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O Governo Federal apresenta ao Congresso Nacional e à sociedade brasileira o Relatório Anual de Monito-
ramento do Plano Plurianual 2020-2023, ano base 2021, contendo a descrição dos principais resultados 
obtidos no ano a partir da implementação das políticas públicas traduzidas nos programas finalísticos 

do plano, bem como trazendo um balanço das realizações durante o segundo ano do Plano Plurianual (PPA).

O referido Plano foi instituído no âmbito da Carta Magna brasileira, com o propósito de estabelecer “de forma 
regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital 
e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada” (§ 1º, art. 165, da Cons-
tituição Federal de 1988).

Além de cumprir a determinação legal contida no artigo 15 da Lei nº 13.971, de 27 de dezembro de 2019, que 
institui o Plano Plurianual 2020-2023, cuja implementação é regulamentada pelo Decreto nº 10.321, de 15 de 
abril de 2020, o presente Relatório também auxilia na gestão e no aperfeiçoamento contínuo da programação 
constante do PPA vigente, de forma a possibilitar maior eficiência e eficácia na alocação de recursos e melhores 
resultados para a sociedade. Constitui também importante insumo para a reflexão sobre os principais desafios 
a serem enfrentados pelo País na busca pela justiça social e pelo desenvolvimento econômico sustentável.

O Sumário Executivo apresenta, de forma introdutória ao Relatório, a estrutura e a metodologia do PPA 2020-
2023. Na sequência, consta a análise do comportamento das variáveis macroeconômicas mais relevantes 
durante o perído do Plano. Posteriormente, são apresentados grandes números referentes à evolução do PPA 
e o resumo dos principais destaques dos programas finalísticos observados no exercício de 2021. Por fim, este 
sumário traz o demonstrativo da execução orçamentária e financeira dos investimentos plurianuais – ano 
base 2021, conforme consta no artigo 15, inciso III, Lei 13.971/2019.

O Relatório em si (volumes 1 e 2) está organizado em duas partes, sendo a primeira relativa ao monitora-
mento dos programas finalísticos do PPA, com informações relativas ao objetivo, meta, indicador, resultados 
intermediários e investimentos plurianuais prioritários constantes do anexo III, seção I, e a segunda reservada 
aos quadros demonstrativos da execução dos recursos orçamentários e não orçamentários. No conjunto, o 
relatório fornece um panorama abrangente do desempenho da atuação governamental em suas diversas 
áreas de atuação.

RELATÓRIO ANUAL DE MONITORAMENTO
DO PLANO PLURIANUAL 2020-2023
Ano Base 2021

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13971.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Decreto/D10321.htm
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O planejamento das políticas públicas do Governo Federal tem como um dos principais instrumentos 
o Plano Plurianual, ou PPA, que possui a função de orientar a ação governamental em conjunto com 
outras ferramentas importantes, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária 

Anual (LOA).

Uma das funções do planejamento governamental é apontar os rumos para o desenvolvimento econômico e 
social do País, considerando as capacidades estatais disponíveis. Nesse sentido, o PPA 2020-2023 busca, por 
meio de seus quatro pilares fundamentais (simplificação metodológica; realismo fiscal; integração entre plane-
jamento e avaliação; e visão estratégica com foco em resultados) orientar as políticas públicas expressas atra-
vés dos programas finalísticos para alcançar efetividade, a fim de atender às demandas oriundas da sociedade.

Estrutura e Metodologia do PPA 2020-2023

O Plano Plurianual 2020-2023 da União é fruto do aprimoramento dos planos anteriores, dando sequência ao 
processo permanente de aperfeiçoamento metodológico do planejamento no Governo Federal. Os programas 
finalísticos do PPA têm foco na busca por resultados e, neste sentido, destaca-se o resultado intermediário 
como atributo infralegal que visa dar maior materialidade às entregas previstas, facilitando o acompanhamento 
da execução do plano, tanto por parte da própria administração pública, quanto da sociedade.

Conforme previsto na Mensagem Presidencial que encaminhou o PPA 2020-2023, a estrutura do plano é 
dividida em dois grandes blocos: a dimensão estratégica e a dimensão tática ou programática, explicitadas na 
Figura 1. A dimensão estratégica é subdivida em duas categorias, Eixos estratégicos e Diretrizes, enquanto a 
dimensão programática compreende os programas finalísticos e os programas de gestão, manutenção e  Lei 
do PPA, e que compreende os recursos orçamentários e não orçamentários, necessários ao financiamento 
da execução das políticas públicas.

INTRODUÇÃO

Figura 1 – Camada Lógica do PPA 2020-2023

Elaboração: SOF/SETO/ME



Relatório Anual de Monitoramento do Plano Plurianual 2020-2023 | Ano-base 2021

6

A figura acima é importante não apenas porque sintetiza, de forma visualmente amigável, os elementos do 
PPA, mas também porque permite compreendê-los à luz do modelo lógico. É justamente o encadeamento 
entre as camadas lógicas e os elementos do PPA que garante a efetividade do plano, ou seja, sua capacidade 
de servir como instrumento para resolução dos problemas que afligem a sociedade.

O PPA 2020-2023 foi elaborado mediante um processo de ampla discussão dentro do Governo Federal, com 
o envolvimento de diversos órgãos e de efetiva participação social, recebendo contribuições de pessoas dos 
mais variados segmentos da sociedade.

A metodologia do PPA 2020-2023 não representa um rompimento com as metodologias das edições anterio-
res, mas um avanço incremental, incorporando os elementos bem-sucedidos, como a utilização do Modelo 
Lógico para formatar o problema a ser enfrentado e a manutenção da separação formal entre o Plano e o 
Orçamento. Entre as inovações estão o alinhamento a uma visão de longo prazo, para além da própria vigência 
do PPA, determinada pela Estratégia Federal de Desenvolvimento (EFD) - 2020-2031, e o foco em qualificar 
o conteúdo dos programas finalísticos, que passam a expressar com maior clareza as escolhas de políticas 
públicas para cada área por meio de seus atributos, que representam as entregas mais relevantes e estru-
turantes da ação governamental.

Na dimensão estratégica, o PPA 2020-2023 assume como visão de futuro a diretriz principal estabelecida pela 
Estratégia Federal de Desenvolvimento (EFD): elevar a renda e a qualidade de vida da população brasileira com 
redução das desigualdades sociais e regionais. Essa diretriz principal se desdobra em seis eixos estratégicos:

• Ambiental;
• Econômico;
• Infraestrutura;
• Institucional;
• Social; e
• Estratégia de Defesa.

O PPA 2020-2023, em sua dimensão estratégica, apresenta as prioridades definidas pela cúpula de governo, 
as quais traduzem a agenda de compromissos apresentada pelo presidente eleito para o País. A dimensão 
estratégica do PPA também se desdobra em outras duas categorias: Diretrizes e Temas. As Diretrizes represen-
tam as demandas da população encampadas pelo governo eleito e orientam a construção dos Programas do 
PPA. Já os Temas, relacionados à nova estrutura institucional do Governo Federal, correspondem às principais 
áreas setoriais a serem mobilizadas para o alcance dos objetivos inseridos nas Diretrizes.

Para a superação dos desafios compreendidos em cada eixo estratégico acima apresentado, existe um con-
junto de diretrizes que norteiam as principais agendas para o período de 2020 a 2023. As 19 diretrizes do PPA 
2020- 2023 estão elencadas no art. 3º da Lei 13.971/2019.

De forma articulada com as 19 diretrizes estratégicas e os 6 eixos estratégicos, a construção do PPA 2020-2023 
resultou em 70 programas finalísticos, que apontam os caminhos a serem percorridos pela ação do Governo 
Federal até 2023, por meio de seus 63 indicadores, 70 objetivos, com 70 metas e 325 resultados Intermediários, 
conforme a Figura 2. O valor global do PPA atualizado em 2021 para o conjunto dos quatro anos entre 2020 e 
2023 atinge R$ 8,77 trilhões, incluindo recursos orçamentários e não orçamentários.
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Figura 2 – Plano Plurianual 2020-2023 (Ano-base 2021)

Figura 3 – Estrutura do PPA 2020-2023

Elaboração: SOF/SETO/ME

Os programas finalísticos estruturam o PPA 2020-2023 com declarações e compromissos orientadores do 
orçamento. Além disso, expressam os recortes de políticas públicas tais como reconhecidos pelo governo 
em uma linguagem mais acessível à sociedade. Cada programa possui um objetivo, uma meta, e resultados 
intermediários, com seus respectivos indicadores, que, no seu conjunto, expressam o que será feito, em que 
intensidade e quais os resultados pretendidos. Os programas asseguram o vínculo com as ações orçamen-
tárias, detalhadas nas Leis Orçamentárias Anuais, e com as ações não orçamentárias, nos casos previstos. O 
esquema representado na Figura 3 sintetiza os principais conceitos do Plano Plurianual.

Elaboração: SOF/SETO/ME
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O resultado consolidado do trabalho de elaboração do PPA 2020-2023 pode ser acessado pelo link https:// 
www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/planejamento-e-orcamento/plano-plurianual-ppa. Nesse espaço, 
são apresentados todos os documentos relevantes associados ao PPA para consulta pela sociedade, incluindo 
edições anteriores.

Monitoramento do PPA 2020-2023

O monitoramento do Plano Plurianual (PPA) deve contribuir com a produção de informações que qualifiquem 
a ação governamental, aumentando sua eficiência, eficácia e efetividade. O monitoramento destaca-se na 
medida em que institucionaliza um fluxo de informações relevantes para a tomada de decisão. O trabalho 
está orientado para produzir informações e conhecimentos no intuito de aperfeiçoar a implementação das 
políticas públicas, ampliando a quantidade e a qualidade dos bens e serviços prestados à população.

O processo de monitoramento e avaliação do PPA 2020-2023 tem seus critérios e procedimentos definidos pelo 
Decreto nº 10.321, de 15 de abril de 2020, que regulamenta a implementação da Lei n° 13.971, 27 de dezembro 
de 2019, que institui o Plano Plurianual vigente. Todo o processo de monitoramento incide sobre os progra-
mas finalísticos, por meio de seus objetivos, metas, indicadores, resultados intermediários e investimentos 
prioritários, bem como as variáveis macroeconômicas que embasaram sua elaboração. A captação da maior 
parte das informações sobre os programas finalísticos ocorre junto aos órgãos executores.

O monitoramento do PPA é um processo de aprendizagem que busca o aperfeiçoamento dos programas 
durante sua execução e aponta para possíveis perturbações que devem ser detectadas tempestivamente a 
fim de se poder interferir positivamente no processo de implementação. Ele deve ser:

• sistêmico: analisa a política pública para além da ótica setorial;

• dinâmico: para permitir ao PPA se adequar às mudanças conjunturais, orçamentárias, financeiras e de 
prioridades do governo; e

• seletivo: de forma a abranger apenas as principais metas e resultados dos Órgãos para o período do 
Plano Plurianual.

São objetivos do monitoramento do Plano Plurianual:

• identificar restrições e propor soluções de forma a viabilizar a implementação dos programas e o alcance 
dos objetivos e metas do governo;

• destacar informações relevantes para a implementação de programas e políticas prioritários e agendas 
multissetoriais;

• facilitar a cooperação, a articulação e a integração entre órgãos e suas políticas públicas;

• aprimorar as ações de monitoramento e avaliação das políticas públicas, orientando-as para o alcance 
de resultados;

• captar subsídios para orientar a revisão/atualização do Plano e a alocação de recursos nos orçamentos; e

• permitir à sociedade verificar se os compromissos assumidos pelo Governo estão sendo alcançados.

https:// www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/planejamento-e-orcamento/plano-plurianual-ppa
https:// www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/planejamento-e-orcamento/plano-plurianual-ppa
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AVALIAÇÃO DA CONJUNTURA MACROECONÔMICA E FISCAL EM 20211

Conjuntura Macroeconômica e Fiscal em 2021

A economia brasileira demonstrou vigorosa retomada da atividade em 2021, ante os impactos da pandemia 
de Covid-19. Ao registrar alta de 4,6% do PIB em 2021, mais que compensou a queda de 3,9% ocorrida 
em 2020. Assim, voltou-se ao nível da atividade anterior à crise, mostrando uma recuperação econô-

mica em “V”, além de abrir caminho para o retorno a uma trajetória sustentada em 2022 e nos anos seguintes.

Em 2021, houve avanço da produção nos dois maiores setores produtivos: serviços (4,7%) e indústria (4,5%). 
No entanto, a agropecuária mostrou retração (-0,2%), consequência, em grande medida, dos efeitos climáticos 
e da maior seca em quase cem anos. Na demanda, destaque para a alta de 17,2% no investimento (FBCF) e 
para a recuperação do consumo das famílias (3,6%).

A alta nos serviços foi disseminada em 2021, sendo mais expressiva nos serviços de informação (12,3%), 
transportes (11,4%), outros serviços (7,6%) e comércio (5,5%). Esse desempenho recupera a queda obser-
vada em 2020 e mostra o resultado efetivo da retomada do setor após o avanço da vacinação e a redução 
da necessidade de medidas restritivas de isolamento social. Nesse âmbito, cabe destacar a recuperação dos 
serviços prestados às famílias (PMS/IBGE), que cresceu 18,2% em 2021.

Tabela 1 – Resultados do PIB – 2019 a 2021

2019 2020 2021

VARIAÇÃO % ANTE MESMO 
TRIMESTRE DO ANO ANTERIOR

VARIAÇÃO % ANTE 
TRISMESTRE ANTERIOR 
(COM AJUSTE SAZONAL)

2020. 
IV

2021. 
I

2021. 
II

2021. 
III

2021. 
IV

2020. 
IV

2021. 
I

2021. 
II

2021. 
III

2021. 
IV

PIB p.m 1,2 -3,9 4,6 -0,9 1,3 12,3 4,0 1,6 3,0 1,4 -0,3 -0,1 0,5

Oferta

   Agropecuária 0,4 3,8 -0,2 1,3 6,5 0,1 -9,0 -0,8 -1,9 4,3 -2,8 -7,4 5,8

   Indústria -0,7 -3,4 4,5 0,9 3,3 16,6 1,3 -1,3 1,4 0,9 -0,8 -0,1 -1,2

   Serviços 1,5 -4,3 4,7 -1,9 -0,7 11,0 5,8 3,3 3,0 0,8 0,6 1,2 0,5

Demanda

   Consumo das Famílias 2,6 -5,4 3,6 -3,1 -1,7 10,5 4,2 2,1 2,9 0,5 -0,2 1,0 0,7

   Consumo do Governo -0,5 -4,5 2,0 -3,3 -3,9 5,8 3,5 2,8 1,5 -0,2 1,1 1,1 0,8

   FBCF 4,0 -0,5 17,2 13,2 17,8 33,1 18,8 3,4 15,9 7,5 -3,8 -0,6 0,4

   Exportação -2,6 -1,8 5,8 -4,3 1,0 14,2 4,0 3,3 -1,4 3,3 13,7 -9,8 -2,4

   Importação (-) 1,3 -9,8 12,4 -3,5 7,5 20,3 20,6 3,7 18,2 9,6 -0,9 -5,1 0,5

Fonte: IBGE. Elaboração: SPE/ME.

A indústria teve bom desempenho em 2021 principalmente pela recuperação da construção civil (9,7%), seguida 
dos ramos de transformação (4,5%) e da extrativa mineral (3,0%). Por categoria de uso, utilizando-se os 
indicadores da produção mensal, merece destaque a produção de bens de capital (alta de 28,0% em 2021), 
que é base para o investimento produtivo e para a sustentação do crescimento.

1 Esta seção teve sua versão inicial elaborada pela Secretaria de Política Econômica (SPE), do Ministério da Economia. A SOF fez adaptações ao texto 
visando restringir a análise a 2021.



Relatório Anual de Monitoramento do Plano Plurianual 2020-2023 | Ano-base 2021

10

No caso da agropecuária, o desempenho menos expressivo em 2021 refletiu, em grande parte, as adversidades 
climáticas ao longo do ano, as quais reduziram a safra de grãos, em especial de milho. As perspectivas para 
2022 são de recuperação da produção, com previsão de nova safra recorde, de acordo com o Levantamento 
Sistemático da Produção Agrícola (LSPA/IBGE), cuja estimativa é de 261,5 milhões de toneladas, com cresci-
mento de 3,3% em relação à safra de 2021.

Com este resultado do PIB em 2021, o Brasil recuperou o nível pré-crise e registrou desempenho acima da 
mediana dos países do G7, G20 e América Latina. Ou seja, quando combinados os crescimentos de 2020 e 
2021, a variação neste período é de 0,6%, superando o resultado da maioria dos países com maior PIB e dos 
países vizinhos ao Brasil.

O final de 2021 mostrou retomada do ritmo de crescimento do País. No 4T21, o PIB registrou alta de 0,5% na 
comparação com o 3T21, com ajuste sazonal. Do lado da oferta, o melhor desempenho foi da agropecuária 
(5,8%), com recuperação, em parte, da safra após perdas dos trimestres anteriores devido a reveses climáticos, 
seguido dos serviços (0,5%), ante o trimestre anterior, com ajuste sazonal. Houve queda na indústria (-1,2%), 
devido aos gargalos na produção decorrentes da escassez de insumos, efeito da quebra de cadeias globais, e 
pelo recuo na extrativa mineral. No setor de serviços, destaque para os ramos de informação e comunicação 
(3,4%), transporte (2,6%) e outras atividades de serviços (2,1%). Por outro lado, houve recuo no comércio (-2,0%). 
Na indústria, a queda ocorreu na extrativa mineral (-2,4%), devido à queda da produção de petróleo e gás, e nos 
ramos da indústria de transformação (-2,5%). Destaca-se o bom desempenho da construção (1,5%). Do lado da 
demanda, houve continuidade da recuperação no consumo das famílias (0,7%) e do consumo do governo (0,8%).

Os investimentos (FBCF) também mostraram alta (0,4%). No setor externo, houve recuo nas exportações 
(-2,4%) e alta nas importações (0,5%).

Em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, o PIB cresceu 1,6% no 4T21, mantendo pelo quarto trimestre 
seguido a recuperação ante a queda provocada no ano passado pelos efeitos da pandemia, no que se refere à 
atividade econômica. Na oferta agregada, em termos interanuais, o destaque positivo veio dos serviços (3,3%), 
sobretudo pela alta observada nos serviços de informação, outros serviços e serviços de transporte. Cabe notar, 
todavia, a queda no comércio (-2,9%). A indústria, por sua vez, mostrou recuo de 1,3%, em termos interanuais, 
devido a problemas nos ramos de transformação (-6,9%). Essa queda foi atenuada pelo desempenho positivo 
da construção, da extrativa mineral e da produção de eletricidade. A agropecuária também retraiu (-0,8%), ainda 
com impactos na safra por adversidades climáticas. Pelo lado da demanda, todos os componentes tiveram cres-
cimento interanual. Cabe ressaltar a continuidade da recuperação do investimento, com alta de 3,4% no 4T21 
ante mesmo trimestre do ano anterior. Parte desse aumento é influenciado pela produção de bens de capital, 
em especial máquinas e equipamentos. Importante notar que houve continuidade na recuperação no consumo 
das famílias (2,1%) e no consumo do governo (2,8%). No setor externo, as exportações (3,3%) e as importações 
(3,7%) também cresceram, mostrando a continuidade da retomada do dinamismo no comércio exterior.

Diante disso, em valores, o PIB no 4T21 alcançou R$ 2,3 trilhões, e acumulou R$ 8,7 trilhões no ano de 2021. 
O PIB per capita ficou em R$ 40,7 mil no ano. A taxa de investimento (FBCF/PIB) foi de 19,2% em 2021, com 
elevação de 2,6 pp frente a 2020. No acumulado em quatro trimestres, é o melhor nível de FBCF/PIB desde 
2014. Da mesma forma, a taxa de poupança/PIB elevou-se para 17,4% do PIB em 2021, com alta de 2,7 pp ante 
2020. Para o resultado anual, este é o melhor nível de poupança/PIB desde 2013. Esse bom desempenho em 
2021 fortalece a perspectiva de continuidade do crescimento em 2022 e anos seguintes.

Por sua vez, a inflação, medida pelo IPCA, fechou o ano de 2021 em 10,06%, superando o teto da meta esta-
belecida, com pressão de alimentos e de tarifas de energia, decorrentes dos efeitos da maior crise hídrica 
enfrentada pelo País, que reduziu a produção agrícola e a geração das hidrelétricas. A elevação recente da 
inflação provém em grande parte do aumento dos preços internacionais das commodities agrícolas e, prin-
cipalmente, energéticas, sobretudo dos combustíveis, em meio às tensões ocorridas com a guerra no Leste 
Europeu. Desse modo, o controle da inflação via sistema de metas tem contribuído para manter o ambiente 
de negócios favorável. O ajuste dos juros básicos na economia em 2021 fez com que a meta da Taxa Selic 
passasse de 2,0% aa (menor patamar histórico) para 9,25%.
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Cenário Fiscal

Após o período de 2013-2016, marcado por baixo nível de atividade econômica e desequilíbrio estrutural das 
contas públicas, foi instituído o Novo Regime Fiscal (NRF) no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social da União através da Emenda Constitucional nº 95 (EC nº 95), de 15 de dezembro de 2016. A EC nº 95 
estabeleceu limite para as despesas primárias por um período de vinte exercícios financeiros, corrigido pela 
taxa de inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Após sair de 52% em 
2013 para 70% do PIB em 2016, a Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) se estabilizou no terreno 70-75% até 
2019. Com a crise sanitária mundial deflagrada em 2020, o Brasil registrou razão dívida/PIB de 89% em 2020 
e 80% em 2021, tornando ainda mais desafiador o objetivo central da política fiscal no médio prazo: o controle 
da trajetória de crescimento da dívida pública em proporção do PIB.

O NRF fixa limites individualizados para as despesas primárias dos órgãos integrantes daqueles orçamentos e 
estabelece, nos termos do § 1º do Artigo 107, o método para sua determinação. Conforme disposto no § 10 do 
Artigo 107, para a determinação do limite que vigoraria para o ano de 2017 seria tomada como base a despesa 
paga em 2016, individualizada por órgão, incluídos os restos a pagar pagos e demais operações que afetem o 
resultado primário. Do total da despesa apurada, contudo, os §§ 6º e 11 do Artigo 107 estabelecem itens que 
devem ser excluídos da base de cálculo dos limites. Dessa forma, a regra do Teto dos Gastos instituída pela 
EC nº 95 representa um elemento essencial na atual estratégia de ajuste fiscal pois disciplina a expansão das 
despesas primárias e induz a canalização dos recursos públicos para os programas governamentais com 
maior retorno para a sociedade. A manutenção do Teto dos Gastos segue como uma premissa fundamental 
de regime fiscal crível de médio e longo prazos, pois não apenas proporciona a ancoragem das expectativas 
para a trajetória das despesas como também força o debate acerca da alocação orçamentária dos recursos.

Conforme o cenário de referência proposto para o Plano Plurianual 2020-2023, apresentado em 2019, já se 
esperava, em parte, as dificuldades iniciais e a trajetória de recuperação gradual ao longo do período. Do ponto 
de vista da recuperação da capacidade fiscal do Estado para implementar políticas públicas, esperava-se que 
o Resultado Primário do Governo Central seria negativo em 2020, 2021 e 2022, e que haveria recuperação do 
superávit em 2023. No período, o pressuposto era a redução do déficit no resultado nominal, passando de 6,5% 
do PIB em 2020 para 5,5% do PIB em 2023. Com isso, haveria estabilização da Dívida Líquida do Setor Público 
(DLSP) em torno de 67% do PIB no final período. Em consequência, haveria redução paulatina da Dívida Bruta 
do Governo Geral (DBGG) para nível próximo de 83% do PIB ao final do período (Tabela 2).

