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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 da Economia

Informações do Monitoramento

Análise Situacional do Objetivo: A Administração Pública Federal avançou, em 2019, na eficiência da gestão pública, simplificando e aperfeiçoando

metodologias, procedimentos e normas que levaram a melhorias na administração e colocando a tecnologia da informação a serviço da sociedade.

Em apoio à gestão pública, destaca-se, em 2019, o processo de transformação digital, que automatizou 515 serviços públicos, de uma meta de 1000 serviços

a serem digitalizados até o final de 2020, com economia de recursos da ordem de R$ 1,7 bilhão. Ressalta-se o lançamento do Portal GOV.BR, que visa

centralizar as informações de serviços e notícias do governo federal e hoje já conta com mais de três mil serviços cadastrados.

Outra ferramenta que possibilitou a administração pública tornar-se mais eficiente, com foco na economia de recursos financeiros, refere-se à edição de

normativos, no âmbito do Sistema de Serviços Gerais (Sisg), com destaque  para os seguintes atos: i) Decreto nº 9.764, 11 de abrial de 2019 – dispõe sobre

o recebimento de doações de bens móveis e de serviços, sem ônus ou encargos, de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, pelos órgãos e pelas

entidades da Administração Pública Federal, operacionalizado por meio do Reuse.Gov; ii) Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 - regulamenta a

licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens, a contratação de serviços comum e a implantação do novo sistema eletrônico;

iii) Decreto nº 10.193, de 27 de dezembro de 2019 - estabelece limites e instâncias de governança para a contratação de bens e serviços e para a realização

de gastos com diárias e passagens no âmbito do Poder Executivo federal; iv) Instrução Normativa nº 1, de 10 de janeiro de 2019 - dispõe sobre Plano Anual

de Contratações de bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação e comunicações no âmbito da APF e sobre o Sistema de Planejamento e

Gerenciamento de Contratações (PGC), simplificando as regras do planejamento das compras governamentais; v) Portaria ME/GAB nº 179, de 22 de abril

de 2019 – dispõe sobre medidas de racionalização do gasto público nas contratações para aquisição de bens e prestação de serviços.

Importa anotar que o Decreto 10.035, de 1º de outubro de 2019, criou a Plataforma+Brasil, com o objetivo de operacionalizar todos os tipos de

transferências da União, ampliando o universo dos tipos de instrumentos, não ficando restritos às transferências voluntárias.

Nesse contexto, considerando que o Decreto 9.745, de 8 de abril de 2019, alterou o nome Rede Siconv para Rede+Brasil, foram publicados atos visando ao

aperfeiçoamento do marco regulatório do processo de transferências da União, no âmbito dessa Rede,  tais como: i) IN ME/CGU nº 1, de 17 de fevereiro de

2019 – estabelece diretrizes para análise de prestações de contas de convênios e contratos de repasses, enviadas a partir de 01/09/2018, com base na

metodologia de avaliação de riscos; ii) IN Seges nº 5, de 24 de junho de 2019 -  dispõe sobre as práticas de governança e gestão dos processos dos órgãos e

entidades que atuam nas transferências voluntárias de recursos da União; iii) IN nº 206 de 18 de outubro de 2019 - estabelece prazos para que órgãos e

entidades da administração pública estadual, distrital ou municipal, utilizem obrigatoriamente a modalidade de pregão, na forma eletrônica, ao executarem

recursos transferidos da União para a aquisição de bens e serviços.

No intuito de promover a racionalização da APF, foi publicado o Decreto nº 9.725/2019, que promoveu o corte de vinte e um mil cargos em comissão,

funções de confiança e gratificações no âmbito do Poder Executivo federal. A ação possibilitou, além da redução de quantitativos e de tipologias existentes,

uma economia orçamentária anual na ordem de 194 milhões de reais.

Na gestão do patrimônio da União, foram entregues, no âmbito do Programa de Modernização da Gestão do Patrimônio da União (PMPGU), produtos

relevantes, cabendo destacar módulos do Sistema de Gestão Integrada dos Imóveis Públicos Federais (SPUnet); o Projeto Acervo sob tutela da

Superintendência do RJ; e os avanços na metodologia e captura, armazenamento e tratamento relacionadas a cartografia e geoinformação.

Paralelamente, foram realizadas, em 2019, entregas dos módulos de Fiscalização e Avaliação, que estão em fase final para a liberação definitiva em

ambiente de produção. Foram realizadas implementações no módulo de parcelamento, para permitir a fragmentação de outras rubricas de receitas

patrimoniais, como a Multa por aterro/construção e a de Indenização por posse ilícita. Também foi estabilizado o ambiente do Portal de Atendimento, com

disponibilização de 47 serviços, um crescimento de 35% em relação a 2018. O Portal passou por adaptações para se integrar com o Login Único, que é a

nova plataforma de identificação do cidadão para acesso aos serviços digitais do Governo Federal.

No campo da provisão habitacional, foram destinados imóveis da União para execução de projetos habitacionais, promovendo o acesso à moradia em

consonância com a Política Nacional de Habitação. Em 2019, as ações de destinação beneficiaram 3.140 famílias para fins de provisão habitacional; 98

famílias por meio da regularização fundiária direta; 8.483 famílias por meio da regularização fundiária indireta e 764 famílias por meio da regularização

fundiária de povos e comunidades tradicionais, totalizando 12.485 famílias beneficiadas.

Na busca por economia de recursos e reduzir despesas com aluguéis, o valor por venda dos imóveis sem interesse público, social e econômico dobrou e as

alienações atingiram a marca de R$ 180 milhões. Além disso, foram enfatizadas operações de Permuta de prédios prontos da iniciativa privada, para abrigar

as instituições, por bens da União sem utilização. Vale registrar, ainda, a publicação da MP 915, de 27 de dezembro de 2019, que aprimora os

procedimentos de gestão e alienação dos imóveis da União, trazendo inovações para implementação do Fundo de Investimento Imobiliário (FII) composto

de imóveis da União.

Outra importante frente de atuação do governo no aprimoramento da gestão de recursos é o fortalecimento dos controles de internos e da defesa jurídica do

Estado brasileiro, contribuindo para a melhor alocação dos recursos e subsídio à tomada de decisão e fortalecimento da integridade e prevenção da
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corrupção.

Uma das ações foi a atualização, por meio da Controladoria-Geral da União (CGU), dos principais referenciais técnicos que orientam a atividade de

auditoria interna governamental, que teve como propósito, aprimorar a qualidade do trabalho, fomentar o aperfeiçoamento das capacidades técnicas e a

interação com os gestores federais.

Outra frente foi a implementação de iniciativas, por meio da Procuradoria-Geral da União (PGU), que visam desenvolver a atuação da defesa em demandas

internacionais, tais quais: a criação do núcleo de controvérsia em foro estrangeiro; o núcleo de direito econômico internacional; e os acordos e redes de

cooperação. A atuação da PGU alcançou 64,29% de taxa de sucesso judicial.

No âmbito da promoção da Auditoria Interna Governamental, realizada pela CGU, foram aferidos benefícios financeiros, que decorrem, principalmente, da

implementação pelos gestores públicos federais das recomendações decorrentes de auditorias de avaliação na execução de programas de governo; na gestão

de administradores públicos; em operações de crédito externos; apurações de denúncias e representações; em tomadas de contas especiais; e em atos de

pessoal. No quadriênio 2016-2019, foram contabilizados 493 benefícios financeiros, que representam R$ 27,7 bilhões de economia efetiva e 1.099

benefícios não financeiros.

Dos benefícios financeiros, destacam-se auditorias no eixo social, que contribuíram para evitar prejuízo potencial de R$ 17,6 bilhões aos cofres públicos

com pagamentos indevidos de benefícios sociais referentes a: benefícios de natureza assistencial – Benefício de Prestação Continuada (R$ 2,12 bilhões) e

Bolsa-Família (R$ 5,46 bilhões); e benefícios previdenciários – auxílio-doença e aposentadorias por invalidez (R$ 704 milhões); acúmulos indevidos de

benefícios (R$ 2,69 bilhões); e pagamentos a beneficiários falecidos (R$ 5,97 bilhões).

Para promover intercâmbio de experiências, foram ofertadas bolsas do Programa Cátedras a doze pesquisadores nacionais, possibilitando absorção de

conhecimento sobre gestão pública e políticas públicas, em prol da construção de capacidades estatais mais sólidas. Vale ainda mencionar o encontro da 5ª

Semana de Inovação em Gestão Pública, no âmbito da Rede de Inovação em Gestão do Governo Federal – InovaGov.  O evento teve como objetivo debater

e compartilhar experiências referentes à Experiência do Usuário no Setor Público, Transformação Digital, Tecnologias Exponenciais, Formulação de

Políticas Baseadas em Evidências, e Inteligência Artificial em Políticas Públicas.

METAS

Meta: 04R9 - Aperfeiçoar a defesa jurídica do Estado brasileiro em controvérsias jurídicas em foro estrangeiro

Informações Básicas

Instituição Responsável pela Apuração:

Órgão: Advocacia-Geral da União

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Meta: Com a implementação de iniciativas que visam desenvolver a atuação da defesa em demandas internacionais, tais quais: a

criação do núcleo de controvérsia em foro estrangeiro, o núcleo de direito econômico internacional, os acordos e redes de cooperação, a atuação

internacional da Procuradoria-Geral da União - PGU alcançou 64,29% de taxa de sucesso judicial.

Além disso, visando o aperfeiçoamento da defesa jurídica, foram realizados, no período de 2016 a 2019, noventa eventos com 4.240 vagas e um total de

5.926h/a, sendo capacitadas 2.660 pessoas. No ano de 2019, foram realizados 18 eventos de capacitação em língua inglesa, em Direito Internacional e em

Combate à Corrupção, com carga horária total de 533h/a, oferta de 730 vagas e capacitação de 467 pessoas, entre membros das carreiras jurídicas e

servidores da AGU e de entidades parceiras. Também, foram firmados e renovados 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.
Classificação da Meta: Meta alcançada

INICIATIVAS

Iniciativa: 06JZ - Instituir rede de inovação na gestão pública por meio da adoção sistemática de ferramentas e métodos para melhoria de processos e

serviços públicos.

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: SEGES-MP
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Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: Atualmente, a Rede está composta por 112 instituições, sendo 75 organizações públicas, 20 do setor privado, 12 do

terceiro setor e 5 da academia. Possui ainda um grupo no Telegram, dois grupos ativos de whatsapp com 512 participantes ao todo, mais de 1.200 assinantes

da Revista mensal, mais de 3.620 seguidores no seu perfil do Twitter e mais de 360 cidadãos cadastrados na plataforma inova.gov.br.

A InovaGov tem oferecido aos diversos atores a oportunidade de interagirem, colaborarem e aprenderem a partir de suas experiências e de buscarem

soluções conjuntas para desafios e problemas compartilhados.

Ao longo dos seus três anos de existência, pode-se destacar os principais resultados alcançados pela Rede: (i) desenvolvimento de ferramentas

metodológicas (“toolkits”) adaptadas à realidade brasileira para auxiliar servidores públicos na busca de soluções inovadoras, voltadas às necessidades dos

cidadãos; (ii) publicação dos livros “Inovação no Setor Público: teoria, tendências e casos de sucesso no Brasil” e “Inovação e políticas públicas: superando

o mito da ideia”, reunindo a contribuição de relatos acerca de inovações conduzidas em diversas instituições públicas; (iii) plataforma de colaboração

(http://inova.gov.br/) com diversas funcionalidades (blog, projetos, biblioteca, eventos, fóruns de discussão, etc); (iv) produção e distribuição de revista

eletrônica mensal contendo avanços da Rede e outras referências nacionais e internacionais sobre o tema da inovação no setor público; (v) realização de dois

estudos em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)  a)

sobre o sistema de inovação do setor público do Brasil e sua capacidade de identificar, testar, aplicar, incorporar e aprender com abordagens inovadoras que

atendam às necessidades dos cidadãos e do governo brasileiro;  e b) da abordagem do governo federal brasileiro no desenvolvimento de novas habilidades

em servidores públicos, incluindo avaliação de experiências e trajetórias em capacitação de altos servidores públicos no desenvolvimento de habilidades e

competências relacionadas com a inovação no setor público; e (v) realização de reuniões, encontros, workshops e eventos (dentre eles, 5 edições da Semana

de Inovação em Gestão Pública e o evento Inovação Aberta).

Iniciativa: 06K0 - Expansão e aperfeiçoamento das estratégias de contratação centralizada de bens e serviços de uso em comum com foco na eficiência

da gestão e na qualidade do gasto

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: SEGES/MP
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Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: Projetos da Central de Compras da Seges/SEDGG/ME:

Almoxarifado Virtual

A Central de Compras da Seges/SEDGG concluiu em 2019 a inclusão dos órgãos remanescentes da Administração Pública Federal – APF direta localizados

no Distrito Federal.

Até dez/2019 foram realizados 2.293 pedidos, totalizando R$ 2.202.229,21, sendo o item Papel A4 o mais consumido. Pesquisa de opinião quanto à

percepção do usuário registrou 85% de classificação da sistemática como boa e ótima.

Iniciaram-se em jul/2019 estudos para expansão do modelo a nível nacional, com a realização, em ago/2019, de workshop com apoio de ANS e CVM.  Em

dezembro foi finalizado o Mapa de Riscos da contratação, sendo iniciada a elaboração do Termo de Referência para consulta pública e posterior publicação

da Intenção de Registro de Preço – IRP.

TáxiGov

O ano de 2019 encerra com a implantação da versão 3.0 do TáxiGov em toda a APF direta no Distrito Federal e assinatura de contratos por parte das

entidades AEB, ANAC, ANATEL, ANS, ENAP, CADE, FCP, FUNASA, IBGE, IBRAM, IFB, INCRA, INSS e SUSEP. O serviço teve início em 1º de

outubro na ANCINE e até o fim de 2019 mais 8 outras entidades começaram a utiliza-lo (ANP, Casa da Moeda, Colégio Pedro II – Campus Engenho Novo

I, Colégio Pedro II – Campus Engenho Novo II, IBGE, IBRAM, SUSE e UFRRJ).

Desde o início da implantação do TáxiGov, em 13/02/2017, até 31/12/2018 houve mais de 520 mil corridas, ao custo total de R$ 12,4 milhões,

representando uma economia estimada de R$ 21,7 milhões em comparação com os modelos anteriores de atendimento, o que representa uma economia

estimada de 63,57%.

Passagens aéreas.

 A sistemática da compra direta junto às companhias aéreas por meio do Cartão de Pagamentos do Governo Federal foi descontinuada em razão da perda de

eficácia do art. 64, §9º da Lei nº 9.430/1996.

Em 2019, nova tentativa foi empreendida, desta vez com a MPV nº 877, de 25/03. Entretanto, não houve conversão em lei.

A suspensão da compra direta levou o então MPDG a orientar os órgãos e entidades a suprirem suas demandas por meio de contratos de agenciamento de

passagens aéreas descentralizados.

Atualmente, estudam-se modelos alternativos para o atendimento às demandas por aquisição de bilhetes aéreos pela APF.

WSDenatran

A Secretaria de Governo Digital (SGD) materializou a necessidade de nova contratação de serviços de consultas eletrônicas online e off-line aos dados dos

sistemas estruturadores de trânsito do Denatran.  Diagnosticou-se que este serviço de consultas, em 2019, não comportaria todas as necessidades de

utilização de consultas, sendo que construímos uma nova contratação que abarcasse todos os órgãos interessados, culminando no Contrato 05/2019,

assinado em nov/2019.

O contrato será utilizado por 13 instituições em 2020, a saber: ANTT, DNIT, PGFN, RFB, DPRF MJ, MD, SEAD, Unifal, Mtur, MRE, ME e AGU.

A estimativa de consultas, em tempo real, para o período de 12 meses, é 34.423 milheiros, quando há necessidade de fornecimento de imagem do veículo; e

37.266 milheiros, quando não houver tal característica. Além disso, foi modelada uma estrutura de fornecimento de consulta ilimitado com defasagem de

atualização de duas horas.

Blockchain

Foram realizadas duas contratações: uma com a DATAPREV - Contrato 07/2019 -, visando manter a estrutura provedora do serviço, extração completa da

base e implementação assistida dos nós; e outra com o SERPRO - Contrato 06/2019 -, tendo por objeto realizar consulta de CPF por meio de API (Interface

de Programação de Aplicativos). Os processos de contratação foram em parceria da SGD com apoio da Seges (Central de Compras) durante o ano de 2019.

Planejamento Estratégico

A Seges colocou à disposição dos órgãos e entidades serviços técnicos especializados de apoio à gestão estratégica: Atas de Registro de Preços nº 5, 6 e

7/2019.

14 órgãos participantes da ARP sendo: Lote 1 Economia: (MAPA, ME, MTur e MMA), Lote 2 Social: (MEC, MMFDH e MS), Lote 3 Justiça e Defesa:

(MD), Lote 4 Infraestruturas: (MDR, MInfraestrutura e MME) e Lote 5 Centro de Governo: (AGU, MRE e PR).

Revisão do modelo de contratação de serviços de Vigilância, Portaria e Recepção

Com a publicação do Dec. nº 9.764/2019 (regulamenta o recebimento de doações de bens móveis e de serviços, sem ônus), foi lançado Edital de

Chamamento Público nº 8/2019, em que duas empresas foram selecionadas e habilitadas para desenvolver o projeto sem ônus (Termos de doação assinados

em 25/11/2019).

