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O MINISTRO
MINISTRO DE
DE ESTADO
ESTADO CHEFE
CHEFE DA
DA SECRETARIA
SECRETARIA DE
DE GOVERNO
GOVERNO
DA
PRESIDÊNCIA DA
Decreto
DA PRESIDENCIA
DA REPÚBLICA,
REPUBLICA, no
no uso
uso dedesuas
suas atribuições
atribuiqﬁes ee tendo
tendo em
em vista
vista o0Decret0
n°
9.295, dc
dc fevereiro
fevereiro de
de 2018
2018 que
que institui
institui o0 Prêmio
Prémio Nacional
Nacional para
para os
os Objetivos
Objetivos de
n° 9.295,
de 28 de
Desenvolvimento Sustentável,
resolve:
Sustentgivel, resolve:
A11. 1°
1° Tornar
1*‘ Edição
Ediqﬁo do Prémio
Art.
TornarpL'1blic0
público0oRegulamem
Regulame o da ia
Prêmio ODS Brasil 2018.
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REGULAMENTO DA 1'
EDIÇÃO DO PRlilMIO
PRÊMIO ODS BRASIL
1“ EDIC-A0
2018
1. DAS DISPOSIÇÕES
DISPOSICOES PRELIMINARES
1.1
O Prémio
Prêmio Nacional
Nacional para os
Prêmio ODS
1.1 —
— Oi
os Objetivos
Objetivos de
de Desenvolvimento
Desenvolvimento Sustentável
Sustentavel —
— Prémio
Brasil —
é
uma
iniciativa
do
Governo
Federal
e
será
concedido
bienalmente,
até
2030,
conforme
— é uma iniciativa do Govemo Federal e sera concedido bienalmente, até
art. 1°
do Decreto
Decreto Presidencial
Presidencial n°
n°9.295,
1° do
9.295, de 28 de fevereiro de 2018.
1.2
PrêmioODS
ODSBrasil
Brasilpremiara
premiarápraticas
práticasalinhadas
alinhadas aos
aos ODS,
ODS, em
em vigor,
vigor, que
que tenham gerado
1.2 —
— OOPrémio
ações
agoes transformadoras no contexto do território
territorio onde estão
estao inseridas.
1.2.1
Entende-sepor
porPRATICAS
PRÁTICASaqueles
aquelesprojetos,
projetos,progra1nas,tecnologias
programas, tecnologias ou
ou outras
outras iniciativas
1.2.1 —
— Entende-se
estruturadas, alinhadas com aos
os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável,
há
Sustentavel, em funcionamento ha
pelo menos 12
01 de maio de 2018, que tenham resultados efetivos.
12 meses, completados até o0 dia 01
1.3
Coordenação-Geraldo
doPrémio
PrêmioODS
ODS Brasil
Brasil sera
será exercida
exercida pelo
pelo titular
1.3 —
— AA Coordenaoﬁo-Geral
titular da Secretaria
Secretaria
Nacional
de Articulação
Social da
da Secretaria
Nacional de
Articulagao Social
Secretaria de Governo
Governo da
da Presidência
Presidéncia da
da República
Repilblica
(SNAS/SEGOV-PR) e, em sua ausência,
auséncia, por seu Secretário-Adjunto.
Secretario-Adjunto.
1.3.1
será responsável
suporte técnico
técnico e
1.3.1 A
A Coordenação-Geral
Coordenaoﬁo-Geral sera
responsavel pela
pela implementação,
implementaoao, supofte
administrativo
parágrafo ﬁnico
único do Decreto Presidencial n° 9.295,
administrative do Prêmio,
Prémio, conforme art. 2° paragrafo
9.295, de
28 de fevereiro de 2018.
=
1.4
Nãopoderao
poderão integrar
integrar aa Coordenagao-Geral,
Coordenação-Geral, aa Comisséio
Comissão Organizadora
Organizadora e/ou
e/ou a Comissão
1.4 —
— N50
Comissao
Julgadora aqueles que estiverem envolvidos diretamente com as praticas
práticas inscritas.
1.5
ComissãoNacional
Nacionalpara
para os
os ODS
ODS (CNODS)
(CNODS) apoiara
apoiará na
na mobilização
1.5 —
— AA Comissao
mobilizagao ee divulgação
divulgaeao do
Prémio ODS Brasil.
Prêmio
1.6
As despesas
despesasrelativas
relativasaà realizagzao
realizaçãodo
do Prémio
Prêmio ODS
ODS Brasil
Brasil correriio
correrão aà conta
1.6 —
— As
conta de
do dotação
dotaoao
orçamentária
da
SEGOV-PR,
podendo
contar
com
outros
apoios
institucionais.
oroamentaria
2. DA FINALIDADE DO PRÊMIO
PREMIO