Tabela 2 – Cenário Fiscal de Referência do PPA 2020-2023

PROJEÇÕES PPA 2020-2023 (EM % DO PIB)

2020 2021 2022 2023

Resultado Primário do Governo Central -1,63 -0,84 -0,36 0,20

Resultado Nominal do Setor Público -6,5 -6,1 -6,1 -5,5

DLSP 61,9 64,1 66,2 67,3

DBGG 81,9 82,8 83,5 83,4

Fonte: PPA 2020-2023.

No ano de 2020, todavia, o que se observou foi uma realidade bem mais adversa para a evolução do cenário 
fiscal devido aos efeitos dos gastos emergenciais para enfrentamento da pandemia. O déficit primário foi 
muito maior do que inicialmente projetado, com reflexos no aumento do déficit nominal e da dívida pública, 
tanto DLSP quanto DBGG. Com a melhoria do ambiente econômico em 2021, as perspectivas listadas na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias de 2022 (LDO 2022) apontam para o esforço de consolidação fiscal, com melhoria 
gradual do resultado primário do setor público consolidado e estabilização da dívida pública.
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Tabela 3 – Resultados Fiscais 2019-2021

Fonte: BCB, STN/ME e SPE/ME.

(EM % DO PIB)

OBSERVADO

2019 2020 2021

Superávit primário do Setor Público -0,84 -9,48 0,75

   Governo Central -1,29 -10,02 -0,41

Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) 54,57 62,70 57,30

Dívida Bruta do Governo Geral 74,26 88,83 80,27

Resultado Nominal do Setor Público -5,82 -13,60 -4,42

De acordo com as estatísticas fiscais do Banco Central do Brasil divulgadas em janeiro de 2022, o resultado 
nominal do setor público consolidado alcançou em 2021 déficit de 4,42% do PIB, ante déficit de 13,6% do PIB no 
ano anterior (Tabela 3). O superávit primário do setor público consolidado em 2021 foi de 0,75% do PIB, sendo o 
primeiro superávit primário dessa esfera de governo desde 2013, quando foi registrado superávit primário de 
1,71% do PIB. Por sua vez, a DLSP alcançou aproximadamente 57% do PIB, redução de 5,3 p.p. em comparação 
com 2020. Os principais fatores condicionantes desse declínio foram o crescimento do PIB nominal (redução 
de 8,7 p.p.), a desvalorização cambial acumulada no ano de 7,4% (redução de 1,2 p.p.), o superávit primário 
(redução de 0,7 p.p.), os juros nominais apropriados (aumento de 5,2 p.p.) e a variação da paridade da cesta de 
moedas que integram a dívida externa líquida (aumento de 0,4 p.p.). Assim, a DBGG apresentou queda anual 
de mais de 8 p.p. do PIB em 2021 (Tabela 3).

O reequilíbrio da dívida pública é condição necessária para a retomada do crescimento econômico, uma vez 
que melhora a alocação de recursos e resulta em maior crescimento do PIB. Para que isso ocorra, é preciso 
aumentar o controle sobre as despesas correntes, principalmente as despesas associadas ao gasto ineficiente, 
como algumas despesas previdenciárias e subsídios a setores pouco produtivos. Desta forma, iniciativas como 
a Nova Previdência, reforma administrativa, assim como reformas estruturais e medidas pró-mercado são 
fundamentais para estabilizar a dívida pública e promover o crescimento econômico sustentável de longo prazo.

No primeiro trimestre de 2021, persistiram as condições adversas advindas da crise sanitária, ainda que par-
cialmente compensadas pela retomada econômica verificada desde o segundo semestre de 2020. O espaço 
fiscal para a implementação de novas medidas de enfrentamento dos impactos econômicos e sociais da pan-
demia era limitado impondo-se desafios à manutenção da regra do teto e de estratégias para a retomada do 
processo de consolidação fiscal. No entanto, verificou-se que as despesas temporárias de caráter emergencial 
para o combate às consequências da pandemia não se tornaram permanentes, reforçando o compromisso 
do Governo Federal com o processo de consolidação fiscal e foco na agenda de reformas econômicas. Após a 
Reforma da Previdência, outras medidas com impacto fiscal já se encontram em razoável estágio de matura-
ção e, também, são consistentes com os objetivos de austeridade e sustentabilidade fiscal de médio e longo 
prazos. Dentre essas medidas, destacam-se: reformas no sistema tributário; a desmobilização de ativos 
- tendo como exemplo a redução do número de empresas estatais; o aumento da liberalização comercial e 
a Reforma Administrativa. Os efeitos fiscais dessas medidas serão diretos, traduzindo-se em aumento das 
receitas ou redução de despesas (ou ambos), ou efeitos indiretos verificados pelo maior dinamismo da eco-
nomia. Ainda com efeitos fiscais indiretos por meio da melhoria do ambiente de negócios deve-se destacar a 
agenda composta pelos seguintes projetos de lei e medidas provisórias: PL 414/2021 (modernização do setor 
elétrico), PL 3.178/2021 (mudança de regime de partilha de concessões), MP 1.085/2021 (modernização de 
registros públicos), PL 4.188/2021 (novo marco de garantias), MP 1.103/2022 (novo marco de securitização) e 
MP 1.104/2022 (aprimoramento de garantias agro). Com a construção de um equilíbrio fiscal estrutural acom-
panhado de reformas estruturais e microeconômicas pró-mercado, a economia brasileira terá condições de 
manter uma inflação estruturalmente ancorada com juros baixos e crescimento sustentável. Torna-se, assim, 
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fundamental a continuidade dessa agenda de reformas e a continuidade do processo de consolidação fiscal, 
além de medidas que visem o aumento da produtividade e a melhoria da alocação de recursos.

No campo tributário, o Governo Federal já encaminhou ao Congresso Nacional duas etapas da proposta de 
reforma tributária. A política tributária de um país afeta a competitividade e o crescimento econômico através 
do nível e da composição da carga tributária. No caso brasileiro, diversos fatores podem ser responsáveis 
pela redução da produtividade, com destaque para o direcionamento do crédito pelos bancos estatais, baixa 
participação da economia no comércio mundial, infraestrutura insuficiente, defasagem na legislação de diver-
sos marcos legais e o sistema tributário. Este último tem gerado alocações ineficientes, o que faz com que o 
investimento se direcione para setores menos tributados ou com vantagens tributárias e não pelo incentivo ao 
retorno esperado – lucro futuro. Nesse contexto, as alterações promovidas e a proposta de reforma tributária 
encaminhada ao Congresso têm como objetivo comum reduzir distorções econômicas.

A primeira etapa da reforma tributária foi enviada em julho/2020, através do PL nº 3.887/2020, e prevê a 
criação da Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS) baseada nos modernos modelos internacionais de 
Imposto de Valor Agregado (IVA) de tributação uniforme do consumo e propõe a substituição de dois tributos: 
PIS/Pasep e Cofins. Com esta alteração, será possível acabar com a cumulatividade e complexidade desses 
tributos, reduzindo os custos das empresas e facilitando o pagamento. A segunda proposta de reforma, o PL nº 
2.337/2021, foi enviada em junho de 2021 e propõe avanços na tributação sobre a renda de famílias e empresas. 
Esta proposta, além de reduzir a cobrança de imposto de renda dos trabalhadores, estimula o investimento nas 
empresas e racionaliza a tributação de várias aplicações financeiras para beneficiar os pequenos investidores. 
Esta proposta está em linha com as diretrizes gerais da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), que reforça a aplicação de alíquotas moderadas e bases ampliadas para reduzir as dis-
torções, assim como incentivar o empreendedorismo e a formação de capital humano. Além disso, a redução 
das alíquotas corporativas pode incentivar o investimento doméstico e atrair investimento externo. Em 2021 
houve redução do PIS e Cofins sobre o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), redução do adicional ao frete para 
renovação da marinha mercante (AFRMM com efeito em 2022) e andamento de medidas visando redução em 
diversos outros tributos (IPI, IOF cambial e Imposto de Importação, por exemplo).

Por fim, destaca-se que, na segunda metade de 2021, houve a necessidade de se solucionar a conta de pre-
catórios e premência de pagamento. A conta saiu de aproximadamente R$ 20 bilhões em 2016, quando foi 
aprovado o Teto dos Gastos, para quase R$ 90 bilhões atuais, fazendo-se necessário alterar os dispositivos 
de controle dos gastos sem prejuízo para o processo de consolidação fiscal. Nesse sentido, a solução se 
deu pelas Emendas Constitucionais nº 113/2021 e 114/2021 – ambas originárias da Proposta de Emenda 
Constitucional nº 23/2021 (PEC dos Precatórios) – que definiram a revisão da indexação do teto dos gastos, 
sincronizando-o com o reajuste de despesas indexadas ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) 
– fundamentalmente as despesas previdenciárias, bastante sensíveis ao reajuste do salário mínimo – e limi-
taram as despesas com sentenças e precatórios em cada ano ao montante pago em 2016, reajustado pelo 
IPCA. Foram, portanto, duas as medidas principais da PEC dos Precatórios: (i) mudança retroativa no indexador 
usado no cálculo do teto dos gastos; (ii) estabelecimento de um limite ao pagamento anual de despesas com 
sentenças judiciais e precatórios.

Tão logo o reajuste do dispositivo de controle dos gastos foi internalizado pelo mercado e pela sociedade em 
geral, o que se viu foi uma melhoria significativa das expectativas e maior previsibilidade do quadro fiscal. 
Mais uma vez, a consolidação fiscal se traduziu em números positivos no fim de 2021.

Cenário Macroeconômico

O cenário macroeconômico de referência para o PPA 2020-2023 (Tabela 4), proposto em 2019, tinha como 
pressuposto a continuidade da recuperação da atividade econômica, o que refletiria o recuo da inflação e dos 
juros e a retomada da confiança.
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Tabela 4 – Cenário Macroeconômico de Referência PPA 2020-2023

1 - Projeções - Grade de Parâmetros Macroeconômicos - 10/07/2019.

Fonte e Elaboração: SPE/FAZENDA/ME

PROJEÇÕES (1)

2019 2020 2021 2022 2023

PIB - var. % anual 0,8 2,2 2,5 2,5 2,5

IPCA - var. % acum. Ano 3,8 3,9 3,7 3,7 3,8

Taxa de Câmbio R$/US$ - média anual 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9

Taxa Selic - var. % - média anual 6,2 5,6 7,0 7,5 7,5

Dado que houve a crise causada pela pandemia de Covid-19, esse cenário não se confirmou em 2020 e 2021. 
O crescimento do PIB observado em 2019 (1,2%) foi em ritmo maior que o projetado no cenário de referência 
(0,8%). Todavia, a acentuada recessão de 2020 decorrente das consequências da pandemia de coronavírus, 
resultou na queda do PIB (-3,9%). Ressaltese que essa retração da economia foi menor do que o esperado à 
época, quando analistas de mercado e estimativas de organismos internacionais chegaram a apontar queda 
de 10% para o PIB do Brasil. Com as medidas adotadas no País, a atividade econômica vem se recuperando 
desde o segundo semestre de 2020. Com isso, houve uma vigorosa recuperação da atividade econômica em 
2021, com alta de 4,6% no PIB do Brasil. Desse modo, os anos finais do cenário de referência permanecem 
coerentes com as expetativas mais recentes de continuidade de retomada da trajetória de crescimento da 
economia brasileira. A continuidade da consolidação fiscal e a realização de ajustes estruturais e de reformas 
pró-mercado na economia brasileira tem contribuído para melhorar a alocação de recursos, aumentar a pro-
dutividade e ampliar o ritmo de crescimento sustentado do País. A Tabela 5 mostra os indicadores macroe-
conômicos observados entre 2018 e 2021.

Fonte: IBGE, BCB e SPE/ME

DADOS OBSERVADOS

2018 2019 2020 2021

PIB (% a.a., real) 1,8 1,2 -3,9 4,6

PIB nominal (R$ Bilhões) 7.004 7.389 7.468 8.679

IPCA (Acumulado, % a.a.) 3,75 4,31 4,52 10,06

INPC (Acumulado, % a.a.) 3,43 4,48 5,45 10,16

IGP-DI (Acumulado, % a.a.) 7,10 7,70 23,08 17,74

Taxa Over Selic (fim de período, % a.a.) 6,40 4,59 1,90 8,76

Taxa Over Selic (Acumulado, % a.a.) 6,48 5,90 2,64 3,91

Taxa de Câmbio (média do ano, R$/US$) 3,65 3,95 5,16 5,40

Preço Médio do Petróleo (US$/barril) 71,07 64,03 42,30 70,44

Massa Salarial Nominal (2) 2,86 4,82 -1,51 5,36

Salário Mínimo 954 998 1.045 1.100

Tabela 5 – Parâmetros Macroeconômicos observados 2018-2021

Quanto às taxas de inflação, o IPCA observado em 2021 (10,06%) superou o previsto na ocasião da elaboração 
do PPA (3,7%), devido à pressão dos preços dos alimentos e da energia, sobretudo em razão da crise hídrica, 
conforme informado acima. Isto fez com que as taxas de juros se elevassem do seu menor patamar histórico, 
para o nível de 8,76% aa (taxa over Selic fim de período).
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SUMÁRIO EXECUTIVO

O Relatório Anual de Monitoramento do Plano Plurianual 2020-2023, exercício 2021, apresentado pelo 
Governo Federal ao Congresso Nacional e à sociedade brasileira, descreve os principais resultados obti-
dos durante o ano de 2021, a partir da implementação das políticas públicas traduzidas nos programas 

finalísticos do plano, trazendo um balanço das realizações do segundo ano deste ciclo do PPA.

A primeira seção deste sumário apresenta os grandes números do monitoramento do PPA, em 2021, com 
sínteses gráficas, incluindo a execução financeira, o andamento das metas e resultados intermediários pla-
nejados nos programas finalísticos e o desempenho dos indicadores – conjunto de parâmetros que permite 
acompanhar a evolução das políticas públicas. Considerando a grande amplitude de assuntos previstos na 
Lei do PPA e o volume de recursos alocados no arranjo dos programas e objetivos planejados, os gráficos 
destacados apresentam um panorama quantitativo sintético da execução do Plano Plurianual no ano de 2021.

O sumário executivo também apresenta um panorama resumido dos principais destaques observados no 
exercício de 2021, organizado conforme os eixos do PPA 2020-2023:

• Ambiental;
• Econômico;
• Infraestrutura;
• Institucional;
• Social; e
• Estratégia de Defesa.

Por outro lado, uma consulta mais detalhada às informações de monitoramento e às considerações sobre 
indicadores, estratégias e resultados das políticas públicas, conforme fornecidas pelos órgãos do Governo 
Federal no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP), pode ser realizada no corpo do docu-
mento completo (volume 1), o qual traz relatórios específicos de cada um dos 70 programas finalísticos do 
PPA 2020-2023.

Síntese Numérica do PPA 2020-2023

Esta seção apresenta um conjunto de sínteses numéricas e gráficas relativas à execução orçamentária, finan-
ceira e extraorçamentária do Plano Plurianual no ano de 2021, e sobre o andamento das metas planejadas 
nos programas finalísticos e sobre o desempenho dos indicadores. Esse panorama quantitativo sintético da 
execução do PPA em 2021 propicia uma visualização abrangente sobre os principais resultados agregados, 
com alguns recortes selecionados para resumir o desempenho da ação governamental neste período do ciclo 
de planejamento.

Execução Orçamentária e Financeira até 2021

Os recursos alocados para o PPA 2020-2023 podem ser detalhados da seguinte forma:

• Recursos orçamentários: orçamento fiscal e da seguridade social e orçamento de investimento das 
empresas estatais;

• Recursos não-orçamentários: gasto tributário e crédito de instituição financeira e demais fontes.
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Conforme o Manual Técnico do PPA 2020-2023, gasto tributário é toda desoneração tributária que funciona 
como alternativa à política pública e que não se realiza diretamente pelo orçamento, mas indiretamente pelo 
sistema tributário. Visa atender objetivos econômicos e sociais, podendo ser de caráter compensatório, quando 
compensa a população pela insuficiência de algum serviço governamental, ou incentivador, quando estimula 
o desenvolvimento de algum setor ou região. Por sua vez, as outras fontes de ações não orçamentárias são 
definidas como: recursos financeiros não constantes do orçamento, necessários para a atuação governamental 
na prestação de serviços e entrega de bens públicos, e originados de bancos públicos, agências oficiais de 
fomento, fundos constitucionais, plano de dispêndio das estatais, cooperações financeiras internacionais e 
recursos privados.

A seguir, são detalhados os recursos do PPA relativos ao ano de 2021, considerando-se os seguintes critérios 
quanto à previsão e à execução:

• Os valores previstos iniciais são aqueles definidos para o exercício na Lei do PPA e suas atualizações, 
sendo que, no caso dos recursos orçamentários, correspondem à LOA do respectivo ano.

• Os valores previstos atualizados incluem os créditos adicionais que atualizam a LOA para os recursos 
orçamentários e, para os recursos extraorçamentários, consideram as atualizações pelas instituições 
financeiras ou os valores da previsão atualizada com base no Demonstrativo de Gastos Tributários Bases 
Efetivas 2019 da Receita Federal do Brasil (RFB).

• Os recursos executados correspondem aos valores liquidados no exercício (verificação do direito adqui-
rido pelo credor por fornecimentos feitos ou serviços prestados) para o orçamento fiscal e da seguri-
dade social e aos valores executados para o orçamento das estatais. A execução dos gastos tributários 
considerou os mesmos valores da previsão atualizada, tendo em vista serem os últimos dados sobre 
execução disponibilizados pela RFB.

O valor global atualizado em 2021 do PPA para o período de quatro anos é de R$ 8,77 trilhões, sendo R$ 2,21 
trilhões a previsão atualizada relativa ao exercício de 2021. O Gráfico 1 mostra os recursos do PPA 2020-2023 
para o exercício de 2021. Cada bloco de valores apresenta os dados previstos iniciais, previstos atualizados e 
executados para os programas finalísticos, os programas de gestão e os totais do Plano. Conforme números 
apurados, o valor executado para 2021 foi de R$ 2,17 trilhões.

Gráfico 1 - Recursos por Tipo de Programa em 2021 (R$ bilhões)

Nota: A previsão inicial corresponde à Lei do PPA e suas atualizações, a previsão atualizada considera créditos adicionais à LOA e valores atualizados de 
crédito pelas instituições financeiras e de gasto tributário pela RFB, e a execução significa valores liquidados e executados dos orçamentos e valores 
estimados do gasto tributário.

Fonte: SIOP. Elaboração: SOF/SETO/ME.

Previsão Inicial Previsão Atual Execução
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O Gráfico 2 mostra o recorte dos recursos por fonte de financiamento. Cada bloco de valores apresenta os dados 
previstos iniciais, previstos atualizados e executados de 2021, organizados de forma detalhada pelos quatro 
grandes grupos de fontes de recursos: orçamento fiscal e da seguridade social, orçamento de investimentos 
das estatais, recursos não orçamentários de créditos e outras fontes e de gasto tributário.

Gráfico 2 - Recursos por Fonte de Financiamento em 2021 (R$ bilhões)

Gráfico 3 - Recursos por Eixos em 2021 (R$ bilhões)

Nota: A previsão inicial corresponde à Lei do PPA e suas atualizações, a previsão atualizada considera créditos adicionais à LOA e valores atualizados de 
crédito pelas instituições financeiras e de gasto tributário pela RFB, e a execução significa valores liquidados e executados dos orçamentos e valores 
estimados do gasto tributário.

Fonte: SIOP. Elaboração: SOF/SETO/ME.

O Gráfico 3 mostra os recursos orçamentários e extraorçamentários dos programas finalísticos por eixo do PPA 
2020-2023. Em 2021, foram executados mais de R$ 1 trilhão no eixo econômico e R$ 482 bilhões no eixo social.

Nota: A previsão inicial corresponde à Lei do PPA e suas atualizações, a previsão atualizada considera créditos adicionais à LOA e valores atualizados de 
crédito pelas instituições financeiras e de gasto tributário pela RFB, e a execução significa valores liquidados e executados dos orçamentos e valores 
estimados do gasto tributário.

Fonte: SIOP. Elaboração: SOF/SETO/ME.

O Gráfico 4 mostra, por eixo, os recursos orçamentários executados pelos programas finalísticos em 2021, cujo 
valor total passou de R$ 1,1 trilhão. Destacam-se os eixos econômico, R$ 755 bilhões, e social, R$ 347 bilhões.

Previsão Inicial Previsão Atual Execução

Previsão Inicial Previsão Atual Execução
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Gráfico 4 - Execução Orçamentária por Eixo (R$ bilhões)

Gráfico 5 - Execução por Maiores Programas (R$ bilhões)

Gráfico 6 - Execução Orçamentárias por Maiores Programas (R$ bilhões)

Nota: Valores liquidados/executados dos orçamentos.

Fonte: SIOP. Elaboração: SOF/SETO/ME

O Gráfico 5 destaca os valores executados relativos aos maiores programas finalísticos do PPA no ano de 
2021 considerando recursos orçamentários e extraorçamentários. Pode-se observar que o valor executado 
em Nova Previdência alcançou R$ 687 bilhões; Moradia Digna alcançou o valor de R$ 221 bilhões; e a Atenção 
Especializada à Saúde R$ 104 bilhões.

Nota: Valores liquidados/executados dos orçamentos e valores estimados do gasto tributário.

Fonte: SIOP. Elaboração: SOF/SETO/ME.

O Gráfico 6 mostra os maiores programas finalísticos em termos de volume de execução orçamentária, expli-
citando os valores orçamentários no ano de 2021. Além da Nova Previdência e Atenção Especializada à Saúde, 
destacam-se os Programas Inclusão Social por meio do Bolsa Família e Proteção Social no âmbito do Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS).

Fonte: SIOP. Elaboração: SOF/SETO/ME.
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Perfil da Evolução do Indicador do Programa

Relativamente ao desempenho dos indicadores dos Programas Finalísticos do PPA 2020-2023 no exercício 
de 2021, a análise dos resultados é mostrada de forma resumida no Gráfico 7. De um total de 63 indicadores, 
houve melhora em relação ao valor apurado em 2020 em 36, ou seja, 57% do total, enquanto outros 17 indica-
dores apresentaram piora, representando 27%. Para outros 7 (11%) esse conceito não se aplica, em especial 
por não ter havido coleta de dados durante o ano, pela inexistência de valor apurado em 2020, ou por ser de 
tipo neutro, ou seja, sem uma direção desejável identificada. Por fim, 3 indicadores se mantiveram estáveis, 
ou seja, sem alterações em relação ao valor apurado em 2020.

Gráfico 7 - Desempenho dos Indicadores PPA em 2021

Gráfico 8 - Desempenho das Metas do PPA em 2021

Nota: A classificação “Apresentou melhora” indica que o valor apurado do indicador apresentou alguma melhora em relação ao índice de referência (valor 
apurado em 2020), enquanto a classificação “Apresentou piora” indica que houve alguma piora em relação ao índice de referência. A classificação “Não se 
aplica” indica que não houve coleta de dados no período do PPA, que o indicador não possui dados de referência ou que é do tipo neutro, sem uma direção 
desejável. A classificação “Permaneceu estável” indica que o valor apurado do indicador não sofreu alteração em relação ao índice de referência.

Fonte: SIOP. Elaboração: SOF/SETO/ME.

Perfil da Evolução da Meta do Programa

Com relação a este segundo ano de monitoramento do PPA 2020-2023, conforme ilustrado no Gráfico 8 a 
seguir, verificou-se que 56% das metas tiveram seus valores previstos para o ano de 2021 alcançados, enquanto 
34% das metas não atingiram o valor previsto. As Metas quantitativas representam 90% das Metas do PPA 
2020-2023, sendo as demais Metas qualitativas.

Nota: O monitoramento do PPA classifica as metas como já alcançadas, com andamento adequado ou com medidas ou considerações identificadas no 
processo de Monitoramento para garantir seu andamento previsto. Metas anuais atingidas no período são classificadas como “andamento adequado”.