Retrofit de Prédios Públicos

Em 2019, foram desenvolvidos estudos relacionados com mobiliário e locação de imóveis em Brasília, apontando expressiva oportunidade de aumento da

eficiência na ocupação dos prédios próprios, o que poderia até mesmo eliminar a necessidade de locação.

Empreenderam-se esforços que resultaram na edição do Art. 5º da MPV 915/2019, permitindo a contratação de Facilities na APF, inclusive com obras, o

que abre espaço para significativos avanços na área de gestão da ocupação predial, com reforma e modernização dos prédios próprios.

Iniciativa: 06K1 - Otimização do processo de compras públicas, mediante o aperfeiçoamento do marco regulatório, simplificação dos processos de

contratação de bens e serviços e definição de especificações de referência

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: SEGES-MP
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Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: Decreto nº 10.024/2019 – aperfeiçoou o rito do pregão, na forma eletrônica, primando pelos pilares da ampla

competitividade, transformação digital, desburocratização, transparência dos processos, rastreabilidade na aplicação dos recursos públicos, sustentabilidade

e maior segurança negocial ao mercado. Considerando a grande quantidade de inovações, foi desenvolvido e disponibilizado um novo sistema de pregão

eletrônico na plataforma do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (Siasg). Ademais, tal diploma privilegia o desenvolvimento econômico,

social e sustentável, quando torna obrigatória a utilização da modalidade pregão, na forma eletrônica, em todas as licitações realizadas pelos entes da

federação com a utilização de recursos da União oriundos de transferências voluntárias, como convênios, contratos de repasse e termos de parceria.

Na esteira de utilização obrigatória do novo pregão eletrônico pelos entes da federação que utilizam recursos da União oriundos de transferências

voluntárias, foi publicada a IN nº 206/2019 que estabelece prazos para que esses entes implementem as regras decorrentes do disposto no Decreto.

Destaca-se a alteração do Decreto nº 9.507/2018, que dispõe sobre a execução indireta, mediante contratação, de serviços, por meio do Decreto nº

10.183/2019, cujo foco principal foi revogar o § 2º do art. 3º, considerando que tal dispositivo vinha impactando negativamente a prestação de serviços de

apoio técnico especializado para as unidades organizacionais dedicadas às atividades de fiscalização, nomeadamente às autarquias em regime especial

(agências reguladoras).

Outra iniciativa importante, o Decreto nº 10.193/2019, que substituiu o Decreto nº 7.689/2012, definiu um processo que, ao mesmo tempo em que delineia

uma cadeia de responsabilidades, garante a racionalização e otimização das atividades dos gestores públicos quando estabelece limites e instâncias de

governança para a contratação de bens e serviços e para a realização de gastos com diárias e passagens no âmbito do Poder Executivo federal. Tal medida

desincumbe os Ministros de Estado, a seu juízo, de atribuição administrativa, cujo condão consiste estritamente na avaliação da conveniência para realização

dessas despesas associada ao objeto da contratação ou à concessão de diárias e passagens.

No campo dos instrumentos de apoio à gestão, com a publicação da IN nº 1/2019, estabeleceu-se um processo simplificado de elaboração dos Planos Anuais

de Contratações dos órgãos e entidades, passando o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações, desenvolvido em 2017,  por uma série de

evoluções que o tem tornado, cada vez mais, aderente e ajustado às melhores práticas de planejamento, além de medidas gerais de aprimoramento de

funcionalidades de navegação, filtros e outros que visam melhorar a experiência do usuário.

No viés de soluções de gestão integrada para as áreas de logística e serviços gerais, foi publicada a Portaria nº 355/2019,  instituindo o Sistema de Gestão de

Acesso (SGA), ferramenta informatizada, integrante da plataforma do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (Siasg), destinada a

instrumentalizar o acesso e a utilização do Siasg, de forma simplificada,  pelos órgãos e entidades da Administração Pública não integrantes do Sistema de

Serviços Gerais (Sisg), no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, pelos serviços sociais autônomos e pelas entidades privadas sem fins

lucrativos que recebam recursos públicos provenientes de convênios ou instrumentos congêneres.

No contexto de incremento de eficiência dos instrumentos de compras pública, foi  publicada a Portaria nº 13.623/2019, que estabelece diretrizes para

redimensionamento do quantitativo de Unidades Administrativas de Serviços Gerais (Uasg), pelos órgãos e entidades da Administração Pública federal

direta, autárquica e fundacional, com objetivo de sanear as bases de dados relativas às Uasg cadastradas e estabelecer procedimentos simplificados para que

órgãos e entidades não integrantes do Sisg possam utilizar o Siasg nos seus processos de compras.

Por fim, considerando a necessidade de racionalização dos acervos de atos administrativos, com caráter normativo, editados no âmbito do Sistema de

Serviços Gerais (Sisg), e após um levantamento de todas as portarias que, por superveniência temporal, haviam perdido seus efeitos, mas que ainda

subsistiam no mundo jurídico, foram publicadas as Portarias nº 406/2019 e nº 533/2019. A primeira, subscrita pelo Secretário de Gestão, revogando 164

(cento e sessenta e quatro) Portarias, e a segunda, subscrita pelo Ministro, revogando 9 (nove) Portarias.

Iniciativa: 06K2 - Aperfeiçoamento do marco regulatório do processo de Transferências Discricionárias da União

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: SEGES-MP
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Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: Portaria nº 161, de 10/05/2016, que instituiu a rede do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – Siconv,

denominada Rede Siconv.

Portaria nº 330, de 31/10/2016, estabelecendo regras para a integração das plataformas eletrônicas dos órgãos e entidades da administração pública federal

com o Siconv.

Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424, de 30/12/2016, que estabelece normas para a execução dos instrumentos estabelecidos no Dec. nº 6.170/2007,

quais sejam convênios e contratos de repasse.

IN Seges nº 1, de 16/02/2017, estabelecendo os procedimentos e as diretrizes necessárias à participação na Rede Siconv.

Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 38, de 09/03/2017, dispondo sobre procedimentos e cronograma para operacionalização das emendas individuais

ao orçamento no Siconv.

Portaria nº 66, de 31/03/2017, que dispõe sobre os critérios de excelência para a governança e gestão de transferências de recursos da União,

operacionalizadas por meio do Siconv.

Portaria nº 67, de 31/03/2017, que estabelece medidas e práticas de gestão de integridade, riscos e controles internos no âmbito das transferências de

recursos da União operacionalizadas por meio de convênios, contratos de repasse, termos de parceria, de fomento e de colaboração.

Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 152, de 25/05/2017, dispondo sobre procedimentos e prazos para operacionalização e execução das emendas

individuais que possuem impedimento de ordem técnica, constantes da notificação ao Poder Legislativo de que trata a Lei nº 13.408/2016 (LDO2017).

Ainda, no tocante aos procedimentos e prazos para operacionalização e execução das emendas individuais no Siconv, foram publicadas as Portarias

Interministeriais MP/MF/CGU nº 313, de 02/10/2017, e nº 394, de 22/11/2017.

IN nº 2, de 9/10/2017, estabelecendo regras e diretrizes de acessibilidade a serem observadas nas obras e serviços de engenharia custeados com recursos de

convênios e contratos de repasse.

Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 10, de 23/01/2018 (alterada pela Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 389, de 29/11/2018), dispondo sobre

procedimentos e prazos para apresentação, registro e operacionalização das emendas parlamentares individuais de execução obrigatória, bem como sobre

prazos e procedimentos para superação de impedimentos técnicos, em atendimento ao disposto no art. 166, §§ 9º a 18, da CF/88.

IN nº 02, de 24/01/2018 (alterada pela IN nº 06, de 26/11/2018), que estabelece regras e diretrizes para a execução de contrato de prestação de serviço a ser

celebrado entre a União e instituições financeiras oficiais federais, para atuação como Mandatárias, na gestão operacional de contratos de repasse, nos

termos do Decreto nº 6.170/2007.

IN Interministerial MP/MF/CGU nº 05, de 06/11/2018 - (Prestação de contas informatizada) – Estabelece regras, diretrizes e parâmetros, com base na

metodologia de avaliação de riscos, para adesão dos órgãos e entidades concedentes, nos termos do § 7º do art. 62 da Portaria Interministerial nº 424/2016.

IN ME/CGU nº 1, de 17/02/2019, estabelecendo regras, diretrizes e parâmetros para aplicação do procedimento informatizado de análise de prestações de

contas de convênios e contratos de repasses, enviadas a partir de 01/09/2018, com base na metodologia de avaliação de riscos.

Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 78, de 26/02/2019, dispondo sobre procedimentos e prazos para operacionalização das emendas parlamentares

individuais de execução obrigatória, bem como sobre procedimentos e prazos para a superação de impedimentos de ordem técnica, em atendimento ao art.

166, §§ 9º a 18, da CF/88.

Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 261, de 30/05/2019, dispondo sobre prorrogação excepcional do prazo para cumprimento das cláusulas

suspensivas de convênios e contratos de repasse celebrados em 2017.

IN Seges nº 5, de 24/06/2019, dispondo sobre as práticas de governança e gestão dos processos dos órgãos e entidades que atuam nas transferências

voluntárias de recursos da União.

Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 558, de 10/10/2019, que altera a Portaria Interministerial nº 424/2016, aprimorando os procedimentos

operacionais. Buscou-se ampliar a integridade e a transparência das informações, reduzir o esforço operacional e atender às demandas de informações da

sociedade e dos órgãos de controle externo, e, principalmente, reduzir do valor gasto com taxas administrativas destinadas à Mandatária.

IN nº 206 de 18/10/2019, que estabelece os prazos para que órgãos e entidades da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta,

utilizem obrigatoriamente a modalidade de pregão, na forma eletrônica, ou a dispensa eletrônica, quando executarem recursos da União decorrentes de

transferências voluntárias para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns.

Portaria nº 13.003, de 04/12/2019, dispondo sobre a designação dos representantes para compor a Comissão Gestora da Plataforma +Brasil, instituída pelo

Decreto nº 10.035/2019.

Iniciativa: 06K3 - Estruturação da Rede SICONV (Sistema de Convênios) para capacitação dos usuários do sistema de transferências voluntárias da

União

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: SEGES-MP
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Análise Situacional da Iniciativa: Em 2015 teve início a formação de uma rede de governança, contando com a participação de 43 órgãos e entidades

federais e estaduais, das áreas de gestão e controle, tendo como objetivo promover o intercâmbio de conhecimentos, informações e experiências, por meio

da disponibilização de cursos nas modalidades presencial e a distância, referentes aos fundamentos das transferências voluntárias de recursos.

Resultados positivos foram alcançados, despertando o interesse de outros órgãos e entidades, públicos e privados, de também participarem da conhecida

Rede.

Assim, na busca contínua para promover a melhoria do gasto, a transparência, eficiência, gestão e governança das transferências da União, a Rede Siconv

foi institucionalizada por meio da Portaria nº 161, de 10 de maio de 2016. A Rede passou a atuar em 3 grandes eixos: (i) melhoria da gestão; (ii)

capacitação; e (iii) comunicação e transparência.

São parceiros da Rede órgãos e entidades envolvendo Ministérios do Brasil; Tribunais de Contas da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios;

Controladoria Geral da União; Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Ministérios Públicos Federal, do Trabalho e Estaduais; todos os Estados

e o Distrito Federal; Municípios e Entidades Municipalistas de âmbito nacional, estadual e regional.

Consoante os órgãos e as entidades parceiras, foram formados elos específicos: Concedentes, Convenentes, Controle, Municipalistas, Justiça e Ensino.

Os elos reúnem-se trimestralmente para discutir questões variadas, envolvendo aspectos normativos (inovações e alterações); tecnológicos

(aperfeiçoamento, integração, e desenvolvimento de novas funcionalidades), de capacitação, gestão, governança, dentre outros. Anualmente, todos juntos

reúnem-se em um fórum Nacional.

Em 2019, foram tratados nas reuniões da Rede temas como: alterações normativas das Portarias Interministerial 424/2016 e 558/2019; Instrução Normativa

02/2018; Cronograma do Orçamento Impositivo das emendas 2019; Decreto 10.035/2019; Contrato de Prestação de Serviços padronizado; Instrumento de

Medição de Resultado; calendário de eventos; resultados do Censo das Transferências 2019; melhorias para os serviços prestados pelas Mandatárias da

União; Módulo Projeto Básico de Obras; Precatórios; Registro de Irregularidades na plataforma; Prestação de Contas informatizada; Rede +BRASIL; Papel

dos Municípios na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção; Módulo Fundo a Fundo na Plataforma +Brasil, dentre outros. No exercício foram tratados

53 temas distintos nas reuniões realizadas, estando presentes 134 órgãos/entidades participantes.

Importa anotar que o Dec. 9.745/2019 alterou o nome Rede Siconv para Rede +Brasil (artigos 127, X, e 130, V); que o Dec. 10.035/2019 criou a Plataforma

+Brasil, e prevê a operacionalização de outros tipos de transferências de recursos, ampliando o universo dos tipos de instrumentos, não ficando adstritos

àqueles já operacionalizados no Siconv. Dessa forma, a Rede Siconv passou a denominar-se Rede +Brasil.

Os avanços alcançados geram a certeza de que as ações empreendidas não podem ser realizadas em uma jornada isolada e monolítica. Somente por meio do

trabalho cooperativo e da interação dos diversos agentes do Estado e da sociedade civil pode-se promover a mudança para alcançar políticas públicas mais

efetivas e em prol do cidadão.

Nesse sentido, todos os parceiros da Rede atuam compartilhando esforços para assegurar maior efetividade nos resultados da política pública implementada

com os recursos transferidos pela União, e para tornar o Brasil +ÍNTEGRO, +INTEGRADO, +INOVADOR, +TRANSPARENTE, +SIMPLES, e

+EFETIVO.

Os números da Rede +Brasil, relativos ao período 2016 – 2019, estão no quadro anexo.
Anexo: Iniciativa_06K3.pdf

Iniciativa: 06K4 - Orientação e capacitação dos órgãos da Administração Pública Federal nos processos de contratações

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: SEGES-MP

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: Publicação do Decreto nº 10.024/2019, que substituiu e revogou os Decretos nº 5.450/2005 e nº 5.404/2005, com objetivo

de regulamentar a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços

comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal. Esse Decreto representa significativo

avanço para as futuras contratações, aprimorando e modernizado as compras públicas, com a inclusão de 27 inovações. Arrolam-se, entre essas inovações:

julgamento pelo maior desconto (prática administrativa usual e sedimentada na doutrina e jurisprudência); critério de desempate quando da ausência de

envio de lances; reinício da sessão pública; modo de disputa; entre outras alterações que melhoram o texto legal.

Em decorrência da publicação do normativo, foram realizadas 7 Oficinas em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap), abrangendo

aproximadamente 560 participantes presenciais, com divulgação das oficinas por vídeo streaming para todo o país.

Demais disso, foi ofertado curso online realizado pelo ministério em parceria com a Enap, o qual já conta com mais de 80 mil visualizações –

bit.ly/curso_novo_decreto

Capacitação de cerca de 420 multiplicadores em 2019, por meio da Semana Orçamentária, realizada Belém/PA, promovida em parceria com a Enap/Esaf.

Iniciativa: 06K5 - Desenvolvimento de soluções de gestão integrada para as áreas de logística e serviços gerais nos Órgãos do Poder Executivo Federal

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: SEGES-MP
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Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: No campo dos instrumentos de apoio à gestão, com a publicação da IN nº 1/2019, estabeleceu-se um processo simplificado

de elaboração dos Planos Anuais de Contratações dos órgãos e entidades, passando o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações,

desenvolvido em 2017, por uma série de evoluções que o tem tornado, cada vez mais, aderente e ajustado às melhores práticas de planejamento, além de

estabelecer medidas gerais de aprimoramento de funcionalidades de navegação, filtros e outros que visam melhorar a experiência do usuário.

Com a publicação da Portaria nº 355/2019, foi instituído o Sistema de Gestão de Acesso (SGA), ferramenta informatizada, integrante da plataforma do

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (Siasg), destinada a instrumentalizar o acesso e a utilização do Siasg, de forma simplificada, pelos

órgãos e entidades da Administração Pública não integrantes do Sistema de Serviços Gerais (Sisg), no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e

Municípios, pelos serviços sociais autônomos e pelas entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos provenientes de convênios ou

instrumentos congêneres. O SGA pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.gestaodeacesso.comprasgovernamentais.gov.br.

Visando facilitar e conferir maior transparência aos processos de recebimento de doações feitas por empresas ou por pessoas físicas aos órgãos da

administração pública, definiu-se que tais doações sejam registradas no Sistema Reuse.Gov (sistema desenvolvido pela Secretaria do Tesouro Nacional,

utilizado para registrar doações de bens móveis e serviços entre órgãos da administração pública). Assim, com a publicação da IN nº 6/2019,

regulamentando o Decreto nº 9.764/2019, este sistema passou por evoluções de modo a registrar também doações de particulares interessados. A referida IN

trouxe também as hipóteses que caracterizam conflito de interesses para fins de recebimento de doações.

Visando reestruturar e modernizar os sistemas de compras públicas do Governo Federal, foi assinado em 2019 um Acordo de Cooperação Técnica (ACT)

com o SEBRAE, para viabilização de uma nova solução em substituição ao COMPRASNET atual, o qual foi definido como COMPRASNET 4.0.  Nesse

contexto, busca-se construir uma solução que contemple o ciclo da compra pública, desde o seu planejamento anual até a realização financeira no bojo dos

contratos em sua fiscalização, com simplicidade e usabilidade. Em 2019, nesse sentido, foi entregue a nova Sala de Disputa para Fornecedores, em atenção

ao Decreto nº 10.024/2019, que institui a nova sistemática de Pregão Eletrônico.