2.1 —
— OOPrémio
2.1
PrêmioODS
ODSBrasil
Brasil tem
tem por
por ﬁnalidade:
finalidade:
I—
Incentivar,valorizar
valorizaree dar
dar visibilidade
visibilidade as
às práticas
pelos governos estaduais,
— Incentivar,
praticas desenvolvidas
desenvolvidas pelos
estaduais,
municipais e Distrito Federal e pela sociedade civil que contribuam para 0o alcance dos Objetivos
de DesenvolvimentoSustentavel
Desenvolvimento Sustentável no territério
território brasileiro.
II
Contribuirpara
paraaaformaqﬁo
formaçãode
deum
um “banco
"banco de
de praticas”
práticas" que
que servirá
de referência
para a
II —
— Contribuir
servira de
referéncia para
implementação
implementaoao e a disseminação
disseminagﬁo da Agenda 2030.
III
Estimular oo envolvimento
dos diversos
diversos segmentos
segmentosda
da sociedade,
sociedade,de
de govemo
governo ee das
III —
— Estimular
envolvimento dos
das
instituições
de ensino,
ensino, pesquisa
pesquisa ee extensao
extensão para
para oo fomento
para as
instituiqoes de
fomento de
dc práticas
praticas que contribuam
contribuam para
dimensões
econômicas e institucionais).
dimensoes da Agenda 2030 (sociais, ambientais, economicas
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— As
Objetivos de
2.2 —
Aspraticas
práticasinscritas
inscritasdevem
devemcontribuir
contribuirpara
paraoo alcance
alcance dc
de pelo
pelo menos
menos um
um dos
dos Objetivos
Desenvolvimento Sustentável
são os seguintest
seguintes:
Sustentével (ODS), que sao
ODS 11 ~Acabar
—Acabar com
com aapobreza
pobreza em
em todas as
as suasfarmas,
suas formas, em todos os
0s lugares;
Zugares,"
ODS
Acabar com
com a fame,
fome, alcançar
da nutrição
ODS 2 —
— Acabar
alcangrar a segurança
seguranaa alimentar
alimentar ee melhoria
melhoria da
nutrigao e
promover a agricultura
agriculrura sustentável;
sustentavel;
ODS 3 —Assegurar
— Asseguraruma
umavida
vidasaudavel
saudável eepromover
promover 0o bem-estar
bem-estarpara
para t0a'0s,
todos, em
em todas as idades;
ODS 4 —
Asseguraraaeducapéio
educação inclusiva
inclusiva ee equitativa
equitativa ee de
de qualidade,
qualidade, ee promover
promover oportunidades
— Assegurar
de aprendizagem
aprerzdizagem ao
a0 longo
lorzgo da vida para todos;
ODS 5 —
—Alcanaar
Alcançaraaigualdade
igualdade de
degénero
gênero ee empoderar
empoderar rodas
todas as
as mulheres e meninas;
ODS 6—
Assegurar aa disponibilidade
disponibilidade ee gestao
gestão sustentavel
sustentável da agua
água e saneamento para
para todos;
6 — Assegurar
rodos;
preço acessível
para
ODS 7 —
— Assegurar o0 acesso confiável,
conﬁdvel, sustentável,
sustentavel, moderno
moderno e a preao
acessivel àa energia para
todos;
ODS 8 —
Promover0ocrescimenro
crescimento econamico
econômico sustentado,
sustentado, irzclusivo
inclusivo ee sustentavel,
sustentável, emprego
pleno
— Promover
emprego pleno
e produrivo
produtivo e trabalho decente
para todos;
decerzte para
rodos;
ODS
promover aa industrialização
ODS 99 —— Construir
Construir infraestruturas
infraestruturas resilientes,
resilienres, promover
indusrrializagzéio inclusiva
inclusiva e
sustentável
fomentar a inovação;
sustentavel eefomentar
ir:0va§a'0,"
ODS 10
Reduziraadesigualdade
desigualdade dentro
dentro dos
dos paises
países e entre eles;
10 —
— Reduzir
ODS
Tornar as
as cidades
ODS 11
J] —
— Torrzar
cidades e os
0s assentamentos
asserztamentos humanos
humanos inclusivos,
inclusivos, seguros,
seguros, resilientes
resilientes e
sustentáveis;
susterztaveis;
ODS 12 —
Assegurarpadrﬁes
padrões de
deprodugao
produção ee de
de consumo sustentaveis;
sustentáveis;
~ Assegurar
ODS 13—
Tomar medidas
medidas urgentes
urgentespara
para combater
combater aa mudanea
mudança do clima e seus impactos;
J 3 — Tamar
impacros;
ODS 14—
Conservação e uso sustentável
para
14 - Conservapao
susterztavel dos oceanos,
oceanos, dos
dos mares
mares ee dos
dos recursos
recursos marinho's
marinhols para
o0 desenvolvimento sustentável;
susrentavel;
ODS 15 —
Proteger,recuperar
recuperareepromover
promover0ouso
usosustentavel
sustentável dos
dos ecossisremas
ecossistemas terrestres,
terrestres, gerir de
— Protegen
forma
sustentável
as
florestas,
combater
a
desertificação,
deter
e
reverter
a
degradação
terra
forma sustentavel ﬂorestas,
desertifcagao,
degradagao da rerra
e deter a perda de biodiversidade;
ODS
Promover sociedades
sociedades paczﬁcas
pacíficas ee inclusivas
ODS 16
J6 —
— Promover
irzclusivas para o0 desenvolvimento
desenvolvimento sustentável,
susteracivel,
proporcionar 0o acesso
acesso £1à justi§a
justiça para todos
proparcionar
todos ee construir
consrruir instituições
instituigﬁes eficazes,
eﬁcazes, responsáveis
resporzsaveis e
inclusivas em todos 0s
os níveis;
niveis; e
ODS
Fortalecer 0s
os meios
parceria global
global para
para o
ODS 17
17 —
— Fortalecer
meios de
de implementação
implementagiio ee revitalizar
revitalizar aa parceria
0
desenvolvimento
deserzvolvimento sustentável.
sustentavel.
2.3 —
Objetoda
da premiaoﬁo:
premiação:
— Objeto

