediante a elaboração de normas próprias, podem exercer as suas funções
de, conjuntamente com outros entes políticos, combater a poluição e proteger o meio ambiente.
Apesar de a CF não fazer referência expressa aos “desastres naturais”, estes são tratados pela Defesa
Civil nas esferas Federais, Estaduais e Municipais, bem como pelas regras de uso e ocupação do solo,
específicas para cada Município. A Lei 12.608/2012, em seus artigos 6º, 7º e 8º, enumera as
atribuições de cada ente da federação em situações de desastres naturais, conforme tabela
constante do Capítulo 4.
Quanto às competências constitucionais de temas correlatos, a União possui competência exclusiva
(não cabendo delegação) para elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do
território e de desenvolvimento econômico e social; organizar e manter o corpo de bombeiros militar
do Distrito Federal; organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e
cartografia de âmbito nacional; e planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades
públicas, especialmente as secas e as inundações. (art. 21, IX, XIV, XV e XVIII)
A União também possui a competência privativa constitucional de legislar sobre defesa civil, normas
gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias
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militares e corpos de bombeiros militares; Sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia
nacionais; bem como defesa civil e mobilização nacional. (art. 22, XXI, XVIII, XXVIII). Questões
específicas quanto a este tema podem ser tratadas pelos Estados, apenas mediante lei
complementar.
A própria Constituição prevê, ainda que, os corpos de bombeiros militares são subordinados aos
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Aos Estados compete, por meio dos
bombeiros militares e defesa civil estadual, a execução de atividades de defesa civil (art. 144, §§ 5º
e 6º da CF).

Zonas costeiras

Aos Municípios, compete o planejamento da ocupação do solo (art. 30,VIII da CF), ação intimamente
ligada à prevenção de inundações e deslizamentos, além da organização da própria defesa civil
municipal, atinente aos assuntos locais.
Não há, na Constituição Federal, divisão de competências sobre a gestão das áreas costeiras. De
acordo com o art. 225 da CF, a Zona Costeira é patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na
forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto
ao uso dos recursos naturais.
Um dos princípios fundamentais da gestão da zona costeira é o comprometimento e a cooperação
entre as esferas de governo, e dessas com a sociedade, no estabelecimento de políticas, planos e
programas federais, estaduais e municipais.

Cidades

Nos termos da Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988, os Estados e Municípios podem instituir, por lei,
os respectivos Planos Estaduais ou Municipais de Gerenciamento Costeiro, observadas as normas e
diretrizes da mencionada Lei e do Plano Nacional, bem como designar os órgãos competentes para
a execução desses planos.
A CF/88 faz referência expressa às questões atinentes às cidades, outorgando atribuições a todos os
entes da Federação uma vez que a todos interessa a ordenação físico-territorial do país. Ela delimita
as competências legislativas e materiais.
Com relação ao direito urbanístico, a competência legislativa é concorrente, ou seja, é restrita à
União, Estados e Distrito Federal (art. 24, I, CF). Assim, cabe à União a edição de normas gerais de
direito urbanístico (art. 24, §1º.) e aos Estados e DF a competência suplementar sobre a matéria (art.
24, §2º). Contudo, inexistindo norma geral, a competência estadual é plena para legislar sobre
urbanismo, em atendimento às suas peculiaridades, vigorando a lei estadual até a superveniência da
norma federal (art. 24, §§ 3º e 4º).
Na competência material, cabe privativamente à União instituir diretrizes para o desenvolvimento
urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transporte urbanos (art. 21, XX da CF),
permanecendo a competência material comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para
promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de
saneamento básico e combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a
integração social dos setores desfavorecidos (art. 23, IX e X da CF).
Aos Estados cabe instituir regiões metropolitanas aglomerações urbanas e microrregiões,
constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento
e a execução de funções públicas de interesse comum (art. 25).

