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Objetivo: 1157 - Ampliar a capacidade do Estado de prover entregas à sociedade com agilidade, qualidade e sustentabilidade a partir do aprimoramento da

gestão de recursos e processos

Informações Básicas

Órgão: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Informações do Monitoramento

Análise Situacional do Objetivo: A administração pública necessita ampliar e consolidar a política voltada a melhorar o atendimento à sociedade, tornando

os serviços públicos compreensíveis e acessíveis, simplificando procedimentos e normas, e colocando a tecnologia da informação a serviço do cidadão, além

de investir no aprimoramento de instrumentos de gestão considerados inovadores.

Dentre as alternativas adotadas pela administração pública, destaca-se o lançamento da Plataforma da Cidadania Digital, ação que implementará a

solicitação eletrônica e oferta de serviços públicos digitais aos cidadãos, empresas e outros entes públicos. Com isso, pretende-se reduzir ou eliminar os

tempos de deslocamento de cidadãos e representantes de empresas para postos de atendimento ao público.

Ações também foram executadas no intuito de apoiar a inovação na gestão pública, como o lançamento e formalização da Rede de Inovação no Setor

Público, também conhecida como InovaGov, que possibilitou a união de atores que possuem como objetivo comum a criação e disseminação de uma cultura

de inovação no governo federal.

Outra ferramenta que possibilitou a administração pública tornar-se mais eficiente refere-se à revisão e proposição de normativos que possuem como

objetivo simplificar e facilitar a governança das atividades de logística e compras governamentais, bem como ofertar melhores garantias contratuais aos

trabalhadores terceirizados e estabelecer regras mais claras para diversos procedimentos. Destaca-se, ainda, a formulação do Painel de Preços que

proporcionará cotações para bens, serviços e materiais com base em contratações e aquisições anteriores, possibilitando melhorias no processo de compras

públicas, por meio da comparação de preços entre diferentes processos licitatórios e adoção de parâmetros uniformes de aquisição.

Acerca do sistema de transferência discricionárias da União, registra-se o aprimoramento dos normativos vigentes, com destaque para a publicação do

Decreto nº 8.493/2016, e da Portaria Interministerial nº 424/2016, que dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos da União mediante

convênios e contratos de repasse. Ressalta-se o desenvolvimento do novo portal dos Convênios, bem como diversas melhorias realizadas no Sistema de

Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV).

Outra forma de atuação do Estado junto à sociedade trata da gestão do patrimônio imobiliário da União. O Governo iniciou, a partir da edição da Lei

13.240/2015, processo de alienação de imóveis não utilizados pela União, caracterizados como inadequados ao uso e de alto custo aos cofres públicos, tendo

sido autorizada a venda, em 2016, de 814 imóveis da União e de autarquias federais, visando à redução das despesas com manutenção e melhoria na gestão

patrimonial, processo que deverá continuar em 2017 e 2018. Também está em desenvolvimento sistema único de administração do patrimônio imobiliário

da União, cujas atividades estão focadas na alteração da legislação patrimonial para a simplificação dos procedimentos de gestão dos imóveis da União.

Também foram publicados 1.203 atos de destinação para diversas áreas, como: (i) infraestrutura, com cessões feitas ao Estaleiro Brasfels, à Empresa Dock

Brasil Engenharia,  para construção de Terminais de Uso Privado e à Hermasa Navegação da Amazônia S.A.; (ii) desenvolvimento local, funcionamento do

Terminal Rodoviário de Integração de Trindade, em Florianópolis; e (iii) educação, com cessões para a Universidade Federal de Juiz de Fora/MG e do

Piauí, Institutos Federais de Ensino de Mato Grosso e de Minas Gerais e Universidade Estadual Paulista (Unesp).

O Governo Federal tem adotado medidas que ampliem a capacidade do Estado em entregar produtos à sociedade com sustentabilidade, com o

estabelecimento de critérios para contratações públicas de bens e serviços. Destacam-se diversas parcerias do Governo com entidades internacionais,

resultando no projeto Paper Brazil – white paper, com recomendações para o aprimoramento do modo como as compras públicas são realizadas pelo

Governo Federal e sobre o uso de rotulagem ambiental no Brasil.

