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SUMÁRIO
EXECUTIVO

O Plano Estratégico do Ministério da Cidadania 2019-

2022 foi elaborado com o objetivo de orientar, articular 

e auxiliar a governança das políticas públicas do órgão, 

representando a expectativa de estabelecer ações mais 

efetivas nas áreas do desenvolvimento social e do es-

porte, contribuindo, assim, para a construção de uma 

grande rede de Cidadania, em que serviços e ações 

prestados pelo Ministério cheguem à população com 

maior eficiência e coesão.

Com foco na geração de valor público, ou seja, nas 

entregas para o cidadão, o Plano Estratégico teve em 

seu processo de construção a contribuição de mais de 

460 servidores de todas as áreas, que trabalharam em 

reuniões temáticas e oficinas colaborativas entre os 

meses de março e maio de 2019. Instituído pela Portaria 

nº 2.368, de 20 de dezembro de 2019, o Plano Estraté-

gico representa o reconhecimento da necessidade de 

se estruturar elementos de planejamento e de gestão 

para o aperfeiçoamento da governança do Ministério. 

Em 2019, a Pasta era formada por 19 Secretarias Fina-

lísticas e 8 Instituições Vinculadas, cada uma com sua 

cultura organizacional e suas especificidades. O Plano 
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Estratégico buscou formas de realizar a integração e o 

alinhamento estratégico para que cada política pública 

pudesse gerar seu valor público potencial.

Entre setembro e dezembro de 2020, o Plano Estraté-

gico passou por seu primeiro processo de monitora-

mento, avaliação e revisão.  Essa iniciativa se insere no 

contexto dos esforços envidados no sentido de zelar 

pelas boas práticas da gestão, a fim de otimizar pro-

cessos, reduzir custos e instigar a cultura de inovação e 

planejamento no Ministério. Assim, o monitoramento, a 

avaliação e a revisão permitem que o planejamento do 

Ministério mantenha sua dinâmica sendo algo vivo, fle-

xível, adaptável e com foco na sociedade.

A Portaria nº 608, de 12 de fevereiro de 2021, ao revi-

sar o Plano Estratégico, inovou ao definir 12 Projetos 

Prioritários para a pasta. Tais projetos apresentam im-

portância singular por estarem relacionados diretamen-

te ao esforço empreendido pelo Ministério para criar 

produtos e serviços que visam alcançar resultados de 

impacto social relevante, determinantes para a conse-

cução das metas e dos objetivos estratégicos da Pasta.

O conjunto de Projetos Prioritários foram definidos com 

base nas ponderações da alta gestão, a partir do diálo-

go com as unidades da Pasta, reflexões acerca das ca-
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racterísticas desses Projetos, como representatividade, 

relevância, potencial, e percepção política.

Deste modo, os 12 Projetos Prioritários estabelecidos 

na revisão do Plano Estratégico foram os seguintes:

1. Benefício de Prestação Continuada;

2. Brasil em Campo;

3. Cuidados e Prevenção às Drogas;

4. Jogos Escolares Brasileiros;

5. Lei de Incentivo ao Esporte;

6. Política Antidopagem;

7. Programa Bolsa Atleta;

8. Programa Bolsa Família;

9. Programa Cisternas;

10. Programa Criança Feliz;

11. Programa de Aquisição de Alimentos; 

12. Programa Seleções do Futuro. 

Estabelecidos os Projetos Prioritários, o passo seguinte 

no processo de planejamento institucional é a consti-

tuição Plano de Ação para cada um desses projetos. O 

Plano de Ação consiste em ferramenta utilizada para 

planejar e acompanhar implementações das ações es-

tratégicas, que correspondem, no contexto do Plano 

Estratégico do Ministério da Cidadania, ao conjunto de 
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iniciativas (ou subprojetos) que, coordenadas, irão pro-

porcionar a realização dos projetos prioritários.

Os projetos prioritários do Plano Estratégico corres-

pondem, de fato, às políticas estruturantes da Pasta, 

contudo, a ênfase neste trabalho se dirige às inovações 

que estão sendo implementadas nessas políticas, que 

irão gerar progressos no que diz respeito à eficácia, 

eficiência e efetividade. Daí a ênfase na parte dessas 

políticas que mais se aproximam ao conceito de pro-

jeto. Em suma, o que se propõe é enfatizar o aspecto 

inovador dos projetos prioritários elencados no plano 

estratégico na seleção das ações estratégicas.

Este Plano de Ação tem uma base metodológica similar 

à aplicada pela Coordenação-Geral de Planejamento 

e Avaliação, da Subsecretaria de Planejamento, Orça-

mento e Governança (CGPA/SPOG), por ocasião da 

elaboração do Plano Estratégico do Ministério, apoiada 

em matrizes teóricas heterogêneas e em consonância 

com as normas federais vigentes. 

