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A Secretaria-Geral da Presidência da República (SGPR) definiu como meta a 
racionalização e a modernização de estruturas e processos ministeriais para melhor 
gestão e uso de recursos públicos dentro do programa de modernização do estado a 
ser conduzido pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro. A Secretaria-Geral chega 
ao final do primeiro ano de governo com a certeza de que está no caminho certo. 

Nesses doze meses, mudanças em busca da modernização do Estado promovidas 
pela SG, por meio da Secretaria Especial de Modernização do Estado (Seme), 
levaram à digitalização de 509 serviços, superando em 27,25% a meta estipulada, 
o que significa economia de tempo e de recursos para o Estado e, sobretudo, para 
o cidadão. Com os resultados da transformação digital desde janeiro, R$ 1,7 bilhão 
deixa de ser gasto anualmente pelo governo e pela sociedade. Para o ano de 2020, 
o Governo Federal estipula a meta mil serviço digitalizados.

Em uma outra linha de frente, a SG promoveu, por meio da Subchefia para Assuntos 
Jurídicos (SAJ), a revogação de 2.019 atos normativos no ano. O objetivo é a 
busca pela simplificação e melhoria do acesso do cidadão à legislação. Medidas 
de desburocratização, como essa, têm sido um marco da gestão do Presidente da 
República, Jair Bolsonaro. 

Para estimular a participação da sociedade no aprimoramento da gestão pública, a 
Secretaria-Geral criou, ainda, o Espaço Integridade, localizado no Anexo do Palácio 
do Planalto. A Ouvidoria da Presidência da República é considerada a primeira 
ouvidoria federal reconhecida pela Associação Brasileira de Ouvidores /Ombudsman 
(ABO) por suas boas práticas. Além dessa conquista, a SG lançou, ainda, o novo 
site da Ouvidoria para atendimento ao cidadão, bem como desenvolveu o QR Code 
que possibilita acesso direto ao canal de atendimento Fala.BR para registro de 
sugestões, reclamações e elogios pelo cidadão. 

Este material consolida algumas das principais entregas da Secretaria-Geral, em 
2019, em uma linguagem objetiva, que caracteriza a comunicação social do governo. 
O propósito é levar a informação de forma simples ao cidadão em consonância com 
a promessa de um governo desburocratizado voltado para os brasileiros.    

As principais entregas 
da Secretaria-Geral da  
Presidência da República em 2019
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SAJ - Subchefia para Assuntos Jurídicos apresenta 
balanço de entregas no primeiro ano de governo

Relatório contabiliza publicação de 640 atos normativos de iniciativa do Poder 
Executivo Federal e revogação de 2.019 normas jurídicas para facilitar acesso 
do cidadão à legislação.

A Subchefia para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República 
(SAJ/SGPR) apresentou um balanço das entregas realizadas no primeiro ano de 
governo do Presidente Jair Bolsonaro. Segundo dados apresentados, a SAJ analisou, 
no ano de 2019, 7 mil atos normativos. Desse total, 2.019 foram revogados, o que 
representa a média de 5,5 ao dia no primeiro ano de governo. A medida tem como 
objetivo simplificar o acesso do cidadão à legislação.

A revogação feita no primeiro ano de governo representa a exclusão de 7,15% dos 
28.242 Decretos vigentes identificados pela Subchefia para Assuntos Jurídicos no 
início do governo. Esse percentual sobe se forem contabilizados os mais de 500 
decretos sobre colegiados já extintos ou inoperantes revogados por força do Decreto 
9.759/2019. 

Segundo o balanço de entregas apresentado pela Subchefia para Assuntos Jurídicos, 
mais de 4 mil atos possivelmente exauridos, além de centenas de outros já submetidos 
para avaliação e chancela das pastas responsáveis, estão em análise na Subchefia-
Adjunta de Consolidação Normativa. 

Para os primeiros meses de 2020, além da continuidade dos processos de revogação 
de atos normativos, o relatório informa que o Governo Federal pretende retirar 583 
leis e decretos-leis do ordenamento jurídico, por meio do Projeto de Lei 4158/2019, 
já encaminhado para apreciação do Congresso Nacional.

AtoS de iniciAtivA do PodeR executivo

Segundo o balanço apresentado pela Subchefia para Assuntos Jurídicos, foram 
publicados, no primeiro ano de governo, 523 decretos, 43 medidas provisórias e duas 
propostas de emenda à Constituição e enviadas ao Congresso Nacional 75 projetos de 
Lei e 5 projetos de Lei Complementar, totalizando 648 textos normativos de iniciativa 
do Executivo Federal.