Fonte: SIOP. Elaboração: SOF/SETO/ME.
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Perfil da Evolução dos Resultados Intermediários do PPA

Com relação aos Resultados Intermediários do PPA 2020-2023, conforme ilustrado no Gráfico 9, verificou-
-se que 60% dos resultados intermediários tiveram seus valores previstos para o ano de 2021 alcançados, 
enquanto 40% não atingiram o valor previsto.

Gráfico 9 - Desempenho dos Resultados Intermediários do PPA em 2021

Gráfico 10 - Restrições para o alcance da Meta - 2021

Fonte: SIOP. Elaboração: SOF/SETO/ME

Nota: Cada meta pode ter mais de uma medida sugerida, e os percentuais indicam a participação de cada tipo de medida no número total de ocorrências 
de medidas sugeridas. A compatibilização entre a programação orçamentária e financeira e o dimensionamento da meta significa a necessidade de 
adequação no valor da meta à disponibilidade de recursos previstos ou a alteração na programação de valores do PPA. A adoção de medidas de gestão 
envolve um conjunto de providências administrativas para a melhoria do arranjo de gestão relacionado à execução e à pactuação para o cumprimento da 
meta. A articulação de atores para a implementação da meta indica que foi detectada a necessidade de aprimoramento ou qualificação do envolvimento 
de instituições e atores relacionados ao desenvolvimento da meta para sua execução até 2021. A avaliação da estratégia da política pública e, 
consequentemente, eventual necessidade de revisão da meta ou de algum de seus atributos equivale a dizer que há necessidade do ajuste dos elementos 
da meta, como órgão responsável, público alvo, valores desejados, regionalização ou forma de implementação. A adequação do quadro de pessoal, 
treinamento e/ou capacitação envolve desde a melhor distribuição dos recursos humanos disponíveis, até a redefinição de papéis e atribuições ou a 
ampliação da equipe mediante a contratação de colaboradores. A revisão de normativos legais e/ou regulamentação da legislação significa que existe 
a necessidade da elaboração ou revisão de normas legais ou infralegais para o cumprimento da meta. A realização de ações de divulgação significa a 
necessidade de melhor comunicação da meta junto aos atores e às instituições envolvidas de forma a melhorar a adesão, o apoio ou a informação para 
seu atingimento.

Fonte: SIOP. Elaboração: SOF/SETO/ME.

O Gráfico 10 apresenta as restrições que impactam no alcance das metas do PPA 2020-2023. As duas prin-
cipais restrições apontadas foram: restrições relacionadas à pandemia do COVID-19 e restrições de pessoal. 
Ressalta-se que em 51% dos casos não houve restrições ao alcance da meta.
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O Gráfico 11 apresenta as restrições que impactam no alcance das metas de Resultados Intermediários do PPA 
2020-2023. Assim como na meta do programa, as duas principais restrições apontadas foram as relacionadas 
à pandemia da covid 19 e restrições de pessoal. Em 39% dos resultados intermediários não houve restrições 
para o alcance da meta prevista para 2021.

Gráfico 11 - Restrições para o alcance da meta dos Resultados Intermediários - 2021
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DESTAQUES DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

Esta seção traz um resumo das informações relativas aos programas finalísticos do Plano Plurianual no 
exercício de 2021, com os principais destaques das políticas públicas do Governo Federal, organizadas 
conforme o arranjo dos eixos e programas do PPA 2020-2023. A leitura deste documento possibilita uma 

visão abrangente sobre os segmentos da ação governamental presentes no Plano Plurianual, com ênfase nos 
registros mais relevantes dos programas governamentais.

Eixo Institucional

No que concerne à comunicação pública e divulgação de atos e matérias do Governo Federal, a Empresa 
Brasil de Comunicação (EBC), considerando as emissoras próprias e afiliadas, disponibilizou acesso ao sinal 
de televisão digital terrestre para cerca de 74,2 milhões de pessoas e o sinal de rádio FM para 42,9 milhões, 
com referência no Censo 2010 - IBGE, além de disponibilizar seus sinais para todo o País por meio de satélite 
e transmissão em ondas curtas de rádio.

Dentre as capitais brasileiras, 85% delas já possuem cobertura de sinal da TV Brasil digital, o que equivale a 23 
do total de 27 capitais do Brasil. Já com relação à cobertura da radiodifusão sonora em frequência modulada 
(FM), esta fechou o ano de 2021 com 59% das capitais brasileiras atendidas, sendo representado em números 
absolutos por 16 das 27 capitais.

Segundo dados da Kantar IBOPE Media, em 2021, mais de 42,8 milhões de indivíduos foram impactados pelos 
conteúdos da TV Brasil, em cerca de 20,7 milhões de domicílios únicos, considerando o desempenho nos 15 
mercados de medição regular (São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Porto Alegre, Curi-
tiba, Florianópolis, Goiânia, Distrito Federal, Salvador, Fortaleza, Recife, Belém e Manaus). Esses resultados 
renderam ao canal, em dezembro de 2021, a marca histórica do alcance da 5ª posição dentre os mais de 95 
canais medidos pelo Painel Nacional de Televisão (PNT). Com relação às Rádios FM, as pesquisas de audiência 
das emissoras “Nacional FM”, em Brasília/DF, e “MEC FM”, no Rio de Janeiro/RJ, cidades onde há aferição do 
alcance, apresentaram média mensal de mais de 210,8 mil ouvintes, em 2021.

Além disso, nos últimos anos, a EBC reforçou a sua presença no meio digital. A empresa conta com o aplicativo 
Rádios EBC que reúne em uma única plataforma as programações das Rádios Nacional e das Rádios MEC, e, 
em 2021, houve o lançamento de canais da Rádio MEC no Spotify e no Youtube. Confirmou, também, presença 
para os conteúdos da TV Brasil por meio do aplicativo TV Brasil Play que permite acessar, sob demanda, um 
catálogo de programas e séries. Esses aplicativos estão disponíveis para as plataformas Android e iOS e 
podem ser instalados gratuitamente.

Eixo Social

A assistência social tem sido marcada pelo fortalecimento dos Programas Sociais do Governo Federal e do 
Cadastro Único, que representam conquistas fundamentais para a redução da pobreza juntamente com a con-
solidação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e sua rede de serviços voltada à garantia de direitos 
socioassistenciais. Ademais, as ações de transferência de renda para as famílias mais pobres a fim de aliviar 
a pobreza extrema e o reforço do acesso aos serviços de educação e saúde por meio de condicionalidades 
representam compromissos assumidos pelas famílias e pelo Poder Público.

No âmbito do PPA, em 2021, a meta apurada para o objetivo do Programa 5028 - Inclusão Social por meio do 
Bolsa Família (PBF) e da Articulação de Políticas Públicas tem o mês de outubro como referência, quando o 
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programa foi extinto. Dessa forma, até aquela data foram atendidas 14.654.783 famílias, do total de 13.738.415 
famílias estimadas para o perfil de pobreza e extrema pobreza, perfazendo 106,67% do público, das quais 
cerca de 9,7 milhões receberam pelo menos uma parcela do Auxílio Emergencial em 2021.

O Programa Auxílio Brasil – PAB, criado pela Lei 14.284/2021 em substituição ao PBF, objetiva integrar as 
políticas de assistência social, segurança alimentar, saúde, educação e emprego, garantindo renda básica às 
pessoas mais necessitadas e formando uma teia de proteção social. O PAB visa reduzir as situações de pobreza 
e de extrema pobreza das famílias beneficiárias; promover, prioritariamente, o desenvolvimento das crian-
ças e dos adolescentes, por meio de apoio financeiro a gestantes, a nutrizes, a crianças e a adolescentes em 
situação de pobreza ou de extrema pobreza; estimular crianças, adolescentes e jovens a terem desempenho 
científico e tecnológico de excelência.

Em novembro de 2021, foi realizado o primeiro pagamento do PAB a 14.506.301 famílias, com 105,59% de 
cobertura das famílias pobres atendidas. Em dezembro de 2021, o pagamento foi a 14.519.216 famílias, com 
105,68% de cobertura das famílias pobres. No mesmo mês, foi pago a 13.006.248 famílias beneficiárias do 
PAB, o Benefício Extraordinário, que equivale ao valor necessário para alcançar R$ 400,00 às famílias bene-
ficiárias. Assim, vem sendo assegurado o pagamento mínimo de R$ 400,00 a essas famílias desde o mês de 
dezembro de 2021.

Adicionalmente, a Medida Provisória nº 1.076, de 7 de dezembro de 2021, instituiu o Benefício Extraordinário 
destinado às famílias do PAB na folha de dezembro de 2021, garantindo o pagamento mínimo de R$ 400 para 
todas as famílias, sem caráter continuado, mas podendo ser prorrogado, o que ocorreu por meio do Decreto 
nº 10.919, de 29 de dezembro de 2021, para o período de janeiro a dezembro de 2022.

Também em 2021, com a continuidade da pandemia, foi publicada a Medida Provisória nº 1.039, de 18 de março 
de 2021, que instituiu o Auxílio Emergencial 2021, previsto inicialmente para ser pago em quatro parcelas 
mensais. Com a edição do Decreto n° 10.740, de 5 de julho de 2021, o Auxílio Emergencial 2021 foi prorrogado 
por mais três meses, passando de quatro para sete parcelas. Com o Auxílio Emergencial e o Auxílio Emergen-
cial Residual, o PBF atingiu um patamar histórico em 2021, alcançando 14,69 milhões de famílias. No total, o 
valor repassado às famílias PBF, entre AE e PBF, foi em torno de R$ 28,9 bilhões entre abril e outubro de 2021.

O Sistema Único de Assistência Social – SUAS, instrumento de política pública articulador de benefícios e ser-
viços ofertados tem mobilizado uma rede de considerável capilaridade. O SUAS se revestiu em um instrumento 
fundamental para uma significativa parcela da população vivendo em situação de vulnerabilidade e riscos 
sociais. Seus desafios são viabilizar o acesso e qualificação dos serviços com integração de ações. Nesses 
termos, implementa iniciativas como o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que atende a 4,7 milhões 
de pessoas, sendo 2,56 milhões com deficiência e 2,15 milhões de idosos. Desse total, 93% dos beneficiários 
e suas famílias já estão no Cadastro Único (posição em novembro/2021), permitindo maior conhecimento da 
realidade socioeconômica desse público e o acesso a outros serviços, programas e benefícios, da Assistência 
Social e de outras políticas. Apenas em 2021, foram concedidos novos benefícios a aproximadamente 219,5 
mil idosos e 180,7 mil pessoas com deficiência.

No caso da rede SUAS, a prestação dos serviços socioassistenciais é organizada em dois níveis - Proteção 
Social Básica e Proteção Social Especial. Os Centros de Referência de Assistência Social - CRAS são as principais 
unidades da Proteção Social Básica, que visa prevenir situações de risco, fortalecer vínculos familiares e comu-
nitários e superar as situações de vulnerabilidade. O Governo Federal cofinancia a oferta de serviços em 7,45 
mil CRAS, o que equivale a 88% das 8,5 mil unidades existentes, cuja cobertura atinge 25,7 milhões de famílias, 
em 5,5 mil municípios. Foram cerca de 34,2 milhões de atendimentos individualizados, inserção/atualização 
do registro de 6 milhões de famílias no Cadastro Único, realização de 3,4 milhões de visitas domiciliares e 
acompanhamento, em média, de 1,34 milhão de famílias/mês. O atendimento às famílias é complementado 
pelo serviço de convivência, ofertado em grupos organizados por faixas etárias. Ao final de 2021, existiam 2 
milhões de usuários nesses grupos, dos quais 821 mil em alguma situação prioritária.
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A Proteção Social Especial, por meio dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social – CREAS, 
oferta serviços especializados a indivíduos e famílias em situações de risco pessoal ou social, ameaças ou 
violações de direitos. Esses serviços são organizados em dois níveis (Média e Alta Complexidades), consi-
derando a gravidade das situações, a natureza e a especificidade dos serviços ofertados. O Governo Federal 
cofinancia a oferta de serviços em 2,6 mil unidades CREAS, cobrindo aproximadamente 2,5 mil municípios, 
principalmente aqueles com mais de 20 mil habitantes, onde a cobertura alcança 98%. Foram realizados 
cerca de 3 milhões de atendimentos particularizados, 779 mil visitas domiciliares e o acompanhamento, em 
média, de 304 mil casos/mês.

Os Centros Pop, por sua vez, também têm unidades de média complexidade, são unidades públicas especiali-
zadas no atendimento à população em situação de rua. O Governo Federal cofinancia a oferta de serviços em 
228 unidades Centro Pop, existentes em 203 municípios. Em 2021, essas unidades realizaram 2,8 milhões de 
atendimentos, a quase 444 mil pessoas, dentre as quais migrantes (122 mil) e usuários de drogas (191 mil).

Além do atendimento ofertado no âmbito do SUAS, as crianças na primeira infância, prioridade do PPA 2020 
– 2023, são o público do Programa Atenção Integral à Primeira Infância, que desenvolve ações para a pro-
moção do desenvolvimento humano no período mais propício ao desenvolvimento de competências – 0 a 6 
anos. Para tanto o Programa Criança Feliz está presente em 3.028 municípios dos 26 Estados e no Distrito 
Federal, alcançando no ano de 2021, 404.227 crianças e gestantes atendidas. Assim, desde sua criação até 31 
de dezembro de 2021, o programa atendeu 1.625.446 crianças e gestantes – atingindo 87,9% da meta anual 
prevista no PPA no âmbito do Programa 5024 – Atenção Integral à Primeira Infância.

Em 2021, foi incluído, como público prioritário do Programa, as crianças de até 72 (setenta e dois) meses inse-
ridas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, que perderam ao menos um 
de seus responsáveis familiares, independente da causa de morte, durante o período Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional decorrente da Covid-19.

Ações de inclusão social também são promovidas por meio do esporte, considerando ainda que é baixo o per-
centual de pessoas que realizam atividades físicas e esportivas, especialmente nos grupos mais vulneráveis. 
No âmbito do Programa 5026 – Esporte, são implementadas iniciativas como o Bolsa Atleta e o Bolsa Pódio, 
que desde sua criação já, concederam mais de 81 mil bolsas, para mais de 29 mil atletas, superando a marca 
de R$ 1,3 bilhão de investimento, para o público beneficiário de atletas de alto rendimento que obtêm bons 
resultados em competições nacionais e internacionais. Em 2021, o Bolsa Atleta atingiu a marca histórica com 
7.248 atletas contemplados.

Na oferta de infraestrutura de equipamento público esportivo qualificado, o Programa Estação Cidadania, que 
consiste em uma edificação esportiva de alto rendimento, dispondo de ginásio poliesportivo, pista de atle-
tismo, área de apoio, administração, sala de professores, vestiários, enfermaria, copa, depósito, academia e 
sanitários, ofertou em 2021, 13 (treze) novos espaços, com a estimativa de 12.551 pessoas beneficiadas. Cada 
Estação Cidadania oferece até 13 modalidades olímpicas, 6 paralímpicas e 1 não-olímpica e capacidade para 
atender entre 500 e 1000 pessoas.

O Programa Segundo Tempo tem como objetivo permitir o acesso às práticas esportivas de crianças e adoles-
centes matriculados nos ensinos fundamental e médio, os quais recebem, num segundo turno escolar, aulas 
de esporte. São atendidos entre 70 (setenta) a 100 (cem) alunos por núcleo, numa média de 35 (trinta e cinco) 
alunos por turma. Em 2021, foram 20.760 beneficiários.

No campo da inclusão produtiva, o Plano Progredir, implementado por meio do Programa 5027 - Inclusão 
Produtiva de Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social, tem por objetivo articular e coordenar políticas 
públicas inclusivas de forma a garantir a autonomia socioeconômica das pessoas inscritas no Cadastro Único 
para Programas Sociais do Governo Federal. Em 2021, 24.073 pessoas realizaram o cadastro na Plataforma 
do Plano Progredir (foram 20.434 em 2020), tendo condições de acessarem vagas em cursos de qualificação 
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profissional, oportunidade de empregos formais e microcrédito produtivo ofertados pela rede de parceiros. 
Aderiram ao Programa 1.226 entidades que passaram a compor a Rede de Parceiros do Desenvolvimento 
Social, ambiente de mobilização social pela inclusão produtiva de pessoas em situação de vulnerável que 
reúne entidades públicas e privadas de todo o território nacional. Na plataforma do Plano Progredir também 
foram ofertadas 54.085 vagas de emprego em 2021, ampliando de forma importante os meios de acesso da 
população mais vulnerável a melhores condições de vida e renda.

No âmbito do Programa Segurança Alimentar e Nutricional, a população mais vulnerável é priorizada por 
meio de um conjunto de políticas voltadas ao fomento da inclusão produtiva rural e o acesso à alimentação 
adequada e saudável. No ano de 2021, foram entregues 3.613 tecnologias de acesso à água no total, sendo 
3.177 cisternas em municípios prioritários, representando 88% do total de entregas.

Quanto ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), criado pela Lei nº 10.696, de 02 de julho de 2003, busca-se 
combater a insegurança alimentar e nutricional, incentivar a agricultura familiar e fomentar circuitos curtos 
de comercialização. Em 2021, por meio da Medida Provisória nº 1.061/21, convertida na Lei nº 14.284, de 29 de 
dezembro de 2021, o PAA foi substituído pelo Programa Alimenta Brasil, que promoveu consolidação normativa 
e ampliação dos limites financeiros de venda dos agricultores familiares. Em 2021, foram adquiridas cerca de 
107 mil toneladas de alimentos diversos, de 68.658 agricultores familiares, além de 33 milhões de litros de leite 
adquiridos de 5.698 agricultores da região semiárida. Esses alimentos foram doados a mais de 20 mil entida-
des da rede socioassistencial que atendem às famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional.

Merece destaque, no âmbito do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), a publicação do 
Decreto n° 10.713, de 7 de junho de 2021, que dispõe sobre a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e 
Nutricional (Caisan). A publicação do normativo é um grande avanço para a retomada do diálogo deste colegiado, 
possibilitando a realização de encontros regionais com as Caisans das regiões Norte, Sul e Sudeste, que visa a 
apresentação de agenda de governo sobre a segurança alimentar e nutricional e articulação com os Estados.

Para a Política de Redução da Demanda de Drogas, o Programa Rede de Suporte Social ao Dependente Quí-
mico: Cuidados, Prevenção e Reinserção Social objetiva aumentar o número de vagas para tratamento de 
dependentes químicos em Comunidades Terapêuticas e ampliar, consideravelmente, o número de pessoas 
conscientizadas e protegidas dos prejuízos sociais, econômicos e de saúde pública representados pelo uso 
indevido e pela dependência de drogas lícitas e ilícitas. Em 2021, foram 16.938 vagas para acolhimento em 
Comunidades Terapêuticas, perfazendo 28.600 dependentes químicos tratados.

Em 2021 o Ministério da Saúde (MS) desenvolveu e aperfeiçoou os processos de gestão e o monitoramento da 
assistência farmacêutica a fim de evitar o desabastecimento durante a pandemia de COVID-19, com foco na 
abertura de processos emergenciais e aditivos, além de realizar o contínuo atendimento das demandas e dos 
processos de aquisição em todas as modalidades (pregão, dispensa, inexigibilidade, cooperação técnica com 
a OPAS, entre outras). Nessa área, a Fiocruz entregou 392.718.110 unidades de medicamentos para doenças 
prevalentes (negligenciadas, de alto custo e de alta incidência).

Na atenção Especializada à Saúde, dado o caráter excepcional para enfrentamento à pandemia de Covid-19, 
em 2021 houve a autorização, mediante solicitação do gestor local, de 26.155 leitos de UTI adulto e pediátrico. 
A autorização dos leitos de UTI COVID-19 foi condicionada à avaliação técnica que levava em conta o com-
portamento do vírus na região, a situação epidemiológica e a rede assistencial disponível, devendo os leitos 
estarem prontos à utilização em estabelecimentos hospitalares do SUS.

Com relação à oferta regular de leitos, houve uma ampliação de 424 novos leitos de UTI adulto em 2021, tota-
lizando 15.528 leitos disponibilizados com recursos do Ministério da Saúde, o que proporcionou maior acesso 
de pacientes com necessidade de cuidados intensivos.

No que diz respeito aos transplantes pela rede pública, em 2021 foram realizados 7.327 transplantes de órgãos 
sólidos, o que corresponde ao índice de 34,6 transplantes por milhão de população, o que torna o país o segundo 
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no mundo em número de transplantes. Este resultado foi alcançado mesmo com a pandemia de coronavírus 
tendo impactado negativamente a doação e transplantes de órgãos, devido à paralisação de vários serviços 
e a destinação de áreas hospitalares para atendimento exclusivo a pacientes acometidos por COVID-19.

No provimento de meios de locomoção foram realizados 6.908.510 procedimentos de concessão de Órteses, 
Próteses e Meio Auxiliares de Locomoção não cirúrgicas nas modalidades auditiva, física, visual, em gastroen-
terologia e em urologia.

Um total de 237.717 recém-nascidos foram beneficiados pelo Programa de Bancos de Leite Humano no Brasil.

Na Atenção Primária à Saúde, a cobertura chegou a 69,69% da população brasileira, em decorrência da dis-
ponibilização de 47.278 equipes de Saúde da Família (eSF) e 3.835 equipes de Atenção Primária (eAP).

Destaca-se ainda que 1.930 Unidades de Saúde da Família funcionam com horário estendido, 183 eAP de refe-
rência são destinadas ao atendimento aos adolescentes em medida socioeducativa e houve a implantação de 
33 Unidades de Saúde da Família Fluvial. Em dezembro de 2021, havia 265.393 Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS) trabalhando no Brasil. Ainda em 2021, 4.860.591 mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos realizaram um 
exame citopatológico de rastreamento e 1.676.283 mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos tiveram acesso 
à realização de mamografia.

No aspecto do desenvolvimento científico, tecnológico e produtivo em saúde foram fomentadas 509 pesquisas 
científicas e tecnológicas em saúde, totalizando um investimento de R$ 140.750.775. Destas, 139 pesquisas 
foram direcionadas à produção de conhecimentos relacionados ao SARS-CoV-2, destacando-se as de avaliação 
da efetividade das vacinas contra Covid-19 e de doses de reforço.

Em razão da deflagração da pandemia de COVID-19 houve expressivo aumento na demanda por elaboração 
e/ou atualização de Protocolos Clínicos de Diretrizes Terapêuticas (PCDT). Em 2021 foram elaborados e/ou 
atualizados 29 PCDT e avaliadas 101 tecnologias para incorporação ao SUS.

A construção do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde – CDTS, que objetiva promover a inovação 
em produtos como vacinas, fármacos, biofármacos, métodos e reativos para diagnóstico, teve ajustes de 
prazos provocados pela pandemia, e seu escopo foi alterado, incluindo a construção do Centro de Pesquisa, 
Inovação e Vigilância em Covid-19 e Emergências Sanitárias Nível de Biossegurança 2 e 3.

A construção do Centro de Processamento Final de Imunobiológicos no Estado do Rio de Janeiro, complexo 
para a produção, controle de qualidade, estocagem e distribuição de vacinas e fitofármacos destinados a 
atender prioritariamente as demandas do MS e exportações para as Nações Unidas, encontra-se com anda-
mento dentro do previsto. Foi realizada a licitação do BTS (built to suit) e, em 30/12/21, publicou-se no DOU 
a adjudicação e homologação do resultado do procedimento licitatório. O início das obras está previsto para 
o primeiro semestre de 2022.

No que diz respeito a gestão do Sistema único de Saúde (SUS), o número de certificações de qualificação para 
profissionais, trabalhadores, gestores e acadêmicos ligados ao SUS em 2021 foi de 694.775. Como um dos 
reflexos do enfrentamento à pandemia, vários cursos foram disponibilizados nas plataformas de ensino à 
distância para os profissionais e trabalhadores da área da saúde.

