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Ações da Secretaria de Desburocratização, Gestão 
e Governo Digital 2020

O ano de 2020 foi de muitos desafios. Apesar das dificuldades, conse-
guimos perseverar e progredir.
Seguimos incansáveis na busca de um Governo cada vez mais digital. 
Temos hoje 90 milhões de cidadãos com suas contas no Gov.br e acesso 
rápido aos serviços públicos. Mais de 2,6 mil serviços são agora total-
mente digitais e 100 portais do governo estão na plataforma Gov.br. Em 
2022 serão 100% dos serviços e dos portais em um único local, acessados 
por um único login, que será a porta de entrada para obter informações 
e solicitar serviços do Governo Federal 24 horas por dia, de forma rápida, 
simples e segura.
Encaminhamos a PEC da Nova Administração Pública ao Congresso Na-
cional. A PEC é a primeira etapa de um conjunto amplo de medidas que 
têm como objetivo modernizar a administração, contribuir para o equi-
líbrio fiscal e oferecer serviços de qualidade. É preciso mudar o sistema 
e não as pessoas. Ter um serviço público que atenda o brasileiro com 
respeito e caiba no bolso do cidadão. 
Em dezembro o Congresso aprovou a Nova Lei das Licitações. A nova lei 
atualiza práticas criadas há 20 anos, modernizando as modalidades lici-
tatórias, reduzindo riscos, readequando as garantias contratuais. Tudo 
isso para dar mais rapidez e transparência aos processos de contrata-
ções, racionalizando, gerando ganhos de escala e sendo mais rígido em 
casos de corrupção, desvio de dinheiro, sobrepreço e conluio. 
Vamos com toda força e coragem para 2021, o ano em que daremos uma 
identidade digital para cada brasileiro!

Caio Paes de Andrade
Gleisson Rubin

Cristiano Heckert
Luis Felipe Monteiro

Wagner Lenhart
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DESTAQUES 2020

Quase 90 milhões de  
cidadãos já estão no 
Gov.br

A porta de entrada aos serviços públicos, infor-
mações e aplicativos do governo federal está 
consolidada no Gov.br. O cidadão utiliza ape-
nas uma identif icação para se relacionar com 
o Governo Federal e com estados e municípios 
integrados. O número de brasileiros que utili-
zam o Gov.br acelerou em 2020: havia 1,7 milhão 
de usuários únicos em janeiro de 2019 e hoje já 
passamos de 88 milhões. O número de visuali-
zações de páginas no portal também saltou de 
3 milhões para 108 milhões no mesmo período.

DEZEMBRO
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PEC define diretrizes 
da Nova Administração 
Pública

 
A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 
nº 32/2020, da Nova Administração Pública, foi 
encaminhada em setembro ao Congresso Na-
cional. Ela é a primeira etapa de um conjun-
to amplo de medidas que têm como objetivo 
modernizar a administração pública, contri-
buir para o equilíbrio f iscal e oferecer melhores 
serviços para a população. As novas regras va-
lerão para os novos servidores de todos os po-
deres (Executivo, Legislativo e Judiciário) e em 
todas as esferas (federal, estadual e municipal). 
Saiba mais.

SETEMBRO

DESTAQUES 2020

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/governo-apresenta-pec-da-nova-administracao-publica-1
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DESTAQUES 2020

Aposentados do INSS 
poderão fazer prova de 
vida por biometria

 
O INSS começou em agosto a realizar a prova 
de vida digital dos benef iciários pelo celular, 
em projeto-piloto para 550 mil pessoas que já 
possuíam biometria coletada na carteira de 
motorista ou título de eleitor. Pelo celular o 
cidadão acessa o Meu Gov.br e faz o reconhe-
cimento facial, assegurando o benef ício sem 
a necessidade de ir a uma agência bancária. 
Saiba mais.

AGOSTO

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/agosto/reconhecimento-facial-pelo-aplicativo-meu-gov-br-e-a-primeira-etapa-da-prova-de-vida-dos-aposentados
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Comprasnet 4.0 avança 
com pregão eletrônico 
obrigatório para  
municípios

 
A obrigatoriedade de utilização do Pregão Ele-
trônico para estados e municípios nos recursos 
transferidos pela União e a disponibilização da 
ferramenta gratuita para sua implementação 
foi apenas a primeira ação do Comprasnet 4.0 
em 2020. Responsável por mais de 100 mil con-
tratações anuais, que movimentam mais de R$ 
70 bilhões, o Comprasnet 4.0 vai incorporar to-
das as etapas das licitações públicas. Parte de-
las avançou signif icativamente com as ações 
de digitalização ponta a ponta, tais como: o ETP 
Digital, a abertura do SICAF para estrangeiros, 
o AntecipaGov e o Comprasnet Contratos.