Ressalta-se, ainda, a continuidade à implementação dos Planos de Logística Sustentável – PLS, no âmbito da Agenda Ambiental na Administração Pública

(A3P). Também foram capacitados 1.226 gestores sobre o Programa do Bom Uso Energético (PROBEN Esplanada) e Gestão de Resíduos. Contudo, face às

reformas ministeriais promovidas em 2016, as atividades programadas pela A3P ficaram pendentes de uma definição sobre a obrigatoriedade de adoção do

Plano pelas instituições e da estrutura institucional de controle e acompanhamento.

O fortalecimento dos controles internos e o aperfeiçoamento da gestão de riscos são outras frentes de atuação do Governo, com a edição de normativos que

identifica e avalia riscos que podem impactar os objetivos estabelecidos pelo Poder Público, e que institui o Programa de Fomento à Integridade Pública

(Profip), que tem como objetivo incentivar a implementação do Programa de Integridade. Menciona-se ainda a realização de auditorias que avaliam os

procedimentos para o fortalecimento da integridade e prevenção da corrupção em empresas estatais.

Como medida para aperfeiçoar o marco regulatório das auditorias internas da APF, foi construído o Referencial Técnico para a Auditoria Governamental,

disponibilizando-o para consulta pública, visando ao fortalecimento dessas instituições para avaliação de políticas públicas.

Também merece destaque o desenvolvimento de recursos para a produção da defesa do Estado em controvérsias jurídicas em foro estrangeiro, por meio da
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qualificação do quadro da Advocacia Geral da União e da Criação do Núcleo de Controvérsias em Foro Estrangeiro (NUEST) e do Núcleo de Direito

Internacional Econômico (NECON).

METAS

Meta: 04R9 - Propor marco normativo para o aperfeiçoamento da defesa jurídica do Estado brasileiro em controvérsias jurídicas em foro estrangeiro

Informações Básicas

Instituição Responsável pela Apuração:

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Meta: Melhoria da qualidade da atuação jurídica por meio da capacitação e ampliação do quadro de Advogados da União do

Departamento Internacional da Procuradoria Geral da União; e

Criação do Núcleo de Controvérsias em Foro Estrangeiro (NUEST) e do Núcleo de Direito Internacional Econômico (NECON).

Realização de vinte e oito eventos de capacitação em língua estrangeira (espanhol, francês, inglês e italiano), em Direito Internacional, em Direito

Comparado e em Combate à Corrupção, com carga horária total de 1.410h/a. Oferta de 1.526 vagas e capacitação de 1.412 pessoas, entre membros das

carreiras jurídicas e servidores da AGU e de entidades parceiras. Abertura de chamamento público para estabelecer acordos de cooperação com

universidades estrangeiras classificadas entre as quatrocentas melhores universidades do mundo na área de ciências sociais pelo ranking da QS World

University Rankings.

Detalhamento das providências a serem tomadas: Promoção da capacitação dos Advogados da União do Departamento Internacional para expansão da

atuação internacional da Advocacia Geral da União em todos os foros de discussão de interesses jurídicos do Estado Brasileiro, inclusive na Organização

Mundial do Comércio (OMC).

Realização de licitação internacional objetivando o credenciamento de escritórios estrangeiros para adoção das medidas judiciais de interesse do Estado

Brasileiro em foros estrangeiros.

Proposta de alteração da Meta e iniciativa

Meta

Atual: 04R9 - Propor marco normativo para o aperfeiçoamento da defesa jurídica do Estado brasileiro em controvérsias jurídicas em foro estrangeiro.

Proposta: Aperfeiçoar a defesa jurídica do Estado brasileiro em controvérsias jurídicas em foro estrangeiro.

Iniciativas

Atual: 06KE - Melhoria da qualidade da atuação jurídica por meio da ampliação anual do número de correições presenciais e eletrônicas nos órgãos e nas

unidades da Advocacia Geral da União.

Proposta: Melhoria da qualidade da atuação jurídica por meio de correições presenciais e eletrônicas nos órgãos e nas unidades da Advocacia Geral da

União.

Considerações: Meta com andamento adequado.