Foi ampliado, também, o número de Bolsas de Residência Médica e de Residência em Área Profissional da 
Saúde, com a finalidade de elevar o nível de profissionais qualificados em áreas estratégicas e prioritárias de 
saúde. Em 2021 havia 22.446 residentes ativos. Foram também realizados 824.978 laudos de diagnósticos 
por meio do Telessaúde em 2021.

Na proteção, promoção e recuperação da saúde indígena, 6.922 crianças indígenas com menos de um ano 
foram às consultas de crescimento e desenvolvimento, o que representa 34,5% do total dessa faixa etária. Das 
100.956 crianças indígenas menores de cinco anos, 84,2% tiveram acompanhamento realizado conforme os 
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critérios estabelecidos pela Vigilância Alimentar e Nutricional. Embora a pandemia da Covid-19 tenha dificul-
tado o acesso em algumas localidades, entre as crianças indígenas menores de cinco anos, 79.182 estavam 
com o esquema vacinal completo.

Com relação a cobertura de aldeias indígenas com água potável, a meta era alcançar 3.060 aldeias com 
sistema de abastecimento de água potável (SAA) em 2021. Ao longo do ano, 34 aldeias tiveram as obras de 
abastecimento de água concluídas, totalizando 3.066 aldeias com acesso à água potável atualmente. Dentre 
estas, 1.601 possuem tratamento adequado da água, o equivalente a 52,2% das aldeias com SAA.

Quanto à vigilância em saúde, ao longo de 2021, em que pese o enfrentamento da pandemia de Covid-19 ter 
prejudicado o desenvolvimento das ações e serviços de saúde, o Ministério da Saúde obteve avanços impor-
tantes com os investimentos e o aprendizado decorrente da pandemia. Após a revitalização e automatização 
dos 27 Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacen) das Secretarias Estaduais de Saúde, adaptando-os 
para realizar o exame que detecta o novo coronavírus e ampliando a capacidade de testagem e da rede de 
vigilância laboratorial, o MS vem apoiando o aperfeiçoamento dos serviços.

A Rede Nacional de Sequenciamento Genético nos Lacen vai investigar mutações e diferentes linhagens do 
SARS-CoV-2. Na fase piloto executada em 2021, 1,2 mil amostras do vírus de todo o País são sequenciadas. 
Também cabe destacar a criação da Rede Vírus, coordenada pelo MCTI em cooperação com o MS e com a rede 
Lacen para atuar no monitoramento e sequenciamento do genoma do vírus circulante no Brasil.

A Rede VigiAR-SUS foi instituída, em 2021, no contexto da pandemia de COVID–19, para ampliar, modernizar e 
fortalecer os componentes da Vigilância em Saúde que atuam nos eixos de detecção, monitoramento, alerta 
e resposta às Emergências em Saúde Pública. Abrange a ampliação e fortalecimento da Rede de Centros de 
Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs), a ampliação e fortalecimento dos núcleos de Vigi-
lância Epidemiológica Hospitalar (REVAVEH), das Equipes de Pronta Resposta e dos serviços de verificação 
de óbito no Brasil. Os resultados obtidos para o VigiAR SUS representam um legado para a saúde pública, no 
que tange as ações de gestão de riscos à eventos em saúde pública que possam vir a se tornar emergências.

O Programa Nacional de Imunização é o maior programa público de imunização do mundo. Sua estrutura de 
atendimento conta com 38 mil salas de vacinação, sendo que em campanhas realizadas anualmente esse 
número chega a até 50 mil postos, além de 52 Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais. Anual-
mente mais de 400 milhões de doses de imunizantes são distribuídas pelo programa.

Em 2021 foi criada a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 com a missão de propor diretrizes 
nacionais e coordenar as ações do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Assim 
que Anvisa conferiu a autorização para uso emergencial do imunizante, o País já estava pronto para iniciar a 
campanha de vacinação em massa. Foram aplicadas mais de 334 milhões doses de vacina, sendo que mais de 
144 milhões de pessoas foram completamente imunizadas. Além das vacinas, também foram disponibilizadas, 
às secretarias estaduais e municipais de saúde, seringas e agulhas para realização da campanha.

Outro resultado importante em 2021 foi a diminuição da letalidade decorrente de arboviroses. Foram confir-
mados 246 óbitos relacionados à dengue, 14 à Chikungunya, e 5 por febre amarela. Não houve óbito relacio-
nado à zika.

No setor de educação, o Plano Plurianual 2020-2023 apresenta seis programas finalísticos que abrangem todos 
os níveis, etapas e modalidades educacionais. Na Educação Básica, os dados do IDEB 2019 evidenciaram que o 
desempenho da educação básica pública no Brasil segue tendência de elevação. No entanto, nos anos finais do 
ensino fundamental e no ensino médio, o crescimento do desempenho segue em ritmo mais lento. Até o final 
de 2022, serão disponibilizados os índices alcançados em cada etapa a partir dos resultados do IDEB 2021.

Em 2021, o MEC manteve o foco na educação de qualidade, equidade e com acesso a todos, enquanto avançou 
com planos que se moldaram ao cenário provocado pela Covid-19. O incremento do diálogo e da articulação 
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com as redes de ensino foi fundamental para agilizar os processos e seguir em frente com ações que não só 
mitigassem os efeitos da pandemia na educação, mas que também mantivessem o ritmo das ações e dos 
programas já fundamentados, além da implementação de novos projetos.

As consequências da suspensão das aulas presenciais devido à pandemia da Covid-19 durante um longo período 
podem resultar em perda substancial de aprendizagem e maiores taxas de abandono e evasão escolar. Tendo 
em vista esse cenário, o MEC desenvolveu estratégias voltadas ao enfrentamento da evasão e do abandono 
escolar, principalmente no âmbito do ensino fundamental e do ensino médio, sobretudo nas estratégias de 
busca ativa e sistema de alerta preventivo. Quanto à promoção da aprendizagem, destacam-se as ações de 
Recuperação das Aprendizagens e Avaliações Diagnósticas e Formativas. Além disso, em 2021, para coordenar 
esse esforço do retorno às aulas presenciais, foram implementadas as Câmaras Técnicas da Educação, com 
vistas a compartilhar informações e propor ações que mitigassem os impactos da pandemia com a volta às 
aulas nas escolas públicas.

Com o propósito de garantir o acesso e a permanência, bem como a qualidade do ensino e da aprendizagem, 
o MEC deu continuidade em ações de apoio suplementar à educação básica, por meio de programas de ali-
mentação (Pnae); transporte escolar (Pnate e Caminho da Escola); e de materiais pedagógicos, didáticos e 
paradidáticos, periódicos e obras de referência (PNLD); além de transferência de recursos às escolas (PDDE). 
O MEC também apoiou diversas iniciativas por meio do Plano de Ações Articuladas (PAR). Para o exercício 
de 2021, ano de início do quarto ciclo do PAR (2021- 2024), a execução orçamentária realizada foi de R$ 1,07 
bilhão, relativos a mais de 4,7 mil projetos apoiados.

Em relação à Educação Infantil, o MEC implementou importantes ações com vistas a garantir o acesso de 
crianças a creches e pré-escolas, bem como a melhoria da infraestrutura física da rede de educação infantil. 
No âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública 
de Educação Infantil (Proinfância), 201 escolas de educação infantil foram concluídas em 2021, beneficiando 
167 municípios em 23 estados da federação. Quanto aos valores totais investidos em infraestrutura educacio-
nal, objetivando a construção de creches e pré-escolas, foram empenhados R$ 153,8 milhões em 2021. Para a 
expansão da oferta de vagas e para o funcionamento regular das novas matrículas, em 2021 foram investidos 
R$ 46,6 milhões, por meio do Apoio à Manutenção da Educação Infantil, beneficiando 7.141 novas matrículas 
de creche e 4.026 de pré-escola (Brasil Carinhoso – novas turmas), e 2.463 novas matrículas de creche e 826 
de pré-escola para os novos estabelecimentos (Proinfância).

Para a alfabetização, o MEC desenvolve estratégias tais como a disponibilização de recursos on-line para apoiar 
o processo de aprendizagem, o desenvolvimento de websites com conteúdo gratuito de amplo acesso, assim 
como o incentivo e a orientação para maior engajamento dos pais no processo de desenvolvimento intelectual 
de seus filhos. Em 2021 houve o incremento da Coleção Conta pra Mim com a disponibilização de obras inéditas 
da Série Biografias. No âmbito do Programa Tempo de Aprender, destacam-se os cursos ofertados por meio 
da plataforma Avamec: a) Alfabetização Baseada na Ciência – ABC; b) Formação Continuada em Práticas de 
Alfabetização; e c) Práticas de Produção de Texto. Além disso, foi lançado o Sistema On-line de Recursos para 
a Alfabetização – Sora, que fornece apoio tecnológico aos professores da educação infantil e do 1º e 2º ano do 
ensino fundamental. Também foi disponibilizado o aplicativo GraphoGame, com mais de 841 mil downloads, 
para as crianças em fase de alfabetização. Cabe destacar, ainda, o repasse de R$ 182,8 milhões realizado por 
meio do PDDE Alfabetização para as 31,1 mil escolas que aderiram ao Programa Tempo de Aprender.

A fim de apoiar a universalização do acesso à internet de alta velocidade e o fomento do uso pedagógico 
de tecnologias digitais na educação básica, destaca-se o Programa de Inovação Educação Conectada, com 
investimento de mais de R$ 340 milhões em 2021, o maior valor já investido desde a criação do Programa, em 
2017. Desse valor, R$ 276 milhões foram repassados via PDDE a mais de 91 mil escolas.

Com a finalidade de implementar ações que fomentem e qualifiquem a participação da família na vida escolar 
do estudante e na construção do seu projeto de vida, foi criado, em 2021, o Programa Educação e Família, sendo 
repassados R$ 12,7 milhões via PDDE, beneficiando 4,5 mil escolas da educação básica.
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Em 2021, o MEC lançou a ação transversal Avaliações Diagnósticas e Formativas que visa possibilitar o diag-
nóstico e acompanhamento das aprendizagens dos estudantes ao longo do ano escolar. Trata-se de avalia-
ções especialmente calibradas para correções da aprendizagem ao longo do ano letivo, o que permitirá tanto 
a identificação das dificuldades dos alunos, possibilitando o diagnóstico do nível de aprendizagem, quanto 
sua remediação tempestiva. As avaliações são disponibilizadas para todas as redes e escolas brasileiras, 
públicas e privadas, incluindo, a partir de 2022, toda a etapa do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) e para o 
Ensino Médio (1º a 3º ano).

O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares possui, atualmente, 127 escolas cívico-militares implantadas. 
Em 2021, houve a implantação de 74 escolas cívico-militares, destas 30 estaduais e 44 municipais, superando 
a meta de 54 escolas para o ano, com investimento de R$ 49 milhões em 2021, beneficiando 86 mil estudantes.

Cabe ainda destacar o Programa Brasil na Escola, instituído em 2021, que visa a apoiar as redes e unidades 
escolares no fomento de estratégias e inovações para assegurar a permanência, as aprendizagens e a pro-
gressão escolar com equidade e na idade adequada dos estudantes matriculados nos anos finais do ensino 
fundamental, podendo beneficiar cerca de 47 mil escolas e 10 milhões de estudantes. Em 2021, foram investidos 
cerca de R$ 138,6 milhões no Programa, dos quais R$ 111,1 milhões via PDDE, para 6,5 mil escolas.

O MEC intensificou as ações de monitoramento da implementação da Base Nacional Comum Curricular e 
tem acompanhado os estados e municípios no alinhamento de seus currículos à Base por meio do Programa 
de Apoio à Implementação da Base Nacional Comum Curricular (ProBNCC). Em 2021, foram 23 referenciais 
curriculares estaduais, relativos ao ensino médio, aprovados e homologados pelos conselhos estaduais de 
educação. A meta foi superada com o apoio do Consed e apoio técnico e financeiro intensificado nas Secretarias 
Estaduais de Educação (SEDUCs).

No âmbito da etapa do Ensino Médio, foi instituído, em 2021, o Programa Itinerários Formativos com a finalidade 
de coordenar a implementação do Novo Ensino Médio e promover o apoio técnico e financeiro às escolas de 
ensino médio e a integração entre as instituições de ensino superior, setor produtivo, escolas e Secretarias de 
Educação, de modo a contribuir com o desenvolvimento do projeto de vida do jovem, a sua formação integral 
e a inserção no mundo do trabalho. Foram transferidos para unidades escolares, via PDDE, R$ 161,3 milhões a 
fim de apoiar as escolas na oferta de Itinerários Formativos. Destaca-se, também, o Programa de Fomento às 
escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI), com investimento, em 2021, de R$ 232,8 milhões, contem-
plando, aproximadamente, 1,4 mil escolas e 312,5 mil matrículas, baseando-se nos dados do Censo Escolar de 
2020. Em relação ao Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio, a implementação das escolas-piloto, iniciada 
em 2018, foi finalizada em 2021. Ressalta-se que essa implementação ocorrerá de forma gradativa, iniciando 
em 2022 com as turmas das 1ª séries conforme previsto na Portaria nº 521, de 13 de julho de 2021.

O MEC tem articulado e envidado esforços para fomentar projetos para a criação, a estruturação e o fortaleci-
mento das Escolas Bilíngues de Surdos (EBS). Em 2021, o MEC, em articulação com as Secretarias de Educação, 
firmou parcerias para implementação de seis escolas especializadas de surdos, sendo quatro reformas e duas 
construções, com um investimento de R$ 13 milhões. Além disso, o MEC firmou parcerias com Instituições 
Federais de Ensino Superior (IFEs), para a oferta de Cursos de Formação Continuada de professores, gesto-
res, estudantes e profissionais da educação bilíngue de surdos. Em 2021, em parceria com cinco IFEs, foram 
ofertadas 4,1 mil vagas com recursos no valor de R$ 2 milhões.

Para melhorar o índice de cobertura do Atendimento Educacional Especializado (AEE), o MEC revitalizou o 
Programa Sala de Recursos Multifuncionais e Bilíngues de Surdos, com o aporte de aproximadamente R$ 
354 milhões nos anos de 2020 e 2021. Em 2021, atendeu a 4,6 mil escolas, beneficiando cerca de 113,8 mil 
estudantes, com investimentos de aproximadamente R$ 100 milhões por meio do PDDE. Esses recursos 
destinaram-se a montagem de novas salas ou reequipagem das salas já existentes. No que diz respeito à 
Educação Especial, conforme o Censo Escolar 2020, o número de matrículas de estudantes com deficiências, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, na faixa etária de 4 a 17 anos, 
atingiu o total de 1.063.496 matrículas.
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Em 2021, todas as etapas de ensino contaram com a intensificação de programas de formação de professores 
e gestores educacionais que, como facilitadores e articuladores do conhecimento, representam o ponto fun-
damental de todo o processo. Foram elaborados e disponibilizados materiais e recursos em formato digital, 
além da realização de fóruns on-line. Assim, o MEC disponibilizou várias formações gratuitas e autoinstrucio-
nais no Ambiente Virtual de Aprendizagem do MEC – Avamec, destinadas a professores e gestores de toda a 
educação básica. Nesse contexto, destaca-se a Formação Continuada para Profissionais da Educação Infantil, 
lançada em outubro de 2021, que registrou, até janeiro de 2022, cerca de 9,7 mil profissionais certificados e 
mais de 100 mil profissionais participantes do curso.

Merecem destaque também em 2021, a instituição do Laboratório de Apoio à Inovação da Educação Básica do 
Brasil (LabInova), com a finalidade de fortalecer e apoiar professores e estudantes para ampliar o processo 
de ensino-aprendizagem com base no tripé Educação, Tecnologias e Inovação; e o lançamento do Laboratório 
de Criatividade e Inovação da Educação Básica – LabCrie, com o objetivo de equipar um laboratório em cada 
uma das unidades da Federação, destinado à formação de professores para o uso pedagógico das tecnolo-
gias, inovação e robótica. Até dezembro de 2021, já tinham aderido ao Programa 24 unidades da Federação.

Além disso, em 2021, diante do cenário provocado pela pandemia da Covid-19, o MEC, por meio da Capes, 
preocupou-se em manter a continuidade e a oferta de cursos de qualificação e capacitação para professores 
da educação básica, com investimento total de R$ 547,7 milhões em bolsas e custeio nos seguintes programas 
e ações voltados para formação inicial: Residência Pedagógica; Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (Pibid); Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor); e Universidade 
Aberta do Brasil (UAB).

Relativamente à educação profissional e tecnológica, conforme dados do Censo Escolar 2020, o número abso-
luto de matrículas em EPT de nível médio foi de 1.901.477 matrículas, 18,9% delas na Rede Federal. O dado mais 
recente e consolidado sobre as matrículas em cursos de qualificação profissional é referente ao ano de 2019 e 
está disponível no Anuário Estatístico da Educação Profissional e Tecnológica. Naquele ano, foram registradas 
682.929 matrículas. O MEC apoia a gestão administrativa, financeira e técnica e o desenvolvimento de ações 
para o funcionamento e a qualidade dos cursos ofertados nas 670 unidades das 41 Instituições Federais da 
Rede EPCT, distribuídas entre as 27 unidades federativas do País. Em 2021, foram empenhados R$ 1,4 bilhão 
para garantir o funcionamento, com qualidade, dos IFs. No âmbito das ações de fortalecimento da Rede Federal 
EPCT, o MEC disponibilizou o repasse de recursos com a finalidade de concluir as obras em execução; adquirir 
equipamentos e mobiliário; e para as obras de acessibilidade. As instituições receberam R$ 109,8 milhões 
destinados ao apoio de 148 ações, elencadas como prioritárias. Soma-se a esse apoio o recurso empenhado 
diretamente por cada Instituição Federal, que totalizou R$ 101,6 milhões. Registra-se que, em 2021, foram 
iniciadas 219 obras e outras 239 foram concluídas.

Lançado em 2020 pelo MEC, o projeto Alunos Conectados permitiu a oferta de conectividade aos estudantes 
em condição de vulnerabilidade socioeconômica da Rede Federal de Educação. O investimento no projeto foi 
de R$ 11,6 milhões, com atendimento de 160,2 mil estudantes de Universidades e Institutos Federais.

Em relação ao Ensino Superior, a Rede Federal de Educação é formada por 69 Universidades (Rede Federal 
de Educação Superior) e 41 Institutos de Educação Profissional e Tecnológica (Rede Federal EPCT). Essas 110 
instituições federais amparam 6.669 cursos de graduação, com 1.254.080 estudantes matriculados e uma 
média de 335 mil novos ingressantes matrículas/ano (entre 2018 e 2020). Durante o período de 2018 a 2019, 
apenas na Rede Federal, foram 425.061 concluintes nos cursos de graduação. A taxa bruta de matrícula na 
Graduação no Brasil era de 34,6%, em 2017, e alcançou a marca de 40,7%, em 2020.

No primeiro semestre de 2021, foram 2,4 milhões de inscritos no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para mais 
de 200 mil vagas ofertadas. Enquanto no segundo semestre foram 697 mil inscritos para as 62,3 mil vagas 
disponíveis. O Programa Universidade Para Todos (Prouni) oferece bolsas de estudo, integrais (100%) e parciais 
(50%), em instituições de educação superior não gratuitas. Foram mais de 311 mil inscritos no Programa no 
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primeiro semestre de 2021 para as 162.806 bolsas ofertadas. No segundo semestre, o Prouni recebeu mais de 
287 mil inscritos para 134.853 bolsas. O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) recebeu cerca de 480 mil 
inscrições, resultando em quase 46 mil contratos firmados. Uma ação importante do MEC foi a renegociação 
de débitos de contratos do Fies firmados até o segundo semestre de 2017. Como resultado dessa medida, 
39,3 mil pessoas poderão ser beneficiadas com o parcelamento de suas dívidas, com a retirada da situação de 
inadimplência e, consequentemente, com a regularização de suas situações junto aos cadastros devedores, 
minimizando, assim, o impacto econômico da pandemia para eles.

Além das ações para acesso ao ensino superior, o MEC também assegurou mais de R$ 1 bilhão para atendi-
mento aos programas de assistência estudantil em 2021. No âmbito do Programa de Bolsa Permanência (PBP), 
em 2021, foram concedidas bolsas a 26.190 estudantes: 15.773 nas IFEs e 10.417 por meio do PBP-Prouni, com 
recursos que totalizam R$ 152,4 milhões. Além disso, em 2021, foram alocados R$ 852 milhões para execução 
das ações do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), recurso alocado diretamente nas Univer-
sidades Federais para atender aos alunos de baixa renda matriculados.

Quanto à Residência Médica, modalidade de ensino de pós-graduação destinada a médicos, sob a forma de 
curso de especialização em serviço (pós-graduação lato sensu), os dados apurados de 2021 mostram que 
foram ofertadas 9,2 mil bolsas. Na Residência Multiprofissional, destinada às profissões da saúde, foram 
ofertadas 4,4 mil bolsas. Os recursos empenhados nas ações de Residência em Saúde (médica e multiprofis-
sional) totalizaram R$ 654,6 milhões em 2021.

No exercício de 2021, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) atuou na gestão dos Hospitais 
Universitários vinculados às universidades federais, por meio das ações fomentadas pelo Programa Nacional 
de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf), e com recursos destinados ao funcionamento 
da empresa e de seus hospitais filiados, ao ensino e à pesquisa em saúde. A Ebserh executou R$ 508,1 milhões 
no âmbito do Rehuf, esses recursos foram destinados ao apoio das atividades assistenciais e de recuperação 
da capacidade de oferta de serviços de saúde pelos Hospitais Universitários Federais (HUFs), bem como à 
aquisição de equipamentos médico-hospitalares, realização de reformas e obras de adequação e ampliação 
da infraestrutura física e renovação do parque tecnológico. A Ebserh também atua na formação e na geração 
de conhecimentos na área da Saúde. Atualmente, a empresa oferece cerca de 8 mil vagas de residências 
médica e multiprofissional distribuídas em 1.046 programas, além de ser campo de prática para cerca de 51,5 
mil estudantes, de graduação e ensino técnico, na área da saúde, em 32 universidades federais. Ademais, o 
número de preceptores voltados aos programas de residência cadastrados na Rede é de 13.748, sendo 9.893 
de residência médica e 3.855 de residência multi/uniprofissional.

No campo da pós-graduação, em 2021, o Governo Federal, por meio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes), concedeu cerca de 93,2 mil bolsas de estudo e pesquisa no País, sendo mais 
de 42 mil de mestrado, aproximadamente 47 mil de doutorado e 4 mil de pós-doutorado, entre outras, totali-
zando um investimento de mais de R$ 2,1 bilhões, entre bolsas e custeio para a pós-graduação, o que beneficiou 
discentes, docentes e pesquisadores de mais de 3,7 mil programas de pós-graduação. Contabilizando também 
as 3,1 mil bolsas no exterior, alcança-se mais de 96 mil bolsas para formação em nível de pós-graduação.

Por meio dos programas estratégicos chamados de Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG), 
a Capes promoveu ações voltadas para a formação de recursos humanos e para o desenvolvimento de pes-
quisas em áreas ainda incipientes no País, buscando a redução dessas assimetrias com o investimento de 
até R$ 12,9 milhões. O PDPG – Apoio ao Desenvolvimento da Região Semiárida Brasileira apoia 30 projetos 
voltados ao desenvolvimento social, econômico e tecnológico dessa região, que serão desenvolvidos ao longo 
do quadriênio 2021-2024. Em 2021, foram investidos R$ 250,1 mil para o financiamento de 60 bolsas.