Práticas desenvolvidas
municipais e do Distrito
Praticas
desenvolvidas por Governos
Govemos estaduais,
estaduais, municipais
Distrito Federal,
Federal, organizações
organizacoes
da sociedade
sociedade civil
civil com fins
ﬁns lucrativos
lucrativos e sem
sem fins
ﬁns lucrativos,
lucrativos, instituições
instituicoes de ensino,
ensino, pesquisa e
extensão
públicas ou
ou privadas,
privadas, com
com CNPJ
CNPJ ativo,
ativo, com
com foco
foco na implementação
de um
um ou mais
extensao pﬁblicas
implementacao de
ODS.
COMISSÃO ORGANIZADORA
3. DA COMISSAO

.

3.1
Comissão Organizadora,
Organizadora,composta
compostapela
pela Secretaria
Secretaria Executiva
Executiva ee pelo
pelo Comitê
3.1 —
— AAComissao
Comité Técnico,
Técnico,
subordinados
atuaránanagestao
gestãode
de todas
todas as
subordinados aà Coordenação-Geral,
Coordenagtao-Geral, atuara
as atividades
atividades relativas
relativas àa
implementação
Prêmio ODS Brasil.
implementacao do Prérnio
_
3.2
A Secretaria
Executiva, coordenada
coordenada ee composta
por servidores
3.2 —
— A
Secretaﬁa Executiva,
composta por
servidores do
do Departamento
Departamento de
de
Relações
Articulação Social da Secretaria de Governo
Relacoes Político-Sociais
Politico-Socials da Secretaria Nacional de Articulacﬁo
Govemo
da Presidência
Presidéncia da República
Repﬁblica (DPRS/SNAS/SEGOV-PR),
(DPRS/SNAS/SEGOV-PR), será
sera responsável
responsavel pelo suporte técnico e
administrativo e por outras atividades gerais, relativas àa realização
realizacao do Prêmio.
Prémio.
3.3
Comitê Técnico,
Técnico, coordenado
coordenado ee composto
por servidores
3.3 —
—‘ OO Comité
composto por
servidores da Secretaria
Secretaria Nacional
Nacional de
Articulação
Social (SNAS/SEGOV-PR),
também, por
por servidores
servidores do
do Instituto
Artieulacao Social
(SNAS/SEGOV-PR), e,e, também,
Instituto de Pesquisa
Pesquisa
Econômica
(IPEA) e da Fundação
Economica Aplicada (IPEA)
Fundacao Escola Nacional de Administração
Administracao Pública
Pilblica (ENAP)
será
responsável pelas atividades relativas àa pré-seleção
práticas inscritas e pelo apoio ao Júri
sera responsavel
pré-selecao das praticas
JL'1ri
na seleção
selecﬁo final.
ﬁnal.
3.4
Os servidores
servidoresde
de que
que tratam
tratam os
os itens
3.4 —
— Os
itens 3.2
3.2 ee 3.3
3.3 serão
serao designados
designados por
por ato
ato formal
formal
administrativo
do Secretário
Nacional de
de Articulaciio
Articulação Social
Social da
da Secretaria
de Governo
administrativo do
Secretério Nacional
Secretaria de
Governo da
Presidéncia da Repﬁblica.
Presidência
República.
3.5
Paraexercer
exercersuas
suasatividades
atividades aa Comissao
Comissão Organizadora
Organizadora podera
poderá solicitar
solicitar oo apoio técnico de
3.5 —
— Para
outras instituições.
instituicoes.
3.6 —
participação na
na Comissao
Comissão Organizadora
Organizadora sera
será considerada
considerada prestaeao
prestação de
de serviço
— AAparticipacao
servico público
pilblico
relevante, nao
não remunerada
remunerada.
JÚRI
4. DO
no JUR1
4.1
O jﬁri
júri será
4.1 —
— O
sera composto
composto por
por 99profissionais,
proﬁssionais, reconhecidos
reconhecidos em
em temas
temas relacionados
relacionados aos
aos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
Sustentavel, aprovados pela Coordenação
Coordenaeao Geral e designados por
ato administrativo
do Secretário
Nacional de
de Articulação
Social da
da Secretaria
de Governo
administrativo do
Secretario Nacional
Articulacao Social
Secretaria de
Governo da
Presidência da Repﬁblica.
República.
Presidéncia
A
4.4.1
4.4.1 O Júri
Jiiri será
sera composto da seguinte forma:
33 proﬁssionais
profissionais do setor das organizações
fins lucrativos;
organizacoes da sociedade civil sem ﬁns
2 profissionais
proﬁssionais do setor das organizações
organizacoes da sociedade civil com fins
ﬁns lucrativos; e
2 proﬁssionais
profissionais dos governos (estadual/municipal e do Distrito Federal).
2 proﬁssionais
profissionais de instituições
instituieoes de ensino, pesquisa e extensão
extensao públicas
piiblicas ou privadas.
4.2 »
—OOJL'1ri
Júricontaracom
contará com0oapoio
apoio da
da Comissao
Comissão Organizadora
Organizadora para
para as
as atividades
atividades relativas
relativas a todas
selecﬁo.
as etapas da seleção.
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4.3‘ ——A0
4.3,
AoJtiri
Júricompete
competea aselecao
seleçãoﬁnal
finaldas
daspraticas
práticas aa serem
serem premiadas.
premiadas.
4.4
O Júri
partir das
no processo
4.4 —
— O
Jﬁri decidirá,
decidira, exclusivamente,
exclusivamente, aa partir
das informações
informacoes recebidas
recebidas no
processo de
de
inscrição
inscricao das práticas
praticas e da avaliação
avaliacao produzida pelo Comitê
Comité Técnico.
4.5
— A pa
participação
no Juri
Júri
relevante,
4.5—A
11 icipaeao
~ no
' será
sera' considerada
considerada prestação
prestacao
~ de
de serviço
servieo público
publico
'
relevante, não
nao
~
remunerada.
5. DAS CATEGORIAS DO PRÊMIO
PREMIO