Com o objetivo de se aumentar a concorrência nas licitações do Governo Federal, foi lançado, em março de 2019, o Aplicativo Mobile do COMPRASNET,

que visa criar uma nova dinâmica de acesso às oportunidades de compras do Governo. A ferramenta possibilita o acesso a licitações específicas e temáticas

de interesse dos fornecedores, com a possiblidade de acompanhamento. Posteriormente, a solução irá possibilitar interação completa, desde o cadastramento

de propostas até a inserção de lances eletrônicos, tornando a experiência do fornecedor mais dinâmica e fluída nos processos licitatórios.

Iniciativa: 06K6 - Ampliação e disseminação de estudos aplicados e pesquisas para o planejamento, gestão e inovação em políticas públicas, promovendo

o intercâmbio de experiências nacionais, a articulação institucional e a cooperação internacional.

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: ENAP/MP
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Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: Com a estratégia de constituir uma atividade sólida de pesquisa na Enap, doze pesquisadores nacionais foram

comissionados, por meio de uma política de bolsas do programa Cátedras, para a realização de atividades de pesquisa aplicada em cinco eixos. A estratégia

de comissionamento de pesquisa aplicada tem como objetivo o desenvolvimento institucional da pesquisa na Escola. Possibilita-se assim não apenas a

absorção e promoção de conhecimento sobre gestão pública e políticas públicas, mas também constituir uma ponte entre governo e universidades e centros

de pesquisa, sempre com um esforço na aplicabilidade efetiva das pesquisas em prol da construção de capacidades estatais mais sólidas.

Foram publicadas as quatro edições da Revista do Serviço Público (RSP), com aproximadamente vinte artigos científicos e a edição especial “Três Décadas

de Enap e de Escolas de Governo”, que contou com a presença de editores convidados da Sociedade Brasileira de Administração Pública (SBAP).  Além

disso, foram realizados três eventos relacionados à RSP, o “Conversas com o Autor”. Esse evento estimula o debate de ideias acerca de artigos publicados

na Revista. Também em 2019 foram discutidos os seguintes artigos: “Participação política e gestão fiscal explicam desenvolvimento social nos municípios

brasileiros?”, “Trends in Public Administration after Hegemony of the New Public Management: a literature review” e “Stakeholders and critical factors in

the Brazilian government‘s public private partnerships”.

Também em 2019 foi criado o evento Encontros RSP, que promove discussões de resultados de pesquisas de convidados (da Enap ou externos). Os

encontros promovem não apenas a difusão do conhecimento científico, mas também a formação de redes com potenciais parceiros do meio acadêmico ou do

governo em geral. Foram realizadas 5 edições nas seguintes temáticas: “Cultivando o Estado, semeando o futuro: as políticas progressistas para a agricultura

e a formação de uma tecnocracia agrária no Brasil (1930-1975)”, “Bem-Estar Social e o Conceito de Eficiência”, “Standing on the Shoulders of the

Collective Brain”, “Índice de Cidades Empreendedoras: Adequação e Propostas”, “Concentração de renda no topo e desigualdade no Brasil, 1926-2015”.

Em 2019 a Enap lançou a sua Central de Conteúdo, um sistema que faz a pesquisa e recuperação de livros, artigos, trabalhos acadêmicos, estudos de caso,

pesquisas, apresentações, entre outros, nos principais acervos disponibilizados pela Escola. Um desses acervos é a Biblioteca Digital da Administração

Pública, sistema que inicialmente disponibilizava a produção intelectual da Enap e que, em 2019, passou a receber a produção de outros órgãos, como o

Tesouro Nacional, a Receita Federal e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), encerrando o ano com um incremento de 30% na quantidade de

publicações disponíveis e mais de 600 mil páginas visualizadas.

Com a fusão da Esaf à Enap passou-se a ter duas bibliotecas, uma localizada no Campus Jardim e outra no Campus Asa Sul. Com a integração dessas

bibliotecas, são mais de 24 mil livros disponíveis para empréstimo aos servidores públicos.

A Escola lançou diversas publicações no decorrer do ano de 2019. Entre elas os livros: “Burocracia em nível de rua: dilemas do indivíduo nos serviços

públicos “, “Sistema de governo e políticas públicas”, “VuFind: uma ferramenta para recuperação da informação”, “Guia do usuário do TemaTres”,

“Governos locais: uma leitura introdutória”, “Dimensionamento na administração pública federal: uma ferramenta de gestão da força de trabalho”, “Teorias

e análises sobre implementação de políticas públicas no Brasil”, “Transparência: aspectos conceituais e avanços no contexto brasileiro”.

Também foi lançada a Coleção Gestão Pública, em parceria com a Sociedade Brasileira de Administração Pública (SBAP), com a publicação dos seguintes

livros: “Desenvolvimento de carreiras por competências”, “A (Nova) Governança Pública”, “História do ensino de administração pública no Brasil (1854-

2006): antecedentes, ciclos e a emergência do “Campo de Públicas”, “Inovação e tecnologias da comunicação e informação na administração pública”,

“Gestão de pessoas: liderança e competências para o setor público”, “Inovação e empreendedorismo no setor público”, “Governança, gestão de riscos e

integridade”, “Ciclo orçamentário brasileiro”, “Comunicação e marketing no setor público: diferentes abordagens para a realidade brasileira”, “O Campo do

conhecimento em administração pública no Brasil: uma análise a partir do olhar do Guerreiro Ramos”, “Compras públicas: para além da economicidade”.

Algumas das publicações citadas possuem somente versão digital, disponíveis para download na Biblioteca Digital da Administração Pública (Repositório

institucional) da Enap.

Assunto: Tendo em vista que o texto excedeu o limite de caracteres permitido, enviamos o restante do documento em anexo.

Anexo: Monitoramento_PPA_2019___resultado_Iniciativa_06K6.docx

Iniciativa: 06K7 - Desenvolvimento da gestão dos imóveis de uso especial da União, buscando compartilhamento, otimização dos custos relacionados à

locação e manutenção dos imóveis, acessibilidade, sustentabilidade e alienação dos imóveis considerados sem interesse público

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: SPU/MP

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: A SPU tem buscado aperfeiçoamento contínuo na estratégia de alienação por venda dos imóveis sem interesse público,

social e econômico. No ano de 2019 esse valor dobrou e as alienações atingiram a marca de R$ 180 milhões.

Em busca de alternativas para ampliar a rentabilidade dos ativos imobiliários da União foi publicada a MP 915, de 27 de dezembro de 2019, em que traz

inovações para implementação do Fundo de Investimento Imobiliário (FII) composto de imóveis da União.

Como forma de racionalizar o uso e promover a redução com despesas de aluguéis, a SPU busca alternativas para atender as necessidades da administração

pública, com operações de Permuta de prédios prontos da iniciativa privada, para abrigar as instituições, por bens da União sem utilização.

Além das ações elencadas acima, duas outras foram iniciadas em 2019 e podem contribuir direta e indiretamente para uma maior racionalização de uso dos

imóveis de uso especial da União:

1) A criação de grupo de trabalho com o objetivo de definir critérios para as instalações de entidades públicas na medida em que atualmente são poucos os

critérios definidos em normativos que permitem uma padronização de ocupação predial pelos órgãos da administração pública federal, o que tem levado ao

uso de padrões prediais distintos por órgãos que desempenhem atividades semelhantes no serviço público.

2) A realização de estudos com o objetivo de ter maior controle sobre as informações relativas aos gastos de aluguel e outros gastos prediais. Dessa forma, a

SPU, SEGES (Secretaria de Gestão) e STN (Secretaria do Tesouro Nacional) tem avaliado a possibilidade de se incluir no SIAFI e SIASG, campos

obrigatórios de preenchimento do RIP de imóvel da União o que permitirá o melhor acompanhamento dos gastos por imóvel próprio ou alugado em uso pela

Administração Pública Federal.

Iniciativa: 06K8 - Desenvolvimento de sistema único de administração do Patrimônio Imobiliário da União em base georeferenciada
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Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: SPU/MP

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: Com a reforma administrativa promovida em janeiro de 2019, a gestão de contratos de tecnologia da informação do

extinto Ministério do Planejamento, atual Ministério da Economia, foi reestruturada e os trabalhos dos projetos em andamento foram impactados de forma

significativa, inclusive o SPUnet.

No primeiro semestre, foram realizadas as entregas finais das últimas ordens de serviço em andamento oriundas de 2018 que, no caso do módulo de

Geoinformação, contou com a entrega em ambiente de homologação da ferramenta Geovis, além dos primeiros requisitos da ferramenta de gerenciamento

da produção cartográfica. Com a interrupção dos serviços, a ferramenta não entrou em produção e necessita de ajustes.

Também entrou em produção o módulo de cadastro de imóveis para atender a necessidade de inserção de novos cadastros no RJ, SP, PA e DF, contratados

pela SPU para empresas especializadas. Este projeto foi planejado para ser o piloto de teste do novo modelo de cadastro georreferenciado dos imóveis

construído no SPUnet. Já são mais de 600 de 21.000 imóveis contratados cadastrados até dezembro de 2019.

Paralelamente ao desenvolvimento do SPUnet, a Secretaria vem geocodificando a base de dados de imóveis existente nos sistemas SIAPA e SPIUNET,

atribuindo um par de coordenadas geográficas (ponto) ao endereço cadastrado desses imóveis. Já são 695.076 imóveis geocodificados que, no processo de

migração para o SPUnet, contarão com a geolocalização por meio de um ponto. De julho a agosto de 2019 foram qualificados 20.308 pontos por meio de

ajuste manual nas unidades regionais de geoinformação da Secretaria nos Estados de AM, BA, RJ, MG e SC.

Foram realizadas entregas dos módulos de Fiscalização e Avaliação, porém ainda há necessidades de ajustes ou implementações pontuais para a liberação

definitiva em ambiente de produção. Implementações no módulo de parcelamento foram realizadas para permitir o parcelamento de outras rubricas de

receitas patrimoniais, como a Multa por aterro/construção e a de Indenização por posse ilícita; estas implementações econtram-se em homologação. Quanto

ao Portal de Atendimento, o maior esforço foi a correções de bugs e buscar a estabilização dos ambientes de hospedagem do portal, já que atualmente

existem 47 serviços disponíveis, um crescimento de 35% em relação a 2018. Também foi implantando no Portal de Atendimento a integração com o sistema

de protocolo do antigo Ministério da Fazenda (SEI Fazenda), devido a reforma administrativa, bem como passou por adaptações para se integrar com o

Login Único que é a nova plataforma de identificação do cidadão para acesso aos serviços digitais do Governo Federal.

O segundo semestre foi impactado pelas consequências da mudança da fábrica de software com o encerramento do contrato em julho da anterior prestadora

de serviço para uma nova fábrica que só teve início de trabalhos em novembro com reuniões iniciais, sem emissão de nenhuma ordem de serviço. Foram

elaborados escopos de itens de trabalho que só serão iniciados em fevereiro de 2020.

Dessa forma, em 2019 não houve avanços significativos no desenvolvimento dos diversos módulos que fazem parte do projeto do SPUnet. Por outro lado,

as ferramentas já desenvolvidas e que estão em produção proporcionaram à SPU a possibilidade de início do conhecimento e gestão do acervo cartográfico

da Secretaria, como em nenhum outro momento, contabilizando 15.777 metadados de produtos cartográficos catalogados no SPUnet e armazenados nas

superintendências que hoje são conhecidos e rastreáveis.

Iniciativa: 06K9 - Destinação dos imóveis da União para apoio às políticas setoriais e aos programas de moradia, urbanização, regularização fundiária

urbana e rural, reconhecimento de direitos de povos e comunidades tradicionais, desenvolvimento sustentável e preservação ambiental

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: SPU/MP

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: A Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União-SPU tem como competência garantir que todo imóvel

da União cumpra sua função socioambiental. Essa atribuição tem fundamento na Constituição Federal de 1988, que estabelece que a propriedade pública ou

privada está sujeita ao princípio da função social (art. 5º, XXIII, art. 170, III, art. 182, §2º e art. 186). Ainda, o art. 3º da Constituição Federal estabelece

como objetivo fundamental da República a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais e o art. 6º arrola entre os direitos sociais o direito à

moradia.

As ações do eixo social e cidadania conduzidas pela Secretária do Patrimônio da União – SPU - se baseiam no princípio constitucional da garantia da função

social da propriedade por meio da garantia do direito à moradia de famílias que ocupam com fins residenciais áreas da União e da destinação de imóveis da

União para provisão habitacional de interesse social.

Para cumprir a política pública a SPU pode atuar de forma direta ou indireta: na forma direta a SPU transfere o direito sobre o imóvel, ou autoriza o uso

diretamente ao beneficiário final da política pública; na forma indireta, transfere o imóvel de sua propriedade para um agente intermediário, como o

município, que receberá o imóvel com o encargo de promover as ações necessárias à titulação do beneficiário final.

As ações de regularização fundiária são voltadas ao reconhecimento e regularização de assentamentos irregulares em áreas da União, possibilitando a

permanência e titulação das famílias de baixa renda ocupantes do local.

Para apoio a provisão habitacional a SPU destina imóveis da União para execução de projetos habitacionais, promovendo o acesso à moradia digna e a

inclusão social, em consonância com a Política Nacional de Habitação.

Em 2019, as ações da SPU já beneficiaram 3.140 famílias por meio da destinação para fins de provisão habitacional; 98 famílias por meio da regularização

fundiária direta; 8.483 famílias por meio da regularização fundiária indireta e 764 famílias, por meio da regularização fundiária de povos e comunidades

tradicionais, totalizando 12.485 famílias beneficiadas.

Iniciativa: 06KA - Desenvolvimento de instrumentos de gestão para subsidiar a tomada de decisão no processo orçamentário

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: SOF/MP

Iniciativa: 06KB - Elaboração da proposta de regulamentação do § 8º, do art. 37 da Constituição Federal para a implantação de contratos de gestão com

órgãos e entidades federais e construir modelo de pactuação de resultados

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: SEGES-MP
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Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: 2018:

A Secretaria de Gestão, em análise do Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 459/2016, que regulamenta o §º 8 do art. 37 da Constituição Federal, emitiu a Nota

Técnica Conjunta nº 60/2018-MP, no dia 11/04/2018. Em síntese, a Nota Técnica sugeriu alterações no PLS, no sentido de dar maior segurança jurídica à

proposta, tendo em vista dispositivos da Constituição Federal, como o art. 84, VI, “a”, que atribui "ao Presidente da República a competência privativa de

dispor, mediante decreto, sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de

órgãos públicos". Informa-se, ademais, que a Secretaria de Orçamento Federal e a Secretaria de Gestão de Pessoas do então Ministério do Planejamento,

Desenvolvimento e Gestão também emitiram pareceres com sugestões de ajustes ao PLS nº 459. O Projeto de Lei do Senado nº 459/2016 assume a forma do

Projeto de Lei 10.217/2018 na Câmara dos Deputados.

2019:

O Projeto de Lei nº 10.217/2018 foi convertido na Lei nº 13.934, em 11 de dezembro de 2019, para regulamentar “o contrato referido no § 8º do art. 37 da

Constituição Federal, denominado ‘contrato de desempenho’, no âmbito da administração pública federal direta de qualquer dos Poderes da União e das

autarquias e fundações públicas federais”.

O próximo passo é a regulamentação da Lei nº 13.934, de 2019, projeto atualmente em curso na Secretaria de Gestão.

Iniciativa: 06KD - Elaboração da proposta de regulamentação da Lei 9637/98 para estabelecer diretrizes e procedimentos para a qualificação de

entidades privadas sem fins lucrativos como organizações sociais e para a celebração de contratos de gestão

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: SEGES-MP

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: O Governo Federal publicou, no dia 1 de novembro de 2017, o Decreto nº 9.190, que regulamenta o modelo criado em

1998. O normativo dispõe sobre as regras de qualificação das Organizações Sociais (OS) do Executivo Federal, bem como sobre a execução das atividades

com fulcro nos resultados e metas pactuadas no contrato de gestão. Importante lembrar que as regras sobre chamamento público, contrato de gestão e

demais dispositivos do Decreto observam decisão do Supremo Tribunal Federal, no acórdão que julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.923, em

dezembro de 2015. A qualificação de entidades como organizações sociais tem por objetivo entregar serviços para a sociedade de maneira mais eficiente,

transparente e participativa.

2019:

Além do Decreto nº 9.190, de 1º de novembro de 2017, que dispõe sobre a regulamentação do art. 20 da Lei nº 9.637/1998, a Secretaria de Gestão entendeu

ser necessário maior detalhamento quanto à elaboração do Estudo de Publicização. Esta foi a motivação para a edição da Portaria ME nº 297, de 2019, que

dispõe sobre o estudo de publicização para qualificação de organizações sociais, com o objetivo de absorção de atividades desenvolvidas por entidades ou

órgãos públicos da União.

Iniciativa: 06KE - Melhoria da qualidade da atuação jurídica por meio de correições presenciais e eletrônicas nos órgãos e nas unidades da Advocacia

Geral da União

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: AGU

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: De janeiro a dezembro de 2019, a Corregedoria-Geral da Advocacia da União realizou um total de 103 correições, sendo

100 correições ordinárias e 3 correições extraordinárias. No que tange à atividade correicional, em sentido amplo, é importante destacar que também foram

instauradas 67 verificações correicionais e 13 verificações em face de correição. Durante o período avaliativo do PPA 2016-2019, a CGAU realizou 407

correições (2016 = 65, 2017 = 136, 2018 = 103 e 2019 = 103).