Existem várias metodologias e ferramentas aptas a 

serem utilizadas na construção de Plano de Ação. A 

proposta metodológica construída pela CGPA/SPOG 

tem como base conceitual, assim como o próprio Plano 

Estratégico, a metodologia do BSC, aplicada de forma 

adaptada às particularidades e necessidades do Minis-
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tério, com elementos pontuais de outras metodologias, 

reafirmando o formato dinâmico e heterogêneo, que 

caracterizaram a elaboração, a avaliação e a atual revi-

são do Plano Estratégico do Ministério.

Na definição das metas, buscou-se observar de forma 

mais rigorosa os princípios do modelo SMART – que in-

dica que a meta de ser específica, mensurável, viável, 

relevante e com prazos definidos (specific, measurable, 

achievable, relevant, timebound). Com essas premissas 

básicas, o Plano de Ação se desdobra nas seguintes fases:

 

1ª fase - Desenho Metodológico;

2ª fase - Construção;

3ª fase - Execução;

4ª fase - Monitoramento e Avaliação.

Com o desenho metodológico construído, a 2ª Fase 

de Construção consistiu na elaboração por parte da 

CGPA/SPOG de formulários base a serem preenchidos 

pelas Secretarias Nacionais para que estas relacionem 

o rol de iniciativas estratégicas (subprojetos) no âmbito 

de cada Projeto Estratégico. É esse conjunto de iniciati-

vas e suas respectivas entregas que, de forma coorde-

nada e escalonada, viabilizam a consecução do Projeto 

Estratégico ao longo do período de abrangência do 

Plano Estratégico (2021 e 2022).
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Os formulários encaminhados às Secretarias apresen-

tam indicativos de objetivos, metas e ações, a título 

exemplificativo, que tanto tem papel de guia às unida-

des responsáveis pelo preenchimento quanto aos itens 

chave a serem explorados, bem como auxiliar no senti-

do de dar maior celeridade ao processo. O formulário 

foi divido em dois grandes blocos:

Informações gerais do Projeto Estratégico: Infor-

mações básicas acerca do Projeto Estratégico: de-

nominação; breve descrição; objetivo e metas estra-

tégicas do Plano Estratégico do Ministério ao qual o 

Projeto Estratégico contribui mais diretamente; en-

tregas e valor público gerado; e objetivo e metas do 

Projeto Estratégico; 

Plano de Ação: Esse formulário foi concebido de 

modo a segregar as ações em eixos pré-estabeleci-

dos, com o intuito de demonstrar com clareza às uni-

dades a relevância de itens estratégicos que devem 

estar presentes no Plano de Ação como a revisão 

de normativos, plano de comunicação, elaboração 

de indicadores e a governança orçamentária. Com a 

mesma intenção, foram sugeridas diversas ações 

relacionadas a esses eixos, a título exemplificativo.
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A 2ª Fase de Construção do Plano de Ação se desdo-

brou, assim, nos seguintes passos:

Reuniões temáticas: reuniões temáticas entre a Equi-

pe da SPOG e os pontos focais de cada Secretaria 

para apresentação da metodologia e dos formulários 

e elucidar eventuais dúvidas;

 

Preenchimento dos Formulários: preenchimento 

dos formulários pelas áreas envolvidas, conforme os 

documentos enviados com orientações e reforçadas 

durante as reuniões temáticas; 

Consolidação Técnica: condensação e análise pela 

equipe SPOG dos materiais produzidos pelas Secre-

tarias, o que inclui o tratamento das ações para ela-

boração de relatório técnico com proposta de Plano 

de Ação. A consolidação representa elemento funda-

mental do processo por garantir coesão e rigor técni-

co para as propostas de ações oriundas das reuniões 

temáticas e dos formulários; 

Validação da Alta Gestão: validação pelos Secretá-

rios Nacionais e Especiais do Plano de Ação. A vali-

dação também passou pela avaliação final da Secre-

taria Executiva.
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A 3ª Fase de Execução consiste na execução do Pla-

no de Ação pelas unidades do Ministério durante os 

anos de 2021 e 2022. O monitoramento e avaliação, 4ª 

Fase, se fazem pelo acompanhamento da evolução dos 

indicadores das metas estratégicas, do alcance e cum-

primento das ações e subprojetos e da governança da 

execução orçamentária. 

O estabelecimento de pontos de controle temporais 

para que se monitore e avalie as metas e ações plane-

jadas, de modo a estabelecer ações corretivas, angariar 

mais fundos para a sua execução ou, até mesmo, cancelar 

a execução de uma ação ou meta. Este fluxo de informa-

ções permite avaliar e dimensionar a evolução de cada 

ação e meta de maneira contínua, objetiva e tempestiva, 

de modo a possibilitar a realização de ajustes necessários 

para a melhor adequação do processo à realidade do 

Ministério da Cidadania. Em suma, esta fase representa 

verificação da efetividade dos Planos de Ação. Essa infor-

mação bem qualificada possibilita o aprimoramento de 

políticas visando a geração de valor público. No caso des-

te Plano de Ação em específico, o monitoramento mensal 

das entregas, bem como uma avaliação anual, ao final 

do exercício, se mostra o caminho mais adequada neste 

momento, em razão do seu caráter inovador – de certo 

modo, pode ser considerado também um projeto.

