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Art. 13. No caso em que ocorrer reestruturação administrativa, inexistindo
previsão legal em contrário, os mandatos dos titulares das unidades setoriais de
ouvidoria do SisOuv submeter-se-ão às seguintes disposições:

I - nos Ministérios em que não houver alteração da estrutura básica, ou que,
havendo, foi relativamente pouco significativa, não desfigurando a pasta como
originalmente já existia, os mandatos em curso deverão ser preservados, entendimento
extensível às entidades da administração pública federal indireta, referidas no Decreto nº
9.660, de 1º de janeiro de 2019; e

II - nos Ministérios que, em decorrência da transformação, foram
praticamente extintos ou fundidos com outros nas novas estruturas ministeriais, os
mandatos oriundos das estruturas absorvidas pela pasta principal serão extintos.

Art. 14. Os casos omissos serão resolvidos pelo Ouvidor-Geral da União.
Art. 15. Fica revogada a Instrução Normativa CGU nº 17, de 3 de dezembro

de 2018.
Art. 16. Esta Portaria entra em vigor sete dias após a data de sua

publicação.

WAGNER DE CAMPOS ROSARIO

ANEXO ÚNICO

DECLARAÇÃO DO INDICADO PARA TITULAR DA UNIDADE SETORIAL DE OUVIDORIA
Nome:
CPF nº:
Ocupação atual:
Órgão ou entidade da ouvidoria para a qual está sendo indicado:
* Órgão de Classe:
Locais de residência nos últimos 8 (oito) anos:
Mandato(s) eletivo(s) exercido(s) nos últimos 8 (oito) anos:
(_) Não se aplica
(_) Governador ou Vice-governador
(_) Prefeito ou Vice-Prefeito
(_) Senador
(_) Deputado Federal
(_) Deputado Estadual
(_) Deputado Distrital
(_) Vereador Municipal
Cargos, empregos ou funções ocupadas nos últimos 8 (oito) anos:
Locais de exercício do cargo, emprego ou função nos últimos 8 (oito) anos:
DECLARO cumprir os requisitos previstos na legislação para a ocupação do

cargo/função de titular de unidade setorial de ouvidoria do SisOuv.
DECLARO não ter sido punido em procedimento correcional ou ético, nos últimos 3

(três) anos.
DECLARO não ter sido responsabilizado por ato julgado irregular pelo Tribunal de

Contas da União, Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, ou Tribunais de Contas
dos Municípios, nos últimos 4 (quatro) anos.

DECLARO não ter sido responsabilizado por contas certificadas como irregulares
pela CGU ou pelos órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal,
nos últimos 4 (quatro) anos.

DECLARO não ter sido condenado pela prática de ato de improbidade
administrativa, ou de infração penal.

DECLARO que não pratiquei ato tipificado como causa de inelegibilidade prevista na
legislação eleitoral.

FIRMO o compromisso de conclusão da Certificação em Ouvidoria, disponibilizada
no âmbito do PROFOCO, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias a contar do ato de
nomeação ou designação ao cargo, como condicionante da aprovação da indicação: ( ) SIM ( )
NÃO SE APLICA

ASSUMO, ainda, o compromisso de comunicar à autoridade que me
nomeou/designou eventual impedimento superveniente à data desta declaração.

ASSEGURO que todas as informações aqui prestadas são verdadeiras, pelas quais
assumo integral responsabilidade.

Local e data
Assinatura do Indicado

Ministério Público da União

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

COORDENADORIAS DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA

DO MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL

PORTARIA Nº 1, DE 11 DE MAIO 2020

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO instaurado para investigar
as causas do retardo na implementação da política
distrital de mudanças climáticas para a melhoria da
qualidade de vida, proteção da saúde, do Meio
Ambiente e seus recursos, sobretudo a qualidade
do ar, a cobertura vegetal e os recursos hídricos.

O Titular da Primeira Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e
Patrimônio Cultural - 1ª PRODEMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 129, inciso III, da Constituição Federal c/c o artigo 7º, inciso I, fine, da Lei
Complementar nº 75/1993;

Considerando o que a 1ª PRODEMA recebera, em 31/03/2020, resposta ao
ofício nº 205/2020-1ªPRODEMA, expedido em 20/02/2020, endereçado à Secretaria de
Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal (SEMA) sobre as medidas implementadas
ou programadas pelo Executivo quanto à Política de Mudanças Climáticas do Distrito
Federal, haja vista que a esta Promotoria coube a atribuição, em reunião de metas das
PRODEMAS, de acompanhar a mencionada política nesta Unidade da Federação;

Considerando que a citada resposta, em resumo, esclareceu que a SEMA
labora em três frentes, a saber:

a) o apoderamento do conhecimento de forma a traçar diagnósticos e
prognósticos, valendo-se de um inventário de fontes de emissão de gases de efeito
estufa para o Distrito Federal e a Região Integrada do Distrito Federal e Entorno
(RIDE);

b) a construção de um "Plano de Adaptação e Mitigação de Gases de Efeito
Estufa", com previsão de sua entrega até dezembro de 2020;

c) a amplitude da participação e definição das políticas públicas sobre o
assunto , com a criação de uma Câmara Técnica de Clima no Conselho de Meio Ambiente
do Distrito Federal (CONAM).