Segurança
alimentar
e
agropecuária

A competência dos Municípios em assuntos de urbanismo decorre do preceito constitucional que
lhes assegura autonomia para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I). Os municípios
possuem, ainda, competência para promover, no que couber, adequado ordenamento territorial,
mediante planejamento e controle de uso, no parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30,
VIII) e, ainda, executar a política de desenvolvimento urbano, de acordo com as diretrizes fixadas
pela União (art. 182), bem como suplementar a legislação federal e estadual no âmbito de sua
competência (art. 30, II).
É competência privativa da União legislar sobre direito agrário (art. 22, I). O Direito agrário é ramo
do Direito que disciplina a vida no campo e tem base constitucional nos arts. 184 a 191 da CF.
É de competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios fomentar a produção
agropecuária e organizar o abastecimento alimentar (art. 23, VIII). A promoção do progresso da
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Indústria

agropecuária, mediante estímulos e incentivos, é de competência de todas as entidades públicas da
federação, assim como a organização do abastecimento alimentar. O modo de exercer a
competência ora prevista é em executar a política agrícola e fundiária nos termos dos arts. 184 a 191
da CF.
Com relação à atividade industrial, elencamos alguns dispositivos constitucionais que entendermos
ser ligados ao tema, uma vez que existem muitos aspectos relacionados à atividade industrial, de
forma pulverizada:
Compete à União elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de
desenvolvimento econômico e social. (Art. 21, IX). Quanto às competências constitucionais de temas
correlatos, a União possui competência exclusiva, ou seja, não cabendo delegação, para elaborar e
executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico
e social.
É de competência concorrente da União, Estados, Distrito Federal para legislar sobre (art. 24, I, V) –
direito tributário, financeiro, econômico e urbanístico; e sobre produção e consumo. Estes são fatos
econômicos sujeitos à disciplina jurídica, cabendo aos Estados e DF legislar sobre tais fatos, desde
que obedeçam às normas gerais estabelecidas pela União.
É de competência dos Municípios (art. 30, VIII) promover, no que couber, adequado ordenamento
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo
urbano, cabendo ao Município editar normas para ordenação de seu território, provendo todos os
assuntos que se relacionem com o uso do solo urbano, as construções, os equipamentos e as
atividades que nele se realizam e dos quais dependem a vida e o bem estar da comunidade local.
O art. 170, da CF, determina que 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 [...]. O poder público regula a liberdade de indústria e comércio, impondo por vezes a
necessidade de autorização ou de permissão para determinado tipo de atividade econômica,
limitando a liberdade de contratar, ao fixar preços e em intervir diretamente na produção e
comercialização de certos bens.

Saúde

Nos termos do art. 218, da CF, o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a
pesquisa e a capacitação tecnológicas, o qual realizará tais medidas por si próprio, especialmente
por meio de suas universidades e institutos especializados.
Tanto a União, quanto os Estados, os Municípios e o Distrito Federal têm competência administrativa
em matéria de saúde, por decorrência do disposto no art. 23, II da CF, segundo o qual é da
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: II - cuidar da saúde
e assistência pública.
Cada um dos entes deve manter o seu próprio sistema de saúde, mas todos devem integrar-se num
sistema harmônico, que recebe na Constituição a denominação de sistema único de saúde - SUS.
Assim, cada um pode regular os pontos que dizem respeito ao seu respectivo sistema.
De acordo com o art. 24, XII da CF, a União, os Estados e o Distrito Federal têm competência
concorrente para legislar sobre proteção e defesa da saúde. Quanto ao exercício dessa competência
pela União, o §1º do mesmo artigo 24 dispõe que no âmbito da legislação concorrente, a
competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Aos Estados e DF caberá a
competência suplementar às normas da União.

Água

Quanto aos Municípios, estes além da competência comum, acima, têm competência para prestar,
com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da
população (art. 30, VII, da CF).
Conforme estabelece o art. 22, IV, e parágrafo único da CF, à União compete legislar privativamente
sobre águas, podendo lei complementar autorizar os Estados a fazê-lo sobre questões especificas
sobre a matéria.
Assim, no campo hídrico, a União tem dupla competência: (i) cria o direito sobre águas, quando
legisla privativamente; e (ii) edita normas administrativas sobre as águas de seu domínio.
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Quanto ao domínio, a CF determina as atribuições da União e dos Estados sobre os Recursos Hídricos.
O domínio significa a responsabilidade pela guarda, administração e pela criação de normatização
correlata dos recursos hídricos. Não existe mais a figura das águas de domínio municipal.
Embora os Estados hajam recebido domínio hídrico, somente possuem competências para editar
normas administrativas sobre as águas do seu domínio. Como as águas estaduais são bens públicos
do domínio dos Estados, a estes cabe geri-las e exercer a autotutela administrativa, baixando as
necessárias normas, muitas vezes em forma de lei.
É de competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23, XI) registrar,
acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos em
seus territórios.
Quanto à administração local dos recursos hídricos, os Comitês de Bacia Hidrográfica, criados por leis
instituidoras das Políticas Estaduais de Recursos Hídricos, são os fóruns de discussão e negociação
de articulações necessárias entre os Estados e Municípios, com transferência de parcela de poder de
decisão aos usuários das águas e à sociedade civil.
* O rol de dispositivos indicados acima não exaustivo, na medida em que a tabela trouxe abordagem geral de cada um dos temas, os quais merecem aprofundamentos específico.