Foram sancionadas pelo Presidente da República 169 Leis Ordinárias e 5 Leis 
Complementares. Foram, ao todo, 51 vetos presidenciais e 35 mensagens de acordo 
internacional, além de 26 requerimentos de informações do Congresso Nacional e 
180 mensagens encaminhadas às duas casas legislativas federais.  
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BAlAnço dAS entReGAS dA SAJ no PRimeiRo Ano de GoveRno.

Levantamento realizado no início do governo (atos normativos existentes)

• Decretos Executivos numerados: 14.036

• Decretos Executivos não numerados: 14.206

• Leis ordinárias: 14.102

• Decretos-Lei: 11.574

total - 53.918 atos normativos

Publicações de atos normativos de Iniciativa do Poder Executivo (2019)

• Decretos - 523

• Medidas Provisórias - 43

• Projetos de Lei - 75

• Projetos de Lei Complementar - 05

• Proposta de Emenda à Constituição – 2

total – 648 atos normativos 
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Seme - 509 serviços foram digitalizados pelo  
Governo Federal em 2019. meta eram 400

Dentre os destaques da transformação digital, está o INSS,  
que teve quase 94% dos serviços transformados

Uma das promessas de campanha do presidente Jair Bolsonaro é facilitar a 
desburocratizar a vida do cidadão brasileiro. Para isso, uma das metas deste governo 
é transformar mil serviços em digitais até 2020, sendo 400 em 2019 e 600 em 2020. 
Entretanto, até o dia 18 de dezembro, 509 serviços já foram digitalizados, superando 
em 27, 25% a meta estabelecida para este ano. Com os resultados da transformação 
digital desde janeiro, R$1,7 bilhão deixa de ser gasto anualmente pelo governo e pela 
sociedade. 

Um dos exemplos é o INSS que, do total de 96 serviços oferecidos, transformou 90 
em digitais, em 2019. Com isso, o atendimento por meios não presenciais saltou 
de 6% para 80% no total de requerimentos. Pedir o Auxílio Maternidade, requerer 
a aposentadoria e fazer o cálculo do tempo restante e do valor do benefício, levam 
apenas alguns minutos por meio do aplicativo Meu INSS ou no site do instituto.

A transformação digital dos serviços, além de facilitar a vida do cidadão, que 
consegue acessar o serviço público de maneira eletrônica ou pelo telefone, ganhando 
em conveniência e economizando tempo e dinheiro, proporciona economia para os 
cofres públicos. A estimativa é de que 146,8 milhões de horas/ano deixam de ser 
gastas pelas pessoas para obter serviços do Governo Federal.

A aceleração da transformação digital aproveita a cultura de utilização massiva do 
aparelho celular pela população brasileira. A meta até 2022 é ter 100% dos serviços 
do governo federal transformados em digitais, o que deve representar uma economia 
anual de R$ 7 bilhões.

O programa de transformação digital do Governo Federal está em implementação 
desde o início da atual gestão e é um programa prioritário da Presidência da 
República. Com a coordenação da Secretaria Especial de Modernização do Estado da 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SEME), e execução pela Secretaria de 
Governo Digital do Ministério da Economia (SGD), ele está sendo desenvolvido com 
cronogramas e etapas de implementação.

entReGAS dA Seme em 2019

O trabalho desenvolvido pela SEME funciona de forma transversal, com órgãos da 
administração pública, organismos nacionais e internacionais e entes privados, 
para assegurar que ações e projetos de relevância do Governo Federal, sob a ótica 
da modernização, sejam executados, transformando metas em resultados concretos 
tendo como foco o cidadão.
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1. Portal gov.br - Em agosto, foi lançado o gov.br, que centralizou cerca de 2 mil sites 
da Administração Pública Federal em um único portal. Desta forma, o cidadão passa 
a ter acesso aos serviços, notícias e realizações do Governo Federal e o cumprimento 
dos seus compromissos com o país.

2. doing Business Subnacional - O projeto coordenado pela SEME e em parceria com 
o Banco em parceria foi lançado em dezembro. A ferramenta ajudará na identificação 
de boas práticas, promovendo a troca de experiências entre os estados e os municípios. 
Irá avaliar, ainda, o progresso das medidas adotadas para a melhoria do ambiente de 
negócios em todas as capitais do Brasil.