 

FEVEREIRO

DESTAQUES 2020
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Congresso Nacional 
aprova Nova Lei de 
Licitações
A nova Lei de Licitações e Contratos foi apro-
vada no Congresso Nacional em dezembro, 
após forte articulação do Ministério da Eco-
nomia (SEDGG) junto aos parlamentares para 
a consolidação do texto. A nova lei atualiza 
práticas criadas há 27 anos, modernizando 
as modalidades licitatórias, reduzindo riscos, 
readequando as garantias contratuais. Tudo 
isso para dar mais rapidez e transparência 
aos processos de contratações, racionalizan-
do, gerando ganhos de escala e mais controle 
em casos de corrupção e desvio de recursos.

DEZEMBRO

DESTAQUES 2020
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Portal Gov.br já 
tem 2,6 mil serviços  
totalmente digitais
Em 2020, a Estratégia de governo digital fo-
cou em serviços que poderiam reduzir os im-
pactos negativos da Covid19 – como o Segu-
ro Desemprego do Empregado Doméstico e 
o Auxílio Emergencial. Encerramos o ano de 
2020 com mais de 2,6 mil serviços públicos 
totalmente digitais e disponíveis no Portal 
Govbr – 65% do total de serviços. Somente 
em 2020 foram 527 serviços disponibilizados 
em formato digital. A economia de recursos 
estimada é de R$ 2 bilhões por ano, sendo 
R$ 1,5 bilhão para a população e aproxima-
damente R$ 500 milhões para o governo.

DEZEMBRO

DESTAQUES 2020
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Plataforma+Brasil  
direcionou R$ 3 bilhões 
da Lei Aldir Blanc para 
estados e municípios
A Plataforma+Brasil reúne em um só local 12 
modalidades de transferências de recursos 
da União a estados, municípios e organiza-
ções da sociedade civil, dados sobre execu-
ção de obras e aplicação dos recursos, am-
pliando a transparência e o controle social 
por meio do monitoramento, pelo cidadão, 
dos valores transferidos. Por meio da Plata-
forma foi possível direcionar rapidamente 
recursos, como os R$ 3 bilhões da Lei Aldir 
Blanc - aprovada no Congresso Nacional em 
setembro -, aos trabalhadores da área cul-
tural, fortemente afetados pela pandemia 
nos estados, municípios e Distrito Federal.  
Saiba mais:   Matéria 1   Matéria 2

JULHO

DESTAQUES 2020

https://
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2019/10/plataforma-brasil-vai-monitorar-r-380-bilhoes-em-transferencias-da-uniao
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/governo-utilizara-plataforma-brasil-para-operacionalizar-os-recursos-da-lei-aldir-blanc


BALANÇO 2020 11

Servidores federais 
passam a enviar o 
atestado de saúde 
de forma digital
Servidores podem enviar o atestado de saú-
de pelo aplicativo Sigepe Mobile de forma 
prática, ágil e sem precisar se deslocar até 
o local de trabalho. Pelo próprio aplicativo é 
feito o registro e a análise do pedido. O ser-
vidor pode consultar todos os atestados en-
viados, bem como a evolução da situação até 
a homologação. 21 mil servidores participa-
ram do piloto. A estimativa de economia é de  
R$ 27 milhões, considerando despesas de 2019.  
Saiba mais.

SETEMBRO

DESTAQUES 2020

https://www.gov.br/servidor/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/atestado-de-saude-sera-enviado-pelo-sigepe
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Prova de vida digital 
chega para servidores 
federais
A prova de vida dos servidores, aposentados 
e pensionistas do governo federal passou a 
ser realizada de forma digital, nos aplicati-
vos SIGEPE mobile e Meu Gov.br. A fase pi-
loto disponibilizou o serviço a 20 mil pesso-
as e posteriormente será  estendida aos 700 
mil servidores públicos aposentados, pensio-
nistas e anistiados, evitando deslocamentos, 
economizando recursos logísticos e de ser-
vidores, e tornando a verif icação mais rápi-
da, ef iciente e confortável para os usuários. 
Saiba mais.