3) IMPORTÂNCIA DA CAPACIDADE DE COOPERAÇÃO E ARTICULAÇÃO ENTRE OS NÍVEIS E
ORGÃOS DE GOVERNO
Os grandes desafios identificados para implementação da adaptação no âmbito da PNMC estão
em alcançar:




Ações cooperativas das três esferas da federação;
Atuação coordenada entre os órgãos públicos federais; e
Integração multissetorial e multitemática.

Diante das características da Federação acima explicadas, políticas com maior coordenação e
articulação federativa tendem a ter melhor desempenho, especialmente aquelas que dependem
de forte atuação regional e local. O nível da capacidade de coordenação e articulação entre as
esferas de governo influencia diretamente na qualidade e eficiência da elaboração e execução
de políticas públicas integradas num Estado Federativo.
Como forma de administrar tais desafios, o desenvolvimento de uma estrutura de governança,
tanto na construção do PNA como em sua execução, que permita a articulação e cooperação
entre as esferas de governo e a atuação coordenada entre os órgãos públicos federais, visando
especialmente integrar as prioridades dos entes, bem como setores e temas, é essencial para o
bom desempenho de políticas de adaptação.
Importante mencionar que a atuação coordenada entre órgãos federais e articulada entre os
diferentes entes da Federação tem por objetivo evitar a fragmentação de controles, esforços
em duplicidade e atividades sobrepostas.
Estas devem ser revisadas e ajustadas sempre que for necessário para o alcance dos objetivos
finais pretendidos.

Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)
http://www.fgv.br/ces

92

3.1) Coordenação e articulação (coerência horizontal)
A coerência horizontal visa assegurar que os objetivos individuais e as políticas desenvolvidas
por várias entidades se reforcem mutuamente. Fortalecer a interconectividade das políticas e
promover uma perspectiva do “governo como um todo” são maneiras de promover a
perspectiva horizontal da coerência nas políticas.
O elemento importante a se considerar na construção do PNA é o seu arranjo institucional e
processos formais para promover a coerência das ações em adaptação.
Neste contexto, a coordenação e articulação entre os entes federais para implementar e fazer
cumprir, no âmbito de suas atribuições, as determinações das políticas e promoção da
integração de programas e ações são essenciais.
Para tanto, devem ser criados espaços de articulação que promovam debates para a construção
da política. A utilização ou, conforme o caso, o fortalecimento de espaços já existentes na
Administração Pública, mediante o estabelecimento de processos que permitam abordagem de
adaptação, também devem ser consideradas.
3.2) Cooperação (Coerência vertical)
O tema Mudanças Climáticas envolve especialmente o desafio da harmonização entre políticas
subnacionais e nacional.
Normas de cooperação institucional (técnica e financeira) entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios já existentes podem ser utilizadas, tais como as determinações trazidas
pela Lei Complementar nº 140/2011, quando aplicáveis, dado que a PNMC determinou a
necessidade de participação de todos os entes federativos na implementação de medidas de
adaptação aos efeitos da mudança climática.
Neste contexto, instrumentos de cooperação institucional, tais como os consórcios públicos,
convênios, acordos de cooperação técnica, parcerias público-privadas, quando aplicáveis nos
termos da legislação pertinente, são fundamentais para que as ações sejam potencializadas nas
esferas Estaduais e Municipais.
Espaços de articulação que promovam debates para a construção da política de forma vertical
ou a utilização/fortalecimento de espaços já estabelecidos em políticas setoriais também devem
ser considerados como alvos para a integração do tema adaptação.
Destaca-se, ainda, que o melhor acesso ao conhecimento gerado e a capacitação dos Estados e
Municípios no tema são insumos que fortalecem a participação dos mesmos e sua contribuição
no processo de construção e implementação do PNA, tendo em vista, especialmente, a aplicação
e troca de conhecimento levando em conta as peculiaridades locais e regionais.
A disseminação das informações já disponíveis, a realização de oficinas, a preparação de estudos
e conteúdo técnico de capacitação são importantes instrumentos de apoio, especialmente para
a formulação de Planos Estaduais e Municipais de Adaptação.
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Como foi analisado anteriormente, verificou-se que já existem instrumentos previstos na PNMC
e portarias posteriores focados na geração e disseminação do conhecimento, tais como a Rede
Clima e o PBMC.
A articulação para a gestão e utilização desse conhecimento pode ser realizada nas instâncias
de governança já estabelecidas na área da mudança do clima, conforme verificado ao longo
deste trabalho e também para aquelas que podem vir a ser criadas no âmbito do PNA.
4) INSTÂNCIAS SETORIAIS EXISTENTES E ÓRGÃO DO GOVERNOS FEDERAL ENVOLVIDOS
POR TEMA/SETOR
Uma vez que a construção do PNA é multissetorial e multitemática, o risco de duplicação de
esforços, fragmentações de controles, conflitos de competências deve ser evitado de forma
constante.
Para tanto, o envolvimento dos órgãos federais cujas atribuições estejam relacionadas a cada
um dos temas escolhidos é de fundamental importância. Esses órgãos devem ser chamados para
participar ativamente do processo de construção do PNA e também de sua execução.
Deve-se, ainda, buscar formas de cooperação entre os níveis de governo, retomando as agendas
onde os diferentes temas foram construídos e utilizando instâncias já instituídas.
Vale mencionar que a PNMC determina, em seu art. 11º, que as demais políticas públicas e
programas governamentais existentes devem compatibilizar-se com ela.
A abordagem setorial e temática deve ser feita mediante a articulação com os principais atores
de cada tema envolvido. A partir deste contato, outros agentes podem ser detectados, de
acordo com as respectivas competências e atribuições necessárias.
Os responsáveis principais são identificados através dos próprios planos setoriais da política do
clima já existentes, quando houver. Normalmente há uma comissão principal gestora,
responsável pela articulação entre órgãos competentes e entre as diferentes esferas da
Federação.
Para os temas e setores identificados como relevantes pelo GT Adaptação que não possuam um
plano próprio no âmbito da PNMC, existem planos e políticas específicas com a atribuição dos
principais responsáveis por sua implementação, conforme analisado anteriormente e
consolidado a seguir.
4.1) Temas que não possuem planos setoriais específicos para mudança do clima
Água: O SNGRH constitui um arranjo institucional para a gestão compartilhada do uso da água,
com destaque para o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que tem dentre suas atribuições
promover a articulação do planejamento de recursos hídricos com os planejamentos nacional,
regional, estaduais e dos setores usuários. A composição de referido conselho está indicada e
nota de rodapé no item 4.1, do capítulo 4 acima.
O PNRH aponta como órgãos responsáveis pela sua implementação o MMA, a Secretaria de
Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do MMA e a Agência Nacional de Águas (ANA).
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Os Comitês de Bacia Hidrográfica, criados por leis instituidoras das Políticas Estaduais de
Recursos Hídricos, são os fóruns de discussão e negociação de articulações necessárias entre os
Estados e Municípios.
Biodiversidade: O órgão responsável pela implantação da PAN – Bio é a Comissão Nacional de
Biodiversidade - CONABIO.