Na seção seguinte, são apresentadas as Fichas de 

Ações para os 12 Projetos Estratégicos.
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BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 
CONTINUADA - BPC

DESCRIÇÃO

Programa de transferência de renda, benefício indivi-

dual de 1 salário-mínimo mensal, para idosos acima de 

65 anos e pessoas com deficiência que não tenham 

meios de prover sua sobrevivência nem de tê-la provi-

da por sua família.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DO BPC 

Garantir renda mensal à pessoa com deficiência ou ao 

idoso que comprove não possuir meios de prover a pró-

pria manutenção, nem de tê-la provida por sua família.

METAS E INDICADORES

• Meta 1: 95% dos beneficiários do BPC com 

inscrição regular no Cadastro Único.

• Indicador 1: Taxa de beneficiários do BPC que 

possuam inscrição regular no Cadastro Único.

ENTREGAS E VALOR PÚBLICO GERADO  

Inclusão social de seus beneficiários e a melhoria da 

sua qualidade de vida e de seus familiares por meio da 

transferência mensal de um salário-mínimo.

Informações referentes a abril/2021



11

AÇÕES

EIXO
SUBPROJETO/ 

INICIATIVA
ENTREGA PRAZO

UNIDADE
RESPONSÁVEL

Governança 
e Gestão

Viabilizar a revisão do 
BPC (art. 21 da Lei nº 
8.742, de 7/12/1993)

Normativo 
revisado

Mai/2021
SEDS/SNAS/

DBAS

Criar GT para revisão, 
simplificação, conso- 
lidação e aperfeiçoa-
mento de normativos 
visando a desburocra-
tização

Normativos 
atualizados

Dez/2021
SEDS/SNAS/

DBAS/CGRAN

Mapear processos 
e fluxos de trabalho

Processos 
mapeados

Dez/2021
SEDS/SNAS/

DBAS/ASSES-
SORIA

Mapear riscos
Mapeamento 

realizado
Dez/2021

SEDS/SNAS/
DBAS/ASSES-

SORIA

Avaliar e Monitorar 
o Plano de Ação

Relatório de 
Avaliação e 

Monitoramento
Dez/2021

SEDS/SNAS/
DBAS/CGAAI

Revisar o Plano 
de Ação

Plano revisado Jan/2022
SEDS/SNAS/
DBAS/CGAAI

Aperfeiçoar o Cadastro 
de beneficiários para 
permitir o cruzamento 
de informações de 
ascendentes, descen-
dentes e colaterais

Cadastro 
aperfeiçoado

Dez/2021
SEDS/SNAS/

GAB

Comunicação

Criar plano de comu-
nicação

Plano de 
comunicação

Mai/2021
SEDS/SNAS/

DBAS

Implementar o plano 
de comunicação

Plano de 
comunicação 
implementado

Jul/2021
SEDS/SNAS/

DBAS

Elaborar relatório 
de desempenho dos 
canais de comuni-
cação digitais e das 
campanhas de comu-
nicações

Relatórios Out/2021
SEDS/SNAS/

DBAS

Informações referentes a abril/2021
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AÇÕES

EIXO
SUBPROJETO/ 

INICIATIVA
ENTREGA PRAZO

UNIDADE
RESPONSÁVEL

Integração 
de Políticas e 

Parcerias

Mapear parcerias com 
organismos interna-
cionais e órgãos da 
administração direta e 
indireta da União e de-
mais entes federados 

Parcerias 
mapeadas

Ago/2021

SEDS/SNAS/
DBAS/CGAAI 

SEDS/SNAS/
DPSB

Implementar parcerias 
com organismos inter-
nacionais e órgãos da 
administração direta e 
indireta da União e 
demais entes federados

Parcerias 
implementadas

Out/2021

SEDS/SNAS/
DBAS/CGAAI 

SEDS/SNAS/
DPSB

Soluções 
Tecnológicas/

Logísticas/
Administra-

tivas

Inventariar sistemas 
existentes e suas 
funcionalidades 

Soluções 
tecnológicas 
mapeadas

Mai/2021
SEDS/SNAS/

DBAS/CGGICB

Integrar processo 
otimizado com o 
sistema de gestão do 
Programa 

Processo 
otimizado 

(Integração CNIS 
e CadÚnico)

Mai/2021
SEDS/SNAS/

DBAS/CGGICB

Implantar processos 
otimizados, padroniza-
dos e automatizados

Normativos 
atualizados e 
sistemas de 
automação 
implantados

Jan/2022
SEDS/SNAS/

DBAS/CGGICB

Mapear e dimensionar 
a equipe

Mapeamento 
realizado

Mai/2021
SEDS/SNAS/
DBA/ASSES-

SORIA

Mapeamento necessi-
dades de capacitação 
do corpo técnico

Necessidades 
mapeadas

Mai/2021
SEDS/SNAS/
DBA/ASSES-

SORIA

Promoção da 
Transparência

Mapear informações 
para construção de 
painel de indicadores

Mapeamento 
realizado

Mai/2021
SEDS/SNAS/

DBAS/CGGICB

Implantar painel de 
indicadores

Painel 
implementado

Mai/2021
SEDS/SNAS/

DBAS/CGGICB

Elaborar e divulgar 
relatórios de monitora-
mento e avaliação

Relatórios Ago/2021
SEDS/SNAS/

DBAS/CGGICB

Informações referentes a abril/2021
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AÇÕES