Considerando que, no âmbito federal, fora criada a Política Nacional da
Mudança Climática pela Lei 12.187/2009 com a finalidade de buscar o atendimento das
obrigações pelo Brasil assumidas no Acordo de Paris, sob a Convenção-Quadro das
Nações Unidas sobre Mudança do Clima, celebrado na capital francesa, em 12 de
dezembro de 2015, e firmado em Nova Iorque, em 22 de abril de 2016.;

Considerando que, no âmbito interno, o referido acordo fora promulgado pelo
Decreto Presidencial 9.073, de 05 de junho de 2017, aprovado por meio do Decreto
Legislativo nº 140,do Congresso Nacional, de 16 de agosto de 2016 ;

Considerando que os arts..6º 11 e 12, da Lei 12.187/2009 acham-se
atualmente regulamentados pelo Decreto Federal nº 9.578, de 22.10.2018;

Considerando que, no Distrito Federal, a Lei nº 4.797 de 06.03.2012
estabelece princípios, diretrizes, objetivos, metas e estratégias para a Política de
Mudança Climática e se fez preceder pela Lei Distrital nº 4.136 de 05.05.2008, dispondo
sobre medidas de retirada de dióxido de carbono da atmosfera e de combate ao efeito
estufa no âmbito do Distrito Federal;

Considerando que a política distrital de mudanças climáticas, sob o alicerce
dos princípios da prevenção, precaução, poluidor-pagador, usuário-pagador, protetor-
recebedor, internalização, direito à informação, preconizou, como estratégias de
mitigação e adaptação, diversas ações no setor dos transportes (com redução progressiva
de uso de combustíveis fósseis por todos os ônibus de transporte público no DF),
energia, gerenciamento de resíduos sólidos, construção, uso do solo, contratações
sustentáveis, educação, comunicação e disseminação, áreas protegidas e Unidades de
Conservação;

Considerando que em publicação datada de novembro de 2016, já fora
construída uma Nota Técnica direcionada aos formuladores de políticas públicas e
tomadores de decisão e intitulada"Mudanças Climáticas no DF e RIDE: detecção e
projeções de mudanças climáticas para o Distrito Federal e Região Integrada do , Distrito
Federal e Entorno";

Considerando que no mesmo ano de 2016, a Secretaria do Meio Ambiente e
a Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do DF publicaram o
"Inventário de Emissões por Fontes e Remoções por Sumidouros de Gases de Efeito
Estufa (GEE) do Distrito Federal"; no entanto, até então, sequer o Plano de Adaptação e
Mitigação de Gases Efeito Estufa fora concebido no Distrito Federal;

Considerando que além da referida Lei nº 4.797/2012, há regras que a ela se
agrega e com ela formam um estatuto jurídico- normativo sobre a matéria no Distrito
Federal, aparentemente não observado :

A) a Lei nº 4.136/2008, que previu o plantio de espécimes arbóreos nativos
e exóticos em várias circunstâncias, para reduzir o impacto da emissão de gases de efeito
estufa na atmosfera para inúmeras atividades;

B) a Lei nº 5.113 de 11.06.2013, que dispõe sobre emissões e remoções de
gases de efeito estufa no licenciamento ambiental;

C) o Decreto 35.807/2014, que aprova o Plano Distrital de Agriculturae Baixa
Emissão de Carbono no Distrito Federal até 2020 : "Plano ABC";

D) a Lei nº 12.187, de 09.03.2016, que dispõe sobre o plantio de uma árvore
na venda de cada automóvel novo no Distrito Federal;

E) o Decreto Distrital 37.717/2016, que criou o Programa de Estímulo de Uso
de Energia Solar Fotovoltaica no Distrito Federal (Programa Brasília Solar) ;

Considerando que a Lei Distrital 6.490, de 24.01.2020, que dispõe sobre o
Plano Plurianual do Distrito Federal para o quadriênio 2020-2023, em seus anexos,
reconhece o impacto das mudanças climáticas em vários setores, como no de
abastecimento de água potável, ensejando a " (…) maior crise hídrica já registrada no DF,
em que o reservatório da Barragem do Descoberto, responsável pelo abastecimento de
mais de 60% da população do DF, chegou a operar abaixo de 6% de sua capacidade em
novembro de 2017." (anexo I, p.52);