Cidades: O Ministério das Cidades é o interlocutor principal na área, uma vez que questões
envolvendo cidades são pulverizadas tendo em vista o caráter local do tema. Dependendo do
assunto a ser tratado no âmbito das cidades, outros órgãos poderão ser por ele apontados como
responsáveis.
Defesa Civil: A Secretaria Nacional de Defesa Civil (SEDEC), órgão do Ministério da Integração
Nacional, é responsável pela articulação, coordenação e supervisão técnica do Sistema Nacional
de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC). O Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil
(CONPDEC), que integra o Ministério da Integração Nacional e conta com representantes de
todos os entes da federação, além da sociedade civil organizada, também é apontado para
implementar e executar a PNPDEC.
Zona Costeira: A elaboração e atualização do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC)
e de planos e programas plurianuais e anuais, e dos assuntos relativos à consecução da Política
Nacional para os Recursos do Mar (PNRM), fica a cargo de um Grupo de Coordenação
(COGERCO) da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM). A CIRM é coordenada
pelo Comandante da Marinha, designado Autoridade Marítima. O PNGC será aplicado com a
participação da União, dos Estados e dos Municípios, através de órgãos e entidades integradas
ao SISNAMA, e a coordenação, acompanhamento e a avaliação da implementação do PNGC é
de responsabilidade do MMA.
Abordagem territorial: Embora não apareça como um tema específico para a construção do
PNA tal como os setores apresentados, a adaptação e o desenvolvimento regional e local estão
diretamente relacionados. No decorrer do trabalho foram verificados instrumentos que podem
auxiliar na integração do tema adaptação no planejamento territorial, tais como os Planos
Diretores dos Municípios, legislações de uso e ocupação do solo e políticas no setor da defesa
civil, dentre outros, podem ser utilizados em âmbito local. Verificou-se ainda que, nos termos
da CF, os Estados podem, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas,
aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes,
para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse
comum.
4.2) Temas que possuem planos setoriais específicos para mudança do clima
Energia: Os órgãos apontados como responsáveis pelo Plano de Energia são a Empresa de
Pesquisa Energética (EPE) e a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético (SPE),
do Ministério de Minas e Energia (MME).
Indústria: A Comissão Técnica do Plano Setorial de Redução de Emissões da Indústria (CTPin),
coordenada pelo MDIC, foi instituída para promover a articulação dos órgãos e entidades,
públicos e privados, para implementar, monitorar, avaliar e revisar o Plano Indústria.
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Saúde: Para elaboração e implementação do PSMC – Saúde foi instituída uma Comissão Gestora,
coordenada pela Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, que tem como objetivo promover
a articulação dos órgãos e entidades públicas a fim de compatibilizar a PNMC com as políticas
públicas de saúde; realizar a elaboração, gestão, aprovação e revisão do PSMC, assim como pelo
monitoramento e avaliação de sua implementação.
Segurança Alimentar e Agropecuária: A elaboração do Plano ABC foi coordenada pela Casa Civil
da Presidência da República, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e
Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA). Foi criada uma Comissão Executiva Nacional do
Plano ABC, vinculada ao CIM/Gex, com o objetivo de acompanhar periodicamente a
implementação do Plano ABC e encaminhar soluções para possíveis dificuldades que venham a
ocorrer no processo. Há ainda os Grupos Gestores Estaduais (GGE) para a articulação e
encaminhamento do Plano ABC no Nível Estadual Operacional. No que diz respeito à segurança
alimentar, o SISAN por meio dos órgãos que os integram, indicados no capítulo 4, tem por
objetivos formular e implementar políticas e planos de segurança alimentar e nutricional,
estimular a integração dos esforços entre governo e sociedade civil, bem como promover o
acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da segurança alimentar e nutricional no país.
Transporte e logística: A elaboração do PNLT foi coordenada pelo Ministério dos Transportes e
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Outros órgãos foram apontados como
responsáveis, dentre eles, além do MT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT),
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAq), Agência Nacional de Aviação Civil
(ANAC), Secretaria de Portos (SEP), MMA, MCTI, MDIC, MME, MME-EPE, Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e Confederação Nacional dos Transportes
(CNT).
Na prática, alguns dos setores/temas podem funcionar de forma diversa, o que exigirá
flexibilidade em buscar os atores adequados para a articulação mais efetiva.
5) UTILIZAÇÃO DA ESTRUTURA INSTITUCIONAL DA PNMC E FORTALECIMENTO DE SUAS
RELAÇÕES
Para a construção e a execução de um planejamento de adaptação, com todas as peculiaridades
que o tema envolve, há a necessidade de estabelecimento de canais de comunicação não só
entre as diferentes pastas da Administração Pública, mas em todos os níveis de governo,
conjuntamente com os setores da sociedade civil, privado e academia, aplicadas de forma
integrada e em complementaridade.
Além disso, fóruns específicos por temas, setores, nos níveis local, regional e nacional, já
existentes que possuam participação dos Estados e Municípios, bem como dos diversos
ministérios, são essenciais para o preenchimento do conteúdo temático, para a construção do
plano e composição de agendas.
A PNMC já possui uma estrutura institucional criada, composta por órgãos e instituições
responsáveis por promover a implementação da Política.
Os instrumentos institucionais da PNMC estão citados em seu art. 7º, que indica a atual
estrutura disponível para a coordenação e orientação da execução da PNMC e de seus Planos.
Além disso, outros instrumentos foram e estão sendo criados no âmbito da implementação da
PNMC.
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Para a construção do PNA e execução de suas determinações, esses mesmos foros podem e