Anexo: PPA2016___Metas__iniciativas___Propostas.docx

Objetivo: 1158 - Aumentar a eficiência da ação do Estado mediante o uso integrado da tecnologia da informação e o aprimoramento da gestão,

contribuindo para a segurança da informação e comunicações e a segurança cibernética

Informações Básicas

Órgão: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Informações do Monitoramento

Análise Situacional do Objetivo: Um dos grandes desafios a serem enfrentados pela Administração Pública se refere à coordenação dos investimentos em

tecnologia de informação e comunicações, de forma a ampliar a eficiência na aplicação dos recursos públicos e evitar que processos, sistemas e serviços

sejam construídos de forma segmentada.

Uma ação importante trata-se do compartilhamento de sistemas, serviços e dados para integração e a interoperabilidade entre sistemas transversais e

sistemas de informações do governo. O intuito é proporcionar a reutilização de sistemas administrativos, evitando a duplicidade de esforços, informações

fragmentadas e não-padronizadas e, consequentemente, desperdícios de recursos e tempo.

No tocante à segurança da informação e comunicações e segurança cibernética, no ano de 2016, houve uma busca na ampliação dos serviços oferecidos pelo

Centro de Tratamento de Incidentes de Segurança de Redes de Computadores da Administração Pública Federal (CTIR Gov), através do estabelecimento de

parceria e ações colaborativas com o Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil (CERT.br) e o Centro de Defesa

Cibernética (CDCiber), vinculado ao Ministério da Defesa, dentre outros parceiros, pela automatização dos mecanismos de busca e do aperfeiçoamento dos

procedimentos de tratamento de incidentes, a fim de ampliar suas atividades mantendo a qualidade dos serviços oferecidos.

Merece destaque a atuação do CTIR Gov no tratamento dos incidentes de segurança de redes computacionais e ameaças cibernéticas referentes aos jogos

Olímpicos e Paraolímpicos Rio2016, realizado no períodos de 05 a 21 de agosto e 7 a 18 de setembro de 2016, respectivamente. Em virtude do referido,

houve um aumento atípico nos números de notificações no mês de agosto de 2016, alcançando o número de 2874 notificações.

Para 2017, o CTIR Gov planeja manter sua atuação como um ponto central de notificações de incidentes de segurança, provendo a coordenação e o apoio no

processo de resposta a incidentes e, quando necessário, colocando as partes envolvidas em contato, bem como realizar campanhas de sensibilização e

conscientização, através de oficinas, seminários e apresentações junto aos Órgãos que compõem a Administração Pública Federal, a fim expor os prejuízos

decorrentes de ataques cibernéticos contra infraestruturas críticas nacionais.

Outra importante linha de ação a ser considerada é a participação em fóruns e eventos internacionais mecanismos de busca e do aperfeiçoamento dos

procedimentos de tratamento de incidentes, a fim de ampliar suas atividades mantendo a qualidade dos serviços oferecidos.

A política de dados abertos, instituída pelo Decreto 8.777/2016, incentivou os órgãos a publicarem seus dados em formato aberto. Em 2016, 27 órgãos

públicos publicaram seus Planos de Dados Abertos e a promoção de capacitação em dados abertos por meio de Ensino à Distância.

A Plataforma de Cidadania Digital, instituída pelo Decreto 8.936, de 19 de dezembro de 2016 é um incentivo para os órgãos disponibilizarem seus serviços
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em formato digital. Os serviços serão centralizados no portal www.servicos.gov.br, com foco na experiência do usuário (cidadão).

Ainda nesse contexto, uma das metas propostas no escopo do presente objetivo trata-se da implantação do Processo Eletrônico Nacional (PEN), que

compreende um conjunto de ferramentas, metodologias e instrumentos normativos para permitir a adoção do processo eletrônico por qualquer ente

federativo, órgão ou entidade pública. Tem como principais ações o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), o Sistema Protocolo Integrado e o

Barramento de Serviços do PEN.