Houve continuidade do Programa Estratégico Emergencial de Prevenção e Combate a Surtos, Endemias, Epi-
demias e Pandemias. Lançado em 2020 e iniciado com a Ação Emergencial (1.189 bolsas e investimento de R$ 
83,1 milhões), teve três editais publicados naquele ano: Combate a Epidemias; Fármacos e Imunologia; e Tele-
medicina e Análise de Dados Médicos, os quais selecionaram 109 projetos com investimento de R$ 94,1 milhões.
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Já para o Portal de Periódicos, a Capes trouxe uma nova interface, mais moderna e intuitiva, que facilita a 
pesquisa e o acesso à informação científica pelos usuários da maior base para a pesquisa do País. Em 2021, 
o Portal de Periódicos disponibilizou conteúdos científicos para 434 Instituições de Ensino Superior de todo 
o País, tendo registrado mais de 160,6 milhões de acessos.

Ainda no campo da educação, cabe destacar as atividades associadas a Exames e Avaliações Educacionais 
realizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC). Ainda com 
o desafio das restrições impostas pela pandemia da Covid-19, mas com protocolos de biossegurança mais 
estruturados, o Inep realizou os exames, as pesquisas, as avaliações e os censos educacionais previstos para 
2021. O Instituto produziu também as estatísticas anuais da educação básica e da educação superior, mantendo 
a qualidade e periodicidade de suas publicações e estudos.

Em 2021, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi realizado regularmente apesar da continuidade da 
situação de pandemia, não registrando intercorrências em sua aplicação. Foram 3,39 milhões de inscrições, 
3,32 milhões para as provas impressas e 69 mil inscritos para o Enem digital. Também foi aplicado com 
sucesso o Enem PPL 2021 para 54,2 mil pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa que 
inclua privação de liberdade. A edição do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) – 2021 também foi 
aplicada em todo o País sendo avaliados cerca de 6 milhões de estudantes, alcançando 255 mil turmas de 
116 mil escolas. O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), aplicado 
em agosto de 2021, registrou 1,6 milhão de inscritos, sendo 1,3 milhão para o ensino médio e 300 mil para o 
ensino fundamental. Em 2021, o exame para a obtenção do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa 
para Estrangeiros (Celpe-Bras), composto por provas escrita e oral, foi aplicado para 4.980 estrangeiros em 
91 postos aplicadores, 37 no Brasil e 54 no exterior.

O Inep também desenvolve, em parceria com países, instituições e organismos internacionais, projetos de 
avaliação, estudos e estatísticas educacionais comparadas, nos níveis de educação básica e superior. Em 2021, 
o Estudo Internacional de Progresso em Leitura (PIRLS – Progress in International Reading Literacy Study) foi 
aplicado pela primeira vez no Brasil, para 6,3 mil estudantes do 4º ano do ensino fundamental de 193 escolas 
(públicas e privadas) de todas as regiões. Como reflexo das dificuldades enfrentadas em virtude da pandemia 
de Covid-19, os países-membros e associados à OCDE decidiram adiar a avaliação 2021 do Pisa (Programa 
Internacional de Avaliação de Estudantes) para 2022 e do Pisa 2024 para 2025.

No âmbito do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), o Exame Nacional de Desempenho 
dos Estudantes (Enade) foi aplicado com sucesso para cursos de 30 áreas do conhecimento vinculadas ao ano II 
do ciclo avaliativo. Foram inscritos no Exame 489.958 estudantes concluintes de 8.009 cursos de graduação dos 
graus de bacharelado, licenciatura e tecnólogo. As avaliações in loco de cursos de graduação e instituições de 
educação superior continuaram, em 2021, a ser impactadas pela pandemia da Covid-19. Diante da impossibilidade 
de realizações presenciais dessa avaliação, foi instituída, em abril de 2021, de forma emergencial e temporária, 
a Avaliação Externa Virtual in loco. Com esse novo cenário, foi possível minimizar os impactos e realizar 3.583 
avaliações in loco, sendo 3.008 de forma virtual e 575 de forma presencial. Cabe registrar que, em 2021, atin-
giu-se um número recorde de inscritos no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por 
Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) – edição 2020, com a participação de 15.580 candidatos.

No tema da Proteção à Vida e Direitos Humanos, houve o aporte financeiro de R$ 28,3 milhões nos canais de 
atendimento destinados a receber denúncias de violação de direitos e de violência contra mulheres (Disque 
100 e Ligue 180), possibilitando o atendimento de 7,3 milhões de pessoas que realizaram 314 mil denúncias 
aos órgãos públicos responsáveis.

Destaca-se ainda o Cadastro-Inclusão e ações de qualificação e capacitação desenvolvidas pelo Ministério da 
Mulher, Família e Direitos Humanos. Em 2021, mais de 2 milhões de pessoas foram alcançadas com investi-
mento de aproximadamente R$ 197 milhões. Além disso, cerca de 107 milhões de pessoas serão beneficiadas 
com a equipagem de Conselhos de Direitos que ocorreu em 997 municípios em 25 estados e o Distrito Federal.
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Com relação à adesão a programas e projetos de fortalecimento no âmbito familiar foram investidos cerca de R$ 
5 milhões por meio dos Programas Famílias Fortes, Programa de Equilíbrio Trabalho-Família e pela Estratégia 
Nacional de Fortalecimento dos Vínculos Familiares, através do Decreto nº 10.570, de 9 de dezembro de 2020.

Em 2021, foi realizado o Plano de Ação da Estratégia Nacional de Fortalecimento dos Vínculos Familiares com a 
finalidade de aprimorar, integrar e qualificar o impacto das ações do Governo Federal sobre vínculos familiares.

Um setor que foi bastante afetado pelas restrições impostas pela pandemia de Covid-19 foi o Turismo. As ações 
no âmbito do Ministério do Turismo destinadas a promover destinos turísticos foram adiadas, e os esforços 
foram concentrados em obras de infraestrutura. Aproximadamente 800 projetos como pavimentação asfál-
tica, revitalização de orlas, reforma de parques e construção de praças públicas foram finalizadas em 2021.

Foi também consolidado o “Selo Turismo Responsável, Limpo e Seguro” que se propõe a atestar o compromisso 
com os protocolos de prevenção à Covid-19 a estabelecimentos e profissionais em todo o País. Em 2021 esse 
número acumulou aproximadamente 30 mil adesões.

Outro destaque foi a oferta de crédito aos empreendedores turísticos, por meio do Fundo Geral do Turismo 
(Fungetur). A suspensão do pagamento de parcelas de empréstimos por até oito meses e o fim do limite de 
faturamento para a contratação de financiamentos foram os principais benefícios dessa operação.

Uma importante iniciativa ocorrida em 2021 foi a criação do Portal de Investimentos no âmbito do Ministério 
do Turismo. A proposta do Portal é unir o setor público e privado interessados em oportunidades de investi-
mento no turismo brasileiro.

Notadamente as plataformas virtuais que promovem cursos e treinamentos foram amplamente difundidas 
frente às restrições impostas pela pandemia Covid-19. Particularmente o Programa A Hora do Turismo teve 
uma experiência exitosa na oferta de cursos à distância em 2021, tendo capacitado aproximadamente 35 
mil pessoas no setor turístico. O último destaque foi a instituição da Estratégia Nacional de Qualificação em 
Turismo, que foi inspirada a partir das capacitações virtuais ofertadas. A Estratégia envolve 30 rotas do País, 
abrange quase 160 municípios e resulta em mais de 800 horas-aulas.

Já no âmbito do Ministério da Justiça, a Secretaria Nacional do Consumidor-SENACON do Ministério da Justiça 
e Segurança Pública continua mantendo em 2021 o serviço público de resolução alternativa de conflitos de 
consumo pela internet para todo o Brasil, por meio do site Consumidor.gov.br. O serviço está baseado na ação 
integrada entre os órgãos do governo federal, gestores e empresas participantes. Em 2021, 183 novas empre-
sas aderiram ao serviço e 1.434.101 reclamações foram finalizadas. O índice médio de solução das empresas 
é de 78%, e as reclamações são respondidas em um prazo médio de 8 dias.

No ano de 2021 destaca-se também o monitoramento da SENACON relativo aos segmentos de turismo e 
transporte aéreo, setores amplamente afetados em decorrência da pandemia do Covid-19. Em 2021, ainda 
foram celebrados Acordos de Cooperação Técnica para adesão ao Consumidor.gov.br com Tribunais de Justiça, 
Ministérios Públicos, Ministério do Turismo, Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD com vistas a 
ampliar a utilização do Consumidor.gov.br. O que se pretende com a gestão desta política é que a plataforma 
funcione como uma alternativa aos canais clássicos estatais, sobretudo ao Poder Judiciário.

Após redesenho dos processos de gestão de ativos, iniciado em 2019, a Secretaria Nacional de Políticas sobre 
Drogas e Gestão de Ativos - SENAD promoveu sua própria reestruturação: implantou novo modelo de con-
tratação de leiloeiros em todo Brasil; celebrou parcerias com outros órgãos; e fomentou a instituição de 
estruturas orgânicas de apoio à SENAD em todas as unidades da federação. Como resultado do novo modelo 
operacional, foram realizados 244 (duzentos e quarenta e quatro) leilões em 2021. Esse total é mais de 22 
vezes superior à quantidade de leilões realizada em 2019 (11 leilões) e duas vezes maior que a quantidade 
realizada em 2020 (122 leilões).



Relatório Anual de Monitoramento do Plano Plurianual 2020-2023 | Ano-base 2021

34

Com relação às ações de destinação de ativos, foram destinados 4.654 itens incluindo veículos, imóveis, aero-
naves, semoventes, joias, eletrônicos e diversos outros bens, número superior ao valor alcançado em 2020 
(4.424 bens destinados) aumentando substancialmente os recursos financeiros decorrentes.

Cabe destacar que a Receita de Gestão de Ativos- RGA, que inclui os valores dos bens patrimoniais que após 
serem apreendidos, foram destinados a órgãos que atuam diretamente em favor da política sobre drogas no 
Brasil. Em 2021, registrou-se a RGA de R$ 360 milhões, superando a meta estabelecida para o ano de 2021, que 
foi de R$ 250 milhões. O montante alcançado em 2020, exclusivamente a título de receita financeira, foi de R$ 
134 milhões. Contudo, considerando que o conceito de RGA passou a ser adotado formalmente pela SENAD ao 
final de 2020, pode-se dizer que a RGA 2020 tenha superado R$ 192 milhões, se somarmos também a receita 
patrimonial referente a bens doados e custodiados a outros órgãos ao longo daquele ano.

Visando Fortalecer a Promoção de Direitos e a Aplicação da Justiça por meio da ‘Análise de processos de 
naturalização’, o Departamento de Migrações superou a meta estabelecida para 2021 de 51,70%, tendo sido 
recebidos 8.771 processos de naturalização e decididos 5.663, totalizando o resultado positivo de 64,56%. 
Destaca-se que em novembro de 2020 foi implementado o Sistema Naturalizar-se, que passou a ser o meio 
exclusivo de recebimento dos pedidos de naturalização, tornando o processo mais ágil e simplificado. Como 
consequência da simplificação do processo e prestígio ao direito de petição, houve aumento do fluxo de rece-
bimento de pedidos, sendo recebidos, por exemplo, no ano de 2020, 4.444 processos, ao passo em que, em 
2021, foram recebidos 8.711 processos, o que importa em um aumento de quase 100%.

Atualmente, regulamentada pela Portaria MJ nº 502 de 23 de novembro de 2021, a Classificação Indicativa 
é informação aos pais acerca do conteúdo que pode não ser recomendado a determinadas faixas etárias e 
atinge a programas de TV (aberta e por assinatura), cinema, vídeo doméstico (DVD), jogos eletrônicos e apli-
cativos, jogos de RPG e vídeo por demanda (VOD). Para que fosse realizado o cumprimento da meta, a área 
realizou ajustes nos fluxos de análise, simplificando o relatório de atribuição da classificação indicativa de 
obras, sobretudo para aquelas de exibição única (longa, média e curtas-metragens). Neste sentido, e em razão 
desta melhoria, a área conseguiu reduzir o tempo de finalização de cada obra em aproximadamente 30%, 
dando fôlego para a Coordenação de Política de Classificação Indicativa - CPCIND. Assim mesmo, observa-se 
uma variação de demanda, em razão da época do ano. Há alguns períodos em que o mercado do audiovisual 
é mais ativo e outros menos intensos, em que a equipe instrui processos elegíveis e não somente os que são 
resultados de inscrição processual. Desta forma, em 2021 foram feitas 15.319 análises sendo que 86% eram 
com inscrição processual e entrega obrigatória e 14% de processos elegíveis ou discricionários, ou seja, a 
média anual (2021) informa que a equipe dedicou 86% de sua capacidade de trabalho para a realização dos 
processos obrigatórios e 14% para as obras elegíveis.

No ano de 2021, O Conselho Administrativo de Defesa Econômica - Cade analisou 611 Atos de Concentração- AC 
de um total de 627 notificados, ou seja, 97,44% do estoque de ACs do ano. Vale ressaltar que dos 611 Atos de 
Concentração analisados pelo CADE, 527 foram pelo rito sumário, com prazo médio de 20,3 dias. Já os casos 
ordinários foram decididos, em média, em 113,7 dias. Assim, mesmo os casos de maior complexidade foram 
analisados pela Autarquia em um prazo consideravelmente inferior ao estabelecido na Lei de Defesa da Con-
corrência. Cabe ressaltar que em 2021 houve um acréscimo de 33% de notificações de Atos de Concentração 
e de 34,6% na análise dos mesmos em relação a 2020.

No âmbito da Polícia Federal, a unidade conseguiu superar o número planejado de operações de polícia judiciária 
para o exercício de 2021, alcançando o total de 5.169 operações deflagradas. Dentre os principais resultados 
dessas ações estão: a) 9.061 Mandados de Busca e Apreensão cumpridos; b) 10.052 Mandados de Prisão cum-
pridos; c) 2.044.444 pés de maconha erradicados; d) Mais de 2100 armas apreendidas; e) 1,9 bilhão de potencial 
prejuízo evitado à União, em se tratando de crimes previdenciários; f) 24 operações especiais deflagradas no 
contexto de repressão e combate a crimes ambientais e contra as comunidades indígenas, todas elas execu-
tadas no interior de terras indígenas em todas as regiões do Brasil. Trata-se de incremento na ordem de 42% 
do quantitativo operacional em relação ao ano anterior; g) 47 operações policiais especiais no contexto de 
repressão e combate ao crime de redução à condição análoga à de escravo (art. 149 do CP), o que representa 
um surpreendente aumento na ordem de 470% do quantitativo operacional em relação ao ano anterior.
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Na Polícia Rodoviária Federal - PRF foram realizadas ao todo 5.169 operações de fiscalização e combate à 
criminalidade. A título de exemplificação dos resultados obtidos, sobressaem: a) apreensão de 583,6 tonela-
das de maconha e 40,2 toneladas de cocaína/cloridrato de cocaína, representando um aumento de 33% da 
quantidade apreendida no ano anterior, que corresponde num prejuízo financeiro estimado às organizações 
criminosas na ordem de 2,3 bilhões; b) apreensão de aproximadamente 78,9 milhões de pacotes de cigarros 
descaminhados; c) detenção de mais de 43 mil pessoas; d) 2.272 armas, 107,5 munições e mais de R$ 41 milhões 
em espécie foram retirados de circulação, diminuindo os recursos das organizações criminosas, minimizando 
confrontos armados e saturando áreas estratégicas, seja pela presença ostensiva das forças de segurança 
ou pelo controle por meio de recursos tecnológicos; e e) recuperação e devolução aos seus proprietários mais 
de 11 mil veículos objetos de furto ou roubo, cerca de 25% a mais que no exercício de 2020.

Em apoio às ações para combate à extração ilegal ou excessiva de fauna e flora silvestres, e alinhado à agenda 
de biodiversidade, em 2021 foram resgatados, em fiscalizações nas rodovias federais, mais de 18 mil animais 
silvestres, e apreendidos, aproximadamente, 36 mil m³ de madeira em situação irregular.

No âmbito das operações integradas, a Secretaria de Operações Integradas-SEOPI ao longo de 2021 coorde-
nou, planejou e executou 37 operações integradas no País, com vistas ao enfrentamento ao crime organizado 
e combate aos crimes de tráfico de drogas, contrabando de cigarros, receptação (crimes transfronteiriços), 
homicídios, porte e posse ilegal de armas de fogo, estelionatos em redes sociais, abuso ou exploração sexual 
infantil, violência contra a mulher e ao idoso, pirataria digital, e outros.

A SEOPI também inovou no combate aos crimes ambientais, por meio da Operação Guardiões do Bioma, que 
conta com cerca de 11 mil profissionais atuando na região da Amazônia, Cerrado e Pantanal. Foram combatidos 
17 mil incêndios florestais, realizadas mais de 3.000 ações preventivas, resgatados mais de 1.500 animais e 
mais de 5 mil m³ de madeira foram apreendidos.

Na vanguarda do combate à exploração sexual de criança e adolescente, a Seopi vem atuando por meio de 
cinco operações integradas (Operação Acalento, Parador 27, Operação Luz na Infância – Fase 8, Pirataria 
Digital e Operação 404.3), que contou com a participação das 27 Unidades Federativas, obtendo os seguintes 
resultados: foram atendidas 26.506 vítimas; mais de 1600 pessoas presas; 509 mandados de prisão cumpridos; 
115 mandados de busca e apreensão de menor cumpridos; 367 mandados de busca e apreensão domiciliar 
cumpridos; 999 Autos de Prisão em flagrante lavrados; 8.808 inquéritos policiais instaurados; 5.109 inqué-
ritos policiais concluídos; 1.674 termos circunstanciados de ocorrência lavrados; 1.705 medidas de proteção 
às vítimas solicitadas; e 22.143 visitas e diligências policiais realizadas em mais de 1.454 municípios. Ainda, 
aumentou o combate à violência contra a mulher, por meio de duas operações integradas (Maria da Penha 
e Resguardo), com a participação das 27 Unidades Federativas, apresentando cerca de: 316.298 mil vítimas 
atendidas, 51.551 mil denúncias apuradas, 68.210 inquéritos instaurados, 47.136 inquéritos concluídos, 1.431 
mandados de busca e apreensão cumpridos, 2.582 mandados de prisão cumpridos, 24.565 pessoas presas, 
1.367 armas apreendidas e 101.707 Medidas Protetivas de Urgência solicitadas.

Com vistas ao combate à violência contra o idoso, deflagrou a Operação Vetus II, que envolveu 26 unidades 
federativas, abrangendo 2.399 municípios, resultando na apuração de 15.863 denúncias, com atendimento 
de 17.250 vítimas, instaurados 2.518 inquéritos policiais, solicitadas 1.139 medidas protetivas e lavrados 8.420 
boletins de ocorrências circunstanciado.

Já a Operação Horus – eixo do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas - V.I.G.I.A. foi desen-
cadeada em 13 estados de fronteira e divisas, resultando na prisão de 7.800 pessoas, apreensão de 592.357,52 
kg de drogas, 2.037 armas de fogo e R$ 2.569.521.854,29 de prejuízo estimado aos criminosos. No combate ao 
crime organizado, destaca-se a Operação Narco Brasil, deflagrada em junho, em alusão à Semana Nacional de 
Combate às Drogas e a Operação Cangalha, voltada ao combate ao crime organizado na região Nordeste do 
País, que juntas, essas duas operações, resultaram em 330.735,83 kg de drogas apreendidas, 10.638 pessoas 
presas, 4.002 armas de fogo e 21.965 munições apreendidas, 5.975 inquéritos policiais instaurados e 4.019 
inquéritos policiais concluídos.
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Foram diversas ações na área de Operações Cibernéticas, dentre as quais destaca-se a Operação Brick, que 
teve como objetivo desarticular organizações criminosas dedicadas à prática de crimes de pirataria em video-
games, foram cumpridos 07 mandados de busca e apreensão, 34 bloqueio e/ou suspensão de sites e exclusão 
de perfis em plataformas de comércio eletrônico.

No ano de 2021, o Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN, efetivou a atuação da Força de Cooperação 
Penitenciária em benefício do sistema prisional do Estado de Roraima, na Penitenciária Agrícola de Monte 
Cristo. Informa-se que a presente ação se encerrou em novembro de 2021. A ação em questão mostrou-se 
ter sido transformadora da realidade do sistema prisional estadual, sobretudo porque atuou em 03 frentes: 
implementação de protocolos de segurança e rotina carcerária, mediante contundente contenção da atuação 
contínua do crime organizado; melhoria e aumento expressivo nas assistências garantidoras de direitos fun-
damentais da população carcerária; e capacitação e treinamento de agentes públicos estaduais. Os resultados 
mais relevantes foram: a cessação de mortes e da prática de crimes no ambiente interno da Penitenciária 
Agrícola de Monte Cristo; a cessação de inúmeras fugas que ocorriam com elevada frequência e que preo-
cupava a população contribuindo na drástica redução dos índices de crimes graves extra-muros; o efetivo 
isolamento de lideranças criminosas; a manutenção de ordem e disciplina em níveis bem mais acentuados; 
a significativa melhora na promoção de assistências à população carcerária; a promoção de condições para 
a reforma e construção de unidades prisionais. Foi possível ainda, realizar o treinamento e capacitação dos 
servidores que realizaram o curso de formação em 2021, contribuindo para a sustentabilidade na manutenção 
das melhorias pelo ente federativo. Em dezembro de 2021, houve ainda o emprego da Força de Cooperação 
no DF, na PFBRA, visando treinamento e sobreaviso.

Já em relação a atuação da Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP, no contexto do Projeto Piloto 
“Em Frente Brasil”, foi proposta uma metodologia de enfrentamento à criminalidade violenta baseada na 
realização de diagnósticos locais capazes de identificar problemas e causas críticas que contribuam para a 
elevação dos indicadores de criminalidade violenta. No ano de 2020 essa metodologia inicial foi aplicada em 
cinco municípios do território nacional (Ananindeua-PA, Cariacica-ES, Goiânia-GO, Paulista-PE e São José dos 
Pinhais-PR), elaborando-se tais diagnósticos com apoio dos Institutos Federais de Educação e os respectivos 
planos locais de segurança. A partir de tal experiência foi produzido conhecimento sistematizado objetivando a 
qualificação da metodologia de forma a viabilizar a construção de um programa nacional escalável, exequível 
e convergente com o novo Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, instituído pelo Decreto nº 
10.822, de 29 de setembro de 2021, contemplando ajustes apontados pelos órgãos de controle em relação à 
versão anterior, instituída pelo Decreto nº 9.630, de 26 de dezembro de 2018. Com base no Acordo de Coopera-
ção Técnica Internacional firmado pelo MJSP, por meio da SENASP, com o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento – PNUD, com a participação da Agência Brasileira de Cooperação - ABC, em 31 de dezembro de 
2020, foram desenvolvidos e contratados produtos específicos para materializar a aplicação da metodologia.

Com relação à Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas, a política de Promoção ao Etnodesenvol-
vimento, que busca promover a segurança alimentar e nutricional, o uso sustentável dos recursos disponíveis 
e a melhoria das condições de acesso dos povos indígenas às economias de mercado e geração de renda, teve 
impactos sensíveis na diminuição dos gastos com saúde e assistência. No ano de 2021 essa política alcançou 
278 Terras Indígenas, o que representa um aumento de 22% em relação ao ano anterior. No exercício de 2021 
houve predominância de atuação na Região Norte do País, com atendimento a 101 Terras Indígenas.

A política de Gestão Sustentável dos Recursos Naturais visa a proteção, a recuperação, a conservação e o uso 
sustentável dos recursos naturais existentes nos territórios indígenas, essenciais à reprodução física e cultural 
das atuais e futuras gerações de povos indígenas. No ano de 2021 essa política alcançou 107 Terras Indígenas, 
mais que o dobro de Terras atendidas no exercício anterior. Assim como em 2020, houve predominância de 
atuação na região Norte do País, com atendimento a 31 Terras Indígenas.