devem ser utilizados - mesmo que seja necessário o fortalecimento de algumas das atribuições
relacionadas à adaptação - na medida de sua aplicabilidade, conforme destacamos a seguir:
CIM e o GEx: devem ser consultados, tanto na construção da PNA como em sua execução, tendo
em vista o caráter de coordenadores gerais no processo de implementação da PNMC que lhes é
atribuído (especialmente por meio do já citado Decreto nº 7.390/2010).
CIMGC: tem como finalidade emitir pareceres, sempre que demandada, sobre propostas de
políticas setoriais, instrumentos legais e normas que contenham componente relevante para a
adaptação do País aos seus impactos.
FBMC: deve auxiliar especialmente na conscientização e mobilização da sociedade brasileira e
assegurar sua participação no acompanhamento dos cronogramas e trabalhos realizados no
âmbito da PNA.
CMCH: deve contribuir com a formulação de políticas, diretrizes, critérios, normas e
regulamentos relacionados às atividades em meteorologia, climatologia e hidrologia, cabendo
promover a integração e articulação entre instituições.
Rede Clima: tem como atribuição a geração e disseminação de conhecimentos sobre os efeitos
e impactos das mudanças climáticas globais e regionais no Brasil e suas vulnerabilidades, bem
como o estudo das alternativas de adaptação dos sistemas sociais, econômicos e naturais do
Brasil às mudanças climáticas.
PBMC: tem o objetivo de disponibilizar a tomadores de decisão e à sociedade informações
técnico-científicas sobre mudanças climáticas, e possui um grupo de trabalho específico sobre
adaptação (instituído pela Portaria Interministerial MCT/MMA nº 356/2009).
Neste contexto, merecem atenção também os grupos de trabalho que foram e que podem ser
criados no âmbito do GEx para discussão de temas específicos da PNMC.
A inclusão de representantes de diferentes áreas nestes grupos de trabalho mostra-se muito
positiva diante da complexidade e necessidade de múltiplas visões para avanço dos temas.
Citamos, a seguir, os grupos em andamento que terão papel fundamental na construção do PNA:
GT Adaptação: Finalidade principal de estabelecer o processo de elaboração do PNA.
Núcleo de Articulação Federativa para o Clima: visa à articulação entre os diferentes entes
federativos para integrar as diversas políticas setoriais que guardem relação com o tema de
mudança do clima, bem como à promoção da troca de experiências entre os órgãos
governamentais.
Conta com a participação de representantes de todos os Estados e diversos órgãos do Governo
Federal e busca desenvolver recomendações técnicas sobre vários aspectos da PNMC, que
posteriormente serão levadas para apreciação do GEx e CIM.
Por fim, no caso de constatação de lacunas, fóruns específicos também podem ser criados,
todavia de forma estruturada, buscando o aproveitamento de mecanismos já existentes e em
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funcionamento, de modo a evitar a duplicação de esforços, fragmentações, conflitos de
competências, dentre outros.
6) FORTALECIMENO NA RELAÇÃO COM INSTÂNCIAS CONSTRUÍDAS NAS ESFERAS
SUBNACIONAIS
Conforme apontado no Capítulo 5, dezessete Estados possuem legislação sobre mudança do
clima. Oito deles assumem perspectiva multitemática e multissetorial para o enfrentamento das
mudanças climáticas, prevendo a criação de colegiados multitemáticos de conselhos ou espaços
de articulação setorial, com o tema das mudanças climáticas transversal às ações.
Como exemplo, Pernambuco criou seu Sistema Estadual de Enfrentamento às Mudanças
Climáticas, composto por órgãos de relevante interesse ao tema, tais como o Conselho Estadual
do Meio Ambiente; Comitê Estadual de Enfrentamento das Mudanças Climáticas; Fórum
Estadual de Mudanças Climáticas; Fóruns Municipais de Enfrentamento às Mudanças Climáticas;
órgãos locais e setoriais; sociedade civil, dentre outros.
Embora a organização das instituições Estaduais seja diversificada, o fortalecimento das relações
com tais espaços já existentes pode otimizar a construção do PNA, bem como sua execução
junto aos demais entes da federação, além de auxiliar a harmonização e integração entre
políticas subnacionais e nacional.
Tal medida ainda se compatibilizará com o princípio disposto no art. 3º, V, da PNMC, que
estabelece que as ações de âmbito nacional para o enfrentamento das alterações climáticas
devem considerar e integrar as ações promovidas nos âmbitos estadual e municipal, por
entidades públicas e privadas.
7) UTILIZAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS ADQUIRIDAS COM A CONSTRUÇÃO DE PLANOS
SETORIAIS EXISTENTES
Plano ABC: O Plano ABC envolveu um complexo processo de construção, com a participação de
uma gama de entidades públicas e privadas, além de órgãos de nível subnacional, tornando-se
um exemplo a ser estudado.
Foram criados três níveis de instâncias governamentais para coordenar a implementação das
ações do Plano ABC, a saber: (i) Nível Nacional Estratégico: já aproveita a estrutura da PNMC, e
será realizada pelo CIM e o GEx; (ii) Nível Nacional Tático: comissão específica nacional,
vinculada ao CIM/GEx, criada no âmbito do Plano ABC, e que acompanhará periodicamente sua
implementação; e (iii) GGE: fazem a articulação e encaminhamento do Plano ABC no nível
Estadual mediante a elaboração de Planos Estaduais, que devem retratar as especificidades das
Unidades da Federação, mantendo o alinhamento com as diretrizes do Plano ABC Nacional.
Essa estruturação visa permitir a articulação ordenada para implementação das ações nas
esferas da federação, conduzida de forma harmônica com o norte estabelecido pelo Plano ABC
Nacional. Foi instituído pelo MAPA, por meio de Portaria, um Grupo de Trabalho no âmbito deste
ministério para coordenar, acompanhar e monitorar as ações do Plano ABC.
PSMC – Saúde: Para elaboração e implementação do PSMC – Saúde foram instituídos, por meio
de Portaria Ministerial, uma Comissão Gestora e um Comitê Executivo. A Comissão Gestora, de
caráter permanente e cunho deliberativo, tem como objetivo promover a articulação dos órgãos
Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)
http://www.fgv.br/ces