5.1
Ao realizar
realizar aa inscrição
da prática,
em uma das
5.1 —
— A0
inscricao da
pratica, será
sera necessário
necessario classificá-la
classiﬁca-la em
das seguintes
seguintes
descricao encontra-se abaixo:
abaixo:
categorias, cuja descrição
_

CATEGORIA
I Governos
.

Organizacﬁes com Fins
Organizações
Lucrativos
Organizacﬁes sem Fins
Organizações
Lucrativos
Instituicﬁes de Ensino,
Instituições
I Pesquisa e Extensão
Extensiio

__

_

_

~

,

DESCRIÇÃO
,
__
DESCRICAO
_
OPrati6as
desenvolvidas
pela
administracﬁo
direta
ou
indireta
Práticas
administração
dos estados, Distrito Federal e municipios.
municípios.
Praticas
Práticas desenvolvidas por setor produtivo e outras
organi5a§§es_dasociedade,
lucrativos.
organizações
da sociedade, com ﬁns
fins lucrativos.
Praticas
organizacoes da sociedade,
Práticas desenvolvidas por organizações
sociedade. sem
ﬁns
p
fins lucrativos.
Praticas
instituicoes de ensino, pesquisa e
Práticas desenvolvidas por instituições
extenséio
extensão pilblicas
públicas e privadas.