NOVEMBRO

DESTAQUES 2020

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/novembro/governo-lanca-piloto-da-prova-de-vida-digital-para-servidores-publicos-pensionistas-e-anistiados
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LISTA DE CONQUISTAS 2020

Quase 90 milhões de cidadãos já estão no Gov.br 

A porta de entrada aos serviços públicos, informações e aplicati-
vos do governo federal está consolidada no Gov.br. O cidadão utiliza 
apenas uma identificação para se relacionar com o Governo Fede-
ral e com estados e municípios integrados. O número de brasileiros 
que utilizam o Gov.br acelerou em 2020: havia 1,7 milhão de usuários 
únicos em janeiro de 2019 e hoje já passamos de 88 milhões.
O número de visualizações de páginas no portal também saltou de 
3 milhões para 108 milhões no mesmo período.

Portal Gov.Br unifica os sites de todos os ministérios do governo
O Portal Gov.Br oferece ao cidadão a possibilidade de acessar em um único local ser-
viços públicos, notícias e informações. Ao longo de 2020 foram migrados 100 sites de 
órgãos, incluindo todos os ministérios, para o Portal Gov.Br. Ao usufruir de um canal 
digital centralizado o cidadão não precisa ficar buscando suas informações e serviços 
entre inúmeros sites da administração pública. Para o Estado esta iniciativa possibilita o 
ganho de escala na sustentação dos diversos portais em um único ambiente facilitando 
a gestão e gerando economia, que pode chegar a R$ 100 milhões ao ano.

Cadastro digital registrou 20 mil empresas aptas a fornecer bens e serviços para 
o governo
O Sistema de Cadastro de Fornecedores do Governo Federal (Sicaf) permite que os em-
presários interessados em vender bens e serviços para o governo federal possam se ca-
dastrar gratuitamente sem a necessidade de intermediários ou representantes. Neste 
ano, quase 20 mil empresas aderiram ao Sicaf e estão aptas a participar dos processos 
licitatórios realizados pelo governo. Até o momento, foram movimentados cerca de R$ 
73,3 bilhões em mais de 150 mil processos de compras realizados no Sistema de Com-
pras do Governo Federal (Comprasnet) pela União, estados e municípios que utilizam o 
sistema.  Saiba mais.

Contratação centralizada de software gera economia de R$ 10,2 milhões
A contratação centralizada de suítes de escritório (Microsoft Office 365) gerou uma eco-
nomia de R$ 10,2 milhões ao governo federal. Este número engloba a economia no pre-
ço final da licitação, que foi de R$4,7 milhões, e também a economia processual com as 
licitações que deixaram de ser feitas. A licitação centralizada, organizada pelo Ministério 
da Economia (ME), contou com a participação de 128 órgãos em 26 estados. A aquisição 
beneficiará hospitais, agências reguladoras, Institutos Federais de Educação (IFEs) e di-
versas unidades integrantes das Forças Armadas, dentre outros. Saiba mais.

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/dezembro-1/cadastro-digital-registrou-20-mil-empresas-aptas-a-fornecer-bens-e-servicos-para-o-governo-federal-em-2020
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/dezembro-1/contratacao-centralizada-de-software-gera-economia-de-r-10-2-milhoes
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Congresso Nacional aprova a Nova Lei das Licitações
A nova Lei de Licitações e Contratos foi aprovada no Congresso Na-
cional em dezembro, após forte articulação do Ministério da Econo-
mia (SEDGG) junto aos parlamentares para a consolidação do texto. A 
nova lei atualiza práticas criadas há 27 anos, modernizando as moda-
lidades licitatórias, reduzindo riscos, readequando as garantias con-
tratuais. Tudo isso para dar mais rapidez e transparência aos proces-
sos de contratações, racionalizando, gerando ganhos de escala e mais 
controle em casos de corrupção e desvio de recursos.

Portal Gov.br já tem 2,6 mil serviços totalmente digitais
Em 2020, a Estratégia de governo digital focou em serviços que po-
deriam reduzir os impactos negativos da Covid19 – como o Segu-
ro Desemprego do Empregado Doméstico e o Auxílio Emergencial. 
Encerramos o ano de 2020 com mais de 2,6 mil serviços públicos 
totalmente digitais e disponíveis no Portal Gov.br – 65% do total de 
serviços. Somente em 2020 foram 527 serviços disponibilizados em 
formato digital. A economia de recursos estimada é de R$ 2 bilhões 
por ano, sendo R$ 1,5 bilhão para a população e aproximadamente 
R$ 500 milhões para o governo.

Adesão do Banco de Brasília ao Gov.br 
Os clientes do BRB, por meio de sua conta, passaram a ter acesso aos serviços públicos 
do Gov.br.

Adesão do Bradesco ao Gov.br 
Os clientes do Bradesco, por meio de sua conta, têm acesso ao Gov.br, onde dispõem dos 
serviços da Plataforma, como a Carteira de Trabalho Digital, a Carteira Digital de Trânsito 
e vários serviços da Receita Federal. Hoje, 63% dos serviços do governo brasileiro já são 
totalmente digitais, disponíveis 24 horas por dia pelo celular ou computador. Saiba mais.