Em 2019 houve uma reformulação da metodologia utilizada para a realização de correição pela Corregedoria-Geral da Advocacia da União (CGAU), e um

grande desafio enfrentado foi a implementação de todas essas mudanças sem que houvesse solução de continuidade na realização das correições já

planejadas, o que poderia impactar no cumprimento da meta. Porém, ao final, a meta anteriormente definida (70 correições) não só foi cumprida, como

excedida.

Cabe salientar que o artigo 32, I, da Lei Complementar nº 73, de 1993, prevê que as correições ordinárias sejam realizadas anualmente, pelo Corregedor-

Geral e seus auxiliares. Todavia, em razão do elevado número de órgãos correicionáveis (composto por mais de 900 unidades) e dos números do quadro de

Membros e Servidores da Corregedoria-Geral da Advocacia da União, a periodicidade idealizada pela Lei Orgânica da Instituição ainda não pôde ser

alcançada. Entretanto, para o ano de 2020 serão implementadas novas metodologias de análise de unidades e processos, com uso computacional, com o fim

de promover o acompanhamento de diversas unidades correicionáveis. Trata-se de um piloto que tem por finalidade tornar mais célere o processo

correcional, viabilizando, para o futuro, a correição de todas as unidades, conforme previsão legal.

Ressalte-se, ainda, que a CGAU tem sua estrutura centralizada em grande parte na cidade de Brasília, enquanto a maior parte dos órgãos a serem

correicionados está distribuída por diferentes regiões do País, o que exige o deslocamento das equipes correicionais para a realização dos trabalhos, o que

também constitui uma limitação à quantidade de atividades realizada, uma vez que envolve dispêndio de tempo e custos. Esse problema também será

mitigado com a metodologia acima referida, uma vez que grande parte do trabalho poderá ser feito no local de exercício do advogado. Trata-se de uma

evolução do antigo processo de correição eletrônica, agora com uso de outros sistemas para análise mais aprofundada da unidade.

Ao lado desses fatores, as demandas decorrentes de denúncias ou representações contra membros de carreira jurídica, na medida em que exigem apuração

por meio de correição extraordinária, verificação correicional ou processo administrativo geral, também repercutem na execução das metas e cronogramas

previstos para a realização das correições ordinárias.

Iniciativa: 06KF - Desenvolvimento de capacidades e recursos para a produção da defesa do Estado brasileiro em controvérsias jurídicas em foro

estrangeiro

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: AGU
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Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: Após a entrega do projeto da Rede Internacional de Advocacia de Estados em 2018. Foram executadas as seguintes ações

relacionadas aos Projeto de Recuperação Internacional de Ativos:

1. Celebrados Memorandos de Entendimentos com 06 países da América do Sul (Peru, Bolívia, Equador, Guatemala, Paraguai e Colômbia), contendo

previsões específicas para fins de recuperação de ativos; Criação da Associação Latino-Americana de Advocacias e Procuradorias de Estado – ALAP;

Participação na Aprovação do “Compromisso de Lima”, documento resultado da VIII Cúpula das Américas, que contem em seu item “E” diversas previsões

para o incremento da Recuperação de Ativos na região;

2. Participação de membros do Departamento de Assuntos Internacionais – DAI/AGU em iniciativas regionais e internacionais nos seguintes foros

internacionais relacionados à recuperação de ativos: i) Grupo de Trabalho de Recuperação de Ativos e Combate à Corrupção da UNCAC (22 a 25/08/2017);

ii) Reunião do Grupo Técnico da Cúpula das Américas, que tem como foco o combate à Corrupção (05 a 07/02/2018); iii) Workshop da Stolen Asset

Recovery Initiative na Guatemala (18 a 22/02/2018); e

3. Implementação da Ação 02 da ENCCLA, relacionada ao aprimoramento da gestão dos bens apreendidos no processo penal e nas ações de improbidade

administrativa; Intensificação da cooperação institucional com o Ministério Público Federal - MPF (especificamente, com a Secretaria de Cooperação

Internacional do órgão) em casos de recuperação de ativos, através da troca de informações e assinatura de pedidos de cooperação jurídica internacional

conjuntos entre as instituições.

Iniciativa: 06KG - Aprimoramento dos mecanismos de identificação dos riscos de conflitos judiciais relevantes que impactam na execução das políticas

públicas, visando a revisão das teses adotadas

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: AGU

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: Para aprimoramento dos mecanismos de identificação de riscos de conflitos foram implementadas, pelas unidades

integrantes da Advocacia-Geral da União, ao longo do monitoramento do PPA, as seguintes iniciativas:

• No campo de atuação da Procuradoria Geral da União-PGU:

a) Mapeamento dos processos finalísticos, instituído pela portaria PGU n. 02, de 13 de abril de 2018;

b) Implantação do Modelo de Gestão Judicial, instituído pela portaria PGU nº 03, de 20 de abril de 2018, em funcionamento;

c) Gestão da informação e do conhecimento com a implementação dos sumários de conhecimento, e-mails circulares, atos normativos, grupos de discussão,

plano de capacitação e publicações atualizados na intranet para auxilio do trabalho do Advogado Geral da União, conhecimento nos termos das Portarias

PGU n. 03/2018, adotando-se como referência os processos de trabalho instituídos pela Portaria PGU nº 02/2018;

d) Implementação da Equipe Nacional de Jurimetria da PGU;

e) Gestão de Riscos da PGU, instituída pela portaria nº 12 de 14 de dezembro de 2018.

• No âmbito do Departamento de Controle Difuso, foi criada a Coordenação-Geral de Assuntos Federativos, com o objetivo de acompanhar especificamente

as ações envolvendo conflitos entre a União e os demais entes federados. Tal especialização se fez necessária, pois as referidas demandas são sensíveis e de

grande relevância fiscal, política, econômica e social, em função dos altos valores envolvidos e pelo potencial de impacto no pacto federativo.

Ademais, houve aumento no número de memoriais entregues aos gabinetes dos ministros do STF, demonstrando incremento da atuação estratégica em

demandas relevantes.

Também houve aumento no número de despachos com ministros e assessores, bem como de sustentações orais, que passaram a ser realizadas também por

Advogados da União que não ocupam cargos de direção.

• A Procuradoria-Geral Federal - PGF aprimorou o acompanhamento de demandas relevantes que impactam a execução de políticas públicas, atuando

preventivamente, por exemplo, em leilões de aeroportos, portos, rodovias, energia elétrica, petróleo e gás, bem como na realização do ENEM. Somente em

2019, fruto dessa atuação, logrou-se economia da ordem de R$418,23 bilhões. Paralelamente promoveu-se uniformização de entendimentos a partir da

elaboração de minutas-padrão relativas ao novo marco legal da ciência, tecnologia e inovação.

Iniciativa: 06KH - Ampliação da participação da Advocacia Pública Federal na formulação e implementação das políticas públicas para assegurar sua

conformidade jurídica

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: AGU

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: Promoção de iniciativas para o aprimoramento da atuação da Procuradoria-Geral Federal-PGF junto ao Tribunal de Contas

da União-TCU com o objetivo de garantir a execução das políticas públicas das autarquias e fundações, bem como a realização das duas primeiras etapas do

projeto de consolidação de entendimentos consultivos da PGF a fim de garantir maior segurança jurídica para as autarquias e fundações.

No âmbito da Consultoria-Geral da União-CGU/AGU foram adotadas as seguintes medidas:

1. Implementação de novas rotinas destinadas a conferir celeridade ao deslinde das divergências no âmbito do Departamento de Coordenação e Orientação

de Órgãos Jurídicos da Consultoria-Geral da União-DECOR;

2. Criação das Câmaras Nacionais de Uniformização;

3. Encerramento da primeira fase para implantação das Consultorias Jurídicas da União Especializadas Virtuais (e-CJUs);

4. Atualização de modelos de editais, termos de referência, projetos básicos, contratos administrativos e lista de verificação;

5. Modelagem dos processos de trabalho da Consultoria-Geral da União - CGU, providência motivada tanto pelo Decreto n. 9.203/2017, bem como pela

recomendação do Tribunal de Contas da União - TCU (Acórdão n. 2138/2017);

6. Redução do passivo de processos. A CGU desenvolveu uma iniciativa para acabar com os processos relativos a anos anteriores a 2019;

7. Montagem do novo painel de monitoramento de produtividade consultiva com a finalidade de promover reequilíbrio na distribuição da força de trabalho.

8. Uniformização das páginas de todos os órgãos do Consultivo na intranet.

Iniciativa: 06KJ - Aprimoramento da atividade de auditoria sobre os recursos federais transferidos aos entes subnacionais.

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: CGU
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Iniciativa: 06KK - Aperfeiçoamento do marco regulatório e da supervisão técnica sobre as Unidades de Auditoria Interna Governamental (UAIG).

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: CGU

Iniciativa: 06KL - Revisão do marco normativo de controles internos e gestão de riscos na Administração Pública Federal.

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: CGU

Iniciativa: 06KM - Aprimoramento da atividade de auditoria sobre a gestão, governança, gestão de riscos, controles internos e integridade dos órgãos e

entidades do governo federal.

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: CGU

Iniciativa: 06KN - Intensificação da utilização de técnicas de ciência dos dados para auditorias, visando ao aumento da eficiência e à redução do

desperdício de recursos públicos federais

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: CGU

Iniciativa: 06KO - Divulgação e aprimoramento da iniciativa com as Empresas comprometidas com a Ética e a Integridade (Empresa Pró-ética)

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: CGU

Iniciativa: 06KQ - Capacitação de 7.000 gestores públicos nos eixos temáticos da A3P (Agenda Ambiental na Administração Pública)

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: MMA

Iniciativa: 06KR - Estabelecimento de critérios de sustentabilidade de bens e serviços para contratações públicas.

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: MMA

Iniciativa: 06KS - Identificação e divulgação de experiências internacionais bem sucedidas de programas de compras que incentivam a diversidade e a

inclusão

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: Seppir

Iniciativa: 06KT - Proposta de construção de marco legal adequado às especificidades das entidades de representação federativa na perspectiva de sua

ação em apoio ao fortalecimento institucional e na capacidade de gestão dos entes federados na execução das políticas públicas.

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: SRI/SAF

Iniciativa: 06KU - Proposta de institucionalização por lei do CAF, Comitê de Articulação Federativa como instância permanente de diálogo com as

representações dos municípios

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: SRI/SAF

Iniciativa: 06KV - Aprimoramento do Sistema de Acompanhamento do Processo Legislativo (SIAL) para modernização do acompanhamento do

processo legislativo e pós legislativo por órgãos e entidades do Poder Executivo Federal

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: SRI

Iniciativa: 06NE - Estruturação de uma Rede de Assistência Técnica e capacitação aos municípios nos 26 estados em parcerias com os governos

estaduais.

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: SRI/PR
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Iniciativa: 06ON - Estruturação do Ambiente Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço (ANFS-e) sob a coordenação da Receita Federal do

Brasil.

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: A SRI/PR será responsável por informar a execução desta iniciativa.

Iniciativa: 06PP - Aperfeiçoamento do Programa de Fortalecimento da Capacidade Institucional para Gestão em Regulação – PRO-REG para articular

e disseminar as melhores práticas internacionais de regulação, promover, em especial, a implementação da Análise de Impacto Regulatório (AIR) e

aprimorar a legística dos atos normativos.

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: SAG - Casa Civil

Iniciativa: 06R3 - Implementação de mecanismo interministerial de gestão estratégica da participação do Brasil em organizações internacionais, com

mandato de assegurar a adequação dos compromissos financeiros de contribuição a organizações internacionais à realidade orçamentária e financeira

do país

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: SEAIN - MP

Iniciativa: 06R5 - Construção dos Anexos do Blocos B , C e K da Esplanada dos Ministérios em Brasília - DF

Informações Básicas

Individualizada:Sim

Outras Informações: SPU - MP

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: Informamos que a construção do anexo do Bloco C não faz parte das atribuições da SPU, uma vez que o imóvel foi

destinado ao então Ministério do Desenvolvimento Social, e hj está na responsabilidade do órgão que o incorporou aquela Pasta.

Em relação ao anexo do Bloco K, em 2018 houve a compra dos direitos autorais do projeto arquitetônico junto a Fundação Oscar Niemeyer e formalizado

Acordo de Cooperação Técnica junto à INFRAERO para atualização do Projeto às normas atuais, ainda em andamento.

Quanto ao anexo do bloco B, não houve execução dos R$2.200.000,00 alocados na ação 15L0, que pretendia a aquisição dos direitos autorais dos projetos

arquitetônicos dos anexos dos blocos A, B, E, J, Q e U - etapa intransponível para iniciar a adequação e elaboração dos projetos e a respectiva construção -

dado que não houve tempo hábil para empenho do valor em decorrência da Portaria 424, de 2019, que limitou as despesas do Ministério. Pelo mesmo

motivo não houve a contratação da sondagem do terreno destinados ao anexo do bloco K, bem como dos demais.

Iniciativa: 06U1 - Aperfeiçoamento dos marcos legais e os procedimentos jurídicos das agências reguladoras, visando a ampliação da segurança jurídica

no país, com regras claras e cumprimento de contratos e obrigações.

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações:

Iniciativa: 06U3 - Aperfeiçoamento do marco regulatório das concessões e das PPP para ampliação dos investimentos em infraestrutura.

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações:

Iniciativa: 07F5 - Definição de fundamentos para o planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: SECAP/SEFAZ/ME e SEGES/SEDGG/ME

Iniciativa: 07F6 - Aprimoramento da implementação das políticas públicas e otimização da aplicação dos recursos públicos por meio de avaliações de

programas

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: SEPLAN - MP

Iniciativa: 07F7 - Compatibilização dos compromissos internacionais brasileiros no planejamento governamental, em especial com os Objetivos de

Desenvolvimento Sustentáveis (ODS), o Open Government Partnership (OGP) e a Comissão Nacional de População e Desenvolvimento (CNPD).

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: SEPLAN - MP

Iniciativa: 07IC - Intensificação da realização de serviços de consultoria (assessoramento, treinamento e facilitação) para o fomento junto aos gestores

na temática de Governança, Gestão de Riscos, Controles Internos e Integridade.
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Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: CGU

Iniciativa: 07IG - Aprimoramento da atividade de auditoria da gestão governamental visando maior eficácia e eficiência na alocação dos recursos

públicos pelas políticas públicas.

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: CGU

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 da Economia

Informações do Monitoramento

Análise Situacional do Objetivo: A Administração Pública Federal desenvolve ações no sentido de incentivar o uso integrado da tecnologia da informação e

de promover a transformação digital, possibilitando a racionalização de recursos públicos e processos de trabalho, gerindo eficazmente dados e informações

e melhorando a prestação de serviços públicos à sociedade.

Uma das frentes de atuação foi a disseminação para a sociedade da prestação de serviços de forma eletrônica pelos órgãos. Nesse contexto, a Plataforma de

Cidadania Digital apresenta-se como estratégia para acelerar a transformação de serviços públicos em todos os órgãos e entidades da APF. A partir das

metodologias desenvolvidas nos anos de 2017 e 2018, a Plataforma entregou, em 2019, diversos serviços transformados digitalmente.

Para atingir o objetivo de transformar serviços, o Governo Federal passou a firmar planos digitais por área temática de governo, tendo sido pactuados 18

planos digitais, envolvendo 45 órgãos/entidades da APF. No total, em 2019, foram transformados digitalmente 515 serviços públicos, significando que mais

18 milhões de brasileiros puderam solicitar serviços públicos, sem precisar se deslocar fisicamente. O impacto econômico da digitalização dos serviços foi

de uma economia anual de R$ 346 milhões para o governo, reduzindo despesas de pessoal e espaço físico de atendimento.

Para apoiar os órgãos federais na prestação digital de seus serviços, o Governo Federal disponibiliza, de forma centralizada, um conjunto de ferramentas que

compõem a Plataforma de Cidadania Digital, destacando: i) automação de serviços, incluindo formulário, fluxo de trabalho, notificação e avaliação; ii) login

único, com mais de 45 milhões de contas provisionadas, que permite ao cidadão acessar diversos serviços públicos com a mesma senha; iii) módulo de

avaliação para captar a satisfação do cidadão com os serviços; iv) solução online de pagamento em tempo real; v) portal Gov.br, que reúne em um só lugar

todos os mais de 3.300 serviços prestados pelo Governo Federal à sociedade.

Também foram promovidas ações para o compartilhamento de infraestruturas e serviços por intermédio da INFOVIA Brasília, que é uma rede de

comunicação do Governo Federal para transportar dados, voz e imagens. Atualmente, existem 99 órgãos públicos conectados à rede, gerando uma economia

anual de cerca de R$ 42 milhões.

Ainda como ação para aumentar a eficiência do Estado na transformação digital, de 2016 a 2019, mais de 460 serviços públicos digitais foram integrados à

Plataforma de Autenticação Única, envolvendo mais de 15 Órgãos Públicos Federais, 27 Unidades da Federação e 2 Municípios. O Login Único possui mais

de 45 milhões de contas cadastradas (cidadãos).