A política de Proteção Territorial emprega esforços no combate às invasões, ao desmatamento e à degradação 
ambiental. O combate aos ilícitos ambientais, coadunados com ações de prevenção, contribui para a manutenção 
dos benefícios ambientais, sociais e econômicos advindos dos serviços ambientais proporcionados por ecos-
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sistemas conservados. Em 2021 foram alcançadas 92 Terras Indígenas. As regiões onde houve maior número 
de ações foram a região Nordeste, com 40 Terras alcançadas, e a região Norte, com 32 Terras alcançadas.

A política de Proteção e Promoção dos Direitos aos índios isolados e de recente contato tem como objetivo a 
proteção dos territórios ocupados por grupos indígenas isolados e de recente contato, de modo a proteger seu 
modo de vida, por meio da elaboração de propostas de restrições de uso, regularização fundiária e realização de 
atividades contínuas de fiscalização e monitoramento territorial. No exercício de 2021 foram alcançadas 11 Terras 
Indígenas, com predominância na região Norte, onde se dá a maior concentração de povos isolados do País.

A política de Promoção da Cidadania visa apoiar, qualificar e acompanhar políticas, programas e ações referen-
tes às dimensões de gênero e intergeracional, promovendo e protegendo os direitos das mulheres, da criança, 
da juventude e da velhice indígena, em especial a participação, acompanhamento e subsídios técnicos para 
os processos educativos comunitários tradicionais indígenas que valorizam seus conhecimentos, saberes e 
práticas tradicionais, assim como memórias, línguas, culturas e identidades dos diversos povos indígenas no 
Brasil. No ano de 2021, essa política triplicou o número de Terras atendidas, alcançando 149 Terras Indígenas. 
As regiões com maior atendimento foram a região Norte, com 56 terras alcançadas, e a região Nordeste com 
36 Terras Indígenas alcançadas.

Por fim, a política de Promoção e Proteção dos Direitos Sociais consiste na articulação e execução de projetos 
e ações com os órgãos dos Três Poderes e instituições do Sistema Único de Assistência Social, visando a qua-
lificação do atendimento socioassistencial e previdenciário e a promoção da acessibilidade aos programas 
de transferência de renda, considerando as especificidades dos povos indígenas. No exercício de 2021, essa 
política atendeu 388 Terras Indígenas. Com esse incremento, retirando as duplicidades de terras atendidas 
por outras políticas, tem-se um aumento de 25% em 2020 para 27% em 2021 em relação ao total de terras 
indígenas alcançadas.

No total, as políticas supramencionadas atenderam 546 Terras Indígenas em 2021, o que representada o alcance 
de 73,09% das Terras Indígenas do País, sendo que, 234 Terras foram atendidas por mais de uma política, a 
exemplo, da Terra Indígena Yanomami, que foi atendida pelas políticas de Promoção da Cidadania, Proteção 
e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato, Etnodesenvolvimento, Gestão 
Sustentável dos Recursos Naturais e Proteção e Promoção dos Direitos Sociais; e da Terra Indígena Cachoeira 
Seca, atendida pelas políticas de Promoção da Cidadania, de Proteção e Promoção dos Direitos Sociais, de Pro-
teção e Promoção dos Direitos dos Povos Isolados e de Recente Contato e de Etnodesenvolvimento. Excluídas 
as duplicidades entre as políticas indígenas, e considerando o biênio 2020 - 2021, a Fundação já atendeu 602 
Terras Indígenas, o que equivale a 80,51% do total de Terras.

Eixo Econômico

O Estado brasileiro deve promover a sustentabilidade do sistema previdenciário a fim de preservar os benefícios 
destinados à cobertura dos diferentes riscos que afetam a capacidade para o trabalho dos seus cidadãos. A 
busca pela melhoria da qualidade dos serviços prestados pela estrutura da previdência social justifica-se pelo 
seu efeito no bem-estar dos segurados. Cabe lembrar que os segurados geralmente recorrem à previdência 
social quando acontece alguma contingência em suas vidas (por exemplo, doença ou morte de familiar) ou 
quando preenchem as condições para a aposentadoria, após muitos anos de trabalho. Nessas situações, 
é importante que o serviço disponível ao cidadão atenda às suas necessidades e às suas expectativas, de 
acordo com limites e critérios estabelecidos na legislação. A percepção da sociedade acerca da qualidade 
do atendimento é também um elemento importante para a manutenção do apoio político para as políticas 
públicas. Novos desafios apresentam-se após a promulgação da Emenda Constitucional nº 103, em novembro 
de 2019. Embora os dois últimos anos tenham sido atípicos, podemos citar algumas realizações importantes.

A revisão de todo o Regulamento da Previdência Social, sem dúvida, é um grande resultado. Com a publicação do 
Decreto 10.410, em junho de 2020, diversos dispositivos do Decreto nº 3048, de maio de 1999, foram atualizados 
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de acordo com os novos marcos constitucionais. O Decreto nº 10.620, de 5 de fevereiro de 2021, determinou a 
centralização das atividades de concessão e manutenção dos benefícios previdenciários do Regime Próprio 
de Previdência Social (RPPS) dos servidores públicos civis da União. O Departamento de Centralização de 
Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos extintos (Decipex) ficou encarregado de centralizar os benefícios 
da administração direta e o INSS, da administração indireta. O INSS poderá se tornar a entidade gestora única 
do RPPS da União, conforme o Projeto de Lei Complementar nº 189, apresentado pelo Poder Executivo em 11 
de novembro de 2021, em atendimento ao disposto no § 20 do artigo 40 da Constituição Federal e no § 6º do 
art. 8º da Emenda nº 103. Caso aprovada, a proposta deve conferir maior eficiência às atividades do RPPS e 
melhorar a qualidade dos serviços. Além disso, a padronização dos processos inibirá a criação de privilégios 
e reduzirá a margem para erros e fraudes.

No que se refere aos RPPS dos entes federativos subnacionais, que não foram diretamente afetados pela 
reformulação promovida pela Emenda nº 103, destaca-se que grande parte dos estados e alguns municípios 
revisaram suas alíquotas de contribuição, as regras de acesso e as fórmulas de cálculo dos benefícios pre-
videnciários dos servidores. Essas iniciativas têm sido incentivas pela Secretaria de Previdência, tendo em 
vista sua relevância para a sustentabilidade da previdência social. Cumpre mencionar ainda as atividades de 
fiscalização que visam verificar a conformidade do Regime Próprio de Previdência Social e as certificações 
emitidas no âmbito do programa Pró-Gestão.

Também foi promovida atualização da metodologia do Indicador de Situação Previdenciária, que visa dar 
maior transparência sobre a situação dos RPPS dos entes subnacionais, bem como incentivar a promoção de 
reformas e a melhor gestão desses regimes. Foram editados atos normativos para estabelecer requisitos para 
os gestores dos RPPS, operacionalizar a compensação previdenciária entre regimes (com impactos positivos 
esperados para o RPPS da União) e fixar novos parâmetros para a taxa de administração dos RPPS.

Ainda em relação aos regimes próprios, destaca-se a entrada em funcionamento do Conselho Nacional dos 
Regimes Próprios de Previdência Social em 2020, possibilitando a participação de representantes de todo 
o segmento na definição de políticas, diretrizes e parâmetros previstos nas normas gerais desses regimes.

A Emenda nº 103 determinou que os estados e municípios com RPPS devem instituir Regime de Previdência 
Complementar no prazo de dois anos, para então limitar o valor dos benefícios de acordo com o teto do Regime 
Geral de Previdência Social. Ciente da dificuldade dos entes federativos menores, que não possuem escala 
suficiente para manter uma entidade fechada de previdência complementar, a Secretaria tem buscado viabilizar 
alternativas, como o multipatrocínio e a oferta de planos por entidades abertas de previdência complementar.

As normas e o leiaute do eSocial passaram a contemplar o envio das informações dos segurados dos RPPS, 
possibilitando a formação de um cadastro único nacional e a atuação para melhoria da gestão e do combate 
às fraudes. A implantação do eSocial no setor público encontra-se em andamento. Ainda, diversas ações foram 
tomadas para efetivar as alterações promovidas pela Lei nº 13.846/2019, em especial o Programa de Revisão 
de Benefícios por Incapacidade (PRBI), que terá significativo impacto na redução de fraudes e irregularidades, 
com relevantes ganhos fiscais esperados. Mais de 80.000 auxílios por incapacidade temporária sem data de 
cessação fixada foram revisados em 2021.

A Secretaria de Previdência passou a compor o Fórum Brasileiro de Educação Financeira, com diversas ações 
voltadas à melhor preparação para aposentadoria, incentivando a formação de poupança previdenciária. No 
que se refere à qualidade dos serviços, deve-se destacar que a pandemia do novo coronavírus trouxe desafios 
significativos para o atendimento tempestivo aos segurados, especialmente devido ao número elevado de 
servidores em regime de trabalho remoto e ao fechamento das Agências da Previdência Social. Nesse con-
texto, diante da impossibilidade do atendimento presencial, a Secretaria regulamentou as antecipações de 
benefícios por incapacidade. Posteriormente, uma vez que a pandemia se estendeu por mais tempo do que o 
inicialmente previsto, a Secretaria regulamentou a conversão das antecipações em benefícios definitivos, desde 
que observadas algumas condições, sem a necessidades de perícia presencial. Esse contexto impulsionou a 
agenda de modernização do atendimento no âmbito da Secretaria de Previdência e do INSS.
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Para alcançar o equilíbrio fiscal de forma a favorecer o crescimento econômico, a meta estabelecida do Pro-
grama “Política Econômica e Equilíbrio Fiscal” visa “Preservar a execução das despesas primárias pagas do 
Poder Executivo dentro do limite individualizado estabelecido no Art. 107 do Ato das Disposições Transitórias, 
da Constituição Federal”.

A meta do Programa foi alterada em 2021 para a descrita no parágrafo acima e passou de quantitativa para 
qualitativa. As despesas sujeitas ao teto totalizaram 98,1% do limite atualizado, conforme estabelecido pelo 
EC nº 95/2016: Despesas apuradas = R$ 1.458.406 milhões; Limite atualizado EC nº 95/2016 = R$ 1.485.936 
milhões.

A partir de 2021, o Programa passou a contar com 8 Resultados Intermediários, quatro dos quais dispõem de 
indicadores compostos por quantidades de grades, ou relatórios, ou boletins produzidos no ano. No que se 
refere aos resultados intermediários quantificáveis, são:

• Redução de gastos com pessoal ativo civil em relação ao ano anterior, cuja meta para 2021 era alcançar 
uma redução de 0,40%, mas na verdade, houve um aumento dessas despesas em 1,6%;

• Redução das despesas com custeio administrativo da Administração Pública Federal, cujo valor apurado 
em 2021 atingiu o montante apurado de R$ 6,1 bilhões, frente a uma meta de R$ 0,91 bilhões;

• Melhoria no Resultado Orçamentário dos Entes, cujo valor apurado em 2021 atingiu o montante de R$ 
45,0 bilhões. Este RI reflete o resultado orçamentário consolidado dos estados, dado pela diferença entre 
receitas e despesas orçamentárias, e busca mensurar o esforço discricionário dos estados para alcançar 
a sustentabilidade fiscal da Federação;

• ‘Redução no montante de execução suspensa em relação à carteira de haveres financeiros da União (com 
Estados e Municípios).’: A meta prevista para 2021 era atingir o percentual de 3,84%. Ocorre, entretanto, 
que no decorrer do ano de 2021 houve alterações legislativas do Regime de Recuperação Fiscal – RRF, 
obrigando o Estado do Rio de Janeiro, responsável pela maior parte das pendências jurídicas – PJ (dívidas 
com execução suspensa), retomasse o processo de adesão ao RRF, se apoiando ainda em decisão judicial 
suspendendo os pagamentos de dívidas durante o processo. Por conta disso, principalmente, ocorreu em 
2021 o aumento desse indicador, que atingiu o percentual de 11,29%. O art. 23 da LC 178/2021, estabelece 
o prazo limite para renegociação de dívidas com execução suspensa até 30 de junho de 2022, havendo, 
ainda, a expectativa dos Estados do RJ, MG, RS, AP, MA e RN venham a aderir ao referido Regime até a 
data fixada na Lei Complementar mencionada. Portanto, meta não atingida e não regionalizável.

Com o intuito de garantir a estabilidade monetária e um sistema financeiro sólido e eficiente, contribuindo 
para o desenvolvimento econômico sustentável do País, o Governo Federal tem buscado manter a variação 
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e o enquadramento das Instituições do Sistema 
Financeiro Nacional (SFN) às exigências de capitalização, conforme estabelecido pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN). Para isso, são adotadas duas métricas ou vertentes de avaliação da estabilidade monetária 
e da eficiência e solidez do sistema financeiro nacional, quais sejam: a) o indicador variação do Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e b) o indicador de enquadramento das Instituições do Sistema 
Financeiro Nacional (SFN) às exigências de capitalização.

Na vertente do objetivo de assegurar a estabilidade monetária, o reporte aponta que o IPCA encerrou 2021 em 
10,06%, acima da meta de 3,75% definida para o ano (Resolução nº 4.671, de 26/06/2018), bem como acima 
do teto de tolerância de 1,5% para mais, extrapolando assim o teto máximo de tolerância, fixado em 5,25%. 
Ou seja, o valor apurado ultrapassou o teto de tolerância em 4,81%.

Por outro lado, o objetivo do Programa, em relação ao enquadramento e nível de capitalização das instituições 
do sistema financeiro brasileiro, foi alcançado a contento.
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Na busca por uma maior inserção do Brasil na economia internacional, com a meta de elevar a corrente de 
comércio exterior de bens e serviços do Brasil para US$ 547,8 bilhões em 2023, tem-se que, em 2021, em 
função da redução dos efeitos da Covid-19, bem como de outros fatores, observou-se uma recuperação con-
siderável nas transações de exportações e importações de bens e serviços. Verifica-se que o valor apurado 
de US$ 614,9 bilhões, extrapolou, tanto a meta revisada, como a meta prevista inicialmente, demonstrando a 
reação do comércio exterior após a fase aguda da Covid-19.

Outros resultados relevantes no âmbito da inserção econômica internacional são:

• Redução das barreiras não-tarifárias – licenças de importação. A meta prevista para 2021 foi de 712.590 
unidades e o valor apurado foi de 379.547, o que demonstra que a meta foi atingida, pois neste caso, 
quanto menor, melhor.

• Redução das barreiras não-tarifárias – atos normativos. A meta prevista para 2021 foi de 87 unidades e 
o valor apurado foi de 119, o que demonstra que a meta foi extrapolada.

• Desburocratização das operações de Comércio Exterior (COMEX) – o indicador é “Desenvolvimento e 
implantação do Portal Único de Comércio Exterior”. O valor apurado em 2021 foi de 86%, o que demonstra 
que a meta foi atingida.

O Programa 2212 - Melhoria do Ambiente de Negócios e da Produtividade obteve um desempenho considerado 
satisfatório a partir da análise situacional do objetivo, do valor já atingido pela meta e da composição das 
entregas previstas nos resultados Intermediários.

A meta para o período de quatro anos do PPA 2020 - 2023 foi elaborada com base na posição detida pelo Brasil 
no World Economic Forum Report de 2018 (108ª posição), e visava: “Atingir a 76ª posição no Global Competi-
tiveness Index-Business Dynamism” em 2023. Neste sentido, a proposta de trajetória anual para a meta era: 
100ª posição em 2020; 92ª em 2021; 84ª em 2022; e finalmente a 76ª posição em 2023.

Porém, de acordo com o relatório publicado em 2019, o Brasil avançou da 72ª posição em 2018 para a 71ª 
colocação em 2019. Um dos melhores resultados alcançados foi no item “Dinamismo de Negócios – 11º Pilar” 
(indicador utilizado para atingimento da Meta 050B), que subiu da 108ª posição, em 2018, para a 67ª posição, 
em 2019. Ou seja, como se constata, a meta prevista para 2023, em relação ao indicador, no que diz respeito à 
colocação do Brasil no indicador “Dinamismo de Negócios” no PPA 2020 2023, não apenas foi atingida, como 
foi superada, o que implica na necessidade de revisão das metas para 2022 e 2023.

O valor apurado em 2021 refere-se à mesma apuração de 2020. A SEPEC alega que a meta referente ao Pro-
grama 050B não pôde ser apurada em 2021, pois o índice não foi divulgado no último ano. Com a desconti-
nuidade do Doing Business, ranking que compunha a métrica utilizada para obter a classificação do índice, o 
Fórum Econômico Mundial ainda não divulgou as novas métricas a serem consideradas.

No que se refere à redução da Participação do Estado na Economia, a meta do Programa (2209 – Brasil, Nosso 
Propósito) engloba a venda de ativos imobiliários imobilizados, a liquidação ou privatização de estatais federais, 
bem como a realização de desinvestimentos, nos quais se incluem vendas de participações acionárias da união 
em empresas, vendas de ativos detidos pelas empresas estatais federais, incluindo vendas de subsidiárias, 
bem como as devoluções de empréstimos concedidos pela União às empresas estatais, principalmente do 
setor financeiro.

Nesse sentido, meta deste Programa é: “Desmobilizar, desinvestir e privatizar, gerando receitas e economizando 
despesas na ordem de R$ 715 bilhões até 2023”. Em 2021, o Programa alcançou um resultado acumulado de 
R$ 123,3 bilhões, sendo R$ 117,1 bilhões em desinvestimentos, R$ 5,2 bilhões em liquidações/privatizações; e, 
aproximadamente, R$ 1,0 bilhão em desmobilização.
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Os resultados representam os três Resultados Intermediários do Programa em questão, quais sejam: Reduzir 
a participação do Estado em empresas por meio de desinvestimentos; Liquidar e privatizar estatais buscando 
eficiência para o Estado Brasileiro; e Desmobilizar e alienar ativos imobiliários não necessários ao uso da APF.

Em 2021, foi introduzido na revisão do PPA o Resultado Intermediário “Promover a infraestrutura e a presta-
ção de serviço público por meio da iniciativa privada”, o qual alcançou, em 2021, o valor apurado de R$ 382,4 
bilhões, contra uma meta estimada em R$ 359,0 bilhões.

No que se refere ao Objetivo de Modernizar as relações trabalhistas e promover competitividade e proteção 
ao trabalhador, destaca-se a atuação na desburocratização e simplificação do marco regulatório trabalhista. 
Tal iniciativa buscou reunir as regulamentações correlatas em atos normativos concentrados por áreas temá-
ticas, facilitando o acesso a trabalhadores e empregadores. Nesse sentido, foram identificados mais de mil 
atos normativos entre decretos, portarias e instruções normativas. O trabalho de consolidação foi publicado 
em 2021. Os decretos e as portarias referentes à legislação trabalhista e à segurança e saúde no trabalho 
passaram por 10 processos de consulta pública, que contaram ao todo com mais de 6 mil contribuições da 
sociedade e resultaram na consolidação da legislação infralegal trabalhista em apenas 13 atos normativos.

Também se sobressaiu em 2021 a digitalização dos serviços prestados à sociedade, com a ampla utilização de 
aplicativos e plataformas digitais para emissão e acesso à Carteira de Trabalho Digital e para requerimento do 
benefício do Seguro-Desemprego pela internet, sem necessidade de deslocamento dos cidadãos aos postos 
de atendimento do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP). O aplicativo da Carteira de Trabalho Digital já 
possui mais de 52 milhões de usuários cadastrados, totalizando mais de 558 milhões de acessos. Somente 
em 2021, o aplicativo teve mais de 277 milhões de acessos, estando disponível nas plataformas Android, IOS 
e no portal Gov.br.

Quanto às solicitações do benefício do Seguro-Desemprego, em 2021, do total de 6,09 milhões de requerimen-
tos apresentados por trabalhadores, 3,86 milhões ocorreram por meios digitais, via aplicativo da Carteira de 
Trabalho Digital ou pelo portal Gov.br, o que corresponde a 63,4% do total de requerimentos.

No campo da proteção do trabalhador, por meio da atuação da Inspeção do Trabalho, foram intensificadas as 
ações de combate a fraudes e ao descumprimento de obrigações trabalhistas. Em 2021, segundo o Sistema 
Federal de Inspeção do Trabalho (SFITWEB) e relatórios de fiscalização, foram realizadas 8,2 mil ações fiscais 
de combate a fraudes no âmbito do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda; 30,8 mil 
ações de combate à informalidade; além de diversas ações voltadas à inclusão no mercado de trabalho de 
aprendizes profissionais e de reabilitados ou pessoas com deficiência e ao combate ao trabalho infantil. No 
que diz respeito ao combate ao trabalho análogo ao de escravo, foram realizadas 443 ações fiscais, o maior 
número desde que o Brasil iniciou o combate à escravidão contemporânea em 1995.

Nos Programas que buscam atender as exigências das políticas de ciência, tecnologia e inovação, continuam em 
andamento dois importantes projetos de Investimentos Plurianuais, para ampliação e término da construção 
de grandes infraestruturas laboratoriais de pesquisa: a expansão das instalações do Laboratório Nacional de 
Nanotecnologia e a esperada conclusão do SIRIUS - Fonte de Luz Síncrotron de 4ª geração. Em 2021, foram 
realizados investimentos em equipamentos de laboratório, com destaque para processos de micro usina-
gem; cromatografia com aplicação na purificação de proteínas e microscopia. Quanto aos investimentos em 
infraestrutura, foi adquirido um data center; destaca-se ainda a aquisição de servidores HPC CPU e GPGPU, 
unidade de processamento de dados de alto desempenho.

Com as obras civis do Sirius já finalizadas em 2020, em 2021 registrou-se o início da construção e instalação 
das linhas de luz da fase I-B do Sirius (IMBUIA, CEDRO, SAPÊ, QUATI, JATOBÁ, PAINEIRA, SABIÁ e SAPUCAIA). 
Entretanto, o ritmo de construção das linhas SAPÊ, SAPUCAIA, QUATI e JATOBÁ foi reduzido substancialmente 
por falta de recursos financeiros do projeto, mantendo apenas a construção das linhas IMBUIA, PAINEIRA, 
SABIÁ e CEDRO. Estas 4 linhas foram selecionadas pelo estágio de construção que se encontravam e pelo 
investimento que seria necessário para sua conclusão. Ainda estão sendo mantidas atividades e investimentos 
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menores nas demais linhas da fase I-B, embora em um ritmo mais lento e apenas em componentes que estão 
no caminho crítico dos seus projetos. Avançou a instalação e o comissionamento das linhas de luz da fase 1-A 
do Sirius (MANACÁ, CATERETÊ, CARNAÚBA, MOGNO, IPÊ e EMA). Além da linha MANACÁ, que já se encontra em 
comissionamento científico, as linhas CATERETÊ e CARNAÚBA estão passando do comissionamento técnico 
para o científico e já receberam os primeiros usuários de comissionamento.

A corrente de operação dos aceleradores atingiu a faixa de 100mA e todos os sistemas dos aceleradores operam 
regularmente com baixo índice de falhas e maior disponibilidade de tempo para os usuários. A performance 
das fontes de corrente dos eletroímãs melhorou significativamente devido a constantes upgrades em seus 
sistemas de controle e correções pontuais de hardware, que contribuíram significativamente para melhor 
estabilidade do feixe e na confiabilidade global dos aceleradores. Os sistemas de monitoramento de nível e 
temperatura do piso do acelerador entraram em operação e forneceram dados importantes que permitiram a 
identificação e correção de algumas instabilidades que afetavam a máquina, em especial efeitos relacionados 
a variações de temperatura e variações no lençol freático.