PRÁTICAS
6. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO
INSCRICAO DAS PRATICAS
6.1
—As
Asinscricoes
inscriçõesdas
daspraticas
práticasserao
serãorealizadas
realizadasno
noperiodo
períodode
de 07
07 de
de maio
maio de
de 2018
2018 a 29
29 de junho
junho
6.1 —'
as 23h59min, observado
obsewado o horário
horario de Brasília/DF.
Brasilia/DF.
de 2018, ás
6.2 —
—As
Asinscricoes
inscriçõesserao
serãogratuitas
gratuitaseedevem
devemser
serrealizadas,
realizadas, exclusivamente,
exclusivamente, por
por meio
meio eletronico
eletrônico,, e6
pelo preenchimento dos formulários
formularios disponibilizados no endereço
endereeo www.odsbrasil.gov.br
www.0dsbrasil.g0v.br
6.3 —
Sópoderao
poderãoser
ser inscritas
inscritas praticas
práticas desenvolvidas
desenvolvidas por
por instituicoes
instituições pilblicas
públicas ou
ou privadas
privadas com
— so
CNJP ativo, de acordo com o Item 2.3 (Objeto da Premiação).
Premiacao).
6.4 —
—No
Noprocesso
processode
deinscricao
inscriçãodevem
devemser
serobservadas
observadas as
as orientaeoes
orientações do
do Guia
Guia de
de Apresentacao
Apresentação da
Prática,
Pratica, disponibilizado no portal www.odsbrasil.gov.br.
www.0dsbrasil.gov.br.
6.5
As praticas
práticas inscritas
inscritas devem
devem comprovar
comprovarsua
sua execucao
execuçãoha
há pelo
pelo menos,
menos, 12
6.5 —
— As
12 (doze)
(doze) meses,
meses,
completados até 01
de
maio
de
2018.
01
_
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6.6
Cada lnstituicao
instituição podera
poderá inscrever
inscreverno
no maximo
máximo tres
três práticas,
cada
6.6 — Cada
praicas, ca
a uma em
em inscrição
inscrlcao
separada.
6.7 —
—AAconﬁrmacao
confirmaçãoda
dainscricao
inscrição sera
será comunicada
comunicada eletronicamente.
6.8 —
Aspraticas
práticasrealizadas
realizadasem
emparceria
parceriadeverao
deverão ser
ser inscritas
inscritas apenas
apenas pela
pela instituicao
instituição responsavel
responsável
— As
diretamente
pela gestao
gestão da
da prática,
diretamente pela
pratica, com
com a indicação
indicaeao dos
dos demais
demais parceiros
parceiros no formulário
formulario de
de
inscriciio.
inscrição.
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6.9
Os responsaveis
responsáveis pelas
pelas praticas
práticas poderao
poderão ser
ser solicitados
6.9 —
— Os
solicitados pela Comissão
Comissao Organizadora
Organizadora a
comprovar
informaçõesprestadas
prestadasno
no formulario
formuláriode
de inscricao,
inscrição, aa qualquer
tempo, estando
estando a
comprovar informaeoes
qualquer tempo,
prática sujeita
sujeita aà exclusão
no caso
entre a
pratica
exclusao do
do processo
processo seletivo
seletivo no
caso de
de haver
haver discrepância
discrepancia entre
comprovação
não comprovação.
comprovaeao e a informação
informacao prestada no formulário
fonnulario ou no caso de nao