Considerando que, não obstante diferentes setores do Estado reconhecerem
os problemas vinculados às mudanças climáticas, medidas de adequação e atenuação dos
impactos negativos são sempre retardadas e não representam prioridade. Cita-se, como
exemplo, o setor ambiental, que inseriu como objetivo O152 do anexo 2 - "Controlar e
mitigar as emissões de gases de efeito estufa do setor público e privado oriundas do
território do DF e preparar a população local para se adaptar às mudanças e impactos
negativos do clima."; mediante ações orçamentárias (2717, 3720,3773,9039). Contudo, o
aporte orçamentário não é substancial , como se pode vislumbrar no anexo III da Lei
Distrital 6.490/2020 . Ademais, tais ações não constituem prioridade parta 2020, como se
percebe do anexo IV, programa 6010;

Considerando a necessidade de se investigar as causas do retardo na
implementação da política distrital de mudanças climáticas para melhoria da qualidade de
vida, proteção da saúde, do Meio Ambiente e seus recursos, sobretudo a qualidade do
ar, a cobertura vegetal e os recursos hídricos, entre inúmeros outros;

Considerando que o instrumento mais consentâneo com essa finalidade
consiste no Inquérito Civil, disciplinado pela Resolução nº 66, de 17.10.2005, do Conselho
Superior do MPDFT, com diversas alterações posteriores, a 1ª PRODEMA resolve instaurar
o devido INQUÉRITO CIVIL determinando, inicialmente, as seguintes providências:

1. autue-se e registre-se este Procedimento Administrativo com os
documentos que lhe dão suporte;

2. Providencie-se sua publicação na imprensa oficial ;
3. Dê-se conhecimento à CCR Especializada em Matéria Cível;
4. Requisite-se, em 20 dias:
4.1 da SEMA que esclareça ;
4.1.1 se a Câmara de Mudanças Climáticas do FUNAN já se acha em

funcionamento e quais atividades desenvolvem; devendo esclarecer sua composição,
formação dos integrantes e se já existem questões por ela apreciadas;

4.1.2 as providências adotadas ou planejadas para o atendimento da Seção III
do Capítulo I, da Lei Distrital 4.797 de 06.03.2012;

4.2 ao IBRAM que informe se aquele Instituto tem adotado as providências
preconizadas pelas Leis Distritais nº 4.136 de 05.05.2008, 4.797, de 06.03.2012, 5.113 de
11.06.2013 e 5.624, de 09.03.2016,art.5º, inciso II, do Decreto Distrital 37.717 de
19.10.2016, em matéria de mudanças climáticas no Distrito Federal;

4.3 ao Sindicato das Concessionárias e distribuidoras de veículos do Distrito
Federal (SINCODIV-DF), para que informe, ano a ano, quantos automóveis novos foram
vendidos por seus filiados desde 10.03.2016, pelas concessionárias e distribuidores de
veículos no DF;

4.4 ao DETRAN/DF que remeta a listagem de automóveis novos implacados
nesta Unidade da Federação, oriundos de agências ou concessionárias do Distrito Federal
depois de 10.03.2016. Deverá também revelar se a "Carona solidária", de que trata a Lei
Distrital 5.051, de 05.03.2013, é objeto de campanha de educação por aquele
Departamento, Se positivo há de declinar quais campanhas já foram realizadas para esse
fim e se há planejamento de implementar alguma;

4.5 à Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, que
informe que medidas foram adotadas por aquela Secretaria para o atendimento dos arts
3º, VII,. 7º e.23, da Lei Distrital 4.797 de 06.03.2012;

4.6. à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do
Distrito Federal, para que informe que providências vem adotando para o cumprimento
das disposições do art.3º, incisos V e VI e da Secão VI, do Capítulo IV, da Lei Distrital
4.797 de 06.03.2012;

4.7 à Secretaria de Estado de Administração Pública do Distrito Federal, a fim
de que informe as medidas adotadas para o cumprimento das disposições do art.3º,
inciso XI e da Seção VII, do Capítulo IV da Lei Distrital 4.797 de 06.03.2012;

4.8. Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, a fim de que informe
as providências adotadas para fins de cumprimento do art.3º, inciso XIII, da Lei Distrital
4.797 de 06.03.2012;

4.9 à Agência Reguladora de Água, Energia e Saneamento do Disrito
Fe d e r a l ,(ADASA) para que esclareça as providências adotadas e planejadas para o
cumprimento do art.3º, incisos III e XIV, além das disposições da Seção III do Capítulo IV,
da Lei Distrital 4.797 de 06.03.2012, além das disposições do Decreto Distrital nº 37.717
de 19.10.2016;

4.10. à Companhia Energética de Brasília (CEB), para que:
4.10.1 informe que providências adotou ou planejou para o atendimento do

art.3º, inciso III, da Lei Distrital 4.797 de 06.03.2012; além das disposições do Decreto
Distrital nº 37.717 de 19.10.2016;

4.10.2 remeta cópia, em formato eletrônico, do estudo completo contratado com
a Universidade de Brasília, para o aproveitamento energético do "Lixão da Estrutural".

Não houve publicação do Ministério Público Federal nesta seção.
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