 No âmbito do Sistema AGU de Inteligência Jurídica – Sapiens aos Sistemas do Poder Judiciário, a integração do Sistema está em expansão, abrangendo,

atualmente, os Tribunais em que a Advocacia-Geral da União concentra o maior volume de sua atuação: Supremo Tribunal Federal, 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, 3ª e 5ª 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 70% do volume estimado total. A tramitação de processos para o Sistema AGU será viabilizada assim que for implantado o

barramento de integração do SEI.

No campo da organização dos dados e acessibilidade digital, foram executadas ações de gestão do Portal Brasileiro de Dados Abertos, resultando na

evolução da plataforma livre e de código aberto suíte vlibras, incluindo: dicionário com 947 novos sinais; nova versão do Vlibras-Plugin para os

navegadores Chrome, Firefox e Safari; Reformulação do design das ferramentas; e nova versão dos serviços de tradução e dicionário.

Na atualização dos normativos que tratam da segurança da informação e comunicação,  compartilhamento de dados entre os sistemas estruturantes pelos

órgãos da Administração Pública Federal, foram publicados os seguintes atos: i) Decreto nº 10.046, de 9 de outubro de 2019, que aprimora as regras para

compartilhamento de dados e institui o Cadastro Base do Cidadão (CBC), que é uma plataforma de integração entre os diversos cadastros biográficos e

biométricos dos cidadãos; ii) Decreto nº 9.832, de 12 de junho de 2019, que dispõe sobre o Comitê Gestor de Segurança da Informação (CGSI), órgão

deliberativo e consultivo em questões de segurança da informação para a APF; iii) Portaria GSI nº 93, de 26 de setembro de 2019, que publica o Glossário

de Segurança da Informação, contendo os principais termos utilizados nesse campo, com o fim de embasar outros normativos e instrumentos que vierem a

utilizar ou a demandar esses conceitos; e iv) elaboração da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética (E-Ciber), com previsão de publicação  em 2020.

METAS

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

Instituição Responsável pela Apuração:

Órgão: Advocacia-Geral da União

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: Supremo Tribunal Federal, 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, 3ª e 5ª 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 70% do volume estimado total.

A AGU aguarda a implantação pelo Ministério da Economia 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.

Classificação da Meta: Meta não alcançada

Justificativa para o não alcance da Meta: Ausência ou insuficiência na articulação de atores para implementação da meta;

Detalhamento das justificativas: Embora as tratativas com o Conselho Nacional de Justiça tenham sido devidamente adotadas para que o Modelo Nacional

de Interoperabilidade seja expandido para todos os Tribunais do País, a articulação entre atores nos Órgãos não propiciou a completa utilização do

SAPIENS Judicial pelos Órgãos da AGU.

INICIATIVAS

Iniciativa: 06KY - Disseminação da prestação de serviços de forma eletrônica pelos órgãos, com o foco na simplificação e na reestruturação do modelo

de apresentação dos serviços à sociedade

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: SETIC-MP

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: A vida dos brasileiros é cada dia mais digital, em todas as suas dimensões. O Estado precisa acompanhar essa realidade e

oferecer, cada vez mais, serviços públicos rápidos, baratos e eficientes, que estejam em consonância com as expectativas da sociedade brasileira. A

Plataforma de Cidadania Digital é a estratégia para acelerar a transformação de serviços públicos em todos os órgãos e entidades da administração pública

federal. A partir das metodologias desenvolvidas e testadas ao longo dos anos de 2017 e 2018, em 2019 a iniciativa entrou em voo cruzeiro e passou a

entregar serviços transformados em ritmo acelerado. Em vez de tratar de cada serviço individualmente, a Secretaria de Governo Digital passou a firmar

planos digitais por área temática de governo: foram pactuados 18 planos digitais envolvendo 45 órgaos/entidades da administração federal. No total, foram

transformados para digital nada menos do que 515 serviços públicos, somente no ano de 2019. Isso significa que, mais 18 milhões de brasileiros puderam

solicitar serviços públicos, para acessar direitos ou cumprir obrigações, sem sair de casa, ou seja, precisar se deslocar fisicamente até uma repartição pública.

O impacto econômico dessa transformação é relevante: só em 2019, a digitalização dos serviços passou a implicar uma economia anual de R$ 346 milhões

para o governo, reduzindo despesas de pessoal espaço físico de atendimento. Para a sociedade a economia é ainda maior: prevê-se uma economia anual na

ordem de R$ 1,40 bilhão, em termos de custos de tempo e de deslocamento para cidadãos e empresas, que passaram a ter maior facilidade em consumir

serviços públicos de forma digital. Trata-se de um investimento em tecnologia que se paga em apenas 38 dias de operação, em média. E, para cada real

investido, observa-se um retorno de R$ 9,59 somente para o governo, ou de R$ 38,28, considerando-se o retorno total em economia para o governo e para a

sociedade. Para acelerar esse movimento e apoiar os diferentes órgãos federais a melhorar a prestação digital de seus serviços, a Secretaria de Governo

Digital oferece, de forma centralizada, um conjunto de ferramentas tecnológicas e metodológicas que compõem a Plataforma de Cidadania Digital, a saber:

i) ferramenta de automação de serviços, incluindo formulário, fluxo de trabalho, notificação e avaliação; ii) login único, com mais de 45 milhões de contas

provisionadas, que permite ao cidadão acessar diversos serviços públicos com a mesma senha; iii) módulo de avaliação para captar a satisfação do cidadão

no momento em que consome um serviços; iv) solução online de pagamento em tempo real; v) portal Gov.br que reúne em um só lugar todos os mais de

3.300 serviços prestados pelo governo federal à sociedade; vi) aplicação de pesquisas com usuários para melhoria de serviços na perspectiva do cidadão; vii)

aplicação de modelo de custos, para medir o impacto econômico de cada um dos serviços transformados. Com esse ferramental, fica muito mais fácil para

todos os ógãos e entidades do governo adotarem estratégias de transformação digital para que possam, cada vez mais, prestar serviços melhores, mais

rápidos e mais eficientes para os cidadãos brasileiros.

Iniciativa: 06KZ - Fomento a divulgação, disseminação e compartilhamento de dados e informações públicas, mediante o fornecimento de serviços de

padronização, organização dos dados e acessibilidade digital

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: SETIC/MP
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Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: Dados Abertos:

Em 2019, o Decreto nº 9.903, de 8 de junho de 2019, que altera o Decreto nº 8.777/2016 passou, em seu art. 5º, a coordenação da gestão da Política de

Dados Abertos do Poder Executivo federal para Controladoria-Geral da União em função da pauta ser mais afeta às competências daquele órgão.

Todavia, a gestão da infraestrutura do Portal Brasileiro de Dados Abertos permanece sob responsabilidade da SGD, conforme disposto no §5º do art. 5º do

Decreto nº 9.903/2019: "§ 5º Compete ao Ministério da Economia definir os padrões e a gestão dos demais aspectos tecnológicos da INDA."

Acessibilidade:

Realizada a evolução da plataforma livre e de código aberto suíte vlibras, incluindo:

1 - Dicionário com 947 novos sinais;

2 - Nova versão do Vlibras-Plugin para os navegadores Chrome, Firefox e Safari;

3 - Reformulação do design das ferramentas;

4 - Nova versão dos serviços de tradução e dicionário.

A evolução da Suíte VLibras foi realizada em parceria com a Universidade Federal da Paraíba, estabelecida pelo Termo de Descentralização de Crédito

(TED 23/2018).

Iniciativa: 06L0 - Construção de mecanismos de compartilhamento de dados entre os sistemas estruturantes

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: Secretaria de Governo Digital/SEDGG/ME

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: Compartilhamento de Dados

Em 2019 o Decreto nº 8.789, de 29 de junho de 2016 foi substituído pelo Decreto nº 10.046, publicado em 9 de outubro de 2019, com intuito de aprimorar

as regras para compartilhamento de dados no âmbito da Administração Pública Federal.

O Decreto instituiu o Comitê Central de Governança de Dados (CCGD), que tem a competência de definir orientações e diretrizes para a categorização de

compartilhamento de dados em amplo, restrito e específico; além de definir regras e padrões de segurança da informação. A partir da criação do CCGD,

foram criados quatro subcomitês para tratar dos seguintes temas: Governança de Dados, Lei Geral de Proteção de Dados, Cadastro Base do Cidadão e

Governo como Plataforma.

Cadastro Base do Cidadão

Com a publicação do Decreto 10.046/2019 foi instituído também o Cadastro Base do Cidadão (CBC), uma plataforma de integração entre os diversos

cadastros biográficos e biométricos dos cidadãos existentes nos órgãos da Administração Pública Federal, o qual visa desafiar um problema crônico na

Administração Pública, qual seja a pulverização das informações cadastrais dos cidadãos nos diversos órgãos e a falta de um meio para interoperar essas

informações inconsistentes. São finalidades do CBC: aprimorar a gestão das políticas públicas; viabilizar a criação de um ponto único de identificação do

cidadão para prestação de serviços públicos; facilitar o compartilhamento de dados cadastrais do cidadão entre órgãos da administração pública; e realizar o

cruzamento de informações das bases de dados a partir dos dados cadastrais do cidadão.

No segundo semestre de 2019 foi ofertado pelo Ministério da Economia para os demais órgãos do SISP a primeira versão do CBC com 12 atributos, por

meio da adesão facilitada à base de dados do Cadastro de Pessoa Física (CPF). Serão oferecidas duas formas contratação (API light ou blockchain) por meio

dos planos digitais aos órgãos de forma de centralizada , gerando um potencial de economia de 92%, ou seja, mais de 920 milhões de reais

Tal iniciativa veio atender ao Decreto 9.723/2019, que torna o número do CPF suficiente e substitutivo para apresentação de documentos para fins de acesso

a informações e serviços e de obtenção de benefícios perante os órgãos e entidades do Poder Executivo federal.

Iniciativa: 06L1 - Instituição da política da governança digital

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: Secretaria de Governo Digital/SEDGG/ME

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: 1)No primeiro semestre foi mantida a prática de monitoramento da EGD, coleta de insumos para avaliação e revisão da

EGD; 2) No mês de agosto foi iniciada as ações de planejamento para construção de um novo instrumento estratégico para guiar o governo no desafio de

transformação digital. 2) Entre os meses de setembro e novembro foram realizadas as ações, em parceria com a ENAP, para elaboração da Estratégia de

Governo Digital por meio de uma série de oficínas temáticas, análise de resultados destas oficinas e consulta pública. 3) No mês de Dezembro foi elaborado

e tramitado processo para instituição da nova EGD por meio de decreto.

Iniciativa: 06L2 - Promoção do compartilhamento de infraestruturas e serviços por intermédio das redes de comunicação do governo

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: Secretaria de Governo Digital/SEDGG/ME
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Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: O Ministério da Economia, como Órgão Central da Administração, possui vocação para governança de serviços

compartilhados. Em um cenário de limitação fiscal é natural o compartilhamento de recursos é um poderoso instrumento para se aumentar a eficiência na

Administração Pública.

Em ações de tecnologia da informação, a centralização e compartilhamento de recursos já é natural em diversos países, tanto na iniciativa privada quando no

setor público. A economia ocorre principalmente em duas ocasiões: no compartilhamento do processo de contratação e na execução de um contrato

centralizado e compartilhado.

Nesta direção, 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 25 novas obras de acesso e 10 adequações no backbone.

Atualmente, existem 99 órgãos públicos conectados à rede por intermédio de 250 pontos de conexão, uma extensão de rede de fibra ótica de 250 km,

gerando uma economia anual de cerca de R$ 42 milhões. Esta economia advém principalmente dos baixos custos de interconexão entre os órgãos com alta

banda de comunicação (até 10Gbps).

Iniciativa: 06L3 - Implementação da gestão da identidade e ampliação da certificação digital nos sistemas estruturantes

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: Secretaria de Governo Digital/SEDGG/ME

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: A plataforma de serviço de autenticação única do cidadão (Login Único) é um mecanismo de acesso digital do usuário aos

serviços públicos. A solução garante a identificação única de cada cidadão que acessa os serviços digitais do Governo Federal, reduzindo problemas, por

exemplo, a existência de diversos logins para cada sistema. O Login Único também favorece a economicidade de gastos, pois dispensa a necessidade de

cada órgão criar seu próprio instrumento de acesso.

Até 2019, mais de 460 serviços públicos digitais foram integrados à Plataforma de Autenticação Única, envolvendo mais de 15 Órgãos Públicos Federais,

27 Unidades da Federação e 2 Municípios. O Login Único possui mais de 45 milhões de contas cadastradas (cidadãos). Somente em dezembro de 2019,

mais de 9 milhões de cidadãos acessaram os serviços públicos digitais utilizando a Plataforma de Autenticação Única.

Os principais resultados alcançados em 2019 foram:

i) Absorção do autenticador utilizado pelo INSS;

ii) Integração com os serviços do DENATRAN, absorvendo mais de 5 milhões de novas contas;

iii) Adição de duas formas de criação de conta e recuperação de senha (KBA INSS e Internet Banking); e

iv) Integração com as Juntas Comerciais de todas as Unidades da Federação.

Iniciativa: 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

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: AGU

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: 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.

O aperfeiçoamento do Sistema AGU de Inteligência Jurídica – Sapiens está em pleno andamento e desenvolvimento, através da realização das seguintes

iniciativas:

- Implantação total dos processos Administrativos e Consultivos em meio eletrônico e híbrido;

- Implantação total dos processos Judiciais dentro do volume estimado total em integração com os Tribunais, onde tal integração já foi implantada;

- Implantação parcial dos processos de Dívida, cuja utilização está estimada em 40% do volume estimado total;

- Implantação parcial dos módulos Disciplinar e Cálculos Judiciais;

- Desenvolvimento do módulo Ouvidoria em andamento, para posterior implantação no sistema;

- Desenvolvimento do Barramento de Integração do SEI concluído, implantado parcialmente e em expansão;

- Realização de reuniões gerenciais de comitê para desenvolvimento e implantação de medidas evolutivas, visando otimização do Processo Eletrônico

Nacional no âmbito da AGU.

Iniciativa: 06L5 - Apoio ao alinhamento, de forma contínua, do planejamento de segurança da informação e comunicações e de segurança cibernética

dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal (APF), direta e indireta, aos respectivos planejamentos estratégicos institucionais

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: GSI/PR

Iniciativa: 06L6 - Orientação aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal no desenvolvimento de indicador de nível de maturidade de

segurança da informação e comunicações e de segurança cibernética, como um mecanismo de acompanhamento e avaliação interna.

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: GSI/PR
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Iniciativa: 06L8 - Aprimoramento, disseminação e compartilhamento de mecanismos de gestão pública nas áreas de segurança da informação e

comunicações e de segurança cibernética no Governo Federal

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: GSI/PR

Iniciativa: 06L9 - Modernização de métodos e de processos que fomentem maior confiança no acesso e na troca de informação entre sociedade e Estado

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: GSI/PR

Iniciativa: 06LA - Promoção de parcerias com Escolas de Governo para a inserção de cursos e disciplinas de segurança da informação e comunicações e

de segurança cibernética, visando a formação continuada dos agentes públicos nestas áreas

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: GSI/PR

Iniciativa: 06LB - Massificação e aperfeiçoamento da Certificação Digital ICP – Brasil e outras tecnologias de segurança da informação e identificação

digital necessárias às transações eletrônicas de interesse da União, dos Estados e dos Municípios, do Distrito Federal e da sociedade, mediante a garantia

de pleno funcionamento da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira e do Carimbo do Tempo da ICP – Brasil

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: ITI/PR

Iniciativa: 07FU - Implantação da Advocacia Pública Eletrônica e-AGU

Informações Básicas

Individualizada:Sim

Outras Informações: AGU
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Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: A Advocacia-Geral da União atua perante os 92 (noventa e dois) Tribunais do Brasil, o que demanda um grande esforço

no desenvolvimento e sustentação de integrações com os mais de 100 (cem) sistemas de processo judicial eletrônicos. Atualmente, a integração está em

produção com os seguintes sistemas:

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF); TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA (TJBA) - 1A INSTÂNCIA; TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA

(TJBA) - 2A INSTÂNCIA; TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA (TJPB) - 1A INSTÂNCIA; TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA (TJPB) - 2A

INSTÂNCIA; TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (TJMT) - 1A INSTÂNCIA; TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (TJMT) - 2A

INSTÂNCIA; TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS (TJMG) - 1A INSTÂNCIA; TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO (TJPE) - 1A

INSTÂNCIA; TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO (TJPE) - 2A INSTÂNCIA; TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDÔNIA (TJRO) - 1A

INSTÂNCIA; TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDÔNIA (TJRO) - 2A INSTÂNCIA; TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA (TJSC) - 1A

INSTÂNCIA - EPROC V2; TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA (TJSC) - 2A INSTÂNCIA - EPROC V2; TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE

SÃO PAULO (TJSP) – ESAJ; TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (TJDFT) - 1A INSTÂNCIA; TRIBUNAL DE

JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (TJDFT) - 2A INSTÂNCIA; TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO (TJMA) - 1A

INSTÂNCIA; TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO (TJMA) - 2A INSTÂNCIA; TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ (TJPR) – PROJUDI;

TRIBUNAL REGIONAL DA 1A REGIÃO (TRF1) - ECINT TR; TRIBUNAL REGIONAL DA 1A REGIÃO (TRF1) - ECINT TRF E TUJ; TRIBUNAL

REGIONAL DA 1A REGIÃO (TRF1) - ECINT VARAS E JEF; TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIÃO (TRT1) - 1A INSTÂNCIA;

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIÃO (TRT1) - 2A INSTÂNCIA; TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A REGIÃO