comprovacao.
6.10 —
—AAComissao
ComissãoOrganizadora
Organizadorado
doPrémio
Prêmionao
nãose
seresponsabilizara
responsabilizará por
por inscricao
inscrição de
de praticas
práticas nao
não
recebidas por
por problemas
recebidas
problemas de
de ordem
ordem técnica
técnica dos
dos computadores,
computadores, falhas
falhas de
de comunicação,
comunicacao,
congestionamento
de linhas
linhas de comunicação
congestionamento de
comunicaoéio e outros fatores que impossibilitem a transferência
transferéncia
de dados.
6.11
Aspraticas
práticasinscritas
inscritaspodem
podemser
serdesenvolvidas
desenvolvidasem
em qualquer
qualquerregiao
região do
do pals
país ee ter como foco
6.11 —
— As
a atuação
atuaoao nas diversas áreas
areas que perpassam os 17 ODS.
I
6.12 —
Aspraticas
práticasdeverao
deverãoser
serapresentadas
apresentadas em
em lingua
língua portuguesa.
— As
6.13
Serão desolassiﬁcadas
desclassificadasasas inscrigoes
inscrições que
que nao
não atendam
6.13 —
— Serao
atendam aos padrões
padroes estabelecidos
estabelecidos neste
Regulamento e no Guia de Apresentacao
Apresentação da Pratica.
Prática.
6.13.1
Serãodesclassiﬁcadas
desclassificadasasaspraticas
práticasinscritas
inscritas cuja
cuja categoria
categoria assinalada
assinalada nao
não corresponda àa
6.13.1 —
— Serﬁo
jurídica da entidade.
natureza juridica
6.14
Nãoserﬁo
serãopermitidas
permitidasalteraooes
alteraçõesnos
nos dados
dados do
do formulario
formulário online,
online, depois
depois de
de efetivada
6.14 —
— Nao
efetivada a
inscrição.
inscricao.
7.
DO PROCESSO DE SELEÇÃO
PRÁTICAS INSCRITAS
INSCRITAS
7. DO
SELECAO DAS PRATICAS
7.1
processode
deselecao
seleçãodas
daspraticas
práticas sera
será realizado
realizado em
em trés
três etapas:
etapas:
7.1 ——OOprocesso
Etapa
Validação da
Etapa II—
— Validacﬁo
da documentação
documentacﬁo—— aa Secretaria-Executiva
Secretaria-Executiva do Prêmio
Prémio verificará
veriﬁcaré a
documentação
prática aos requisitos do item 6 deste regulamento;
regulamento;
documentacao e o0 enquadramento da pratica
Etapa IIII—
as práticas
validadas na
na etapa
etapa II de
- Pré-seleção:
Pré-selecioz oo Comitê
Comité Técnico
Técnico avaliará
avaliaré as
praticas validadas
acordo
com
o
itêm
7.2
deste
Regulamento.
Nessa
etapa
serão
pré-selecionadas
até 40
acordo com
item 7.2 deste Regulamento. Nessa etapa serao pré-selecionadas ate
práticas finalistas,
práticas por categoria do Prémio;
Prêmio;
praticas
ﬁnalistas, sendo até 10 praticas
'
Etapa
Seleção ﬁnal:
final: oo Júri
EtapaIII
III—
- Selecﬁo
Jﬁri realizará,
realizara, a partir do resultado da etapa II, aa classificação
classiﬁcacao
ﬁnal das praticas
final
práticas a serem premiadas.
7.2 —
—No
Noprocesso
processodo
deavaliaeao
avaliaçãodas
daspraticas
práticasseréio
serãoconsiderados
considerados os
os seguintes
seguintes critérios:
critérios:

CRITERIOS
CRITÉRIOS
_
Resultados gerados.
Participação
beneficiários.
Particippc5o_ dos beneﬁciarios.
Replicabilidade.
Existência
Existéncia de parcerias.
Convergência
políticas pﬁblicas
públicas vigentes.
Convergéncia com politicas
Aderência
Aderéncia aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Sustentavel.

_

p,

7.2.1
detalhamentodos
doscritérios
critériosde
de avaliacao
avaliação consta
consta do
do Guia
Guia de
de Apresentação
7.2.1 —
— OOdetalhamento
Apresentaeﬁo da Prática,
Pratica,
disponível
disponivel no portal www.odsbrasil.gov.br
www.odsbrasil.gov.br..

7.3
—AApratica
práticasera
serápontuada
pontuadaem
emcada
cadacritério,
critério,durante
duranteaa Etapa
Etapa Ill,
III, por
por cada
cada jurado,
jurado, numa escala
7.3 —
esoala
de
do números
nnmeros inteiros de 11 a 5.
7.4
resultado ﬁnal
final de
de cada
cada prática
7.4 —
— OO resultado
pratica será
sera obtido
obtido pela média
média aritmética
aritmética da pontuação
pontuacao dos
jurados.
"
7.5
Havendoempate
empateentre
entre as
as praticas,
práticas, devera
deverá prevalecer
prevalecer aa maior
maior nota
nota atribuída
7.5 —
— Havendo
atribuida ao critério
critério
resultados
gerados,
persistindo
o
empate,
a
maior
nota
no
critério
Aderência
aos
Objetivos
resultados gerados, persistindo o empate, a maior
critério Aderéncia
Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
Sustentavel e, na sequência,
sequéncia, 0o critério Existência
Existéncia de parcerias.
7.6 —
Aspraticas
práticasserao
serãoclassiﬁcadas
classificadasem
em ordem
ordem decrescente
decrescentede
de acordo
acordo com
com oo resultado
resultado ﬁnal
final de
— As
'
cada uma.
PFtEMIAÇÃO
8. DA
DA PREMIACAO
8.1
Aspraticas
práticasclassiﬁcadas
classificadasem
em 1°,
1°, 2°
2°ee 3°
3°lugares
lugarespelo
pelo Jnri
Júri serao
serão premiadas,
premiadas, simbolicamente,
8.1 —
— As
com o Prêmio
Prémio ODS Brasil 2018, em cada categoria.
8.1.1
—As
Asdemais
demaispraticas
práticasselecionadas
selecionadasna
naetapa
etapaIII
IIIreceberao
receberão um
um diploma
diploma de
de mencﬁo
menção honrosa.
8.1.1 —
8.2
Todas as
as práticas
para aa etapa
8.2 —
— Todas
praticas qualificadas
qualiﬁcadas para
etapa II do
do Prêmio
Prémio receberão
receberao certificado
certiﬁcado de
de
partieipacao.
participação.
8.3
cerimôniade
depremiacao
premiaçãosera
serárealizada
realizadaem
em evento
evento na
na cidade
cidade de
de Brasilia/DF,
Brasília/DF, no
no més
mês de
8.3 —
— AAcerimonia
dezembro de 2018.
8.4 —
reconhecimentooferecido
oferecidopelo
peloPrémio
PrêmioODS
ODS Brasil
Brasil refere-se
refere-se apenas
apenas aà pratica
prática avaliada e
- OOreconhecimento
premiada,
não sendo
premiada, nao
sendo relativo
relativo aa quaisquer
quaisquer outras
outras iniciativas
iniciativas de
de instituições
instituicoes participantes
participantes do
Prémio.
Prêmio.
DISPOSIÇÕES GERAIS
GERAIS
9. DAS
DAS DISPOSICOES
9.1
inscriçãono
noPrémio
Prêmio ODS
ODS Brasil
Brasil implica
implica aa aceitagao
aceitação de
de todas as condições
9.1 —
— AAinscricao
condicoes constantes
constantes
deste Regulamento.
9.2
Os responsaveis
responsáveis pelas
pelas praticas
práticas inscritas
inscritas no
no Prémio
Prêmio autorizam,
autorizam, sem
sem quaisquer
ônus, a
9.2 —
— Os
quaisquer onus,
divulgação
dos dados fornecidos
no formulário
divulgaoéio dos
fornecidos no
formulario de inscrição,
inscricao, a inserção
insercao do projeto e divulgação
divulgaoao
em
de todos
em bancos
bancos de
de boas
boas práticas,
praticas, além
além da divulgação
divulgacao de
todos os
os dados
dados de
de identificação
identiﬁcaoéio ee das
informações
referentes aà pratica
prática em
em meios
meios de
bem como
como a utilização
informacoes referentes
de comunicação,
comunicacao, bem
utilizacao do nome,
nome,
imagem e voz de todos os envolvidos na pratica.
prática.
9.3
Ficafranqueado
franqueadoaos
aosresponsaveis
responsáveispelas
pelaspraticas
práticaspremiadas,
premiadas, 0o uso
uso do
do resultado
resultado do Prêmio
9.3 —
— Fica
Prémio
ODS Brasil para os
fins previstos no item 9.2, vedado seu uso para a promocao
promoção pessoal.
osﬁns
9.4 —
Osresultados
resultadoseecomunicados,
comunicados,relativos
relativosao
ao Prémio
Prêmio ODS
ODS Brasil,
Brasil, serao
serão divulgados
divulgados no
no portal
— Os
www.odsbrasi1.gov.br.
www.odsbrasil.gov.br.
9.5
Oscasos
casosomissos
omissosneste
nesteRegulamento
Regulamento serao
serão resolvidos
resolvidos pela
pela Coordenaoao
Coordenação Geral
Geral do
do Prémio,
Prêmio,
9.5 —
_— Os
decisoes nao
sao passiveis
cujas decisões
não são
passíveis de recursos. -

