
 

 

 

 

 

 

 

O fim do ano é sempre um momento de reflexão e Avaliação, celebração das 

realizações e correção de rumos, o que possibilita o Planejamento de novas conquistas 

e Prêmios. E com esse espírito e com muita Energia, apresentamos as realizações da 

Secap (Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria) em 2021:

1. Liderou a Agenda Transversal e 
Multissetorial da Primeira Infância, com 
85 ações governamentais cujas políticas 
públicas estão voltadas para crianças de 
zero a seis anos de idade (Decreto 
10.770/2021). 

2. Contribuiu com o Novo Marco 
Institucional de Avaliação e 
Monitoramento de Políticas Públicas 
com status constitucional (Emenda 
Constitucional 109/2021). 

3. Supervisionou todas as 45 
avaliações de políticas públicas dos três 
ciclos do CMAP: 2019, 2020 e 2021. 
Avaliação das 14 políticas do ciclo de 
2019 que são: PROAGRO/PSR, Conta de 
Desenvolvimento Energético, PROGER, 
PNMPO, FIES, Zona Franca de Manaus, 
CEBAS Educação, Lei da Informática, 
Judicialização benefícios INSS, Seguro 
desemprego, Defesa agropecuária, 
Componente Especializado de 
Assistência Farmacêutica, Seguro 
defeso e Sobreposição políticas do 
Ministério da Cidadania  
(https://bit.ly/PaginaCMAP). 

4. Finalizou as etapas de execução, 
aprovação e divulgação das 16 
avaliações do ciclo 2020, onde além da 
supervisão, coordenou 3 e executou 4 
das dezesseis políticas públicas 

avaliadas neste ano, sendo 8 de 
subsídios e 8 de gastos diretos, são elas: 
Leasing aeronaves, Simples Nacional, 
Fundos Constitucionais, Despesas 
médicas IRPF, Pronaf, Moléstia grave ou 
acidente, CEBAS Saúde, Programa 
Minha Casa Minha Vida, Benefícios 
previdenciários urbanos, PNAE, Média e 
alta complexidade, Atenção Primária à 
Saúde, Abono salarial, Programa Bolsa 
Família, BPC/RMV e SISCEAB 
(https://bit.ly/PaginaCMAP). 

5. Elaborou e apresentou o 1º 
Relatório Anual de Avaliação de 
Políticas Públicas com resultados 
robustos e 101 recomendações de 
avaliações ex-post, envolvendo 47 
gestores de políticas federais, num 
montante de R$ 1,15 trilhão em 
financiamentos. 

6. Está supervisionando 15 
avaliações do ciclo 2021, que encontra-
se em andamento, com 7 políticas de 
gasto direto e 8 de subsídios, além de 
coordenar 2 e executar 3, cujas 
avaliações são: desoneração de 
PIS/COFINS sobre os produtos da Cesta 
Básica; Crédito presumido de 
PIS/COFINS para as pessoas jurídicas 
que fabricam ou importam 
medicamentos; Isenção do IRPF de 
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aposentadoria e pensão para 65 anos ou 
mais; Microempreendedor Individual – 
MEI; Dedução das despesas com 
Educação da base do IRPF; Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico; Empréstimos da União 
ao BNDES; Fundo de Amparo ao 
Trabalhador; Rede Federal de 
Universidades; Aquisição de 
Imunobiológicos, insumos para controle 
de doenças e medicamentos para 
tratamento de HIV/AIDS e outras ISTs; 
Manutenção de Rodovias 
;Aprimoramento da Segurança Pública 
Nacional; Programa Nacional de Apoio 
à Formação de Médicos Especialistas 
em áreas Estratégicas (Pró-Residência); 
Rede Federal de Educação Profissional 
Científica e Tecnológica - (RFEPCT); e 
Integração do Rio São Francisco 
 (https://bit.ly/PaginaCMAP). 

7. Integrou a avaliação de políticas 
públicas entre o poder executivo e o 
poder legislativo, com encaminhamento 
do 1º Relatório Anual de Avaliação de 
Políticas Públicas para o Congresso 
Nacional e apresentou e debateu esse 
material em audiência pública na 
Comissão Mista de Orçamento. 

8. Apresentou proposta de fluxo 
do processo de avaliação ex-ante de 
políticas públicas, uma avaliação antes 
do lançamento de uma nova política 
com intuito de reduzir as incertezas 
sobre sua eficácia, no CMAP, junto com 
outros membros. 

9. Elaborou e apresentou o 
relatório Orçamento de Subsídios da 
União de 2021 promovendo 
transparência aos subsídios tributários, 
financeiros e creditícios concedidos. 

10. Elaborou proposta e diretrizes 
de um plano de redução gradual de 
subsídios tributários, orientado por uma 
meta de redução dos gastos. 