Em 2016, foi entregue a versão 3.0 do SEI, contemplando diversas melhorias funcionais, de segurança e de performance; foi construído o módulo de

integração do SEI ao Barramento de Serviços do PEN e realizados testes-piloto com órgãos e entidades parceiras; foi atingida a marca de 100 órgãos e

entidades federais com uma solução de processo eletrônico implantado ou em fase de implantação.

A integração do Sistema AGU de Inteligência Jurídica – Sapiens com os Sistemas do Poder Judiciário está em expansão, o que abrange no momento os

Tribunais em que a Advocacia-Geral da União concentra o maior volume de sua atuação: Tribunais Regionais Federais da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Regiões, a Turma

Nacional de Uniformização e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.  A utilização do Sapiens Judicial pelos órgãos da AGU está em torno de

40% do volume estimado total.

Outra iniciativa de destaque foi a instituição da política de governança digital, referenciada justamente como a utilização, pelo setor público, de tecnologias

da informação e comunicação com o objetivo de melhorar o acesso à informação e a prestação de serviços, incentivando a participação social no processo de

tomada de decisão e tornando o governo mais responsável, transparente e eficaz.

Em 2016, a INFOVIA Brasília, infraestrutura de comunicação do Governo Federal com capacidade para transportar dados, voz e imagens, deu seguimento

ao seu processo de contínua expansão e adequações de infraestrutura, com a integração de novos órgãos e entidades públicas à rede, por meio da conclusão

de 15 novas obras de acesso e 4 adequações no backbone. Atualmente, existem 84 órgãos públicos conectados à rede, por intermédio de 203 pontos de

conexão.

Em 2017, a INFOVIA prosseguirá em seu processo de expansão e adequação de infraestrutura, com a previsão de realização de 6 novas obras de acesso e 2

adequações do backbone.

No exercício de 2016 foi concluída a implantação da certificação digital no Sistema de Gestão de Pessoas SIAPE/SIGEP. Na ocasião foram emitidos cerca

de 21 mil certificados digitais para os gestores e operadores do sistema em todo território nacional.

A Certificação Digital permite que aplicações, como comércio eletrônico, assinatura de contratos, operações bancárias, iniciativas do governo eletrônico,

entre outras sejam realizadas de forma virtual, via Internet, ao garantir identificação inequívoca do cidadão, segurança e validade jurídica aos atos praticados

com seu uso. Até novembro de 2016 foram emitidos aproximadamente 2.981.209 certificados digitais a serem utilizados em inúmeras transações eletrônicas

públicas e privadas.

O número de autoridades certificadoras de 1º e 2º níveis expandiu 5,8% em 2016 atingindo 72 entidades credenciadas até novembro de 2016. O número de

autoridade de registro – AR – CNPJ evoluiu 15% atingindo 537 entidades credenciadas até novembro de 2016.

No âmbito da Administração Pública Federal (APF), a manutenção de níveis adequados de segurança da informação é de suma importância para se

assegurar o funcionamento eficaz de serviços públicos aos cidadãos.

Nesse contexto, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), por meio da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) iniciou projeto

de elaboração e implementação de uma metodologia de gerenciamento de riscos de segurança da informação e comunicações, apoiada por um sistema de

arquitetura aberta, a ser disponibilizado como software público.

Dessa forma, em 2016 foram concluídas as seguintes atividades: 	elaboração da Metodologia de Gestão de Riscos de Segurança da Informação e

Comunicações (MGR); realização de projeto piloto para validação da MGR; definição (Concepção) de um sistema de apoio à aplicação da MGR;

implementação (Construção) de versão inicial do sistema de apoio à aplicação da MGR.

Para 2017, estão previstas a melhoria na versão inicial do sistema de apoio à aplicação da MGR e a realização de projeto piloto com o sistema de apoio.

Além disso, está previsto a realização de ações de capacitação em órgãos da APF, utilizando a MGR e o sistema de apoio a MRG.