EIXO
SUBPROJETO/ 

INICIATIVA
ENTREGA PRAZO

UNIDADE
RESPONSÁVEL

Orçamentária/ 
Financeira

Criar plano de gover-
nança orçamentária 
2021/22

Plano criado Mai/2021
SEDS/SNAS/
DBAS/CGBA

Avaliar a suficiên-
cia dos recursos 
disponíveis para o 
Programa

Relatório de 
Avaliação

Mai/2021
SEDS/SNAS/
DBAS/CGBA

Elaborar plano para in-
cremento de recursos 
extraorçamentários

Plano 
elaborado

Set/2021
SEDS/SNAS/
DBAS/CGBA

Elaborar parecer técni-
co para PLOA 2022

Parecer 
elaborado

Jul/2021
SEDS/SNAS/
DBAS/CGBA

Revisar o plano de 
governança orça-
mentária

Plano revisto Set/2021
SEDS/SNAS/
DBAS/CGBA

Informações referentes a abril/2021
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BRASIL EM CAMPO

DESCRIÇÃO

Consiste em uma iniciativa inovadora constituída por 

ações associadas entre as esferas federais, municipais 

e iniciativa privada, para promoção de infraestrutura 

esportiva 100% acessível e sustentável para o livre 

acesso a prática esportiva.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DO BRASIL EM CAMPO

• Democratizar o livre acesso à prática esportiva 

e de lazer.

• Proporcionar infraestrutura esportiva e de lazer 

de qualidade em todo o território nacional.  

METAS E INDICADORES

• Meta 1: Construir modernos complexos polies-

portivos sustentáveis e com acessibilidade em 

todas as regiões.

• Indicador 1: Quantitativo total do número de 

complexos esportivos construídos e entregues 

à população.

• Meta 2: Identificar o percentual de horas para 

uso público a fim de promover a inclusão social. 

• Indicador 2: Quantitativo de horas semanais 

destinado ao uso público.

Informações referentes a abril/2021
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ENTREGAS E VALOR PÚBLICO GERADO

Promoção de infraestrutura esportiva 100% acessível e 

sustentável para o livre acesso a prática esportiva.

AÇÕES

EIXO
SUBPROJETO/ 

INICIATIVA
ENTREGA PRAZO

UNIDADE
RESPONSÁVEL

Governança 
e Gestão

Criar fluxo para 
os ACTs

Normativos 
atualizados

Ago/2021 SEESP/SNELIS

Mapear processos e 
fluxos de trabalho

Processos 
mapeados

Dez/2021 SEESP/SNELIS

Mapear riscos
Mapeamento 

realizado
Dez/2021 SEESP/SNELIS

Implantar processos 
otimizados, padroni-
zados 

Normativos 
atualizados e 
sistemas de 
automação 
implantados

Fev/2022 SEESP/SNELIS

Implantar processos de 
gerenciamento de risco

Processos de 
gerenciamento 

implantados
Mar/2022 SEESP/SNELIS

Avaliar e Monitorar 
Plano de Ação

Relatório de 
Avaliação e 

Monitoramento
Dez/2021 SEESP/SNELIS

Revisar do Plano 
de Ação 

Plano revisado Jan/2022 SEESP/SNELIS

Comunicação

Criar plano de comu-
nicação

Plano de 
comunicação

Mai/2021 SEESP/SNELIS

Avaliar relatório de de-
sempenho dos canais 
de comunicação digi-
tais e das campanhas 
de comunicações

Relatórios Out/2021 SEESP/SNELIS

Informações referentes a abril/2021
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AÇÕES

EIXO
SUBPROJETO/ 

INICIATIVA
ENTREGA PRAZO

UNIDADE
RESPONSÁVEL

Integração 
de Políticas e 

Parcerias

Mapear e dimensionar 
equipe

Mapeamento 
realizado

Mai/2021 SEESP/SNELIS

Mapear necessidades 
de capacitação do 
corpo técnico

Necessidades 
mapeadas

Mai/2021 SEESP/SNELIS

Estabelecer indicadores Indicadores Mai/2021 SEESP/SNELIS

Implementar painel 
de monitoramento 
de processos

Indicadores de 
processos im-
plementados

Jun/2021 SEESP/SNELIS

Promoção da 
Transparência

Mapear informações 
para construção de 
painel de indicadores

Mapeamento 
realizado

Mai/2021 SEESP/SNELIS

Implantar painel de 
indicadores

Painel 
implementado

Jun/2021 SEESP/SNELIS

Elaborar e divulgar 
relatórios de monitora-
mento e avaliação

Relatórios Dez/2021 SEESP/SNELIS

Orçamentária/ 
Financeira

Criar plano interno 
orçamentária 2021/22

Plano criado Mai/2021 SEESP/SNELIS

Revisar plano interno 
orçamentária

Plano revisto Set/2021 SEESP/SNELIS

Informações referentes a abril/2021
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CUIDADOS E PREVENÇÃO 
ÀS DROGAS