,_

10—
DOCRONOGRAMA
CRONOGRAMA DA
DA 1“
1aEDICAO
EDIÇÃODO
DOPREMIO
PRÊMIO ODS
ODS BRASIL
BRASIL
10 — DO
ATIVIDADE

DATA
01/03/2018

04/05/201 s
04/05/2018
0"//05/201 s
07/05/2018
29/06/2018
29/06/2101 s
Julho
Agosto e
Setembro
Outubro
Novembro

Dezempro
Dezembro

if

Publicacﬁo
Publicação Decreto Presidencial n° 9.295,
9.295, de 28/02/2018
28/02/2018 de criacao
criação do
Prêmio ODS Brasil.
Prémio
A Publicacao
Publicação de Portaria de Regulamento do Prémio.
Prêmio.
Abertura das Inscrições.
Inscricoes.
_
Encerramento das Inscrições.
Inscricoes.
_,
Publicação
no
portal
ODS
Brasil
das
práticas inscritas.
inscritas.
Publicaoao
ODS
praticas
Pré-seleção das praticas
práticas inscritas.
Pré-seleeao
Publicação das praticas
práticas pré-selecionadas no portal ODS Brasil.
Brasil.
Publicacao
Seleção
Práticas ﬁnalistas
finalistas pelo Comité
Comitê Técnico.
Técnico.
Selecao das Pratieas
Formacﬁo
Formação do Jﬁri
Júri do Prémio
Prêmio
Publicacﬁo
Publicação das ﬁnalistas
finalistas no Portal ODS
ODS Brasil.
Brasil.
Realizacao
Realização da Reuniao
Reunião do J1'1ri.
Júri.
Divulgação do resultado ﬁnal
final do Prémio.
Prêmio.
__,Divulgac2"1o
Realização da Cerimônia
Premiação
Realizacﬁo
Cerimonia de Premiacao