Em 2016 atuando em parceria com a Central de Compras do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), a Secretaria de Tecnologia da

Informação (STI) elaborou as especificações técnicas e conduziu tecnicamente as licitações conjuntas de desktop e notebooks; telefonia móvel, fixa e longa

distância; ativos de segurança; software e aplicativos. A STI também vem conduzindo estudos para contratação centralizada de serviços de computação em

nuvem. Em 2016 a STI concluiu a contratação conjunta para contratação de empresa especializada na execução de serviços de infraestrutura de rede de fibra

ótica, para realizar serviços de conexão física nas redes INFOVIA Brasília, GDFNet e redes da Fundação Universidade Brasília (FUB), do Exército

Brasileiro (EB), da Agência Espacial Brasileira (AEB), do Hospital das Forças Armadas (HFA) e da Câmara dos Deputados. O valor inicial da licitação foi

de R$ 41.782.946,47, resultando em uma economia de R$ 18.366.805,04 (43,96%). Para 2017, a previsão é de conclusão dos processos em andamento,

além de iniciar os estudos para uma nova licitação de desktop e notebooks; software e aplicativos; outsourcing de impressão; e, ativos de rede.

Com relação às capacitações nos órgãos da Administração Pública Federal nos processos de contratações, em 2016 foram realizadas três capacitações para

aproximadamente 350 servidores do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP) nos normativos publicados pela STI,

além de palestras e oficinas. Para 2017 há a expectativa de treinamento para cerca de 500 servidores.

METAS

Meta: 04RE - Integrar o Sistema AGU de Inteligência Jurídica – Sapiens aos Sistemas do Poder Judiciário

Informações Básicas

Instituição Responsável pela Apuração:

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Meta: A integração do Sistema AGU de Inteligência Jurídica – Sapiens com os Sistemas do Poder Judiciário está em expansão, o que

abrange no momento os Tribunais em que a Advocacia-Geral da União concentra o maior volume de sua atuação: Tribunais Regionais Federais da 1ª, 2ª, 3ª,

4ª e 5ª Regiões, a Turma Nacional de Uniformização e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.  Cabe destacar que a integração é parcial nos

Tribunais Regionais Federais da 1ª, 2ª e 3ª Regiões, uma vez que não abrange os processos judiciais que ainda tramitam nos seus sistemas legados.  A

integração com o sistema de processos judiciais da Justiça do Trabalho ainda depende de adaptações por parte do Poder Judiciário no PJe-JT para que ele

seja compatível com o Modelo Nacional de Interoperabilidade estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça.  A utilização do Sapiens Judicial pelos

órgãos da AGU está em torno de 40% do volume estimado total.

A AGU aguarda a implantação pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão do Barramento de Integração do SEI, no âmbito do Processo

Eletrônico Nacional (PEN), que viabilizará a tramitação de processos para o Sistema AGU de Inteligência Jurídica - Sapiens.

Detalhamento das providências a serem tomadas: Colaboração no diálogo com Supremo Tribunal Federal e readequação de rotinas internas;

Universalizar a utilização do SAPIENS em todos os órgãos de execução da Procuradoria-Geral Federal, em especial as unidades de contencioso;

Atendimentos dos critérios e requisitos estabelecidos pelo próprio Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, quanto à interoperabilidade dos

sistemas; e

Continuidade das tratativas com o Conselho Nacional de Justiça para que o Modelo Nacional de Interoperabilidade seja expandido para todos os Tribunais

do País.
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Proposta de alteração da Meta e iniciativa

Meta

Atual: 04RE - Integrar o Sistema AGU de Inteligência Jurídica – Sapiens aos Sistemas do Poder Judiciário.

Proposta: Integrar os sistemas eletrônicos da Administração Pública por meio do modelo nacional de interoperabilidade.

Iniciativas

Atual: 06L4 - Aperfeiçoamento do Sistema AGU de Inteligência Jurídica – Sapiens, por meio da adaptação ao padrão oficial de interoperabilidade, da

integração ao Processo Eletrônico Nacional e pela utilização em todas unidades e órgãos das áreas de consultoria jurídica e contencioso judicial na

Administração Pública Federal.

Proposta: Aperfeiçoamento do Sistema AGU de Inteligência Jurídica – Sapiens, por meio da integração ao Processo Eletrônico Nacional.

Inclusão de nova iniciativa: Implantação e uniformização do sistema Sapiens em todas as unidades da AGU.

Inclusão de nova iniciativa: Propor modelo de institucionalização de Trabalho Remoto.

Considerações: Meta com andamento adequado.