DESCRIÇÃO

Proporciona a ampliação dos serviços de cuidados aos 

usuários e dependentes de drogas, reinserção social, 

além de ações relacionadas à prevenção.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE CUIDADOS E PREVEN-

ÇÃO ÀS DROGAS (COMUNIDADES TERAPÊUTICAS) 

Reduzir a demanda de drogas através de ações de pre-

venção ao uso de álcool e outras drogas, cuidados ao 

dependente químico e apoio aos seus familiares e rein-

serção social com foco na geração de emprego e renda.

METAS E INDICADORES

• Meta 1: Aumentar em 5% ao ano a taxa de ocu-

pação média em Comunidades Terapêuticas.

• Indicador 1: Taxa de Ocupação Média em 

Comunidades Terapêuticas.

• Meta 2: Aumentar em 50% ao ano o número de 

Comunidades Terapêuticas fiscalizadas.

• Indicador 2: Taxa de Comunidades Terapêuti-

cas Fiscalizadas.

Informações referentes a abril/2021
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• Meta 3: Aumentar em 20% o número de va-

gas disponíveis em Comunidades Terapêuticas 

(contratadas do Edital nº 17/2019).

• Indicador 3: Número de vagas disponíveis em 

Comunidades Terapêuticas.

• Meta 4: Capacitar, em 2021, 2.000 pessoas. 

• Indicador 4: Número de pessoas capacitadas.

ENTREGAS E VALOR PÚBLICO GERADO  

Tratamento, cuidado e reinserção social de pessoas 

com dependência química e seus familiares.

Informações referentes a abril/2021
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AÇÕES

EIXO
SUBPROJETO/ 

INICIATIVA
ENTREGA PRAZO

UNIDADE
RESPONSÁVEL

Governança 
e Gestão

Revisar, simplificar, 
consolidar e aper-
feiçoar atos nor-
mativos (Decreto 
10.139/2019)

Normativos 
atualizados

Mai/2021
SEDS/ 

SENAPRED/
GAB

Realizar diagnóstico de 
processos e fluxos de 
trabalho

Processos 
mapeados

Ago/2021
SEDS/ 

SENAPRED/
GAB

Mapear riscos
Mapeamento 

realizado
Dez/2021

SEDS/ 
SENAPRED/

GAB

Implantar processos de 
gerenciamento de risco

Processos de 
gerenciamento 

implantados
Jun/2022

SEDS/ 
SENAPRED/

GAB

Implantar processos 
otimizados, padroni-
zados 

Processos 
otimizados e 
padronizados 

definidos

Mai/2021
SEDS/ 

SENAPRED/
GAB

Avaliar e Monitorar 
o Plano de Ação

Relatório de 
avaliação e 

monitoramento
Dez/2021

SEDS/ 
SENAPRED/

GAB

Revisar o Plano 
de Ação 

Plano de ação 
revisado

Jan/2022
SEDS/ 

SENAPRED/
GAB

Comunicação

Criar plano de comu-
nicação

Plano de 
comunicação 

elaborado
Mai/2021

SEDS/ 
SENAPRED/

GAB

Implementar o plano 
de comunicação

Plano de 
comunicação 
implementado

Jul/2021
SEDS/ 

SENAPRED/
GAB

Avaliar relatório de de-
sempenho dos canais 
de comunicação digi-
tais e das campanhas 
de comunicações

Relatórios 
elaborados

Nov/2021
SEDS/ 

SENAPRED/
GAB

Informações referentes a abril/2021
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Realizar levantamento 
dos eventos para 2021 
e 2022

Levantamento 
realizado

Mai/2021
SEDS/ 

SENAPRED/
GAB

Realizar eventos
Eventos 

realizados
Dez/2021

SEDS/ 
SENAPRED/

GAB

Integração 
de Políticas e 

Parcerias

Formalizar parce-
rias com a iniciativa 
privada, Organizações 
da Sociedade Civil 
(OSC), organismos 
internacionais e órgãos 
da administração 
direta e indireta da 
União e demais entes 
federados

Parcerias 
formalizadas

Jul/2021
SEDS/ 

SENAPRED/
GAB

Implementar parce-
rias com a iniciativa 
privada, OSC, organis- 
mos internacionais e 
órgãos da adminis-
tração direta e indireta 
da União e demais 
entes federados