Prova de vida digital chega para servidores federais
A prova de vida dos servidores, aposentados e pensionistas do governo 
federal passou a ser realizada de forma digital, por biometria facial nos 
aplicativos SIGEPE mobile e Meu Gov.br. A fase piloto disponibilizou o 
serviço a 20 mil pessoas e posteriormente será  estendida aos 700 mil 
servidores públicos aposentados, pensionistas e anistiados, evitando 
deslocamentos, economizando recursos logísticos e de servidores, e tor-
nando a verificação mais rápida, eficiente e confortável para os usuários. 
Saiba mais.

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/dezembro-1/plataforma-gov-br-comeca-a-receber-adesoes-de-empresas-privadas
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/novembro/governo-lanca-piloto-da-prova-de-vida-digital-para-servidores-publicos-pensionistas-e-anistiados
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Painel mostra investimento de mais de R$ 4,8 bilhões em novembro com 
compras de insumos para combater o coronavírus
Painel público permite acompanhar as compras por órgão ou entidade, modalidade de 
contratação, quantidade e valores adquiridos, descrição do item (simplificada e detalha-
da), quantidade de fornecedores e várias informações que garantem a transparência e 
controle dos processos. Em dezembro, o valor ultrapassou R$ 6,3 bi. Saiba mais.

Orientações para volta dos servidores e empregados públicos ao trabalho presencial 
A Instrução Normativa (IN) nº 109 orientou como deve ser o retorno gradual e seguro ao 
trabalho presencial dos servidores. Os critérios de retorno serão definidos pela autoridade 
máxima de cada órgão ou entidade, observando a melhor distribuição física da força de 
trabalho e os protocolos e medidas de segurança recomendados pelas autoridades sani-
tárias e locais. Saiba mais.

Tesouro Nacional lança o PagTesouro
Plataforma digital por meio da qual o cidadão realiza o pagamento de taxas e serviços como 
importação de produtos, certificação, registro de patentes, emissão de passaporte, multas 
eleitorais, de trânsito, ambientais, além de inscrições de cursos e concursos. A compensação 
da transação será imediata, e completamente digital. A entidade pública poderá verificar o 
recolhimento da taxa, serviço ou qualquer valor devido em fração de minutos. Saiba mais.

TransformaGov já tem adesão de 50 órgãos públicos 
O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado (TransformaGov) já 
conta com a adesão de 52 órgãos. A iniciativa tem como objetivo modernizar a ges-
tão dos órgãos e entidades, além de otimizar a implantação de políticas públicas por 
meio da transformação digital, integrando estratégia e governança, processos de 
trabalho, pessoas e estruturas organizacionais. Em dezembro, chegamos a 65 órgãos 
participantes Saiba mais.

Empresas estrangeiras podem participar das licitações no Comprasnet
A simplificação e desburocratização dos procedimentos de licitações 
permite a participação internacional nas compras governamentais de 
forma direta, ou seja, sem a necessidade de estar fisicamente no Bra-
sil.Além disso, para a licitação, a empresa pode apresentar sua docu-
mentação em tradução livre. Só será exigida a tradução juramentada 
quando o contrato for assinado.  Saiba mais.

Publicação da estratégia de desenvolvimento para o país até 2031
A Estratégia Federal de Desenvolvimento contempla o cenário macroeconômico para 
os próximos 12 anos e está organizada em cinco eixos: econômico, institucional, infra-
estrutura, ambiental e social. Foram instituídos 36 índices-chave e metas-alvo, que de-
verão ser alcançados ao final do período, bem como desafios, diretrizes e orientações 
sobre o que fazer para chegar lá.  Saiba mais.

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/novembro/governo-investiu-mais-de-r-4-8-bilhoes-em-compras-de-insumos-para-combater-o-coronavirus
https://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-n-109-de-29-de-outubro-de-2020-285756030
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/novembro/governo-publica-orientacoes-para-volta-dos-servidores-e-empregados-publicos-ao-trabalho-presencial
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/tesouro-nacional-vai-lancar-em-novembro-o-pagtesouro
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/outubro/ministerio-da-justica-e-o-40o-orgao-a-aderir-ao-transformagov
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/outubro/empresas-estrangeiras-ja-podem-participar-das-licitacoes-no-comprasnet
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/outubro/governo-federal-apresenta-estrategia-de-desenvolvimento-para-o-pais-ate-2031
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Brasil conquista 16ª posição em ranking de governo digital da OCDE
A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) – grupo forma-
do por algumas das nações mais desenvolvidas do mundo – classificou o país na 16º posição 
em seu Índice de Governo Digital. De acordo com o ranking – resultado de levantamento 
feito entre 33 países do Bloco e alguns convidados – o Brasil ficou acima da média dos pa-
íses da OCDE e superou nações como Alemanha, Estônia, Países Baixos, Áustria e Irlanda. 
Saiba mais.