Anexo: PPA2016___Metas__iniciativas___Propostas.docx

10/10/2017, 08:52 Página 4



SOF / SEPLAN / SEST

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão Espelho do Monitoramento - 2016
Programa: 2081

Período: Monitoramento PPA 2016

Listagem por: Programa

Programa: 2081 - Justiça, Cidadania e Segurança Pública

Órgão: 63000 - Advocacia-Geral da União

Elementos a serem exibidos: Objetivos; Metas;

Filtro selecionado

PROGRAMA: 2081 - Justiça, Cidadania e Segurança Pública

Tipo de programa: Temático

Informações Básicas

Informações do Monitoramento

Relatório de Avaliação do Programa: 2081___Justi_a__Cidadania_e_Seguran_a_P_blica.pdf

Objetivo: 1043 - Ampliar o acesso à justiça e à informação, promover os direitos da justiça de transição, os direitos de migrantes e refugiados e fortalecer o

enfrentamento ao tráfico de pessoas.

Informações Básicas

Órgão: Ministério da Justiça

Informações do Monitoramento

Análise Situacional do Objetivo: O Brasil sancionou a Lei nº 13.344, em 06/10/2016, que dispõe sobre a prevenção e punição ao tráfico interno e

internacional de pessoas, bem como sobre medidas de proteção às vítimas. A legislação considera o crime do tráfico de pessoas como crime contra

liberdades individuais, vinculado a outras formas de exploração, como o trabalho escravo, adoção ilegal e remoção de órgãos e não só exploração sexual

como era antes. Constitui harmonização da lei brasileira ao Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional

Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas (Protocolo de Palermo), do qual o Brasil é signatário. Elaborada em três eixos, a lei

abrange repressão, prevenção e atenção à vítima. Finalização da Execução do II Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (2012-2016) e

Contratação de consultoria para sua avaliação. Ele foi estruturado em cinco linhas operativas, que se desdobraram em atividades e 115 metas, sendo que

apenas 3 metas não foram iniciadas, perfazendo um percentual superior a 97% de metas executadas (iniciadas/concluídas).

No ano de 2016, o Departamento de Migrações e a Secretaria Nacional de Justiça realizaram uma série de iniciativas no intuito de promover os direitos e a

integração de migrantes e refugiados no Brasil.

No que tange à oferta de serviços, foram realizados repasses financeiros no âmbito dos convênios para a implantação de dois centros de referência e

acolhida a migrantes e refugiados (CRAIs), um no município de Porto Alegre/RS e outro em Florianópolis/SC. Também foi lançado Edital de Chamamento

Público para que organizações da sociedade civil apresentem projetos que fomentem a integração de migrantes e refugiados. Complementarmente, foram

realizados repasses de recursos para organizações da sociedade civil ofertarem cursos de português para migrantes e refugiados.

Em novembro, por intermédio do Despacho nº 1.921/2016 GAB/SNJ, foi prorrogado, por seis meses, o prazo para que os cidadãos haitianos beneficiários de

permanência em território nacional por razões humanitárias apresentem-se à autoridade competente para a realização de seus registros, para efeitos de

regularizando de suas situações migratórias no País.

Em relação a ações específicas para a garantia dos direitos e integração de refugiados no Brasil, destaca-se  as seguintes iniciativas do Comitê Nacional para

os Refugiados - CONARE, em 2016: a) disponibilização de turmas para migrantes e refugiados no curso PRONATEC Língua Portuguesa e Cultura

Brasileira para Estrangeiros, em parceria com o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) e Instituto Federal de Brasília (IFB; b) lançamento, em abril,

juntamente com o SEBRAE Nacional e SEBRAE-SP, o projeto Refugiado Empreendedor, oferecendo cursos gratuitos de empreendedorismo a refugiados;

c) estabelecimento, junto à Universidade de Ottawa, Canadá, da Iniciativa Conjunta para Fortalecer o Patrocínio Privado de Refugiados; d)

desburocratização das solicitações de autorização de viagens, por intermédio da aprovação da Resolução Normativa 23, de 30 de setembro de 2016, a qual

“estabelece procedimentos de solicitação de passaporte e viagem ao exterior para pessoas refugiados e solicitantes de refúgio”.