(TRT11) - 1A INSTÂNCIA; TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A REGIÃO (TRT11) - 2A INSTÂNCIA; TRIBUNAL REGIONAL DO

TRABALHO DA 12A REGIÃO (TRT12) - 1A INSTÂNCIA; TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIÃO (TRT12) - 2A INSTÂNCIA;

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A REGIÃO (TRT13) - 1A INSTÂNCIA; TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A

REGIÃO (TRT13) - 2A INSTÂNCIA; TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14A REGIÃO (TRT14) - 1A INSTÂNCIA; TRIBUNAL

REGIONAL DO TRABALHO DA 14A REGIÃO (TRT14) - 2A INSTÂNCIA; TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16A REGIÃO (TRT16) -

1A INSTÂNCIA; TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16A REGIÃO (TRT16) - 2A INSTÂNCIA; TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

DA 17A REGIÃO (TRT17) - 1A INSTÂNCIA; TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A REGIÃO (TRT17) - 2A INSTÂNCIA; TRIBUNAL

REGIONAL DO TRABALHO DA 18A REGIÃO (TRT18) - 1A INSTÂNCIA; TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18A REGIÃO (TRT18) -

2A INSTÂNCIA; TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIÃO (TRT19) - 1A INSTÂNCIA; TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

DA 19A REGIÃO (TRT19) - 2A INSTÂNCIA; TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIÃO (TRT2) - 1A INSTÂNCIA; TRIBUNAL

REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIÃO (TRT2) - 2A INSTÂNCIA; TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A REGIÃO (TRT20) - 1A

INSTÂNCIA; TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A REGIÃO (TRT20) - 2A INSTÂNCIA; TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

DA 21A REGIÃO (TRT21) - 1A INSTÂNCIA; TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A REGIÃO (TRT21) - 2A INSTÂNCIA; TRIBUNAL

REGIONAL DO TRABALHO DA 22A REGIÃO (TRT22) - 1A INSTÂNCIA; TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A REGIÃO (TRT22) -

2A INSTÂNCIA; TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A REGIÃO (TRT24) - 1A INSTÂNCIA; TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

DA 24A REGIÃO (TRT24) - 2A INSTÂNCIA; TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3A REGIÃO (TRT3) - 1A INSTÂNCIA; TRIBUNAL

REGIONAL DO TRABALHO DA 3A REGIÃO (TRT3) - 2A INSTÂNCIA; TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A REGIÃO (TRT4) - 1A

INSTÂNCIA; TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A REGIÃO (TRT4) - 2A INSTÂNCIA; TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA

5A REGIÃO (TRT5) - 1A INSTÂNCIA; TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A REGIÃO (TRT5) - 2A INSTÂNCIA; TRIBUNAL

REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGIÃO (TRT6) - 1A INSTÂNCIA; TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGIÃO (TRT6) - 2A

INSTÂNCIA; TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIÃO (TRT7) - 1A INSTÂNCIA; TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA

7A REGIÃO (TRT7) - 2A INSTÂNCIA; TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A REGIÃO (TRT8) - 1A INSTÂNCIA; TRIBUNAL

REGIONAL DO TRABALHO DA 8A REGIÃO (TRT8) - 2A INSTÂNCIA; TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A REGIÃO (TRT9) - 1A

INSTÂNCIA; TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A REGIÃO (TRT9) - 2A INSTÂNCIA; TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A

REGIÃO (TRF1) - 1A INSTÂNCIA; TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIÃO (TRF1) - 2A INSTÂNCIA; TRIBUNAL REGIONAL

FEDERAL DA 2A REGIÃO (TRF2) - ESPÍRITO SANTO; TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIÃO (TRF2) - RIO DE JANEIRO;

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIÃO (TRF2) - 1A INSTÂNCIA - ESPÍRITO SANTO - EPROC V2; TRIBUNAL REGIONAL

FEDERAL DA 2A REGIÃO (TRF2) - 1A INSTÂNCIA - RIO DE JANEIRO - EPROC V2; TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIÃO

(TRF2) - 2A INSTÂNCIA; TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIÃO (TRF2) - 2A INSTÂNCIA - EPROC V2; TRIBUNAL REGIONAL

FEDERAL DA 3A REGIÃO (TRF3) – JEF; TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO (TRF3) - 1A INSTÂNCIA; TRIBUNAL REGIONAL

FEDERAL DA 3A REGIÃO (TRF3) - 2A INSTÂNCIA; TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO (TRF4) - 1A INSTÂNCIA – PARANÁ;

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO (TRF4) - 1A INSTÂNCIA - RIO GRANDE DO SUL; TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA

4A REGIÃO (TRF4) - 1A INSTÂNCIA - SANTA CATARINA; TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO (TRF4) - 2A INSTÂNCIA;

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A REGIÃO (TRF5) - 1A INSTÂNCIA – ALAGOAS; TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A REGIÃO

(TRF5) - 1A INSTÂNCIA – CEARÁ; TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A REGIÃO (TRF5) - 1A INSTÂNCIA – PARAÍBA; TRIBUNAL

REGIONAL FEDERAL DA 5A REGIÃO (TRF5) - 1A INSTÂNCIA – PERNAMBUCO; TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A REGIÃO (TRF5) -

1A INSTÂNCIA - RIO GRANDE DO NORTE; TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A REGIÃO (TRF5) - 1A INSTÂNCIA – SERGIPE;

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A REGIÃO (TRF5) - 2A INSTÂNCIA; TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (TSE); TURMA NACIONAL

DE UNIFORMIZAÇÃO (TNU); TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO (TNU) - EPROC V2.

Perfazendo um total de 90 integrações.
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Listagem por: Programa

Programa: 2081 - Justiça, Cidadania e Segurança Pública

Órgão: 63000 - Advocacia-Geral da União

Elementos a serem exibidos: Objetivos; Metas; Regionalização das Metas; Iniciativas; Med. Institucionais;

Filtro selecionado

PROGRAMA: 2081 - Justiça, Cidadania e Segurança Pública

Informações do Monitoramento

Relatório de Avaliação do Programa: MJSP_2081___Relat_rio_de_Avalia__o_2019___PPA_V._Final.docx

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 e Segurança Pública

Informações do Monitoramento

Análise Situacional do Objetivo: 1 Secretaria Nacional de Justiça – SENAJUS:

No âmbito da Secretaria Nacional de Justiça – SENAJUS, para o período de 2019, observadas as suas competência legais previstas no Decreto nº 9.662, de

1º de janeiro de 2019, os recursos foram direcionados para a implementação de políticas públicas como a) política nacional de migrações, especialmente

quanto à nacionalidade, à naturalização, ao regime jurídico e à migração; b) política nacional sobre refugiados; c) política nacional de enfrentamento ao

tráfico de pessoas; d) políticas públicas de classificação indicativa; e e) políticas públicas de modernização, aperfeiçoamento e democratização do acesso à

justiça e à cidadania.

Com relação ao exercício em questão, para consecução das políticas propostas e resultados alcançados pela SENAJUS, sobressaem-se as especificações e os

avanços detalhados por meio das Metas e Iniciativas, respectivas às políticas públicas migratórias e de acesso à justiça da Secretaria, contempladas no

Objetivo objeto da análise.

Na área de políticas migratórias (unidade: Departamento de Migrações – DEMIG), são destacados os avanços para a implementação de ferramentas

eletrônicas – Sistema Naturalizar-se Brasileiro - Sistema Informativo Expulsão Sisexp - Observatório das Migrações Internacionais OBMigra. Na mesma

seara da política pública, o trabalho realizado sobre o passivo de processos de naturalização, impactando consideravelmente no prazo médio de análise

desses requerimentos. Outro ponto relevante, foi a implantação de núcleos - Escritórios Regionais da Coordenação-Geral do Comitê Nacional para os

Refugiados - que visam o atendimento e assentamento do cidadão estrangeiro e o seu reconhecimento como refugiado.

Na área de políticas de acesso à justiça (unidade: Departamento de Promoção de Políticas de Justiça – DPJUS), no escopo da Escola Nacional de Prevenção

e Solução de Conflitos – ENAPRES, destacam-se o Pacto da Escuta Especializada: estratégia de articulação dos órgãos envolvidos na rede, para garantia de

direitos da criança e do adolescente; e o Pacto pelas Mulheres: estratégia interinstitucional, que reúne representantes dos três poderes e demais áreas da

sociedade. Ressalta-se também a celebração de cooperação técnica com organismo internacional para instituição do Observatório da Justiça ObJus e

modernização da Escola Nacional de Prevenção e Solução de Conflitos.

Maiores detalhes de dados e informações que explicitam o desenvolvimento dessas e outras ações para a devida evolução do Objetivo 1043, seguem

dispostos nas Metas e Iniciativas correlacionadas.

2 Arquivo Nacional – AN:

No ano de 2019, o Arquivo Nacional atuou na ampliação do acesso à informação no âmbito do Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos – SIGA, por

meio da prestação de 1.677 orientações técnicas a 165 órgãos e entidades integrantes do SIGA. Foram realizadas, também, capacitações na área de gestão de

documentos de 632 servidores públicos federais e aprovadas as eliminações de, aproximadamente, 42.763 metros lineares de documentos arquivísticos da

administração pública federal, ou seja, 299.340.230 de folhas de documentos eliminados. Foram desenvolvidas também ações para ampliação da

disponibilização de informações ao cidadão de 94 fundos documentais, por meio do processamento técnico de 290.254 documentos, da reformatação de

672.743 documentos, da conservação de 621.416 documentos e da restauração de 3.251 documentos, que resultaram em 15.835.233 acessos ao acervo sob

sua guarda.

O Arquivo Nacional estabeleceu, em 2019, parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada – Ipea para construção de cenários prospectivos para

o SIGA e com a Universidade Federal Fluminense para desenvolvimento de ações de capacitação na modalidade de educação a distância voltadas para

servidores públicos federais. Destaca-se ainda a realização de outras iniciativas realizadas para aprimoramento do SIGA como a elaboração da minuta de

Decreto que define a Política de Gestão de Documentos e Arquivos do Poder Executivo Federal e o início do desenvolvimento do Sistema de Governança

do SIGA.

Importante destacar que foram realizadas diversas iniciativas em 2019 que possibilitarão uma ampliação nos acessos aos documentos custodiados, tais

como: i) início do desenvolvimento de um novo Sistema de Informações do Arquivo Nacional para consulta ao acervo; ii) estabelecimento de parceria com

o com o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia para desenvolvimento de solução para recolhimento dos documentos de sistemas de

negócios dos órgãos e entidades do SIGA ao repositório digital do Arquivo Nacional; iii) estabelecimento de acordos de cooperação técnica para

organização, digitalização e disponibilização de acervos mais consultados; iv) maior exposição da instituição na mídia e a maior interação com os usuários

por meio das redes sociais (aumento de 35,9% no número de seguidores relação ao ano de 2018).

O Arquivo Nacional atuou para o alcance da meta de modernização da gestão de documentos nos órgãos e entidades integrantes do SIGA, a partir de

diversas iniciativas, dentre elas, a realização das orientações técnicas e a criação de instrumento para aferir o grau de desenvolvimento dos programas de

gestão de documentos nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal. Além disso, o número de acessos ao acervo sob guarda do Arquivo

Nacional alcançou 43.625.058 de acessos no período de 2016 a 2019, o que representa uma execução de 727% da meta prevista para o período 2016-2019.

Contribuíram para a superação da meta, a realização das iniciativas previstas no plano relativas ao tratamento técnico e reformatação dos documentos e a

ampliação e atualização do parque tecnológico do Arquivo Nacional, com ênfase na implantação de repositório arquivístico digital confiável, para
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ampliação do acesso online aos documentos sob a guarda do Arquivo Nacional.

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

Órgão: Advocacia-Geral da União

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Meta: Principais medidas adotadas:

1. Implementação de novas rotinas destinadas a conferir celeridade ao deslinde das divergências no âmbito do DECOR;

2. Criação das Câmaras Nacionais de Uniformização pela Portaria CGU n.º 03, de 14 de junho de 2019;

3. Encerramento da primeira fase para criação das Consultorias Jurídicas da União Especializadas Virtuais (e-CJUs), que promoverão a partir de abril de

2020 uma distribuição nacional e desterritorializada dos processos consultivos dos Estados da Federação;

4. Remodelo da CCAF com objetivo de reduzir burocracia;

5. Publicação da 2ª Edição do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis com a inclusão de práticas de gestão pública sustentável;

6. Aprovação de modelo de Acordo de Cooperação Técnica, sem repasse de recursos, celebrados entre órgãos e entidades da Administração Pública,

conferido maior uniformidade e eficiência na atuação dos gestores;

7. Atualização de todos os modelos de editais, termos de referência, projetos básicos, contratos administrativos e lista de verificação;

7. Modelagem dos processos de trabalho da Consultoria-Geral da União - CGU, com base no Decreto n. 9.203/2017 e na recomendação do Tribunal de

Contas da União - TCU (Acórdão n. 2138/2017);

8. Redução do passivo de processos. A CGU desenvolveu uma iniciativa para acabar com os processos relativos a anos anteriores a 2019;

9. Mapeamento e arquivo de documentação física em armários e gavetas das unidades da CGU-Sede com envio ao Arquivo-Geral da AGU;

10. Redução do quadro de servidores e melhor distribuição na realização das tarefas;

11. Montagem do novo painel de monitoramento de produtividade consultiva;

12. Aperfeiçoamento e uniformização das páginas de todos os órgãos ligados à Consultoria-Geral da União na intranet;

13. Disponibilização na intranet dos pareceres do DECOR e das manifestações jurídicas (excluídas as de cunho restrito) de todos os órgãos do Consultivo;

14. Disponibilização na intranet dos pareceres vinculantes do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República;

15. Atualização dos atos normativos da Consultoria-Geral da União no AGU Atos e na página da CGU na intranet;

16. Expedição, pelo Consultor-Geral da União, de ato normativo que obriga a alimentação das páginas da intranet - Portaria nº 05, de 06 de setembro de

2019;

17. Formulação e implantação de novo Fluxo de Procedimento de Conciliação da CCAF, pela OS CCAF nº 04/2019, com a criação do PEC (Plano

Estratégico da Conciliação), inserção do elemento "viabilidade de propostas de acordo" como requisito do juízo de admissibilidade e formalização

normativa "parecer de conformidade jurídica";

18. Implantação de procedimento de seleção simplificada dos novos conciliadores/mediadores por análise de perfil;

19. Implantação da OS CCAF n.º 01/2019, com desconcentração do exame de admissibilidade dos procedimentos de conciliação nas Câmaras Locais de

Conciliação - CLCs pelos coordenadores;

20. Aperfeiçoamento dos modelos de pareceres referentes à análise de atos normativos, a fim de assegurar o enfretamento de todos os pontos necessários

quanto à constitucionalidade formal e material da proposta submetida à sanção presidencial.
Classificação da Meta: Meta alcançada

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

Órgão: Advocacia-Geral da União

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Meta: Foram divulgadas 10 Orientações em Matéria Constitucional.

Foi, ainda, publicada a Portaria SGCT 09/2019, que institui o modelo de gestão judicial com o objetivo de aperfeiçoar os processos de trabalho internos, a

atuação estratégica, a gestão de riscos judiciais, a gestão do conhecimento e a racionalização das atividades judiciais, jurídicas e administrativas necessárias

à representação eficiente, efetiva e uniforme dos interesses da União perante o Supremo Tribunal Federal.

Entre as medidas adotadas para desenvolver a capacidade de atuar nos litígios observa-se:

No âmbito da atuação da Procuradoria-Geral da União – PGU a meta de sucesso judicial esperada para 2019 era de 56% e foi alcançada 62,69%, uma vez

que a união passa a  ganhar mais  processos do que perder .  Esse monitoramento está  disponível  na intranet  da PGU em:

https: / /powerbi .agu.gov.br/Reports /powerbi /PGU/TaxaSucessoSetorRepercussao?rs:Embed=true

No que se refere à atuação da Procuradoria-Geral Federal – PGF realizou-se, de janeiro a novembro de 2019, 183.805 acordos judiciais, importando em

economia de R$337.343.985,91 em recursos públicos. Tais números importam em incremento da ordem de 25% em relação aos acordos feitos no ano

anterior. Paralelamente a PGF realizou mutirões junto ao STF, STJ, TNU e todos os TRFs com o objetivo de reduzir o acervo processual envolvendo o

INSS.

Registra-se ainda as seguintes ações promovidas pela Consultoria-Geral da União/AGU:

1. Projeto de remodelo da CCAF com objetivo de reduzir burocracia e conferir celeridade ao procedimento inerente à Câmara de Conciliação;

2. Aperfeiçoamento e expansão do Núcleo Especializado em Arbitragem;

3. Criação das Câmaras Nacionais de Uniformização, regulamentadas pela Portaria CGU n.º 03, de 14 de junho de 2019;

Entre as medidas relacionadas à capacitação destacam-se que no período de 2016 a 2019 foram realizados quarenta e três eventos com 2.998 vagas e um

total de 687h/a, sendo capacitadas 1.015 pessoas. No ano de 2019, foram realizados nove eventos de capacitação sobre os temas Conciliação, Mediação,

Negociação e Arbitragem, totalizando 62h/a de carga horária. Foram ofertadas 604 vagas e capacitadas 272 pessoas, entre membros das carreiras jurídicas e

servidores da AGU e de entidades parceiras.
Classificação da Meta: Meta alcançada
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INICIATIVAS

Iniciativa: 04WQ - Fortalecimento da Estratégia Nacional de Não-Judicialização visando a redução de conflitos judicializados e fomento de métodos de

solução autocompositiva de conflitos no país, no setor público e privado.