Mais de 86 milhões de pessoas usuárias do Gov.br
Com apenas um login e senha para acessar os serviços digitais, o gov.br atraiu 40 vezes mais 
novos usuários do que possuía há 21 meses. Em janeiro de 2019, eram 2 milhões de pessoas 
que utilizavam os serviços de forma digital. Hoje, passam de 86 milhões. Saiba mais.

Servidores federais passam a enviar o atestado de saúde de 
forma digital
Servidores podem enviar o atestado de saúde pelo aplicati-
vo Sigepe Mobile de forma prática, ágil e sem precisar se des-
locar até o local de trabalho. Pelo próprio aplicativo é fei-
to o registro e a análise do pedido. O servidor pode consultar 
todos os atestados enviados, bem como a evolução da situação até 
a homologação. 21 mil servidores participaram do piloto. A estimati-
va de economia é de R$ 27 milhões, considerando despesas de 2019.   
Saiba mais.

Agilidade na Abertura de Empresas
Entram em vigor novas normas que tornam mais simples as regras para abertura de 
empresas no Brasil, permitindo que o cidadão prossiga rapidamente às etapas necessá-
rias para a formalização de seu empreendimento. Saiba mais.

Economia de R$ 1 bilhão com trabalho remoto de servidores durante a pandemia
Este valor considera a redução de R$ 859 milhões nos gastos de custeio e a diminuição 
de R$ 161 milhões nos pagamentos de auxílios relacionados à atividade presencial para 
os servidores, entre os meses de abril e agosto de 2020. Saiba mais.

Repasse de R$ 194,2 milhões para estados e municípios pela Lei Aldir Blanc
Os repasses previstos na Lei Aldir Blanc (Lei 14.017/2020) para estados e municípios são 
destinados para apoiar o setor cultural durante a pandemia de novo coronavírus (Co-
vid-19). Até esta data, 100 municípios e cinco estados (Amapá, Amazonas, Paraíba, Piauí 
e Santa Catarina) foram contemplados por meio da Plataforma +Brasil, totalizando a 
quantia de R$ 194,2 milhões. No total, a Lei Aldir Blanc prevê o repasse de R$ 3 bilhões. 
Saiba mais.

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/outubro/brasil-conquista-16a-posicao-em-ranking-de-governo-digital-da-ocde
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/outubro/mais-de-80-milhoes-de-pessoas-sao-usuarias-do-gov.br
https://www.gov.br/servidor/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/atestado-de-saude-sera-enviado-pelo-sigepe
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/novas-regras-que-simplificam-abertura-de-empresas-no-pais-entram-em-vigor
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/governo-federal-economiza-r-1-bilhao-com-trabalho-remoto-de-servidores-durante-a-pandemia
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/governo-federal-repassa-r-194-2-milhoes-para-estados-e-municipios-pela-lei-aldir-blanc
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PEC define diretrizes da Nova Administração Pública
A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 32/2020, da Nova Admi-
nistração Pública, foi encaminhada em setembro ao Congresso Nacio-
nal. Ela é a primeira etapa de um conjunto amplo de medidas que têm 
como objetivo modernizar a administração pública, contribuir para o 
equilíbrio fiscal e oferecer melhores serviços para a população. As no-
vas regras valerão para os novos servidores de todos os poderes (Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciário) e em todas as esferas (federal, estadual 
e municipal).  Saiba mais.

Um ano do Novo Pregão Eletrônico
As novas regras para o uso do pregão eletrônico, estabelecidas pelo Decreto  
nº 10.024/2019, geraram a adesão de 1.229 municípios ao Sistema de Compras do Go-
verno Federal (Comprasnet). A norma, que completou um ano em 23 de setembro 
de 2020, define a obrigatoriedade da utilização dessa modalidade de licitação no uso 
de recursos decorrentes de transferências voluntárias da União – que movimentaram  
R$ 10,4 bilhões em 2019. Saiba mais.

Governo simplifica o formato de assinatua eletrônica
Cidadãos podem assinar documentos e validar transações com o governo de forma sim-
ples e eletrônica. O Decreto nº 10.543 regulamenta os níveis, as categorias e as condições 
de uso e aceitação das assinaturas eletrônicas de documentos pelos cidadãos e órgãos 
da Administração Pública federal. Saiba mais.