3. Gratuidade de publicação no diário oifial da união - Em setembro, o presidente 
Jair Bolsonaro assinou o decreto que torna a publicação no Diário Oficial da União 
(DOU) gratuita para os órgãos da administração direta, autarquias, fundações 
e estatais dependentes.   Entre as novas ações de modernização em curso estão o 
desenvolvimento de um aplicativo para smartphones; e o trabalho de cooperação para 
a consolidação da plataforma normas.gov.br, que aprimora o processo de divulgação 
dos atos oficiais normativos legais e infralegais, nacionais e subnacionais.

4. transformação institucional – Em mais uma parceria com o Ministério da 
Economia, desde novembro de 2019 a SEME começou a atuar no apoio ao projeto 
de Transformação Institucional da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de 
Desburocratização, Gestão e Governo Digital, que prevê, dentre outras, medidas de 
melhoria de processos internos dos ministérios, arranjo e planejamento organizacional 
e racionalização de aquisições, trazendo maior eficiência para a máquina pública e 
harmonizando os modelos de gestão entre os diversos ministérios.

5. Revisão e consolidação de Atos normativos – O Decreto 10.139/19 reduziu os 
anteriores 8 tipos de atos possíveis, e seus derivados, para apenas 03 tipos, introduziu 
a numeração sequencial das normas para permitir a avaliação da sociedade quanto ao 
número de normas produzidas em cada órgão, e determinou a consolidação de todos 
os atos infra Decreto existentes na administração federal, dentre outras medidas de 
racionalização. 

6. Seminário internacional estratégia de Governo digital na modernização do 
estado – Em outubro, alguns representates do governo da Estônia estiveram na 
Presidência da República para apresentar o case de como o país se tornou referência 
mundial em digitalização de serviços.

7. 5ª Semana de inovação – Realizada em novembro, a SEME coordenou o painel 
“Ambiente de Negócios na Promoção da Inovação e do Empreendedorismo”.
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ciSet - ouvidoria da Presidência registra aumento 
de 250% no número de demandas em 2019

Órgão destinado ao atendimento do público externo e interno conferiu 
tratamento a 7.537 demandas. Aumento é creditado à melhoria da 
infraestrutura de atendimento e à implementação de tecnologia QR Code.

A Secretaria de Controle Interno da Presidência da República (Ciset) apresentou 
balanço de suas entregas no primeiro ano de governo, o qual registra um aumento de 
250% no número de atendimento a demandas encaminhadas à Ouvidoria. O órgão de 
atendimento ao público interno e externo da Presidência da República tratou 7.537 
demandas, 4.991 a mais do que as registradas em 2018. 

Segundo a Secretaria, o aumento se deve à melhoria da infraestrutura de atendimento, 
que este ano ganhou reforço com a inauguração do Espaço Integridade, localizado no 
Anexo do Palácio do Planalto. A Ouvidoria da Presidência da República é a primeira 
ouvidoria federal reconhecida pela Associação Brasileira de Ouvidores /Ombudsman 
(ABO) por suas boas práticas. Outros fatores para o incremento do número de registros 
foram a criação do novo site para atendimento ao cidadão e o desenvolvimento do QR 
Code, que possibilita acesso direto ao canal para registro de sugestões, reclamações 
e elogios pelo cidadão. 

O balanço feito pela Secretaria de Controle Interno da Presidência da República 
destaca, ainda, o atendimento a 539 pedidos de acesso à informação. Foram 
conduzidos, ao todo, 17 procedimentos correcionais e a supervisão de 23, além de 
auditorias de contas em cinco unidades da Presidência da República. Foram tratadas, 
segundo o relatório de entregas, 170 recomendações de controle interno e a análise 
de 931 atos de pessoal, como pedidos de aposentadoria, pensão e admissão.

entReGAS ciSet 2019

1) inauguração do espaço integridade: espaço físico com identidade visual e slogan 
próprios para a recepção e atendimento presencial de servidores e demais cidadãos. 
O Espaço Integridade, localizado no Anexo do Palácio do Planalto, foi destaque do 
mês de junho, da série da Associação Brasileira de Ouvidores/Ombusdman (ABO) que 
premia as ouvidorias públicas e privadas por suas boas práticas. A Ouvidoria/PR foi a 
primeira ouvidoria federal a ser contemplada.