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: Unidade Responsável - SNJ

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: No âmbito do acesso à justiça, destaca-se a Estratégia Nacional de Promoção de Políticas de Justiça (EJUS), ambiente de

articulação para a construção de políticas públicas em conjunto com os demais integrantes do sistema de justiça, instituída pela Portaria nº 864, de 28 de

novembro de 2019 e que alterou a abordagem antes adotada pela Estratégia Nacional de Não Judicialização – ENAJUD.  A atual Estratégia consiste na

articulação interinstitucional e multidisciplinar entre entidades públicas e privadas e que tem por objetivo desenvolver, consolidar e difundir procedimentos,

mecanismos e métodos alternativos de solução de conflitos, contribuindo com a ampliação do acesso ao sistema de justiça e a efetivação de direitos. Dentro

da EJUS, em 2019, foram celebrados dois Pactos: o Pacto da Escuta Especializada e o Pacto pelas Mulheres.

Em novembro foi celebrado Projeto de Cooperação Técnica Internacional (PRODOC) com Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e

Cultura (UNESCO), título “Observatório de Políticas de Justiça – ObJus e Escola Nacional de Prevenção e Solução de Conflitos do Ministério da Justiça e

Segurança Pública”, código UNESCO 914BRZ3049, extrato publicado no Diário Oficial da União de 6 de dezembro de 2019, que possui como objetivos

imediatos contribuir para a instituição do Observatório e desenvolver a Escola, citados no título do Projeto .

Iniciativa: 04WS - Redução do grau de vulnerabilidade social em zonas de alto nível de violência, por meio da prevenção e resolução de conflitos e do

estímulo a projetos educacionais, esportivos e culturais.

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: Unidade Responsável: Secretaria de Reforma do Judiciário - SRJ.

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: O Departamento de Promoção de Políticas de Justiça celebrou dois pactos em 2019 para reduzir a violência praticada

contra grupos vulneráveis, a saber:

i) Pacto da Escuta Especializada: uma estratégia de articulação dos órgãos envolvidos na rede de garantia de direitos da criança e adolescente para

implementação dos dois institutos criados pela referida Lei: a escuta especializada e o depoimento especial. Esses dois institutos têm por objetivo garantir

que as vítimas tenham sua integridade resguardada durante o processo de apuração dos fatos, e que não sejam expostas a processos que reforcem o trauma

vivido. Além do MJSP, assinaram o pacto o Conselho Nacional de Justiça, os ministérios da Casa Civil, da Educação, da Saúde, da Cidadania, da Mulher,

da Família e dos Direitos Humanos, a primeira-dama Michelle Bolsonaro, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Nacional do Ministério Público, o

Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil (CONCPC), a Defensoria Pública da União e o Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais (Condege),

prevendo a entrega de um fluxo geral que sirva de base para a atuação em nível estadual e municipal dos órgãos envolvidos nessa estratégia e que reflita as

atividades necessárias de todos os envolvidos, que seja consensual e que seja passível de adaptação às diferentes realidades regionais.

ii) Pacto pelas Mulheres: uma estratégia interinstitucional, reunindo representantes dos três poderes e diversas entidades. Assinam o Pacto, além do

Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Conselho Nacional de Justiça, Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Ministério das Relações

Exteriores, Ministério da Cidadania, Senado Federal, Câmara dos Deputados, Conselho Nacional do Ministério Público, Defensoria Pública da União,

Conselho Nacional dos Defensores Públicos Gerais e Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil. O Pacto foi proposto para promover a articulação entre

seus signatários de forma a otimizar esforços na implementação de ações que contribuam para prevenir e combater a violência contra a mulher. Os eixos

temáticos de atuação são os seguintes: 1) aperfeiçoamento do marco normativo de proteção às mulheres vítimas de violência; 2) proposição de políticas de

geração de renda para mulheres em situação de vulnerabilidade; 3) proposição de medidas preventivas e recompositivas da paz familiar; 4) desenvolvimento

de programas educativos de ressocialização do agressor; 5) desenvolvimento de programas educativos de prevenção à violência contra a mulher; 6)

atendimento, pelo poder público, das mulheres vítimas de violência; 7) promoção de políticas de combate ao tráfico de mulheres e de atendimento a

mulheres vítimas de violência no exterior.

Ademais, o Departamento atua na proteção da criança e do adolescente por meio da classificação indicativa.

A Classificação Indicativa, prevista constitucionalmente como competência da União, regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e

disciplinada por Portarias do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), consiste na informação à família para as quais obras audiovisuais (televisão,

mercado de cinema e vídeo, jogos eletrônicos, aplicativos e jogos de interpretação – RPG), são recomendáveis, levando em conta três temas distintos: “sexo

e nudez”, “drogas” e “violência”, de acordo com as faixas etárias.

As obras para Cinema, DVD, Jogos em mídia física e RPG são analisadas previamente (classificação prévia) para que sejam ofertadas ao público com a

informação da classificação indicativa. As destinadas à televisão aberta, por assinatura, vídeos por demanda, jogos online e aplicativos são classificados

pelas emissoras, produtores ou desenvolvedores (autoclassificação) e, quando disponibilizadas ao mercado, são sistematicamente monitoradas pela unidade.

 Jogos eletrônicos e aplicativos são analisados seguindo a metodologia e os critérios do Guia Prático de Classificação Indicativa. Para os games e aplicativos

disponíveis em lojas virtuais foi criado, a partir de parceria entre a SNJ e diversas agências internacionais, o Sistema Coalizão Internacional de Classificação

Etária (IARC) como alternativa prática para a autoclassificação, que atualmente é o sistema utilizado por quatro das maiores lojas mundiais de games e

aplicativos.

Ainda no processo de classificação, foi implementada a automatização da etapa de inscrição processual de obras audiovisuais, a partir de 2019, por meio do

recurso de peticionamento eletrônico do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do Ministério, além de realização de reuniões do Comitê de

Acompanhamento da Sociedade Civil para a classificação indicativa e oficinas regionais para a disseminação social da política pública de classificação.

Atualmente é desenvolvido o projeto Sistema CLASSIND, um banco de dados para armazenas os dados históricos sobre as classificações indicativas

atribuídas às obras audiovisuais e informá-las ao cidadão sempre quando forem solicitadas, além do projeto de Inteligência artificial de reconhecimento de

conteúdos em obras audiovisuais que reconhecerá o conteúdo presente no vídeo em comento, identificando a presença de elementos identificáveis, conforme

os critérios de classificação indicativa estabelecidos.
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Iniciativa: 04WT - Aumento do número de capacitações em técnicas de mediação por ano no país.

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: Unidade Responsável - SNJ

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: A Portaria nº 863, de 28 de novembro de 2019, instituiu a Escola Nacional de Prevenção e Solução de Conflitos

(ENAPRES) alterando as competências da Escola Nacional de Mediação e Conciliação (ENAM). A Escola realiza importantes atividades de ensino,

capacitação e pesquisa sobre técnicas de mediação e conciliação, capacitando, com ênfase para a solução extrajudicial, os conflitos no âmbito dos mercados

regulados, como telefonia, saúde e mercado financeiro.

No intuito de apresentar iniciativas eficazes e inovadoras sobre métodos alternativos de solução de conflitos, e para promover troca de experiências e

aproximação entre os atores responsáveis pela criação e implementação de medidas para solução de conflitos, foi realizado no Palácio da Justiça o

Seminário Melhores Práticas em Solução de Conflitos, em 15 de agosto de 2019.

Em novembro de 2019 foi celebrado Projeto de Cooperação Técnica Internacional (PRODOC) com a UNESCO visando a modernização da ENAPRES.

Ademais, mediante parceria com a Escola da Advocacia-Geral da União – EAGU, foram promovidos cursos sobre solução pacífica de conflitos. Também

foi realizado o Projeto Acordando na Escola, que em suas quatro edições contou com palestras acerca de mediação e conciliação de conflitos. No dia 06 de

dezembro de 2019 foi realizada a I Conferência Internacional de Prevenção e Solução de Conflitos que foi idealizada com o objetivo de oferecer

conhecimentos teóricos, de contribuir para revelar o estado da arte e apresentar experiências bem-sucedidas que possuam caráter paradigmático na seara da

prevenção e solução de conflitos.

Iniciativa: 04WV - Aprimoramento dos procedimentos de provimento e vacância de magistrados no Ministério da Justiça, modernizando o

processamento e publicizando a tramitação interna dos processos.

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: Unidade Responsável - SNJ

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: Acerca dos processos de provimento e vacância de cargos de magistrados, são utilizadas diretrizes e modelo ético

estabelecidos pelo MJSP, visando dar transparência, eficiência e segurança às atividades. Neste modelo, busca-se otimizar as ações do setor por meio de

aperfeiçoamento da interlocução institucional, a utilização de ferramentas administrativas disponibilizadas pela instituição.

No que diz respeito ao provimento (nomeação), há a adequação dos seus atos ao modelo de tramitação implementado pelo Decreto 10.125, de 21 de

novembro de 2019. Após a edição desse Decreto, está em fase de formação um marco técnico-normativo interno orientador dos procedimentos internos ao

MJSP, a fim de definir de forma clara e objetiva os procedimentos e rotinas relativos aos processos.

Neste período foram adotadas ações voltadas a processos de seleção de pessoal para atrair servidores, de outras áreas da administração direta e indireta,

interessados em atuar nesta pauta, e solicitação de designação de cargo em comissão para o desenvolvimento da atividade, aprimoramento e construção de

boas práticas, estreitamento e abertura de novos canais de comunicação institucional.

Iniciativa: 04WY - Realização de 45.440 ações de tratamento técnico e de 312.316 ações de reformatação dos acervos sob custódia do Arquivo Nacional

ao final de 2019.

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: Unidade Responsável: Arquivo Nacional - AN.

Iniciativa alterada na revisão do PPA de 2017 para refletir melhor as ações de tratamento técnico realizadas pelo Arquivo Nacional

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: No ano de 2019, foram desenvolvidas ações para tratamento e digitalização de 94 fundos documentais, que resultaram na

ampliação da disponibilização de informações ao cidadão, das quais cabe destacar: i) processamento técnico de 290.254 documentos (aumento de 56,4%

relativamente a 2018); ii) reformatação de 666.658 documentos (aumento de 235,6% em comparação com 2018); iii) conservação de 612.813 documentos

(aumento de 64,4% em relação a 2018); iv) restauração de 3.251 documentos. Além disso, foram emitidas 905 certidões probatórias, bem como estavam

disponíveis para acesso ao público 502.609 documentos digitais no Sistema de Informações do Arquivo Nacional (SIAN), tendo sido publicados no sistema

66.263 novos registros sobre o acervo custodiado. O Arquivo Nacional também prestou 96 orientações técnicas a diversas instituições e capacitou 588

profissionais em processamento e preservação de documentos, o que representa um aumento, respectivamente, de 104,3% e 23,8% em relação a 2018.

Importante destacar que foi firmada parceria com o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia que possibilitará o desenvolvimento de

solução para recolhimento dos documentos de sistemas de negócios dos órgãos e entidades do SIGA ao repositório digital do Arquivo Nacional. Foram

estabelecidos, ainda, acordos de cooperação técnica para organização, digitalização e disponibilização de acervos mais consultados e iniciou-se o

desenvolvimento do novo Sistema de Informações do Arquivo Nacional, com vistas à melhoria do atendimento ao cidadão.

Iniciativa: 04X0 - Ampliação e atualização do parque tecnológico do Arquivo Nacional, com ênfase na implantação de repositório arquivístico digital

confiável para ampliação do acesso online aos documentos sob a guarda do Arquivo Nacional.

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: Unidade Responsável: Arquivo Nacional - AN.

Iniciativa alterada na revisão de 2017.

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: Em 2019, além da aquisição de equipamentos de tecnologia da informação para modernização do parque tecnológico, foi

firmada parceria com o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia que possibilitará o desenvolvimento de solução para recolhimento dos

documentos de sistemas de negócios dos órgãos e entidades do SIGA ao repositório digital do Arquivo Nacional. Para 2020-2023, está prevista a aquisição

de storage para ampliação da capacidade de armazenamento digital.
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Iniciativa: 04X6 - Realização de 2.000 orientações técnicas aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal integrantes do Sistema de Gestão de

Documentos de Arquivo – SIGA até 2019.

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: Unidade Responsável: Arquivo Nacional - AN.

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: No ano de 2019, o Arquivo Nacional prestou 1.677 orientações técnicas a 165 órgãos e entidades integrantes do SIGA,

com objetivo de orientar e acompanhar a implantação de programas de gestão de documentos, o que implica no acompanhamento de todo o ciclo vital dos

documentos produzidos pelos órgãos e entidades da administração pública, no exercício de suas funções, permitindo a produção racional dos documentos, a

preservação daqueles de valor permanente e a redução da massa documental produzida e acumulada, ao determinar quais documentos devem ser eliminados

a curto, médio e longo prazos, resultando em eficiência e economia de tempo e espaço e na utilização racional de recursos humanos, materiais e financeiros.

Iniciativa: 04X8 - Criação de instrumento para aferir o grau de desenvolvimento dos programas de gestão de documentos nos órgãos e entidades da

Administração Pública Federal.

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: Unidade Responsável: Arquivo Nacional - AN.

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: No ano de 2019, o Arquivo Nacional atuou na revisão do instrumento de diagnóstico e na escala de avaliação do grau de

desenvolvimento em gestão de documentos dos órgãos e entidades do SIGA para aplicação em 2020 e realização de um novo diagnóstico no âmbito do

SIGA, que permitirá o planejamento e o aprimoramento das ações do Arquivo Nacional como órgão central do sistema estruturador da administração

pública federal.

Iniciativa: 04XB - Fortalecimento da estrutura do Comitê Nacional de Refugiados – CONARE para atendimento adequado do crescente número de

solicitações de refúgio.

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: Unidade Responsável: Secretaria Nacional de Justiça - SNJ.

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: Escritórios Regionais: em 2019, foi formalizada a estrutura dos escritórios regionais da Coordenação-Geral do Comitê

Nacional para os Refugiados. Medida estruturante, os novos núcleos permitirão maior celeridade na análise das solicitações de reconhecimento da condição

de refugiado, que já chegam a 200 mil, e atendimento direto a solicitantes e a refugiados em São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro. Ressalte-se que os

estados de São Paulo e Rio de Janeiro estão entre os que mais concentram solicitações de reconhecimento da condição de refugiado, e a estruturação de

escritório nessas localidades potencializará a realização de entrevistas presenciais nessas localidades. 

Atualizações normativas: Além da estruturação dos escritórios regionais, o sistema de refúgio também foi fortalecido por meio de importantes decisões e

resoluções normativas adotadas pelo Comitê Nacional para os Refugiados (Conare) em 2019. Com especial destaque está a decisão sobre o reconhecimento

de situação de grave e generalizada violação de direitos humanos na Venezuela, o que permite a aplicação do art. 1º, inciso III, da Lei nº 9.474, de 22 de

julho de 1997, às solicitações de nacionais venezuelanos. Essa importante decisão, juntamente com a Resolução Normativa nº 29, de 14 de junho de 2019,

permitiram a adoção de procedimentos simplificados para solicitantes daquele país. Ademais, foi aprovada a Resolução Normativa nº 31, de 13 de

novembro de 2019 (ainda pendente de publicação), que vai harmonizar regras do sistema refúgio ao sistema migratório, bem como prever delegações de

competência e hipóteses de desistência expressa da solicitação de reconhecimento da condição de refugiado quando o requerente obtiver autorização de

residência no território nacional. Com essa medida, acredita-se em potencial alívio do sistema migratório, além de uma harmonização com uma regra do

sistema migratório geral.

Iniciativa: 04XC - Aperfeiçoamento dos fluxos de respostas a demandas em migrações e refúgio.

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: Unidade Responsável: Secretaria Nacional de Justiça - SNJ.

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: SISCONARE: Em 2019, houve o lançamento do Sisconare, sistema por meio do qual serão tramitadas as solicitações de

reconhecimento da condição de refugiado. Em projeto piloto desde janeiro, o Sisconare tornou-se, em 15 de setembro de 2019, o instrumento obrigatório

para solicitar, no Brasil, o reconhecimento da condição de refugiado, e, em dezembro de 2019, já registra cerca de 10% das solicitações atualmente

existentes. O processo de inclusão das solicitações no Sisconare está ocorrendo de forma gradativa: aqueles que já possuem solicitação devem realizar o

recadastro no momento de renovar o protocolo, de modo a inexistir ônus adicional àqueles que já possuem uma solicitação ativa. O Sisconare trará

melhorias à gestão de processos e celeridade à sua análise, além de permitir maior transparência, para os solicitantes, sobre a situação de seus pedidos.

Soluções Tecnológicas BI: em dezembro de 2019, o Conare reconheceu cerca de 21 mil refugiados venezuelanos. O escopo normativo que permitiu tal

reconhecimento foi a decisão, do Conare, de reconhecer a existência de grave e generalizada violação de direitos humanos na Venezuela, e a dispensa de

entrevista, prevista na Resolução Normativa nº 29, para casos manifestamente fundados. A partir desse arcabouço institucional, realizou-se o cruzamento de

bases de dados que permitiram chegar ao resultado mencionado. Os critérios utilizados nesse cruzamento foram: existência de documentação venezuelana, a

fim de comprovar a nacionalidade; maioridade civil; solicitantes que estejam em território nacional; e inexistência de óbices contra si.