Aposentados do INSS poderão fazer prova de vida por biometria 
O INSS começou a realizar a prova de vida digital dos beneficiários pelo 
celular, em projeto-piloto para 550 mil pessoas que já possuíam carteira 
de motorista ou título de eleitor com biometria. Pelo celular o cidadão 
acessa o Meu INSS e o Meu Gov.br e faz o reconhecimento facial, asse-
gurando o benefício sem a necessidade de ir a uma agência bancária. 
Saiba mais.

Atualização de cadastro de imóveis da União
Todos os órgãos públicos devem atualizar o cadastro dos imóveis que ocupam em pla-
taforma digital. O objetivo é identificar imóveis ocupados pela União e promover o com-
partilhamento de espaços, para reduzir gastos com aluguel. A estimativa de economia 
é de R$ 1,3 bilhão em três anos. Saiba mais.

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/governo-apresenta-pec-da-nova-administracao-publica-1
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/novas-regras-do-pregao-eletronico-levam-1-229-municipios-a-aderirem-ao-comprasnet
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/novembro/cidadaos-poderao-assinar-documentos-e-validar-transacoes-com-o-governo-de-forma-simples-e-eletronica
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/agosto/reconhecimento-facial-pelo-aplicativo-meu-gov-br-e-a-primeira-etapa-da-prova-de-vida-dos-aposentados
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/agosto/governo-pretende-reduzir-em-r-1-3-bilhao-os-gastos-com-aluguel-de-imoveis-nos-proximos-tres-anos
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Dispensa de alvarás e licenças para Microempreendedores Individuais 
A abertura e o funcionamento de pequenos negócios no Brasil serão simplificados a 
partir de setembro. A Resolução nº 59, de 12 de agosto, aprovada pelo Comitê para Ges-
tão da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e 
Negócios (CGSIM), permite que microempreendedores individuais (MEIs) sejam dispen-
sados de atos públicos de liberação de atividades econômicas relativas à categoria. Após 
inscrição no Portal do Empreendedor, o candidato a MEI manifestará sua concordância 
com o conteúdo do Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de 
Alvará de Licença de Funcionamento. O documento será emitido eletronicamente e 
permite o exercício imediato de suas atividades.  

Cadastro Base do Cidadão (CBC) facilita acesso a serviços públicos
Trata-se de um cadastro de referência para que órgãos federais consultem os dados ne-
cessários e prestem mais rapidamente os serviços solicitados pelo cidadão. O objetivo é 
que o usuário não precise mais recorrer a vários órgãos públicos, preenchendo informa-
ções repetidamente a cada solicitação de serviço. 

Meio bilhão de demandas anuais do Sistema Único de Saúde (SUS) já são solucionadas 
com a utilização do CBC. São 17 serviços do Ministério da Saúde entre eles, por exemplo, 
o programa Farmácia Popular, o Calendário Nacional de Vacinação e o funcionamento 
da Lista Nacional de Transplantes.

Desde janeiro deste ano, 27 órgãos federais já aderiram a essa solução.

Plataforma+Brasil  direcionou R$ 3 bilhões da Lei Aldir Blanc 
para estados e municípios
A Plataforma+Brasil reúne em um só local 12 modalidades de trans-
ferências de recursos da União a estados, municípios e organizações 
da sociedade civil, dados sobre execução de obras e aplicação dos 
recursos, ampliando a transparência e o controle social por meio do 
monitoramento, pelo cidadão, dos valores transferidos. Por meio da 
Plataforma foi possível direcionar rapidamente os recursos como os 
R$ 3 bilhões da da Lei Aldir Blanc - aprovada no Congresso Nacio-
nal em setembro -, aos trabalhadores da área cultura, fortemente 
afetados pela pandemia nos estados, municípios e Distrito Federal. 
Saiba mais:   Matéria 1   Matéria 2

Análise de Impacto Regulatório (AIR) e Avaliação de Resultado Regulatório 
(ARR) para normativos federais
Decreto nº 10.441, de 01/07/2020 institui as novas regras, com previsão de implantação 
gradual a partir de 2021. Impactos esperados: Redução e qualificação do estoque re-
gulatório; Alinhamento com as melhores práticas internacionais e OCDE; Melhoria do 
ambiente de negócios. Saiba mais.