2) novo site da ouvidoria/PR: modernização do layout, atualização constante de 
informações, disponibilização de vídeos e de resultados para esclarecimento ao 
cidadão, conferindo transparência às atividades e facilitando o acesso ao canal de 
registro de manifestações (Fala.BR). O objetivo é aumentar a participação social na 
melhoria da gestão pública;

Clique aqui para conhecer o novo site da Ouvidoria/PR.

https://www.gov.br/planalto/pt-br/fale-conosco/ouvidoriadapresidencia
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3) criação do QR code - Em continuidade às ações de inovação e tendo em vista o 
cumprimento do arcabouço legal que rege a atuação das ouvidorias públicas, a 
Ouvidoria/PR lançou um QR Code próprio, cuja facilidade oferecida aos usuários tem 
como objetivo divulgar o novo site e o Fala.BR, plataforma integrada de ouvidoria. 
O QR Code facilita o acesso aos dois canais virtuais e amplia a participação do 
público interno e externo em assuntos que envolvam, direta ou indiretamente, as 
competências da Presidência da República. 

4) Realização do Seminário “ouvidoria: caminhos para uma Gestão Pública 
eficiente”, no dia 25 de setembro, com objetivo de aumentar o engajamento e 
a eficiência dos gestores da PR na elaboração de respostas em atendimento às 
manifestações de Ouvidoria recebidas pela Presidência da República. 

5) Ação de fortalecimento de ouvidora interna, com a produção e afixação de 100 
placas instrutivas no Palácio do Planalto e anexos, bem como a produção de marcadores 
de página com o QR Code, slogan e novo endereço eletrônico da Ouvidoria/PR; 

6) Ação conjunta da ouvidoria/PR com o centro de estudos Jurídicos da Subchefia 
Adjunta de Assuntos Jurídicos - ceJ/SAJ, para recebimento e tratamento de dúvidas, 
sugestões e solicitações acerca do Manual de Redação Oficial da Presidência da 
República, a fim de se fomentar o processo de atualização com as sugestões advindas 
das experiências dos usuários;

7) Participação no projeto Ação integrada - ouvidoria nos Hospitais Federais no 
Rio de Janeiro, com treinamento de equipes das ouvidorias dos hospitais, criação 
de landing page e Iinks nos sites da Controladoria-Geral da União, Ministério da 
Saúde e Presidência da República, direcionando do usuário para o Fala.BR. Como 
resultado, foram registradas aproximadamente 190 manifestações. A Ação Integrada 
foi realizada em parceria com a Ouvidora-Geral da União, Secretaria Especial de 
Modernização do Estado – SEME e Ministério da Saúde;

8) Ação conjunta da Ouvidoria/PR com a SEME, para o recebimento e tratamento de 
manifestações referentes ao Portal Gov.BR. Subsídios para desenvolvimento do FAQ 
e cerca de 50 manifestações registradas.

entReGAS em númeRoS
• Tratamento de 7.537 demandas de Ouvidoria (aumento de 250% em relação a 2018); 

• Atendimento a 539 pedidos de acesso à informação (a partir de abril de 2019);

• Condução de 17 procedimentos correcionais;

• Supervisão de 23 procedimentos correcionais;

• Auditorias Anual de Contas em 5 unidades da Presidência da República;

• 6 Avaliações (edital de publicidade para a Presidência da República, contrato de comunicação, 
contrato de publicidade digital, TAXIGOV, PNUD-SNAS e PNUD-SAE);

• Supervisão de 2 unidades de Auditoria Interna vinculadas (ITI, EBC);

• Tratamento de 170 recomendações de controle interno;

• Análise de 931 atos de pessoal (aposentadorias-277, pensão-190 e admissão-464).
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SAe – Planejamento de longo prazo em consonância 
com o interesse público.

Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos contribuiu no enriquecimento do 
debate acerca de políticas públicas mais eficientes para o desenvolvimento do País. 
Objetivo foi identificar potenciais capazes de impulsionar o bem-estar da sociedade. 

A Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Secretaria-Geral da Presidência 
da República (SAE/SG) contribui para o enriquecimento do debate acerca de pontos 
estratégicos traçados, já durante a campanha, pelo Presidente da República, Jair 
Bolsonaro, como a importância do Nióbio e de outros minerais portadores de futuro. 
Em 2019, a SAE, dentre outras realizações, construiu uma agenda estratégica e 
promoveu o debate governamental acerca de temas considerados primordiais para 
o atual governo. O objetivo foi cooperar na identificação de potenciais capazes de 
impulsionar o desenvolvimento econômico do Brasil e o bem-estar social. 