11. Contribuiu com a maior 
transparência aos benefícios da União, 
com a Lei Complementar nº 187, de 
2021. 

12. Entregou a Revisão do PPA em 
2021, atualizando as metas do plano ao 
novo contexto (Portaria 5.806/2021). 

13. Apresentou o Relatório de 
Monitoramento do Plano Plurianual PPA 
2020-2023 – ano base 2020, com a 
apuração do desempenho, análise das 
entregas e identificação de restrições 
referentes a todos os programas 
constantes do PPA. 

14. Entregou o Relatório de 
Investimentos Prioritários do PPA – ano 
base 2020, com a execução físico-
financeira dos 30 projetos que 
compõem a carteira de investimentos 
prioritários do PPA. 

15. Consolidou a prestação de 
contas do Presidente da República 
quanto ao desempenho dos programas 
do PPA. 

16. Finalizou estudos e análises que 
embasaram a mudança na tributação e 
distribuição da arrecadação das 
Apostas de Quota Fixa, alinhando a 
legislação brasileira às melhores 
práticas internacionais (Lei nº 
14.183/2021). 

17. Aprimorou o Sistema de 
Controle de Promoção Comercial para 
um atendimento célere nas promoções 
comerciais. 

18. Contribuiu para aprovação da 
cessão onerosa e dos parâmetros 
técnicos para realização do Leilão do 
Excedente da Cessão Onerosa. 

19. Participou do processo de venda 
das refinarias da Petrobras para elevar a 
concorrência no refino, atrair 
investimentos, aumentar o número de 
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agentes e assegurar preços 
competitivos aos consumidores. 

20. Contribuiu com medidas 
emergenciais temporárias destinadas 
ao Setor Elétrico no enfrentamento do 
estado de calamidade pública 
decorrente da pandemia de coronavírus 
(Covid-19).  

21. Amparou as alterações no marco 
legal do Setor Elétrico, incluindo-se a 
redução de subsídios custeados pelos 
consumidores de energia elétrica. 

22. Envolveu-se no estabelecimento 
das condições para a desestatização da 
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 
(Eletrobras). 

23. Participou da isenção do 
pagamento das faturas de energia 
elétrica dos consumidores de energia 
elétrica do Estado do Amapá. 

24. Contribuiu com o 
estabelecimento de medidas 
emergenciais para enfrentamento da 
situação de escassez hídrica para 
garantir a segurança do suprimento 
eletroenergético nacional. 

25. Forneceu condições para 
repactuação do risco hidrológico no 
Setor Elétrico com o objetivo de 
encerrar embates judiciais entre a União 
e geradores. 

26. Acompanhou a desestatização 
da Companhia de Eletricidade do 
Amapá (CEA), participando da 
modelagem das condições de 
desestatização com equacionamento 
do endividamento da estatal. 

27. Elaborou estudos que 
subsidiaram o encerramento da política 
de diferenciação de preços do Gás 
Liquefeito de Petróleo (GLP). 

28. Reavaliou a política de biodiesel, 
no sentido de tornar o processo mais 

livre e menos oneroso para a União, 
contribuindo para definição do novo 
modelo de comercialização. 

29. Participou da elaboração da 
metodologia de cálculo da taxa de 
desconto para o setor de petróleo e 
gás, uniformizando procedimentos e 
adotando critérios de simplicidade, 
publicidade, transparência e 
replicabilidade. 

30. Realizou o mapeamento dos 
entraves tributários e aduaneiros no 
Novo Mercado de Gás. 

31. Participou da regulamentação 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (Fundeb) e da análise 
sobre estudos relacionados ao Custo 
Aluno Qualidade. 

32. Promoveu a transparência de 
todas as ações da secretaria com a 
divulgação de boletins construídos com 
linguagem acessível à todos os públicos 
de interesse, para todos os assuntos 
relacionados aos temas de competência 
da Secap  
(https://bit.ly/BoletinsPublicados). 

33. Realizou vinte e dois webinars 
com mais de 22 mil visualizações no 
YouTube, que estão disponíveis na web 
para consulta, com objetivo de 
promover o debate e a difusão de 
conhecimento com a participação de 
palestrantes e instituições nacionais e 
internacionais, fornecendo informações 
novas, discussão pública, estudos 
inovadores e opiniões que auxiliam na 
formulação ou avaliação das políticas 
públicas, em temas tais como: Políticas 
de Responsabilidade Social, Políticas 
públicas de emprego na pandemia e no 
pós-pandemia, Financiamento para 
Resultados na Educação, Eficiência dos 
Gastos dos Municípios Brasileiros no 
Ensino Fundamental, Educação Infantil, 

https://bit.ly/BoletinsPublicados


 

Piso Nacional do Magistério, Lei do 
Bem, E-Sports & Jogos de Habilidades 
Mentais, Regionalização das metas do 
Plano Plurianual 2020-2023,  Decisões 
baseadas em evidências, Apostas 
Esportivas, Resorts Integrados, 
Orçamento de Subsídios da União e 
Avaliação de políticas públicas no Brasil 
e no mundo  
(https://bit.ly/WebinarSecap). 
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