Parcerias 
implementadas

Out/2021
SEDS/ 

SENAPRED/
GAB

Soluções 
Tecnológicas/

Logísticas/
Administra-

tivas

Realizar inventário de 
sistemas existentes e 
suas funcionalidades

Soluções 
tecnológicas 
mapeadas

Mai/2021
SEDS/ 

SENAPRED/
GAB

Realizar evolução do 
Sistema de Gestão 
das Comunidades 
Terapêuticas (SISCT)

Sistema 
readequado

Mai/2021
SEDS/ 

SENAPRED/
GAB

Integrar o processo 
otimizado com o 
sistema de gestão 
das Comunidades 
Terapêuticas – SISCT

Processo 
otimizado

Mai/2021
SEDS/ 

SENAPRED/
GAB

Informações referentes a abril/2021
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Incluir a certificação 
facial nas Comuni-
dades Terapêuticas

Certificação 
facial imple-

mentada
Mai/2021

SEDS/ 
SENAPRED/

GAB

Implementar o Sistema 
Nacional de Prevenção

Sistema 
implementado

Mai/2021
SEDS/ 

SENAPRED/
GAB

Mapear e dimensionar 
a equipe

Mapeamento 
realizado

Mai/2021
SEDS/ 

SENAPRED/
GAB

Mapear necessidades 
de capacitação do 
corpo técnico

Necessidades 
mapeadas

Mai/2021
SEDS/ 

SENAPRED/
GAB

Realizar levantamento 
de projetos afetos à 
SENAPRED que 
tramitam no CN

Levantamento 
realizado

Mai/2021
SEDS/ 

SENAPRED/
GAB

Incluir o levantamento 
de projetos afetos à 
SENAPRED que tra-
mitam no Congresso 
Nacional no sistema 
E-gab

Projetos 
inclusos

Mai/2021
SEDS/ 

SENAPRED/
GAB

Realizar acompanha-
mento periódico de 
projetos afetos à 
SENAPRED que trami-
tam no CN via E-gab

Acompanha- 
mento reali- 

zado
Mai/2021

SEDS/ 
SENAPRED/

GAB

Promoção da 
Transparência

Mapear informações 
para construção de 
painel de indicadores

Mapeamento 
realizado

Mai/2021
SEDS/ 

SENAPRED/
GAB

Implantar painel de 
indicadores

Painel 
implementado

Mai/2021
SEDS/ 

SENAPRED/
GAB

Elaborar e divulgar 
relatórios de monitora-
mento e avaliação

Relatórios 
realizados

Ago/2021
SEDS/ 

SENAPRED/
GAB

Informações referentes a abril/2021
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AÇÕES

EIXO
SUBPROJETO/ 

INICIATIVA
ENTREGA PRAZO

UNIDADE
RESPONSÁVEL

Orçamentária/ 
Financeira

Elaborar planejamen-
to para a elaboração 
da Proposta Orça-
mentária para o ano 
seguinte no SISPOAD

Proposta 
Orçamentária 

concluída
Ago/2021

SEDS/ 
SENAPRED/

GAB

Realizar análise das 
Emendas impositivas 
de 2021

Análise 
concluída

Set/2021
SEDS/ 

SENAPRED/
GAB

Realizar levantamen-
to de Restos a Pagar 
Processados (RAP) 
disponível nos contra-
tos vigentes em 2021

Levantamento 
realizado

Mai/2021
SEDS/ 

SENAPRED/
GAB

Realizar levantamen- 
to de Termos de 
Execução Descentra- 
lizada com pagamen-
tos em 2021

Levantamento 
realizado

Mai/2021
SEDS/ 

SENAPRED/
GAB

Elaborar planilha de 
previsão de gastos 
por mês

Planilha 
concluída

Mai/2021
SEDS/ 

SENAPRED/
GAB

Realizar acompa- 
nhamento mensal da 
execução orçamentária

Acompanha-
mento mensal 

realizado
Mai/2021

SEDS/ 
SENAPRED/

GAB

Elaborar plano de in-
cremento de recursos 
extraorçamentários

Formulários 
de Créditos 
Adicionais 
preenchido

Jun/2021
SEDS/ 

SENAPRED/
GAB

Informações referentes a abril/2021
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JOGOS ESCOLARES 
BRASILEIROS

DESCRIÇÃO

Fortalecimento do desporto educacional por meio de 

competições de excelência em categorias de idades 

de formação.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DOS JEBS

• Difundir atividades esportivas para crianças 

e jovens.

• Trabalhar os valores intrínsecos do esporte 

educacional com crianças e jovens. 

METAS E INDICADORES

• Meta 1: Incentivar a realização de pelo menos 

uma competição anual, com foco na cidadania.

• Indicador 1: Frequência anual dos JEBs.

• Meta 2: Atingir 50% das escolas das redes de 

ensino fundamental.

• Indicador 2: Percentual de escolas do ensino 

fundamental representadas nos JEBs.

• Meta 3: Incentivar novas modalidades esporti-

vas e paradesportivas nas fases nacionais.
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• Indicador 3: Quantidade de novas atividades 

esportivas e paradesportivas incluídas nos JEBs.