Reassentamento: O ano de 2019 também foi marcado pelo reassentamento de 24 pessoas refugiadas, no âmbito do primeiro programa de reassentamento

capitaneado pelo Governo brasileiro. Outra importante iniciativa no marco das soluções duradouras foi o lançamento da cartilha de orientações financeiras a

imigrantes e refugiados, em parceria com o Banco Central. Essa cartilha, ao oferecer orientações essenciais à inserção financeira de refugiados, imigrantes e

solicitantes de reconhecimento da condição de refugiado, contribuiu para o processo de integração local dessas pessoas.
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Iniciativa: 04XD - Produção da matriz de coordenação de políticas públicas com outros órgãos federais e diretrizes para planos e políticas voltados a

órgãos e entidades da agenda migratória.

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: Unidade Responsável: Secretaria Nacional de Justiça - SNJ.

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: Atualmente, a produção da matriz de coordenação de políticas pública com outros órgãos federais e diretrizes para planos

e políticas voltados a órgãos e entidades da agenda migratória é constituída pela atuação de rede de atores envolvidos pelos a) do Conselho Nacional de

Imigração – CNIg, órgão quadripartite, composto por representantes de órgãos federais, representantes dos segmentos de empregadores e de trabalhadores,

além de representante da sociedade civil; b) Comitê Nacional para os Refugiados - CONARE, órgão colegiado, vinculado ao Ministério da Justiça e

Segurança Pública, que delibera sobre as solicitações de reconhecimento da condição de refugiado no Brasil. Ele também tem como competência orientar e

coordenar as ações necessárias à eficácia da proteção, assistência e apoio jurídico aos refugiados; e c) do Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de

Pessoas – CONATRAP, vinculado administrativamente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, o colegiado tem a missão de articular a atuação dos

órgãos e entidades públicas e privadas no enfrentamento ao tráfico de pessoas; para tanto são realizadas reuniões e encontros periódicos, no que concerne à

competência para articulação de ações e atividades desses órgãos colegiados e a políticas públicas que tenham interface com o tema, as quais resultam em

resoluções, atas, acordos dentre outras decisões, para promover a intersetorialidade das políticas.

No tocante aos imigrantes e refugiados venezuelanos, a referida articulação ocorre por meio do Comitê Federal de Assistência Emergencial, bem como por

meio do Subcomitê Federal para Recepção, Identificação e Triagem dos Imigrantes; do Subcomitê Federal para Acolhimento aos Imigrantes em Situação de

Vulnerabilidade; do Subcomitê Federal para Interiorização; e do Subcomitê Federal para Ações de Saúde aos Imigrantes.

Iniciativa: 06E9 - Consolidação do Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil – SINRIC, por meio da implantação da infraestrutura central e

das Unidades Regionais, necessárias à implementação do Cadastro Nacional de Registro de Identificação Civil - CANRIC e pela emissão dos

documentos do número único de Registro de Identidade Civil – RIC.

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: Unidade Responsável: Secretaria Executiva - SE/RIC.
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Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: Informa-se que não há nenhuma alteração em relação às informações prestadas no exercício anterior, à exceção da

revogação, pelo Decreto nº 9.784, de 7 de maio de 2019, do art. 2º ao 6º e do inciso I do art. 7º do Decreto 7.166, de 5 de maio de 2010 que criou o Sistema

Nacional de Registro Civil, instituiu seu Comitê Gestor e regulamentou disposições da Lei nº 9.454, de 7 de abril de 1997, e dá outras providências.

O Registro de Identidade Civil - RIC surgiu com a Lei nº 9.454 de 07 de abril de 1997, tendo como objetivo central a institucionalização de um novo

documento de identidade civil. Em 13 de outubro de 2009 foi sancionada a Lei nº 12.058 – art. 16 que alterou os arts. 1º e 2º e os §§ 1º e 2º do art. 3º da Lei

nº 9.454.

Após 13 anos, a Lei foi regulamentada através do Decreto nº 7.166 de 05 de maio de 2010, que criou o Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil

– SINRIC e o Comitê Gestor, tendo como órgão central o Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP. O decreto também estabeleceu diretrizes e

critérios para implantação, manutenção e controle do RIC, bem como regulamentou sua operacionalização.

Tratar-se-ia do novo documento de registro de identidade civil, que integraria todos os estados federados e o Distrito Federal, garantindo, através de

processos multibiométricos e integração de bases de dados, a identificação unívoca do brasileiro nato ou naturalizado, com o objetivo de garantir sua

segurança nas relações com a área pública e privada.

A missão do Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil – SINRIC foi definida como: “Garantir a todo brasileiro a identificação civil nacional

confiável, por meio de biometria e biografia. ”

A visão do SINRIC foi definida como: “Ser instrumento de cidadania a partir da identificação civil de todo brasileiro, tornando suas relações com o Estado e

a sociedade mais seguras e eficazes. ”

Os valores do SINRIC foram assim definidos:

• · Instrumento de inclusão social e garantia de direitos;

• · Confiabilidade, segurança e praticidade na sua utilização;

• · Transparência no uso e proteção dos dados pessoais;

• · Universalização do acesso à identificação civil;

• · Eficiência e excelência na implementação, execução e gestão do projeto;

• · Participação efetiva dos entes federados.

 Como se deram os estudos e pesquisas para o desenvolvimento do RIC?

A partir da publicação do Decreto nº 7.166, o Instituto Nacional de Identificação do Departamento de Polícia Federal – INI/DPF deu início aos estudos para

implantação do RIC. Foram criados grupos de trabalho técnicos para padronização dos processos de identificação, prospecção, análise e acompanhamento

tecnológico, validade do documento RIC e interoperabilidade de sistemas e processos, culminando com a elaboração de proposta de um projeto piloto.

A partir de março de 2012 decidiu-se pela reestruturação do projeto, a cargo de equipe da Secretaria Executiva – SE do MJSP, em virtude da identificação

de necessidades de aperfeiçoamento em questões técnicas durante a primeira fase do piloto.

Em julho de 2013 foi firmado pela SE/MJSP, Termo de Cooperação Técnica com a Fundação Universidade de Brasília – FUB, por intermédio do Centro de

Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico – CDT, tendo como objeto identificar, mapear e desenvolver parte dos processos e da infraestrutura tecnológica

necessária para viabilizar a implantação do número único de Registro de Identidade Civil - RIC no Brasil.

A Cooperação Técnica propiciou a realização de estudos e pesquisas, elaborados em conjunto pela equipe técnica do MJSP e pesquisadores do CDT/FUB,

cujos resultados são apresentados através de Relatórios Técnicos.

Os estudos técnicos e pesquisas foram suspensos em julho de 2015, sem que todos os relatórios estivessem concluídos, em virtude da apresentação pelo

Poder Executivo e pelo Tribunal Superior Eleitoral - TSE, do Projeto de Lei nº 1.775, de 28 de maio de 2015, o qual propôs a criação do Registro Civil

Nacional – RCN, a ser implementado pelo TSE.

O Projeto de Lei passou por diferentes alterações realizadas pelo Congresso Nacional, culminando na aprovação da Lei nº 13.444, de 11 de maio de 2017

que dispõe sobre a Identificação Civil Nacional (ICN).

 Os principais resultados do Programa RIC são relatórios técnicos desenvolvidos em conjunto pelo Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da

Fundação Universidade de Brasília – CDT/FUB e pelo MJSP, a partir de estudos técnicos e pesquisas.

Com o objetivo de melhor gerenciar os temas envolvidos no Programa, os estudos e pesquisas foram divididos em 05 (cinco) projetos, a saber:

Biometria e Controle - Envolveram estudos e pesquisas para definição das biometrias que oferecem as melhores características técnicas para projetos de

grande escala. Definição dos processos e padrões para coleta e tratamento de dados biográficos e biométricos. Definição dos processos de controle de

qualidade e auditoria do programa RIC. Plano de execução e implantação dos processos e procedimentos padronizados.

Infraestrutura Tecnológica – Tratou-se dos estudos e pesquisas para implantação de todo o conjunto de sistemas e infraestrutura de TIC para viabilizar a

operacionalização do Registro de Identidade Civil - RIC, além de promover a interoperabilidade das bases de dados dos Institutos de Identificação dos

Estados, do Distrito Federal e de outros órgãos com os demais sistemas do SINRIC; e aquisição de tecnologia de software, hardware e estrutura física

compatível.

Gestão Integrada – Tinha como objeto o planejamento, desenvolvimento e a implementação da comunicação com a sociedade, utilizando as diferentes

mídias existentes e os mecanismos de interlocução institucional para promover a integração dos estados federados e o Distrito Federal, bem como os

diferentes órgãos que integrariam o Sistema Nacional de Identificação Civil – SINRIC. Objetivava, ainda, o estabelecimento de um modelo que manteria o

equilíbrio do Sistema e forneceria a governança necessária à implantação do Registro de Identidade Civil em todo o país. Além disso, visava elaborar

proposta de Sustentabilidade para o Projeto RIC contemplando recursos financeiros, estrutura organizacional e legislação normativa.

Estrutura Documental - Tratou dos estudos e pesquisas para proposição de artefato de identificação/individualização com elevada segurança documental

contemplando a especificação técnica para interfaces (físicas e lógicas) e de certificação digital ICP-Brasil para pessoa física (para uso em larga escala)

utilizando-se do artefato proposto pelo Programa RIC.

A proposta contemplava 4 (quatro) possibilidades de Artefatos de Identificação civil para o RIC, a saber:

1. Sem artefato físico;

2. Artefato de papel;

3. Artefato, sem chip;

4. Artefato, com chip.

Escritório de Projetos e Processos - Envolvia o apoio técnico no planejamento, monitoramento, gestão de mudanças e encerramento dos projetos que

compõem o Programa RIC.

Capacitação e desenvolvimento das equipes nas melhores práticas de gestão de projetos e processos e consolidação das documentações técnicas relativas ao

programa.

Mapeamento, identificação, definição e documentação dos processos finalísticos, gerenciais e de apoio necessários para a implementação do Registro de

Identidade Civil e sua estrutura operacional, tais como processos de cadastramentos, consultas, auditorias, qualidade, dentre outros.

Todos  os  re la tór ios  técn icos  produz idos  no  âmbi to  do  programa podem ser  acessados ,  a t ravés  do  seguin te  endereço:

h t tp : / / jus t ica .gov .br /Acesso /governanca / r ic
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Iniciativa: 06EA - Fortalecimento da atuação de instâncias e órgãos envolvidos no enfrentamento ao tráfico de pessoas.

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: Unidade Responsável: Secretaria Nacional de Justiça - SNJ e Secretaria de Direitos Humanos - SDH/SNPDCA.

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: Em razão da reestruturação da Administração Pública Federal, o tema afeto às crianças e adolescentes passou a ser de

competência do Ministério das Mulheres, Família e Direitos Humanos, razão pela qual o relato dos avanços de tal iniciativa cabe, agora, àquela pasta.

Iniciativa: 06EB - Promoção de ações de capacitação, sensibilização e mobilização da sociedade para prevenir a ocorrência, os riscos e os impactos do

tráfico de pessoas.

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: Unidade Responsável: Secretaria Nacional de Justiça - SNJ e Secretaria de Direitos Humanos - SDH/CONATRAE.

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: Em razão da reestruturação da Administração Pública Federal, o tema afeto à exploração do trabalho e outras violações de

direitos passou a ser de competência do Ministério das Mulheres, Família e Direitos Humanos, pasta responsável pelo CONATRAE, bem como pelo

Ministério da Economia, Ministério responsável pelo DETRAE, razão pela qual o relato dos avanços de tal iniciativa cabem, agora, àquelas pastas.

Iniciativa: 06N6 - Incentivo institucional à prática de atos administrativos em consonância com a jurisprudência pacificada no âmbito dos tribunais

superiores.

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: Órgão responsável: Advocacia Geral da União - AGU.

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: Entre as principais realizações destacam-se:

1. Implementação de novas rotinas destinadas a conferir celeridade ao deslinde das divergências no âmbito do DECOR;

2. Extinção das Comissões Nacionais e Criação das Câmaras Nacionais, estas últimas regulamentadas pela Portaria CGU n.º 03, de 14 de junho de 2019;

3. Encerramento da primeira fase para implantação das Consultorias Jurídicas da União Especializadas Virtuais (e-CJUs);

4. Atualização de modelos de editais, termos de referência, projetos básicos, contratos administrativos e lista de verificação.

Iniciativa: 06N7 - Aperfeiçoamento das normas para conciliação, mediação, negociação e arbitragem, dispensa de apresentação de defesa e não

interposição ou desistência de recursos.

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: Órgão responsável: Advocacia Geral da União - AGU.

Iniciativa alterada no processo de revisão de 2017 para prever no PPA as novas funções da AGU segundo a Lei nº 13.140/2015.

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: 1. Formulação e implantação de novo Fluxo de Procedimento de Conciliação da CCAF, inserção do elemento "viabilidade

de propostas de acordo" como requisito do juízo de admissibilidade e formalização normativa "parecer de conformidade jurídica - OS CCAF nº 04/2019

(criação do Plano Estratégico da Conciliação).

2. Desconcentração do exame de admissibilidade dos procedimentos de conciliação nas Câmaras Locais de Conciliação - CLCs) - OS CCAF n.º 01/2019.

Iniciativa: 06N8 - Implantação da estrutura e mecanismos de conciliação, mediação, negociação e arbitragem previstas na nova lei de mediação.

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: Órgão responsável: Advocacia Geral da União - AGU.

Iniciativa alterada na revisão de 2017 para prever no PPA as novas funções da AGU segundo a Lei nº 13.140/2015.

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: Ações desenvolvidas:

1. Projeto de remodelagem da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal - CCAF que promoveu a redução de burocracia no

procedimento da Câmara de Conciliação;

2.  Implantação de procedimento de seleção simplificada dos novos conciliadores/mediadores por análise de perfil;

3. Aperfeiçoamento e implementação de novas rotinas destinadas a conferir eficiência à atuação do Núcleo Especializado em Arbitragem da AGU;

4. Desconcentração do exame de admissibilidade dos procedimentos de conciliação nas Câmaras Locais de Conciliação - CLCs.

Iniciativa: 06N9 - 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.

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: Órgão responsável: Advocacia Geral da União - AGU.

Iniciativa alterada na revisão de 2017.
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Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: Promulgação da PEC n.º 103/2019 dando nova redação ao §3º do art. 109 da CF, a qual remeteu o regramento da

competência delegada à lei ordinária. Posterior publicação da Lei n.º 13.876/2019, a qual tornou mais restrita a adoção da competência delegada da Justiça

Federal para a Justiça Estadual, reduzindo significativamente a atuação desta última em demandas previdenciárias.

Iniciativa: 07FP - Capacitação de 350 servidores de órgãos e entidades Administração Pública Federal integrantes do Sistema de Gestão de Documentos

de Arquivo - SIGA.

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações: Iniciativa incluída no processo de revisão de 2017 .

Iniciativa: 07I9 - Promover e estimular o fortalecimento contínuo da estrutura e da composição do Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de

Pessoas - CONATRAP.

Informações Básicas

Individualizada:Não

Outras Informações:

Informações do Monitoramento

Análise Situacional da Iniciativa: Com vistas a promover e estimular o fortalecimento contínuo do Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas

(CONATRAP), em junho de 2019, foi aprovada, por meio do Decreto nº 9.833/2019, a reestruturação do (CONATRAP), em virtude das novas diretrizes

impostas pelo Decreto nº 9.759/2019. Importante ressaltar que não houve quebra de continuidade das ações do colegiado. O CONATRAP permanece com a

missão de articular a atuação dos órgãos e entidades públicas e privadas no enfrentamento ao tráfico de pessoas, sendo algumas de suas atribuições em

matéria de enfrentamento ao tráfico de pessoas: propor estratégias para gestão e implementação de ações da Política Nacional; propor o desenvolvimento de

estudos e ações; acompanhar a implementação dos planos nacionais; articular suas atividades àquelas dos Conselhos Nacionais de políticas públicas que

tenham interface com o tema, para promover a intersetorialidade das políticas; articular e apoiar tecnicamente os comitês estaduais, distrital e municipais na

definição de diretrizes comuns de atuação, na regulamentação e no cumprimento de suas atribuições.

Em sua composição atual, o colegiado é formado por 7 membros: Ministério da Justiça e Segurança Pública (presidência); Ministério das Relações

Exteriores; Ministério da Cidadania; Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; e três representantes de organizações da sociedade civil ou

de conselhos de políticas públicas, que exerçam atividades relevantes no enfrentamento ao tráfico de pessoas.

Para a realização da VI Semana de Mobilização de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Brasil, em julho do corrente ano, foi enviado aos membros deste

colegiado material para divulgação, como cartazes, folders, adesivos, dentre outros com vistas a subsidiar suas atividades de conscientização e prevenção,

que aconteceram entre os dias 29 de julho e 2 de agosto de 2019, em diversas cidades brasileiras.

A fim de fortalecer continuamente a atuação do Comitê, foi realizada, em dezembro de 2019, sua 9ª Reunião Ordinária. A reunião contou com a presença

maciça dos membros que dialogaram sobre a sua atuação no ano de 2019, bem como fizeram proposições para as atividades a serem desempenhadas em

2020 (incluindo dois projetos prioritários), em especial o Relatório de Gestão Biênio 2018-2020, Processo de Seleção Pública de Entidades (Decreto nº

9.833/2019, Art. 3º) e elaboração do novo regimento interno (Decreto nº 9.833/2019, Art. 3º).
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