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2019/10/plataforma-brasil-vai-monitorar-r-380-bilhoes-em-transferencias-da-uniao
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/governo-utilizara-plataforma-brasil-para-operacionalizar-os-recursos-da-lei-aldir-blanc
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/normativos-da-uniao-deverao-ter-analise-de-impacto-regulatorio-para-serem-editados
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Acordo com os grandes fornecedores de Tecnologia  
Negociação com os 10 maiores fornecedores de tecnologia do governo federal com 
objetivo de padronização e simplif icação das aquisições. Redução, em média, de 
30% dos preços. Saiba mais.

Contratação centralizada de serviços terceirizados
Contratação única de serviços de apoio administrativo, recepção, serviço de limpeza, 
serviço de vigilância, telefonia e secretariado para órgãos e entidades localizadas no DF. 
A partir de consulta pública, foram aperfeiçoados os termos da licitação aberta em de-
zembro de 2020. Saiba mais.

AntecipaGov
Autorização de pagamentos antecipados utilizando os contratos com a Administração 
Pública como garantia. Medida Provisória nº 961, de 06/05/2020 e IN nº 53,de 8/07/2020 
Saiba mais.

Movimentação de servidores federais
Aprimoramento das regras de movimentação dos servidores federais, estabelecendo 
duas modalidades de movimentação – por acordo e por processo seletivo - e outros 
ajustes como: centralização de pedidos, regras definidas com mais clareza e estabeleci-
mento de prazos máximos. Saiba mais.

Regulamentação do regime de teletrabalho
Simplificação de regras com foco na entrega de resultados e na transparência. O objeti-
vo é adotar o trabalho remoto como regime permanente de parte dos servidores fede-
rais e com aplicação mais ampla na administração pública federal. Saiba mais.

Brasil é reconhecido como o 20º país do mundo com a melhor oferta de ser-
viços públicos digitais
O trabalho realizado pelo Brasil na oferta de serviços públicos digitais foi reconhe-
cido na Pesquisa sobre Governo Eletrônico 2020, publicada pela Organização das 
Nações Unidas (ONU). O país subiu duas posições e agora é o 20º, entre 193 nações, 
no Índice de Serviços Online (OSI). Na América do Sul ficamos em primeiro e em se-
gundo nas Américas, à frente de países importantes como Canadá, Chile e Uruguai 
e atrás somente dos Estados Unidos. 

Sistema integrado de gestão patrimonial
Gerenciamento e controle em tempo real dos estoques de bens 
móveis, permanentes e de consumo, assim como frota de veículos. 
Portaria nº 232, de 03/06/2020 Saiba mais.

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/governo-fecha-negociacao-de-precos-com-grandes-fornecedores-de-produtos-de-ti
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/economia-realizara-contratacao-centralizada-de-servicos-terceirizados
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/fornecedores-poderao-fazer-emprestimos-e-financiamentos-utilizando-contratos-administrativos
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/portaria-aprimora-regras-para-movimentacao-de-servidores-federais
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/governo-federal-define-novas-regras-para-o-teletrabalho
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/junho/economia-institui-o-sistema-integrado-de-gestao-patrimonial-para-toda-administracao-publica
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Cálculo de impacto de longo prazo para ingresso de servidores públicos
Torna obrigatório que seja considerado o impacto de longo prazo na despesa de pes-
soal, bem como nos processos de solicitação e autorização de concursos públicos na 
Administração Pública Federal. Instrução Normativa nº 46 de 2020, que altera a Instru-
ção Normativa nº 2 de 2019. Saiba mais.

Expansão do Almoxarifado Virtual para todo o Brasil
Fornecimento just in time de material de consumo, evitando estoques nos órgãos públi-
cos. Economia de R$ 2,8 milhões só com processos licitatórios. O sistema foi implantado 
no DF em 2019 e será agora expandido para todo o Brasil.  Saiba mais.

Simplificação na autorização de filiais estrangeiras no Brasil
Transformação digital do registro de filial de empresa estrangeira. Expectativa de redu-
ção do prazo de 45 dias para 3 dias na obtenção da autorização. Saiba mais.

Mapa de Empresas cruza de informações para a formulação de 
políticas de incentivo à economia local
O Mapa de Empresas é uma ferramenta disponibilizada para os 
interessados em obter informações sobre o registro de empresas 
no Brasil. A partir do portal é possível saber qual tipo de atividade 
está crescendo ou decaindo, em quais estados e municípios, além 
de se certificar sobre o tempo médio para iniciar novos negócios 
no país. O Mapa de Empresas é organizado em dois painéis: Tem-
po de Abertura de Empresas e Quantidade de Empresas. A atuali-
zação é mensal. A exploração dos dados nos painéis utiliza filtros 
por: ano, mês, região, unidade da federação, município, natureza 
jurídica e atividade econômica. 