As iniciativas para atualização da legislação migratória brasileira também merecem destaque entre as ações realizadas em 2016, seja em termos pontuais, a

exemplo do Decreto nº 8.757, de 10 de maio de 2016, seja em termos mais abrangentes, com o avanço da tramitação, no Congresso Nacional, do projeto de

lei que estabelecerá uma nova legislação sobre o tema, alinhando-a aos preceitos da Constituição Federal de 1988.

No ano de 2016, o Arquivo Nacional realizou atividades de processamento técnico, conservação e reformatação de documentos com objetivo de preservar e

facultar o acesso ao patrimônio arquivístico nacional sob sua guarda. Dentre os fundos trabalhados, cabe destacar: Conservação Preventiva (Higienização e

acondicionamento) e reformatação: 435470 itens (Fundos da Delegacia de Censura e Diversões Publica (DCDP); Serviço Nacional de Informação - SNI );

Restauração: 2 livros manuscritos (Portarias de Naturalização – Livro 100 datado de 1871 a 1890, pertencente ao Ministério da Justiça – MJ e Livro

101);Encadernação: 60 itens produção de materiais para acondicionamento; Processamento Técnico (elaboração/alimentação/atualização) Foram elaboradas

alimentação e instrumento de pesquisa nos fundos: Serviço de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras -SPMAF ( 387 caixas-arquivo); Delegacia de

Censura e Diversões Publica - DCDP e Serviço Nacional de Informação - SNI; Alimentação do Sistema de Informações do Arquivo Nacional - SIAN em

2016: 205.874 registros e 13.010 dossiês - Fundo Correio da Manhã; Fundo da Fundação Nacional do Índio - FUNAI; Fundo Objeto Voador Não

Identificador – OVNI; Fundo Agência Nacional.

A Comissão de Anistia participa no objetivo 1043, na promoção dos direitos da justiça de transição e a necessidade de reparação contra aqueles que foram

perseguidos politicamente no período de exceção. Podemos citar que no ano 2016 a Comissão julgou 718 requerimentos de anistia – 446 em sessões de

turma e 272 em plenárias mantendo, dessa forma, o seu compromisso com a manutenção da política de reparação econômica.

Com relação as políticas de reparação moral, a Comissão de Anistia atendeu diretamente 1809 pessoas por meio de seus eventos educativos e cerca de 4129

pessoas por meio do projeto Clínica do Testemunho. Houve ainda a realização de Caravana da Anistia na cidade de São Paulo, com julgamento de

requerimentos de anistia.

A preservação da memória histórica e a construção pública da verdade sobre períodos autoritários continuam orientando a política de promoção da justiça de

transição. Um avanço nesse sentido será a conclusão da implantação e a manutenção do Memorial da Anistia Política do Brasil, mas importante informar

que o Memorial da Anistia Política do Brasil, passa por processo administrativo de auditoria pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-

Geral da União, e, por cautela, houve uma redução na velocidade do andamento das atividades. Com as conclusões da auditoria, a continuidade do projeto

prosseguirá já com o atendimento às recomendações por ventura encaminhadas pelos órgãos de controle.

Para 2017, a Comissão trabalhará para melhorar o fluxo de trabalho com a adoção de força-tarefa e solicitação de incremento na força de trabalho visando

dar maior celeridade a análise processual.
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METAS

Meta: 04S3 - Aumentar a eficiência, celeridade e racionalidade na prestação dos serviços judiciais à população.

Informações Básicas

Instituição Responsável pela Apuração: Advocacia Geral da União - AGU

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Meta: Divulgar a Coletânea de Pareceres Vinculantes, para favorecer a pesquisa às manifestações jurídicas de caráter normativo para

toda a Administração Federal.

Está em execução projeto estratégico para a criação do módulo de gestão do conhecimento do Sistema AGU de Inteligência Jurídica – SAPIENS.

Detalhamento das providências a serem tomadas: Projeto de gestão do conhecimento em curso na AGU, mediante alinhamento do planejamento estratégico.