98

e entidades públicas com o objetivo de compatibilizar a PNMC com as políticas públicas de
saúde, sendo responsável pela elaboração, gestão, aprovação e revisão do PSMC, assim como
pelo monitoramento e avaliação de sua implementação nas esferas federal, estadual, distrital e
municipal de governo, no âmbito do SUS. O Comitê Executivo, de caráter permanente e cunho
técnico-consultivo, tem como objetivo realizar atividades de apoio à execução das atribuições
da Comissão Gestora, sendo coordenado pela Secretaria de Vigilância em Saúde.
Plano Brasil Maior: O PBM, embora não criado no âmbito da PNMC, possui estrutura de
governança composta por instâncias em três níveis: (i) Aconselhamento superior, presidido pelo
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; (ii) Gerenciamento e
deliberação, que possui um Comitê Gestor e um Grupo Executivo; e (iii) Articulação e
formulação, para coordenações setoriais e sistêmicas em temas transversais.
8) GOVERNANÇA
De acordo com o atual estágio de discussão sobre adaptação, destacamos duas etapas principais
em que uma estrutura de governança é fator preponderante no tema: (a) processo de
construção do PNA; e (b) implementação do PNA.
Para a construção e implementação do PNA, conforme já indicamos anteriormente, é necessária
a atuação cooperativa e articulada entre órgãos públicos federais e entes da Federação. Além
disso, a participação ampla de todos os setores da sociedade é essencial.
Diante disso, é fundamental que haja uma liderança bem definida e robusta, que tenha poder
de convocação, esteja apta a realizar as articulações necessárias, e que seja capaz de participar
ativamente não só no processo de elaboração do PNA, mas também durante sua execução,
monitoramento e revisão, tanto horizontal quanto verticalmente. Essa liderança deverá ter
mandato para tanto e utilizar a estrutura institucional existente da PNMC, sempre que
necessário.
Primeiramente, é importante que seja formalizada por meio de portaria específica a instituição
das instâncias responsáveis, indicando as competências respectivas.
(a) Para a elaboração do PNA:
Nesse ponto, já houve avanço com a instituição do GT Adaptação e a definição de sua
coordenação. Assim, já está sendo utilizada a estrutura já existente no âmbito do GT Adaptação,
podendo também ser acionado o Núcleo de Articulação Federativa mediante o fortalecimento
da atuação desse último em questões de adaptação.
Tendo em vista que o debate e a promoção de medidas de adaptação são atividades com
considerável caráter regional e local, o Núcleo é um importante fórum para articulação entre as
diferentes esferas da federação.
O GT Adaptação tem sido o responsável por liderar a elaboração do PNA e pode realizar a
articulação entre os órgãos do governo federal e também a interlocução com o Núcleo. Este
último, por sua vez, estaria apto a realizar a articulação, junto aos demais entes da federação,
para a construção do PNA, visando a melhor harmonia com as políticas subnacionais. Nesses
termos, pode ser criado um GT Adaptação no âmbito do Núcleo com a atribuição de articulação
vertical.
Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)
http://www.fgv.br/ces