Estratégia de Governo Digital para 2020 a 2022
Formalizada pelo Decreto nº 10.332/2020 a Estratégia de Governo 
Digital (EGD) traça o caminho para um governo totalmente digi-
tal, em que os dados e a tecnologia sustentam políticas e serviços 
públicos de melhor qualidade, com o objetivo final de reconquistar 
a confiança dos brasileiros. Essa estratégia também incentiva que 
estados e municípios ampliem a oferta de serviços digitais e ajudem 
a encerrar de vez a era do papel.

Incentivo a cooperativas nas contratações públicas

Decreto nº 10.273, de 13/03/2020. Cooperativas passam a ter prefe-
rência nas licitações juntamente com micro e pequenas empresas. 
Saiba mais.

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/junho/concursos-publicos-terao-que-prever-estudo-de-impacto-orcamentario-de-longo-prazo
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/maio/evento-online-apresenta-o-almoxarifado-virtual-nacional
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2019/05/abertura-de-filiais-estrangeiras-no-brasil-caira-de-45-para-3-dias
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/marco/cooperativas-terao-mesmos-beneficios-das-micro-e-pequenas-empresas-nas-compras-federais
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Abertura de empresas por validação facial
Solução permite a abertura de uma empresa no Rio de Janeiro de forma totalmente  
digital, usando a validação facial do empreendedor. Saiba mais.

Simplificadas as regras para validade de documentos digitalizados
A partir de agora, documentos digitalizados passam a ter o mesmo valor legal dos do-
cumentos físicos, desde que a digitalização cumpra determinados procedimentos. Os 
Decretos nº 10.278 e nº  10.279/2020, modificam a forma como o poder público trata essa 
documentação e estabelecem as regras que devem ser seguidas. Com essa simplifi-
cação dos procedimentos, a partir do momento em que estejam disponíveis em meio 
digital, os documentos poderão ter suas versões em papel descartadas. As regras não se 
aplicam a documentos de valor histórico.

Simplificação dos procedimentos para abertura de startups 
A Resolução nº 55/2020 do Comitê Gestor da Rede Nacional para a Simplificação do 
Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - Redesim regulamentou o procedi-
mento especial para abertura da Empresa Simples de Inovação (Inova Simples). Ela pre-
vê obtenção de CNPJ e abertura da Empresa para os empresários de startups de todo o 
país que receberão um impulso para abrir sua atividade de forma simplificada e, assim, 
obter imediatamente o CNPJ e oferecer inovações em benefício da população. 

Cancelamento da exigência de autorização prévia de empresas estrangeiras
O governo federal facilitou ainda mais as operações de empresas estrangeiras no país. 
Além de solicitar pelo Portal Único Gov.br a abertura de filiais, sucursais, agências e esta-
belecimentos no Brasil, esse tipo de empresa agora pode cancelar operações sem preci-
sar de autorização prévia do Ministério da Economia. Basta procurar a Junta Comercial 
da Unidade da Federação onde estiver localizada.

Comprasnet 4.0 avança com pregão eletrônico obrigatório 
para municípios
A obrigatoriedade de utilização do Pregão Eletrônico para estados 
e municípios nos recursos transferidos pela União e a disponibiliza-
ção da ferramenta gratuita para sua implementação foi apenas a 
primeira ação do Comprasnet 4.0 em 2020. Responsável por mais 
de 100 mil contratações anuais, que movimentam mais de R$ 70 bi-
lhões, o Comprasnet 4.0 vai incorporar todas as etapas das licitações 
públicas. Parte delas avançou significativamente com as ações de 
digitalização ponta a ponta, tais como: o ETP Digital, a abertura do 
SICAF para estrangeiros, o AntecipaGov e o Comprasnet Contratos.  
Saiba mais.

Cai exigência de licenças e alvarás para atividades de baixo risco no país
O governo federal coloca em funcionamento o sistema que permite a dispensa total 
de licenças e alvarás de funcionamento para 289 tipos de atividades econômicas, co-
nhecidas como atividades de baixo risco. A medida visa impulsionar o ambiente de ne-
gócios no Brasil e à aplicação da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019 – a chamada 
Lei da Liberdade Econômica. Saiba mais.

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/marco/biometria-facial-agiliza-abertura-e-demais-operacoes-de-empresas-nas-juntas-comerciais
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/02/cidades-com-mais-de-50-mil-habitantes-terao-de-utilizar-o-pregao-eletronico
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/01/cai-exigencia-de-licencas-e-alvaras-para-atividades-de-baixo-risco-no-pais
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