• Meta 4: Utilizar os resultados da fase nacional 

JEBs como seletiva para os Jogos Escolares 

Sul-Americanos.

• Indicador 4: Resultados do JEBs utilizados 

como seletivas para os Jogos Estudantis 

Sul-americanos.

• Meta 5: Ter a representatividade de 100% de 

unidades federativas em competições educa-

cionais nacionais. 

• Indicador 5: Percentual das unidades federati-

vas representadas nos JEBs.

ENTREGAS E VALOR PÚBLICO GERADO  

Difusão de atividades esportivas para crianças e 

jovens e desenvolvimento dos valores intrínsecos do 

esporte educacional.

Informações referentes a abril/2021
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AÇÕES

EIXO
SUBPROJETO/ 

INICIATIVA
ENTREGA PRAZO

UNIDADE
RESPONSÁVEL

Governança 
e Gestão

Elaborar proposta 
de Trabalho

Proposta 
elaborada

Mai/2021
SEESP/ 
SNELIS/

DEDAP/CGEE

Vincular a proposta à 
Plataforma +Brasil

Inclusão na 
Plataforma 

+Brasil
Mai/2021

SEESP/ 
SNELIS/

DEDAP/CGEE

Aprovar a Proposta 
de Trabalho

Proposta 
aprovada

Mai/2021
SEESP/ 
SNELIS/

DEDAP/CGEE

Formalizar Plano 
de Trabalho

Proposta 
formalizada

Mai/2021
SEESP/ 
SNELIS/

DEDAP/CGEE

Criar GT para revisão, 
simplificação, conso- 
lidação e aperfeiçoa-
mento de normativos 
visando a desburocra-
tização

Normativos 
atualizados

Mai/2021
SEESP/ 
SNELIS/

DEDAP/CGEE

Mapear processos e 
fluxos de trabalho

Processos 
mapeados

Ago/2021
SEESP/ 
SNELIS/

DEDAP/CGEE

Implantar processos 
otimizados e padro- 
nizados

Normativos 
atualizados e 
sistemas de 
automação 
implantados

Nov/2021
SEESP/ 
SNELIS/

DEDAP/CGEE

Avaliar e Monitorar 
Plano de Ação

Relatório de 
avaliação e 

monitoramento
Dez/2021

SEESP/ 
SNELIS/

DEDAP/CGEE

Revisar Plano de Ação Plano revisado Jan/2022
SEESP/ 
SNELIS/

DEDAP/CGEE

Informações referentes a abril/2021
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AÇÕES

EIXO
SUBPROJETO/ 

INICIATIVA
ENTREGA PRAZO

UNIDADE
RESPONSÁVEL

Comunicação

Implementar o Site 
do JEBs

Site do JEBs Jun/2021
SEESP/ 
SNELIS/

DEDAP/CGEE

Realizar a entrega 
de uniformes aos 
estudantes

Uniformes 
entregues

Set/2021
SEESP/ 
SNELIS/

DEDAP/CGEE

Realizar a ativações de 
mídia arena do evento

Mídias em 
operação

Out/2021
SEESP/ 
SNELIS/

DEDAP/CGEE

Subsidiar plano 
de comunicação

Plano de 
comunicação

Mai/2021
SEESP/ 

SNELIS/GAB

Implementar plano 
de comunicação

Plano de 
comunicação 
implementado

Jul/2021
SEESP/ 

SNELIS/GAB

Soluções 
Tecnológicas/

Logísticas/
Administra-

tivas

Implementar plano 
de comunicação

Plano de 
comunicação 
implementado

Jul/2021
SEESP/ 

SNELIS/GAB

Mapear necessidades 
de capacitação do 
corpo técnico

Necessidades 
mapeadas

Jun/2021
SEESP/ 
SNELIS/

DEDAP/CGEE

Estabelecer indica-
dores de desempenho 
de processos

Indicadores 
de processos 
estabelecidos

Dez/2021
SEESP/ 

SNELIS/GAB

Promoção da 
Transparência

Mapear informações 
para construção de 
painel de indicadores

Mapeamento
realizado

Set/2021
SEESP/ 

SNELIS/GAB

Implantar painel 
de indicadores

Painel 
implementado

Set/2021
SEESP/ 

SNELIS/GAB

Elaborar e divulgar 
relatórios de monitora-
mento e avaliação

Relatórios Dez/2021
SEESP/ 

SNELIS/GAB

Informações referentes a abril/2021
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AÇÕES

EIXO
SUBPROJETO/ 

INICIATIVA
ENTREGA PRAZO

UNIDADE
RESPONSÁVEL

Orçamentária/ 
Financeira

Implementar a Certifi-
cação Orçamentária

Certificação 
orçamentária

Mai/2021
SEESP/ 
SNELIS/

DEDAP/CGEE

Criar plano de gover-
nança orçamentária 
2021/22

Plano criado Jun/2021
SEESP/ 

SNELIS/GAB

Revisar plano de gover-
nança orçamentária

Plano revisto Set/2021
SEESP/ 

SNELIS/GAB

Informações referentes a abril/2021
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LEI DE INCENTIVO 
AO ESPORTE

DESCRIÇÃO

Permite que recursos provenientes de renúncia fiscal 

sejam aplicados em projetos das diversas manifesta-

ções desportivas e paradesportivas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DA LIE 

Fomentar projetos desportivos e paradesportivos a par-

tir de recursos provenientes de renúncia fiscal.