99

(b) Para a execução do PNA:
Dentro do arranjo institucional já estabelecido na PNMC, é importante que seja definido um
sistema de governança e controle específico para o PNA, que deve contar essencialmente com:
(i) um órgão coordenador;
(ii) instância de cunho deliberativo;
(iii) instância técnico-consultiva;
(iv) espaço para participação de atores envolvidos;
(v) prazos específicos e de revisão; e
(vi) responsáveis por monitoramento, acompanhamento e controle.
A criação de uma estrutura de governança para a execução do PNA é fundamental. Dessa forma
e visando a reflexão sobre a estruturação de um arranjo para coordenação e implementação do
PNA, é apresentada uma opção inicial de governança que leva em conta arranjos já
estabelecidos em outros planos setoriais.

(1) Instância Orientadora: aproveita a estrutura da PNMC e deve ser realizada pelo CIM e
o GEx. Suas funções serão de orientar a elaboração, a implementação, o monitoramento
e a avaliação do PNA;
(2) Instância Gestora:
Possui composição interministerial e um coordenador definido. Tem caráter
permanente e cunho deliberativo. Responsável pela elaboração, gestão, revisão e
aprovações (para envio ao CIM e GEx) do PNA, assim como pelo monitoramento e
avaliação de sua implementação.
Tem o papel de promover a articulação e a integração do tema adaptação nos níveis
horizontal e vertical:
Integração horizontal: realiza articulações interministeriais com o objetivo de promover
a inserção e o fortalecimento do tema adaptação nas agendas ministeriais e de órgãos
governamentais federais visando a integração da adaptação com as políticas públicas
setoriais de interesse.
Integração vertical: realiza articulações e discussões sobre o PNA com Estados visando
promover a integração do tema nas agendas estaduais mediante o apoio à elaboração
de Planos Estaduais, conforme o caso, que devem retratar as especificidades das
Unidades da Federação, mantendo o alinhamento com as diretrizes do PNA. Cada
estado se responsabilizaria pela mesma integração no nível dos Municípios.
Todo esse processo deve envolver as instâncias de governança setoriais já estabelecidas
para as articulações horizontais e verticais nos temas/setores de relevância para o PNA.
(3) Instância técnico-consultiva: deve ter um coordenador definido, composta por
representantes governamentais com qualificação técnica nos temas/setores do PNA,
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sendo de caráter permanente e de cunho técnico-consultivo, tem como objetivo realizar
atividades de apoio à execução das atribuições da Instância Gestora.
Será necessário estabelecer uma sistemática de controle de resultados esperados para qualquer
uma das ações previstas em nível nacional ou estadual.
9) PROCESSO PARTICIPATIVO
Existe multiplicidade de atores e vários níveis de atuação envolvendo o tema adaptação. Assim,
a informação transparente, técnica e democrática deve ser divulgada, visando à ampla
participação da sociedade, conforme art. 6º do Decreto 6263/07. Espaços devem estar abertos
para que interessados dos mais diversos segmentos contribuam com esse processo de
construção do PNA.
Neste contexto, a promoção e fortalecimento de espaços para a participação são essenciais. O
FBMC pode ser considerado como instrumento viabilizador desta articulação, uma vez que é o
principal meio de participação da sociedade previsto na PNMC para o acompanhamento dos
cronogramas e trabalhos em andamento e realizados pelo governo na área de mudanças
climáticas. Grande parte dos Estados também já possuem fóruns estaduais, que contam com a
presença dos atores interessados e relevantes para este tipo de articulação.
Quanto à implementação do PNA, além das instâncias de participação já estabelecidas, é
importante que exista um canal formal no PNA aberto para contribuições de sociedade e que
integre os esforços dos diversos foros e instâncias já existentes.
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