Proposta de alteração da Meta

Meta

Atual: 04S3 - Aumentar a eficiência, celeridade e racionalidade na prestação dos serviços judiciais à população.

Proposta: Aumentar a acessibilidade aos entendimentos jurídicos da AGU.

Iniciativas

Inclusão de nova iniciativa: Compilação e divulgação dos entendimentos da AGU na internet para acesso da sociedade.

Considerações: Meta com andamento adequado.

Anexo: PPA2016___Metas__iniciativas___Propostas.docx

Meta: 04S2 - Reduzir a litigiosidade no Poder Judiciário nas ações judiciais em que a União e suas Autarquias e Fundações figurem como partes.

Informações Básicas

Instituição Responsável pela Apuração: Advocacia Geral da União - AGU

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Meta: Foram divulgados 08 Orientações em matéria constitucional e proposição de edição de súmula acolhida pelo Advogado-Geral

da União (súmula AGU 81);

Foi editado o Ato Regimental AGU nº 01/2016, institucionalizando as Câmaras Regionais e Nacional de Uniformização de Entendimento Consultivo, com a

exata finalidade de prevenir e solucionar eventuais divergências de entendimentos jurídico-consultivo;

Foram realizados quatorze eventos de capacitação sobre os temas Conciliação, Mediação, Negociação e Arbitragem, com carga horária total de 105h/a.

Foram ofertadas 833 vagas e capacitadas 445 pessoas, entre membros das carreiras jurídicas e servidores da AGU e de entidades parceiras;

Foi Editado a Portaria nº 487/2016, que consolidou os diversos normativos relacionados à redução de litígios no âmbito da Procuradoria Geral da União

estabelecendo os procedimentos a serem adotados em caso de reconhecimento da procedência do pedido, abstenção de contestação e de recurso e desistência

de recurso conforme entendimentos vinculantes da Administração Pública e do Poder Judiciário;

Foi editado a Portaria nº 04/2016/PGU, que criou os Núcleos de Atuação Estratégica em Casos Repetitivos (NUCRE), especializados no acompanhamento

estratégico de processos com potencial de massificação; e

Há o desenvolvimento das Centrais de Negociação instituídas pela Portaria PGU nº 02/2012, aperfeiçoando os mecanismos e procedimento de prevenção e

solução de conflitos, reduzindo os estoques de processos judiciais da União, os custos judiciais com correção monetária e juros de mora decorrentes da

longa duração dos processos no Sistema Justiça e os custos administrativos dos Sistemas Justiça e AGU.

Detalhamento das providências a serem tomadas: Aperfeiçoamento do relacionamento da PGF com as entidades assessoradas para racionalizar e otimizar as

atividades de contencioso e aprimorar o projeto de conciliação prévia na cobrança;

Execução do Projeto Estratégico Gestão do Conhecimento Jurídico; e

Sensibilização de membros e servidores da AGU sobre a importância dos temas sobre Mediação, Conciliação e Arbitragem.

Proposta de alteração de iniciativas

Iniciativas

Atual: 06N7 - Aperfeiçoamento das normas para conciliação, dispensa de apresentação de defesa e não interposição ou desistência de recursos

Proposta: Aperfeiçoamento das normas para conciliação, mediação, negociação e arbitragem, dispensa de apresentação de defesa e não interposição ou

desistência de recursos.

Atual: 06N8 - Ampliação dos mecanismos alternativos para a solução administrativa dos conflitos.

Proposta: Implantação da estrutura e mecanismos de conciliação, mediação, negociação e arbitragem previstas na nova lei de mediação.

Atual: 06N9 - Aprimoramento dos marcos normativos para promover a desconstitucionalização da delegação da competência da Justiça Federal à Justiça

Estadual e a sua gradual extinção por lei ordinária, e a retirada das causas acidentárias como exceção à regra de competência da Justiça Federal.

Proposta: Promoção da desconstitucionalização da delegação da competência da Justiça Federal à Justiça Estadual e a sua gradual extinção por lei ordinária,

e a retirada das causas acidentárias como exceção à regra de competência da Justiça Federal.

Considerações: Meta com andamento adequado.

Anexo: PPA2016___Metas__iniciativas___Propostas.docx
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