Um dos debates de grande repercussão organizados e conduzidos pela SAE/SG foi 
realizado, no dia 6 de setembro, no edifício sede do Ministério de Minas e Energia, em 
Brasília. O evento “Liderança Brasileira na cadeia produtiva do nióbio” contou com a 
presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado do Ministro de 
Minas e Energia, Bento Albuquerque, do Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações, Marcos Pontes, e do Secretário-Executivo da Secretaria-Geral 
da Presidência da República, Antônio Carlos Paiva Futuro. A ideia de realização do 
seminário foi dialogar acerca dos potenciais do Nióbio e sua aplicação na mineração, 
na metalurgia e na chamada Indústria 4.0. O debate, que reuniu gestores públicos, 
setor privado, academia e sociedade civil, abordou o mercado, as reservas e os 
desafios para a aplicação e a produção do mineral no País. 

A SAE também apoiou a realização do 3º Fórum da Indústria Espacial Brasileira, 
evento realizado no Parque Tecnológico São José dos Campos, São Paulo, durante 
os dias 19 e 20 de setembro. Organizado pela Agência Espacial Brasileira (AEB), o 
fórum teve como objetivo debater possibilidades de negócios para o desenvolvimento 
do setor espacial no Brasil. Com o tema “Economia Espacial de Negócios”, o evento 
abordou os benefícios socioeconômicos gerados a partir do setor espacial e aplicações 
possíveis, novos modelos de negócios e conexões da tecnologia espacial com outros 
setores produtivos. O público-alvo foi constituído de representantes do governo, 
empresários, desenvolvedores de startups, institutos de pesquisa, universidades e 
instituições de fomento e de financiamento. 

Outro evento de destaque realizado pela SAE, em 2019, promoveu o debate acerca das 
tecnologias nucleares voltadas ao bem-estar social. O evento, realizado no auditório 
do Anexo I do Palácio do Planalto, teve como objetivo dialogar acerca das tecnologias 
nucleares tendo em vista suas potencialidades para a melhoria da saúde da população, 
combate ao desperdício de alimentos e consequente aumento da competitividade 
de produtos agropecuários brasileiros. Outro tema abordado durante o evento foi a 
cooperação Brasil/Argentina no setor. 
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Segurança alimentar e autossuficiência na produção de radiofármacos utilizados 
no diagnóstico e no tratamento do câncer foram destaque ao longo do seminário. O 
evento mostrou que a tecnologia de irradiação de alimentos pode ser uma alternativa 
para a redução significativa do desperdício no País, uma vez que é eficaz na 
descontaminação de micro-organismos que contribuem para a deterioração e para 
a contaminação dos produtos. O Brasil, cuja base da exportação em grande medida 
depende do setor agroexportador, poderá se beneficiar ampliando seu mercado pela 
oferta de produtos de maior qualidade e durabilidade.

O evento levantou, ainda, a necessidade do País se tornar autossuficiente na produção 
de radioisótopos e radiofármacos utilizados no tratamento do câncer. Desde 2009, o 
País enfrenta dificuldades no abastecimento desses produtos devido à paralisação 
do reator canadense, responsável pelo abastecimento de todo o mercado brasileiro 
e de 40% do mercado mundial. O Brasil, desde então, busca outros fornecedores 
internacionais para garantir o atendimento de cerca de dois milhões de procedimentos 
médicos que dependem dos radiofármacos, sendo 24% deles realizados pelo SUS. O 
debate apontou que a produção desses medicamentos pelo Brasil significaria uma 
economia de U$18 milhões ao ano aos cofres públicos com impacto direto na ampliação 
da rede de abastecimento com ganhos significativos para a sociedade. A previsão é 
que o fornecimento de radiofármacos dobre de 1,5 milhão para 3 milhões, caso sejam 
investidos recursos no Reator Multipropósito Brasileiro (RMB), empreendimento 
cuja execução está sob a responsabilidade da Comissão Nacional de Energia Nuclear 
(CNEN). 

O evento “Tecnologias Nucleares aplicadas ao bem-estar social” contou com a 
presença de cerca de 180 inscritos, entre servidores públicos, representantes do 
setor privado, da Academia e da sociedade civil.

SAe

A Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos tem como função pensar o país a médio 
e longo prazo, sem deixar de estender o foco a problemas contemporâneos. Assim 
sendo, a SAE vem contribuindo no esforço de criação de um centro de governo e de 
uma agenda estratégica para o país para a fomentar a formulação de políticas públicas 
voltadas ao desenvolvimento nacional, considerando integração de planejamentos 
estratégicos e sistemáticas de governança. Ao articular a implementação de 
projetos estratégicos com temáticas relevantes, a SAE/SG, em 2019, contribuiu para 
impulsionar estratégias de governo, assegurando a viabilidade de um planejamento 
nacional a médio e longo prazo.
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