O conjunto de políticas presentes no Programa 2208 - Tecnologias Aplicadas, Inovação e Desenvolvimento 
Sustentável busca promover o empreendedorismo, a inovação e a difusão de tecnologias, visando o aumento 
do impacto do dispêndio público e na sua contribuição para o desenvolvimento sustentável. Dentre as expecta-
tivas da resultante dos esforços abrangidos por essas políticas estão, por exemplo: i) indução de investimentos 
privados em P&D; ii) ampliação do acesso das empresas aos mercados, a partir do desenvolvimento e oferta de 
produtos e serviços com maior densidade tecnológica e fruto de uma maior interrelação entre os produtores de 
conhecimento (universidades e institutos de pesquisas) e as empresas; iii) maior oferta de recursos humanos 
qualificados para as atividades de desenvolvimento tecnológico e inovação; iv) ampliação na capacidade de 
transferência e difusão de tecnologias; e v) redução de assimetrias regionais e socioeconômicas.

No tocante ao desenvolvimento produtivo, o Programa Rotas da Integração Nacional promove o incentivo à 
estruturação de cadeias produtivas estratégicas capazes de promover a inclusão e o desenvolvimento sus-
tentável das regiões brasileiras priorizadas pela Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR). Ao 
todo, já foram implantados 43 Polos da Estratégia até 2021, nas seguintes Rotas de Integração: do Açaí, da 
Biodiversidade, do Cacau, do Cordeiro, da Economia Circular, da Fruticultura, do Leite, do Mel, da Tecnologia da 
Informação e Comunicação. Em 2021 foi também lançada uma nova Rota de Integração, denominada Rota da 
Moda, no estado do Rio Grande do Norte, com perspectivas de regulamentação e de ampliação para todos os 
estados do nordeste brasileiro, com a implantação de novos polos nessa área. Quanto à temática da irrigação, 
destaca-se implantação do Polo de Irrigação do Noroeste de Minas – MG, que reúne produtores locais com o 
objetivo de alavancar a atuação por meio de parcerias, alcançando um total de 7 polos implantados até 2021.

Na área de desenvolvimento urbano, em 2021, houve avanço na elaboração da Política Nacional de Desenvol-
vimento Urbano (PNDU) com a realização de oficinas participativas, regionais e nacional, e de conferências 
livres para estabelecimento dos Objetivos de Desenvolvimento Urbano Sustentável (ODUS) e com a realiza-
ção da Semana Nacional de Desenvolvimento Urbano Sustentável, em dezembro de 2021. Outras iniciativas 
na área do desenvolvimento urbano podem ser destacadas: a realização de cursos voltados aos prefeitos, 
em parceria com a ENAP, para a divulgação e incentivo aos entes para a implantação da Carta Brasileira de 
Cidades Inteligentes e o lançamento da Rede para o Desenvolvimento Urbano Sustentável (REDUS), que 
tem como objetivo a promoção, integração e coordenação de atores locais, estaduais e federais em prol do 
desenvolvimento urbano sustentável (DUS) e do intercâmbio de conhecimentos, experiências e boas práticas. 
Em 2021, foram apoiados como projetos-piloto 12 municípios e um consórcio, nos quais foi desenvolvido um 
processo de mentoria aos municípios em instrumentos para o desenvolvimento urbano sustentável. Também 
em 2021, 19.396 pessoas residentes em 2.077 municípios se inscreveram nos cursos de capacitação no âmbito 
do Programa de Fortalecimento de Capacidades Governativas dos Entes Subnacionais - PFCG.

No âmbito da reabilitação urbana, foram concluídos 184 empreendimentos no exercício de 2021, totalizando 
um valor de investimento de aproximadamente R$59 milhões, e alcançando a marca de 403 empreendimentos 
finalizados no período do PPA vigente; no que se refere ao financiamento de projetos integrados de melhoria 
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de perímetros urbanos por meio do Programa Pró-Cidades, em 2021 foram selecionadas duas intervenções 
no município de Butiá/RS, que somam aproximadamente o valor de R$ 2 milhões, e contratadas propostas 
que somam aproximadamente o valor de R$ 30 milhões, decorrentes de seleções de anos anteriores.

Na área da Política Externa, em 2021 as ações desenvolvidas no âmbito do Programa 2216 - Política Externa 
concentram esforços em três vertentes:

I. no combate à pandemia de Covid-19, por meio da “diplomacia da saúde”, que buscou assegurar, junto a 
atores centrais das cadeias de produção de vacinas, o fornecimento de imunizantes e insumos ao Brasil, 
bem como transferência da tecnologia para viabilizar a produção nacional; e por meio da defesa, em 
organismos multilaterais, de melhor aproveitamento da capacidade produtiva de vacinas dos países 
em desenvolvimento;

II. na recuperação econômica, por meio de intensificação das negociações comerciais com outros países 
e por medidas de abertura da economia brasileira, como o processo de flexibilização da Tarifa Externa 
Comum do MERCOSUL, em paralelo às tratativas de acessão do Brasil à OCDE e, no âmbito da OMC, pelo 
fortalecimento do sistema multilateral de comércio;

III. no desenvolvimento sustentável, por meio da articulação de consensos entre países em desenvolvimento 
e desenvolvidos, no âmbito das discussões multilaterais, sobretudo na 26ª Conferência das Partes (COP 
26) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês), 
em novembro de 2021; e por meio de ampliação e reforço dos compromissos ambientais brasileiros, em 
particular a nova meta de corte de emissões (elevação de 43% para 50% de corte até 2030, em compa-
ração com 2005) e o objetivo de eliminação do desmatamento irregular até 2028.

No que se refere à assistência a comunidades brasileiras no exterior, o número de pessoas atendidas pelo 
serviço consular brasileiro chegou a 1,5 milhão em 2021, ano em que também se ampliou significativamente 
o alcance geográfico da plataforma de serviços consulares por via eletrônica (e-consular).

No campo ambiental, destaca-se o projeto Siderurgia Sustentável, uma iniciativa alinhada às prioridades 
nacionais e estaduais com o objetivo de desenvolver uma cadeia de produção siderúrgica sustentável e de 
baixa emissão de gases de efeito estufa. Deverá exercer um papel estratégico no cumprimento das contribui-
ções pretendidas pelo Brasil para atingir a redução da emissão de gases de efeito estufa indicada no contexto 
do Acordo de Paris. Em 2021, o texto da estratégia nacional foi elaborado por meio do projeto BRA/14/G31 – 
Produção de Carvão Vegetal de Biomassa Renovável para a Indústria Siderúrgica no Brasil (Projeto Siderurgia 
Sustentável) e encontra-se em avaliação.

No âmbito multilateral político destaca-se a eleição do Brasil como membro não-permanente no Conselho 
de Segurança das Nações Unidas para o período 2022-2023, após um hiato de 10 anos; e a continuidade ao 
trabalho desenvolvido com os parceiros do G4 (Brasil, Alemanha, Japão e Índia) e do “Grupo de Amigos da 
Reforma”, para avançar na reforma do Conselho de Segurança da ONU.

Eixo Infraestrutura

Durante o ano de 2021, no âmbito das telecomunicações brasileiras, várias iniciativas contribuíram para a 
expansão do acesso à internet em alta velocidade e à inclusão digital da população brasileira. Dentre estas 
iniciativas citamos os programas Wi-fi Brasil, Norte e Nordeste Conectados, Cidades Digitais, Internet Brasil, 
além do leilão das faixas de radiofrequência 5G, da aprovação de propostas legislativas referentes à redução 
de encargos tributários ao setor e de melhorias na governança do Funttel.

Com o programa Wi-Fi Brasil, que tem como objetivo levar conectividade em alta velocidade a todas as loca-
lidades do País, onde não há nenhuma ou pouca conexão, há, atualmente, 14.192 pontos de presença em 
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funcionamento, instalados em: instituições públicas; entidades da sociedade civil, sem fins lucrativos, por 
meio das quais é possível promover ou ampliar o processo de inclusão digital; instituições públicas de ensino, 
saúde, segurança e unidades de serviço público localizadas em áreas remotas, de fronteira ou de interesse 
estratégico; povos e comunidades tradicionais em conformidade com os objetivos da política nacional de 
desenvolvimento sustentável. Só em 2021, foram instalados 2.030 novos pontos. Uma das modalidades do 
programa é uma evolução do Programa GESAC, que agrega ao serviço de conectividade a distribuição do sinal 
de Internet via Wi-Fi em locais públicos de comunidades com baixa conectividade, permitindo cumprir os 
objetivos nacionais das políticas públicas de telecomunicações. Trata-se de uma conexão via satélite de até 
20 Mbps e um raio de cobertura de 180 metros. A parceria firmada via Telebras e Ministério das Comunicações 
prevê a instalação de 2.000 pontos em localidades com baixo índice de conectividade, tendo sido instalados 
306 pontos até o final de 2021.

No tocante ao programa Nordeste Conectado, das 16 cidades-polo previstas inicialmente no escopo do pro-
grama, 6 foram conectadas à rede troncal e suas redes metropolitanas estão sendo implantadas para expan-
são do atendimento a escolas e instituições de ensino. Em 2021, houve avanço nas implantações com 64% 
das atividades relacionadas à rede troncal e 52% dos projetos relativos às redes metropolitanas concluídos. 
Destaca-se a inclusão de 3 novas cidades ao projeto utilizando recursos otimizados em função de parcerias 
estabelecidas com provedores privados. Já o programa Norte Conectado prevê a construção de infraestrutura 
de rede de telecomunicações de fibra óptica subfluvial interligando as principais cidades da Amazônia, por 
meio de 8 infovias, de modo a ampliar a infraestrutura de transporte de telecomunicações de alta capacidade 
em fibra óptica na região Norte do País e permitir uma taxa de transmissão de dados de até 100 Gbps. Em 
2021, além do avanço no processo de implantação da Infovia 00, que interligará Macapá a Santarém, foram 
assegurados os recursos para o lançamento das demais infovias do projeto: a Infovia 01 está sendo implantada 
com recursos oriundos do saldo remanescente do processo de digitalização da TV analógica, e as Infovias 02 
a 06 e 08 serão implantadas como parte das obrigações de atendimento do Edital do 5G.

Outra iniciativa refere-se ao programa Cidades Digitais. A infraestrutura de redes ópticas metropolitanas 
contratada inclui o fornecimento de fibra óptica, de equipamentos e softwares necessários ao seu funcio-
namento com instalação, capacitação, suporte técnico, garantias e operação assistida. Em 2021, 13 novas 
cidades receberam redes metropolitanas de fibra óptica, totalizando 196 cidades atendidas pelo programa 
desde sua criação.

Houve ainda, em 2021, o leilão das faixas de radiofrequência 5G. A realização do leilão marca a chegada da 
tecnologia 5G no Brasil e fomenta investimentos no setor de telecomunicações. Das faixas disponibilizadas, 
85% foram arrematadas com ofertas que somaram R$ 47,2 bilhões. Desse valor, mais de R$ 39,8 bilhões serão 
revertidos em investimentos para ampliar a infraestrutura de conectividade no Brasil.

Em 2021 foi editada a Medida Provisória nº 1.077/2021 que institui o programa Internet Brasil, cuja finalidade 
é promover o acesso gratuito à internet em banda larga móvel aos alunos da educação básica da rede pública 
de ensino integrantes de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 
(CadÚnico). Quatro eixos vão nortear a ação do programa: a ampliação de acesso à internet e a inclusão digital 
das famílias de alunos da educação básica; o acesso a recursos educacionais digitais, inclusive aqueles dispo-
nibilizados pela rede pública de ensino; a participação de alunos em atividades pedagógicas não presenciais; 
e o apoio às políticas públicas que necessitem de conectividade para sua implementação, inclusive ações de 
governo digital. O programa será executado em caráter piloto em 2022, em parceria com a Rede Nacional de 
Ensino e Pesquisa (RNP).

Além disso, foi aprovada a Lei nº 14.173/2021, que reduz significativamente os encargos tributários setoriais 
sobre antenas terrenas de pequeno porte usadas na prestação de serviços de telecomunicações por meio de 
satélites até o ano de 2025. Foram reduzidos os valores das Taxas de Fiscalização de Instalação e de Funcio-
namento (TFI e TFF), da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública (CFRP) e da Contribuição para 
o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine), que passaram a ser iguais aos valores 
cobrados de terminais utilizados para acessar o serviço móvel (celular).
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Com o objetivo de alinhar a gestão do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações 
(Funttel) às melhores práticas de governança em políticas públicas, o Conselho Gestor do Funttel (CGF) apro-
vou a Resolução nº 140, de 8 de junho de 2021, com ações que passaram a compor a Agenda de Modernização 
Normativa e da Estrutura de Governança do Fundo para o biênio 2021-2022. Entre as ações implementadas 
ainda em 2021, merece destaque a revogação de 83 atos normativos que se encontravam obsoletos ou desa-
tualizados, o que faz parte do processo de simplificação administrativa definido pelo Decreto nº 10.139, de 28 
de novembro de 2019.

Em relação ao apoio com recursos reembolsáveis, em 2021, foram repassados cerca de R$ 368 milhões aos 
agentes financeiros do Funttel, sendo R$ 184 milhões para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) e R$ 184 milhões à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Os agentes financeiros uti-
lizam esses recursos para conceder crédito a empresas com o objetivo de apoiar projetos de inovação em 
Telecomunicações, bem como a aquisição de bens e equipamentos desenvolvidos com tecnologia nacional.

Houve também a implementação de novos instrumentos de apoio reembolsável: o BNDES criou a linha de 
financiamento Finame Funttel, a ser operada por meio da rede de agentes financeiros credenciada, com 
maior agilidade, favorecendo o acesso ao crédito para a compra de máquinas, equipamentos e bens de Tele-
comunicações, de fabricação nacional, por parte de pequenos provedores de serviços; e a Finep criou a linha 
de financiamento Finep 5G, que visa alavancar o desenvolvimento tecnológico do Setor, de modo a garantir 
a demanda por soluções de empresas fornecedoras nacionais, por meio do apoio ao desenvolvimento de 
tecnologias para a infraestrutura 5G e produtos e serviços relacionados, além do apoio à implantação dos 
empreendimentos vencedores da licitação do 5G.

Outra importante iniciativa foi a permissão para que os recursos do Funttel sejam aplicados em Fundos de 
Investimento em Direitos Creditórios (FDIC), os quais são regulados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 
e que destinam a maior parte do seu patrimônio para a aquisição de direitos de crédito. A grande vantagem 
desse mecanismo é que ele possui um maior alcance enquanto instrumento de financiamento para a compra 
de equipamentos de Telecomunicações, beneficiando principalmente os pequenos provedores de serviços.

Ademais, foram destinados cerca de R$ 14 milhões de recursos não reembolsáveis para a pesquisa e o desen-
volvimento de soluções inovadoras por parte da Fundação Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Tele-
comunicações (CPqD). Merece destaque a contratação de dois novos projetos com a Fundação: o primeiro 
prevê o desenvolvimento de tecnologias e metodologias de avaliação e investigação voltadas à segurança de 
redes e de aplicações de governo digital, e o segundo, o desenvolvimento de uma plataforma que possibilita 
a gestão eficiente das novas redes de Telecomunicações.

Por fim, complementando o repasse de recursos não reembolsáveis, houve a alocação de R$ 1,4 milhão na 
contratação de um projeto a ser executado pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), em parceria com 
o Ministério da Defesa, que prevê o desenvolvimento de uma Estação de Solo para controle de satélites de 
pequeno porte, o que abrirá uma nova janela de oportunidade para que universidades, centros de pesquisa e 
startups brasileiras ingressem na exploração do Espaço.

No segmento de geração de energia elétrica, ao longo de 2021 foram desenvolvidas ações para promover a 
expansão dessa infraestrutura visando a assegurar as condições ideais de suprimento de energia elétrica de 
forma a contribuir para o desenvolvimento sustentável do País. Nesse sentido, em 2021 foi alcançada uma 
expansão de 7.562 MW na geração de energia elétrica centralizada – o maior valor observado nos últimos 
5 anos. Desse total, cerca de 78% (5.867 MW) foram a partir de fontes renováveis (eólica, solar, biomassa 
e hídricas). O destaque foi para a fonte eólica, principalmente na Região Nordeste, que adicionou 3.964 MW 
ao sistema – 49% do total ampliado. Essa expansão representa 158% do previsto inicialmente para o ano 
de 2021 (4.791 MW) e este fato se deu, em especial, pela antecipação de cerca de 2.000 MW de projetos de 
energia eólica na Região Nordeste.
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Outro destaque em 2021 refere-se à Geração Distribuída (GD) – aquela gerada junto às instalações de consu-
midores – que cresceu 78% no ano e acumulou 316% de ampliação nos últimos dois anos. Com isto, atingiu 
cerca de 8.550 MW ao final de 2021, representando aproximadamente 5% de toda a capacidade instalada atual 
de geração de energia elétrica do País. Com essas ampliações - e contabilizadas outras situações tais como 
desativações e repotenciações de unidades geradoras -, em 31 de dezembro de 2021 a capacidade instalada 
de geração de energia elétrica no Brasil chegou a mais de 190 GW, mantendo a característica de matriz elétrica 
com predominância de fontes renováveis (hidráulica, biomassa, eólica e solar), as quais representam 84% 
do total. Mesmo com a ampliação de outras fontes de energia, a fonte hidráulica ainda representa a maior 
participação na matriz elétrica, com 58% (109 GW), seguida da fonte térmica, com quase 25%. Por sua vez, a 
fonte eólica chegou próximo a 11% da matriz e a fonte solar, incluindo GD, passou de 4,3% em 2020 para 6,8% 
em 2021. No ano de 2021 foram ampliados 2.449 MW em usinas termelétricas (UTEs). Destaca-se a conclusão 
da UTE GNA I, com 1.338 MW, a gás natural, no município de São João da Barra, no Estado do Rio de Janeiro, 
que vendeu energia no Leilão A-5 de 2014. Também relevante, o fato de que entraram em operação comercial 
as UTEs Bracell (409 MW), a cavaco de madeira, em São Paulo, e William Arjona (177 MW), a gás natural no 
Estado do Mato Grosso do Sul.

Na geração de energia elétrica por meio da fonte eólica, entraram em operação comercial 3.964 MW, distribuí-
dos em 111 empreendimentos. A propósito, cabe destacar a entrada em operação do Complexo Eólico Rio dos 
Ventos 2, com 479 MW, no Estado do Rio Grande do Norte. Quanto à fonte solar centralizada, 35 empreendi-
mentos foram concluídos, adicionando 1.299 MW de capacidade instalada à matriz. Nessa fonte, destaca-se 
o Complexo Solar Alex, no Ceará, com 278 MW, e as usinas Sol do Sertão, na Bahia, com 360 MW.

Nas áreas de geologia, mineração e transformação mineral, o governo tem seu modelo de negócio voltado 
para o planejamento, a elaboração e o desenvolvimento de políticas públicas orientadas para a ampliação da 
participação do setor mineral na economia brasileira, com inovação, governança eficaz, estabilidade regula-
tória e, sobretudo, com consolidação do desenvolvimento sustentável.

O desenvolvimento da atividade mineradora no País está essencialmente ligado ao fortalecimento da ANM. 
Desde a sua instalação, pelo Decreto nº 9.587/2018, o MME busca ajustar a estrutura e o modelo de funciona-
mento da ANM às normas aplicadas às agências reguladoras. Em 2021, o esforço foi direcionado, em especial, 
para o reforço de seu quadro de pessoal com a contratação de 24 profissionais temporários para segurança 
de barragens e a realização de concurso público para o provimento de 40 cargos de Especialista em Recursos 
Minerais, cujo edital foi publicado em dezembro.

Com relação ao planejamento, ao longo de 2021, trabalhou-se na proposta de mecanismos para orientar e 
estruturar o planejamento do setor mineral no âmbito da administração pública federal, por meio dos seguintes 
instrumentos: Plano Nacional de Mineração – PNM – que tem como objetivo o planejamento de longo prazo; 
Plano de Metas e Ações, com o objetivo de estabelecer ações, metas e projetos, em um horizonte de médio 
prazo, com vistas ao cumprimento dos objetivos do PNM; e como um instrumento de governança setorial, a 
criação do Conselho Nacional de Política Mineral, órgão de assessoramento do Presidente da República nos 
temas pertinentes ao desenvolvimento do setor mineral.

No tema de Segurança de Barragens foram feitas contribuições para o aprimoramento da Política Nacional de 
Segurança de Barragens (PNSB), promovida com a sanção da Lei nº 14.066/2020, bem como a continuidade 
do processo de regulamentação das alterações legais destinadas ao estabelecimento de novos padrões de 
segurança para as barragens de rejeitos de mineração.

Por fim, outro resultado importante foi a oferta de 15.758 áreas em disponibilidade na ANM, consolidando o 
novo procedimento de retorno ao meio produtor de áreas que se encontravam represadas na Agência.

No setor de exploração e produção de petróleo e gás natural observa-se que o ano de 2021 marcou a con-
solidação da Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio), com emissão de 34,8 milhões de créditos de 
descarbonização (CBIOs) pelos produtores de biocombustíveis e 24,4 milhões de CBIOs aposentados pelos 
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distribuidores (parte obrigada), resultando em 98,2% de cumprimento da meta estabelecida pelo CNPE (24,86 
milhões de CBIOs). Além disso, 301 produtores de biocombustíveis estão certificados no Programa, processo 
que se baseia em análise de ciclo de vida para contabilização das emissões de gases de efeito estufa. Com tais 
resultados foram retirados 24,4 milhões de toneladas de CO2eq da atmosfera, contribuindo, significativamente, 
para a redução do aquecimento global, com as respectivas negociações atingindo um montante financeiro da 
ordem de R$ 960 milhões, uma vez que o preço médio do CBIO no ano foi de R$ 39,31.

Com relação ao setor de aviação civil, 2021 foi o ano de adequação ao novo contexto trazido pelos impactos da 
pandemia da Covid-19, onde, procurando corresponder às necessidades de adaptação, houve a modernização 
e flexibilização de normas e procedimentos, bem como de regulamentações relevantes. Nesse sentido, dentre 
as diversas medidas adotadas para minimizar o impacto da pandemia, foi inaugurado o uso de reconheci-
mento facial ou biométrico, sem apresentação do cartão de embarque e de documentos de identificação do 
passageiro, nos aeroportos de Congonhas/SP, Santos Dumont/RJ, Confins/MG, Salvador/BA e Florianópolis/
SC, além de executadas e entregues obras de infraestrutura e instalação de equipamentos.

Além disso, foi realizada a 6ª rodada de concessões de aeroportos. A 6ª rodada contempla a concessão de 22 
aeroportos divididos em 3 blocos (sul, central e norte). Esses aeroportos foram concedidos à iniciativa privada 
por um período de 30 anos. Em condições normais de demanda e oferta, os aeroportos processam, juntos, 
cerca de 11% do total do tráfego de passageiros, o equivalente a 24 milhões de passageiros por ano (dados 
de 2019). Os contratos de concessão desses aeroportos foram assinados nas seguintes datas:

• Bloco Sul: Aeroporto de Curitiba/PR, Foz do Iguaçu/PR, Navegantes/SC, Londrina/PR, Joinville/SC, Baca-
cheri/PR, Pelotas/RS, Uruguaiana/RS e Bagé/RS. Arrematado pela Companhia de Participações em 
Concessões por R$ 2,1 bilhões. Contratos assinados em 20 de outubro de 2021.

• Bloco Central: Goiânia/GO, Palmas/TO, São Luís/MA, Imperatriz/MA, Teresina/PI e Petrolina/PE. Arrema-
tado também pela Companhia de Participações em Concessões por R$ 754 milhões. Contratos assinados 
em 18 de outubro de 2021.

• Bloco Norte: Manaus/AM, Porto Velho/RO, Rio Branco/AC, Cruzeiro do Sul/AC, Tabatinga/AM, Tefé/AM 
e Boa Vista/RR. Arrematado pela Vinci Airports SAS por R$ 420 milhões. Contratos assinados em 20 de 
setembro de 2021.

Foram concluídas ainda as reformas de 10 aeroportos: Maringá/PR, Ipatinga/MG, Cacoal/RO, Estirão do Equa-
dor/AM, Bonito/MS, Linhares/ES, Coxim/MS, Santarém/PA, Foz do Iguaçu/PR e Navegantes/SC.

Já o setor de transporte aquaviário mostrou uma grande resiliência frente ao desafio da pandemia do Covid-19 
em 2021, apresentando forte crescimento no transporte de cargas na navegação de cabotagem.

Com relação aos terminais portuários, foram realizados 12 leilões de concessão, sendo que 5 contratos foram 
assinados ainda em 2021. As cinco concessões concluídas em 2021 foram:

• Pelotas/RS (PEL01): Destinado à movimentação de carga geral (toras de madeira), com R$ 10 mil em 
outorgas e investimentos previstos de R$ ,40 mil;

• Itaqui/MA (IQI03): Destinado à movimentação de combustíveis líquidos, com R$ 61,30 milhões em outor-
gas e investimentos previstos de R$ 104,78 milhões;

• Itaqui/MA (IQI11): Destinado à movimentação de combustíveis líquidos, com R$ 56 milhões em outorgas 
e investimentos previstos de R$ 132,02 milhões;

• Itaqui/MA (IQI12): Destinado à movimentação de combustíveis líquidos, com R$ 40 milhões em outorgas 
e investimentos previstos de R$ 183,72 milhões; e
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• Itaqui/MA (IQI13): Destinado à movimentação de combustíveis líquidos, com R$ 59 milhões em outorgas 
e investimentos previstos de R$ 243,94 milhões.

• Em 2021, também foram assinados quatro contratos referentes a leilões que ocorreram em dezembro 
de 2020, sendo:

• Paranaguá/PR (PAR12): Destinado à movimentação de veículos, com R$ 25 milhões em outorgas e inves-
timentos previstos de R$ 24,50 milhões. A assinatura do contrato ocorreu em 18 de maio de 2021;

• Maceió/AL (MAC10): Destinado à movimentação de granéis líquidos (ácido sulfúrico), com R$ 50 mil em 
outorgas e investimentos previstos de R$ 16,80 milhões. A assinatura do contrato ocorreu em 16 de abril 
de 2021;

• Aratu/BA (ATU12): Destinado à movimentação de granel mineral, com R$ 10 milhões em outorgas e 
investimentos previstos de R$ 393,51 milhões. A assinatura do contrato ocorreu em 14 de maio de 2021; e

• Aratu/BA (ATU18): Destinado à movimentação de granel vegetal, com R$ 52,50 milhões em outorgas e 
investimentos previstos de R$ 254,97 milhões. A assinatura do contrato ocorreu em 14 de maio de 2021.

Foi ainda concluída a dragagem do porto de Paranaguá/PR, permitindo a melhoria das condições de navega-
bilidade e segurança nas suas operações.

Também foram realizadas manutenções em sete hidrovias:

• início da campanha de dragagem da hidrovia do Madeira: execução de dragagem de pontos críticos na 
hidrovia nos estados do Amazonas e Rondônia, com o objetivo de melhorar as condições de segurança 
e navegabilidade;

• manutenção das instalações portuárias públicas de pequeno porte - IP4: execução de dragagem de pontos 
críticos na hidrovia nos estados do Amazonas e Rondônia, com o objetivo de melhorar as condições de 
segurança e navegabilidade;

• início da campanha de dragagem da hidrovia do Taquari: execução de dragagem de pontos críticos na 
hidrovia do Taquari com o objetivo de melhorar as condições de segurança e navegabilidade. O início da 
campanha da dragagem, foi efetivada em março de 2021;

• início da campanha de dragagem da hidrovia do Paraguai: execução de dragagem de pontos críticos na 
hidrovia do Paraguai e implantação de sinalização náutica tem como objetivo melhorar as condições de 
segurança e navegabilidade;

• desobstrução das hidrovias da bacia hidrográfica do Atlântico Nordeste Ocidental: execução de obras 
e serviços de desobstrução/destocamento a serem realizados nas margens dos rios Mearim e Grajaú 
com o objetivo de dar continuidade nas condições de segurança e navegabilidade da região garantidas 
por contratos anteriores;

• escavação canal de acesso Ibitinga/SP: recursos destinados a obras de implantação do canal a montante 
da eclusa de Ibitinga/SP, com objetivo principal de melhoria do acesso de comboios à eclusa; e

• manutenção das eclusas sob responsabilidade do DNIT: disponibilidade completa de eclusas com a manu-
tenção e operação, potencializando a navegação nas hidrovias brasileiras. Ao longo do ano, todas as eclu-
sas nacionais sob responsabilidade do DNIT foram operacionalizadas. Foram finalizados os primeiros con-
tratos de diagnóstico e já iniciados os contratos de operação e/ou manutenção para os próximos 5 anos.
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Quanto aos financiamentos do Fundo da Marinha Mercante – FMM, foram entregues 46 projetos, sendo: 
construção de uma embarcação de cabotagem para transporte de derivados de petróleo, conversão de três 
embarcações de apoio marítimo e reparo de 23 embarcações – 13 de apoio marítimo e 10 de apoio portuário, 
além da modernização de 19 embarcações de navegação interior. Foram contratados ainda R$ 178,15 milhões 
em novos financiamentos do FMM.

Na questão da regulação do trânsito, algumas iniciativas desburocratizantes foram implementadas, como as 
melhorias e novas funcionalidades na Carteira Digital de Trânsito (CDT), otimizando a interface entre cidadão 
e serviços de trânsito; a implementação do RENAVE – módulo saída de veículo zero km, projetado para que as 
concessionárias possam fazer a indicação do comprador e da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) utilizada na venda 
de veículos novos; a disponibilização do aplicativo VIO (validador do QR Code), público e gratuito, traduzido 
para o espanhol para uso dos agentes de fiscalização dos países que fazem fronteira com o Brasil, objeti-
vando a validação da autenticidade dos documentos brasileiros; o lançamento do Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo Digital (CRLVe), que reúne o Certificado de Registro do Veículo (CRV) e o Certificado 
de Licenciamento Anual (CLA) no mesmo documento; a disponibilização do App Fiscalização com a finalidade 
de recolhimento administrativo da CNH digital pelos agentes de fiscalização; e o lançamento do Registro 
Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito (RENAEST), ferramenta de diagnóstico da sinistralidade no 
trânsito, que possibilitará a identificação das principais causas e circunstâncias das ocorrências de acidentes 
e, assim, a promoção de ações e medidas preventivas.

No modal rodoviário, foram leiloadas 2.485,5 km de rodovias, sendo 850,7 km com contrato assinado em 
2021, da BR-153/080/414/GO/TO (sendo 178,9 km no estado de Tocantins e 671,8 km no estado de Goiás). 
Os demais trechos leiloados e com previsão de assinatura de contrato em 2022 foram: BR-163/230/MT/PA 
(1.009,0 km) e BR-116/101/SP/RJ (625,8 km). Também foram entregues 413,41 km de obras de construção/
adequação rodoviárias. Quanto à manutenção rodoviária, foram asseguradas a cobertura de 60.265,22 km 
(94,24%) de um total de 63.948,66 km (sendo 8.362 km não pavimentados e 55.586,66 km pavimentados) da 
malha rodoviária federal por contratos de serviços de manutenção, que podem ser do tipo: Programa Anual de 
Trabalho e Orçamento (PATO), Contratos de Recuperação e Manutenção (CREMA) e contratos de restauração.

No modal ferroviário, ocorreu a subconcessão do trecho entre Ilhéus/BA - Caetité/BA (FIOL I) da Ferrovia de 
Integração Oeste-Leste - FIOL, com extensão de 537,0 km. Houve ainda a entrega de 73 km de trilhos assen-
tados na FIOL, do trecho entre Caetité/BA e Barreiras/BA, intitulado como FIOL II. Também foi concluída a obra 
de adequação da linha férrea em Rolândia, na EF-369/PR, no estado do Paraná.

Em infraestrutura urbana, dentre as principais entregas para a sociedade até o ano de 2021, destaca-se a 
conclusão de 90 empreendimentos de abastecimento de água potável e de 112 empreendimentos de esgo-
tamento sanitário, incluindo empreendimentos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, de sanea-
mento integrado e de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Também foram realizados leilões para 
outorga de serviços de saneamento: no Rio de Janeiro, quatro blocos foram licitados por R$ 24,8 bilhões de 
outorga e R$ 31,8 bilhões em investimentos que beneficiarão 49 municípios; em Alagoas, dois blocos foram 
licitados por R$ 1,6 bilhão de outorga e R$ 2,8 bilhões em investimentos que beneficiarão 74 municípios; no 
Amapá também houve leilão arrematado por R$ 930 milhões de outorga e R$ 2,9 bilhões de investimentos 
em benefício de dezesseis municípios.

Ressalta-se também a conclusão de 30 novos empreendimentos de drenagem e manejo de águas pluviais 
urbanas em 2021, resultando num total de 68 empreendimentos concluídos desde 2020. Complementarmente, 
para alcançar a redução de riscos e ampliar a preparação e redução dos efeitos dos desastres, o Governo 
Federal realizou medidas tais como a capacitação, em formato EaD, de 1.900 entes no âmbito do Plano de 
Capacitação Continuada em Proteção e Defesa Civil e a institucionalização do Grupo de Apoio a Desastres 
– GADE, por meio do Decreto nº 10.689/2021, que resultará no fortalecimento da articulação e da atuação 
coordenada entre Governo Federal e entes subnacionais na gestão de desastres. A Sedec instituiu ainda o 
Manual Operacional da Atuação em Campo, que reúne o conjunto de atividades, procedimentos, instruções e 
orientações que devem ser observadas no acionamento e atuação do GADE.
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No fortalecimento da infraestrutura de mobilidade urbana, até 2021, 255 empreendimentos de transporte 
coletivo urbano foram concluídos, com o apoio do Programa Pró-Transportes, com recursos do FGTS, e com 
recursos orçamentários da União. Empreendimentos de transporte não-motorizado alcançaram o total de 
6.014 obras concluídas até 2021, representando um aumento significativo no resultado do programa. Isto se 
deve à revisão metodológica do cômputo dos empreendimentos concluídos e, mais significativamente, pela 
incorporação de empreendimentos de qualificação viária nos resultados monitorados. Ações complementares 
de planejamento e gestão da mobilidade urbana foram realizadas, tais como o lançamento do Sistema Nacional 
de Informações da Mobilidade Urbana - SIMU, que apoiará o monitoramento da política de mobilidade urbana, 
e a criação do Fórum Consultivo de Mobilidade Urbana, colegiado de entidades do setor instituído pelo Decreto 
n° 10.803, de 17 de setembro de 2021, com o objetivo de assessorar o Governo Federal em temas relativos à 
mobilidade urbana, sobretudo em relação aos serviços de transporte público coletivo. Alcançou-se também 
a marca de 16,7% municípios com Plano de Mobilidade Urbana elaborado dentre aqueles considerados obri-
gatórios pela Lei nº 12.587, de 2012, esperando-se alcançar a marca de 25% até o final do PPA.

No setor da habitação, em 2021 alcançou-se a marca de 909.535 famílias beneficiadas com entrega de unidades 
habitacionais ou melhoria das condições de moradia durante o PPA 2020-2023. Somente no exercício de 2021, 
foram beneficiadas 442.446 famílias, sendo 398.510 mil famílias beneficiadas com unidades habitacionais, 
seja por financiamentos com recursos do FGTS ou por entrega de unidades subsidiadas com recursos federais, 
e 43.936 mil famílias beneficiadas com obras de urbanização. Mesmo em um contexto de restrição fiscal, foi 
possível atingir tal desempenho dada as operações de financiamento com recursos do FGTS, que mantiveram 
um patamar próximo ao do ano anterior, alcançando 354.056 unidades habitacionais.

No âmbito do Programa Casa Verde Amarela (PCVA) buscou-se trazer uma série de aperfeiçoamentos aos 
modelos e programas até então vigentes e que tiveram impactos em 2021, dos quais se destacam medidas 
visando facilitar o acesso das famílias de baixa renda ao financiamento habitacional com recursos FGTS e 
manter a atratividade para o mercado da construção civil, tais como a ampliação do teto do valor dos imó-
veis para enquadramento na habitação popular, a redução das taxas de juros dos financiamentos, alçadas 
às menores taxas de juros da história, e a ampliação dos subsídios concedidos às famílias de menor renda. 
Novas medidas foram tomadas para intensificar a atuação do Programa de Regularização Fundiária e Melho-
ria Habitacional, no estabelecimento de projetos-piloto para a locação social como linha de atendimento 
habitacional e na modernização do setor da construção civil, por meio do Programa Brasileiro da Qualidade e 
Produtividade do Habitat (PBQP-h), com o lançamento do novo Portal do PBQP-h. Em 2021 também foi reto-
mado o planejamento de médio e longo prazo da política habitacional, com o início do processo de revisão do 
Plano Nacional de Habitação – PlanHab 2040, com a contratação dos estudos técnicos, projeção de cenários 
e metas, construção de diagnóstico, avaliação ex-ante e ex-post, que irão subsidiar a revisão do Plano.

Quanto aos investimentos para ampliação da oferta hídrica, houve significativo avanço, em 2021, na imple-
mentação do Projeto de Integração do Rio São Francisco – PISF, tendo sido concluído o “caminho das águas” 
do Eixo Norte, foram concluídas as obras do Ramal do Agreste Pernambucano e dado início à implementação 
do Ramal do Apodi. No que se refere a outras obras hídricas estruturantes, em 2021, também se destacaram 
a retomada das obras da Barragem de Jaguari no estado do Rio Grande do Sul, a conclusão do Trecho IV do 
Canal do Sertão Alagoano, e a sequência nas obras do Cinturão das Águas do Ceará, da Adutora do Agreste 
Pernambucano e das Vertentes Litorâneas Paraibanas.

Com o objetivo de reduzir a dependência do abastecimento por meio de carros-pipa, em 2021, o Governo sele-
cionou 939 localidades em 319 municípios de nove estados do País para serem priorizadas nos investimentos 
voltados a ações estruturantes de segurança hídrica, tais como perfuração de poços e implantação de sis-
temas simplificados de abastecimento de água, cisternas e dessalinizadores do Programa Água Doce, entre 
outros. Uma série de medidas estão em andamento para a instituição da Política Nacional de Infraestrutura 
Hídrica e elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos 2022-2040 e de seus instrumentos. Medidas 
concretas estão em implementação para a revitalização de bacias hidrográficas, por meio do Programa Águas 
Brasileiras, e pelo lançamento do Selo Aliança Pelas Águas, certificação que será dada a empresas, cidadãos 
e instituições de direito público e privado, com ou sem fins lucrativos, que patrocinem, executem ou apoiem 
projetos de revitalização de bacias hidrográficas pelo Brasil.
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Eixo Estratégia de Defesa

O Programa Defesa Nacional manteve a estratégia adotada no PPA anterior, priorizando os projetos estraté-
gicos dos três comandos militares. A prioridade concedida aos projetos com a sua inclusão no seleto grupo 
de investimentos plurianuais prioritários do PPA 2020-2023 (Lei nº 13.971/2019 anexo III, seção I) considera o 
fato que esses projetos incluem transferências de tecnologia importantes para a evolução da Base Industrial 
de Defesa.

A partir de 2020 o País foi submetido a várias limitações sanitárias, com impactos sociais e econômicos que 
também atingiram os contingentes militares e a base industrial de defesa. Os efeitos da Pandemia Covid-19 
perduraram durante 2021 afetando analogamente países com os quais o Brasil mantém relações na esfera 
militar, sendo alguns deles sede de fornecedores de tecnologia e materiais militares.

Não obstante, em 2021 houve progresso no objetivo de preparo das forças, atingindo-se o valor de 72,9% no 
índice de operacionalidade ante os 71,5% projetados, correspondendo a 102% da meta prevista. A evolução 
novamente foi creditada a avanços nas áreas de adestramento e melhorias na capacidade operativa e pron-
tidão logística.

As principais restrições reportadas além daquelas decorrentes da pandemia, foram dificuldades de ordem 
orçamentária-financeira e, em alguns casos, dificuldades de ordem técnica que afetaram as entregas contra-
tuais (materiais e serviços) acarretando a necessidade de postergações e repactuações de contratos.

No Programa Cooperação com o Desenvolvimento Nacional estão contempladas as atividades de coopera-
ção civil desenvolvidas pelo Ministério da Defesa: Programa Calha Norte; Programa Segundo Tempo - Forças 
no Esporte; Ensino Profissional Marítimo; Projeto Soldado Cidadão; Projeto Rondon; Sistema de Proteção da 
Amazônia -Sipam e o programa de Atletas de alto rendimento.

Em 2021, o índice de realização das ações de cooperação atingiu o percentual de 70%, em linha com a meta 
pactuada. Destacaram-se como medidas mitigadoras dos impactos, a introdução do ensino à distância (EAD) 
para o Ensino Profissional Marítimo - EPM, a transferência para o ambiente interno das Organizações Militares 
dos cursos do Projeto Soldado Cidadão, bem como a combinação de atividades presenciais com a entrega de 
kits alimentação aos beneficiários do Programa Segundo Tempo - Forças no Esporte.

No Programa Oceanos, Zona Costeira e Antártica, em 2021, foram concluídas 74% das ações previstas nos 
planos setoriais, ante uma meta prevista de 50%. Os planos setoriais componentes do programa são: a) o 
Plano Setorial para os Recursos do Mar (PSRM), b) o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), c) o 
Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR), d) o Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação (PACTI-O-
ceanos) e e) o Plano de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira (LEPLAC).
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DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS 
INVESTIMETNOS PLURIANUAIS – 2021(ART. 15, INCISO III, LEI 13.971/2019)

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (Milhões R$)

PROJETO DE INVESTIMENTO
(PAGO + 

RAP PAGO) 
EM 2020

PREVISTO 
PPA 

ORIGINAL 
2021

PLOA 
2021

LOA 
2021

DOTAÇÃO 
ATUAL 

2021

EMPENHADO* 
2021

LIQUIDADO 
2021

PAGO 
2021

(PAGO + 
RAP PAGO) 

EM 2021

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 158,0 99,0 101,9 99,5 119,2 119,2 119,2 32,1 32,1

SIRIUS - Construção de Fonte de Luz Síncrotron 150,0 90,0 93,9 91,7 111,4 111,4 111,4 28,1 28,1

Expansão das Instalações Física e Laboratorial do LNNano 8,0 9,0 8,0 7,8 7,8 7,8 7,8 4,0 4,0

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 48,2 10,0 24,0 23,6 10,8 10,8 10,8 10,8 -

Infraestrutura para os Projetos Norte e Nordeste Conectados 48,2 10,0 24,0 23,6 10,8 10,8 10,8 10,8 -

MINISTÉRIO DA DEFESA* 4.061,5 2.624,0 4.790,1 3.826,6 3.933,3 4.128,3 4.128,3 3.662,4 4.249,8

Desenvolvimento de Submarinos Convencionais e Nuclear 1.469,1 728,6 1.641,5 1.133,4 1.342,2 1.384,1 1.384,1 1.273,7 1.499,2

Programa Estratégico ASTROS 2020 195,8 100,0 181,7 173,2 134,0 134,0 134,0 112,7 139,6

Programa Estratégico do Exército Guarani 314,8 315,6 440,0 415,2 409,2 412,5 412,5 333,0 530,1

Programa Nuclear da Marinha 242,1 300,0 300,0 154,3 213,1 214,0 214,0 122,7 197,8

Projeto FX-2 - Aquisição de Aeronaves de Caça e Sistemas Afins 1.087,3 549,0 1.600,0 1.431,0 1.315,5 1.454,5 1.454,5 1.438,0 1.454,6

Projeto KC-390 - Aquisição de Cargueiros Táticos Militares 599,6 348,3 227,0 193,3 433,3 443,1 443,1 350,7 375,5

Projeto KC-X - Desenvolvimento de Cargueiro Tático Militar 152,8 282,6 400,0 326,0 86,0 86,0 86,0 31,5 53,1

MINISTÉRIO DA SAÚDE 115,7 207,2 162,5 162,5 216,1 216,1 216,1 73,4 157,3

Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde - CDTS - 39,6 10,5 10,5 90,1 90,1 90,1 10,4 10,4

Centro de Processamento Final de Imunobiológicos no RJ 115,7 167,6 152,0 152,0 126,0 126,0 126,0 63,0 146,9

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 1.082,3 744,8 908,0 753,5 880,9 880,9 880,9 624,5 772,8

Construção do Sistema Adutor Ramal do Agreste Pernambucano 545,0 225,8 304,0 252,4 332,4 332,4 332,4 284,7 349,3

Integração do Rio São Francisco (Eixo Leste) 95,2 304,0 117,1 76,7 50,4 50,4 50,4 36,5 86,3

Integração do Rio São Francisco (Eixo Norte) 442,1 215,0 487,0 424,4 498,0 498,0 498,0 303,3 337,2

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 14,9 15,3 8,0 8,0 1,7 0,7 0,7 0,7 4,3

Construção da Penitenciária Federal em Charqueadas- RS - 14,3 8,0 8,0 1,0 - - - 0,3

Centro Nacional de Capacitação e Difusão de Ciências Forenses 14,9 1,0 - - 0,7 0,7 0,7 0,7 4,0

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA 1.786,8 1.038,7 1.016,7 908,3 1.089,0 1.089,0 1.089,0 561,9 1.034,6

BR-101/AL - Adequação - Divisa AL/PE - Divisa AL/SE 134,0 80,0 49,0 44,3 117,0 117,0 117,0 74,5 93,0

BR-101/BA - Adequação - Divisa SE/BA - Entr. BR-324 105,8 90,0 52,2 46,9 77,2 77,2 77,2 52,9 89,0

BR-116/RS - Adequação - Eldorado do Sul - Pelotas 159,2 100,0 93,1 106,6 96,0 96,0 96,0 31,7 77,2

BR-163/MT - Adequação - Rondonópolis - Cuiabá - Posto Gil 120,3 41,0 36,8 33,3 32,8 32,8 32,8 10,7 31,0

BR-163/PA - Construção - Divisa MT/PA - Santarém 115,1 50,0 18,0 16,3 15,3 15,3 15,3 4,1 26,2

BR-163/PR - Adequação - Cascavel - Guaíra 96,6 60,0 33,5 30,3 42,1 42,1 42,1 38,7 57,0

BR-163/PR - Adequação Entr. BR-277 - Cascavel - Marmelândia 89,9 60,0 34,4 31,1 20,6 20,6 20,6 1,7 4,0

BR-280/SC - Adequação - S. Francisco do Sul - Jaraguá do Sul 128,9 70,0 57,2 60,8 115,1 115,1 115,1 63,0 79,4

BR-381/MG - Duplicação - Gov. Valadares - Belo Horizonte 213,1 103,7 4,1 3,7 13,4 13,4 13,4 4,7 48,9

BR-470/SC - Adequação - Navegantes - Rio do Sul 180,3 50,0 59,5 55,9 98,5 98,5 98,5 74,8 99,6

Ferrovia de Integração Oeste-Leste - FIOL (Ilhéus-Barreiras/BA) 300,8 263,9 503,7 411,3 405,9 405,9 405,9 176,8 371,7

Construção da Segunda Ponte - Rio Guaíba - nas BRs 116/290/RS 104,2 30,0 57,2 51,7 9,7 9,7 9,7 2,3 15,8

Porto de Pecém - Acesso Rodoviário - BR-222/CE 38,5 40,0 18,0 16,3 45,4 45,4 45,4 25,9 41,7

TOTAL DOS 30 PROJETOS* 7.267,4 4.739,0 7.011,2 5.782,0 6.251,1 6.445,0 6.445,0 4.965,7 6.250,9

Fonte: SIOP

* Devido a ajustes contábeis em razão da variação cambial, em alguns projetos do Ministério da Defesa o valor empenhado supera o da dotação atualizada.