METAS E INDICADORES

• Meta 1: Incentivar a diversificação das manifes-

tações desportivas nos projetos apresentados 

na Lei de Incentivo ao Esporte.

• Indicador 1: Campanhas junto às redes sociais 

do Ministério da Cidadania sobre a possibilida-

de de apresentar diversos projetos, em diferen-

tes manifestações desportivas.

• Meta 2: Incentivar proposição de projetos em 

localidades consideradas de alta vulnerabilida-

de social.

• Indicador 2: Propositura legislativa, com vistas 

ao aperfeiçoamento da Política Pública da Lei 

Informações referentes a abril/2021
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de Incentivo ao Esporte, em locais com alta vul-

nerabilidade social. 

• Meta 3: Incentivar a proposição de projetos em 

todo território nacional, com ênfase nas regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil.

• Indicador 3: Propositura legislativa, com vistas 

ao aperfeiçoamento da Política Pública da Lei 

de Incentivo ao Esporte, nas regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste do Brasil.

ENTREGAS E VALOR PÚBLICO GERADO  

Financiamento de projetos esportivos e paradesporti-

vos suportados por incentivos ficais.

Informações referentes a abril/2021
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AÇÕES

EIXO
SUBPROJETO/ 

INICIATIVA
ENTREGA PRAZO

UNIDADE
RESPONSÁVEL

Comunicação

Criar plano de 
comunicação

Plano de 
comunicação

Mai/2021
SEESP/ 

SENIFE/GAB

Implementar plano 
de comunicação

Plano de 
comunicação 
implementado

Jul/2021
SEESP/ 

SENIFE/GAB

Avaliar relatório de de-
sempenho dos canais 
de comunicação digi-
tais e das campanhas 
de comunicações

Relatórios Out/2021
SEESP/ 

SENIFE/GAB

Soluções 
Tecnológicas/

Logísticas/
Administra-

tivas

Realizar inventário do 
passivo de Prestações 
de Contas Final - PCF 
pendentes de análise

Relatórios Mai/2021
SEESP/ 
SENIFE/ 
CGDPE

Implantar plano de 
ação para finalizar 
análises do Passivo 
de PCF

Plano de ação 
implementado

Out/2021
SEESP/ 
SENIFE/ 
CGDPE

Mapear e dimensionar 
equipe

Mapeamento 
realizado

Mai/2021
SEESP/ 

SENIFE/GAB

Mapear necessidades 
de capacitação do 
corpo técnico

Necessidades 
mapeadas

Jun/2021
SEESP/ 

SENIFE/GAB

Promoção da 
Transparência

Mapear informações 
para construção de 
painel de indicadores

Mapeamento 
realizado

Jun/2021
SEESP/ 

SENIFE/GAB

Implantar painel de 
indicadores

Painel 
implementado

Out/2021
SEESP/ 

SENIFE/GAB

Elaborar e divulgar 
relatórios de gestão

Relatórios Mai/2021
SEESP/ 

SENIFE/GAB

Informações referentes a abril/2021
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POLÍTICA ANTIDOPAGEM

DESCRIÇÃO

Ações de educação, prevenção, dissuasão e inteligência 

para consolidar a consciência antidopagem e defender 

o direito dos atletas de participarem de competições 

esportivas livres de quaisquer formas de dopagem. 

Atua no combate à dopagem, de forma preventiva, rea-

lizando ações educacionais junto aos diversos públicos 

envolvidos no esporte e realizando testes de sangue e 

urina, dentro e fora de competições.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DA POLÍTICA ANTIDOPAGEM 

Melhorar o desempenho esportivo do Brasil, fortalecen-

do a cultura do jogo limpo.

METAS E INDICADORES

• Meta 1: Manter o controle da dopagem no Brasil 

dentro da conformidade com a WADA e com 

a UNESCO.

• Indicador 1: Cumprimento das normas de con-

formidade emanadas pela Agência Mundial 

Antidopagem – AMA/WADA e pela Convenção 

Internacional Contra o Doping nos Esportes da 

UNESCO (2005).

Informações referentes a abril/2021
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• Meta 2: Realizar controles de dopagem em no 

mínimo 15 esportes/modalidades.

• Indicador 2: Número de esportes/modalidades 

com controle de dopagem. 

• Meta 3: Aumentar em 10% a quantidade de tes-

tes realizados.

• Indicador 3: Taxa de crescimento do número de 

amostras válidas.

• Meta 4: Aumentar em 20% o público alcançado 

pelas ações de educação antidopagem em rela-

ção à 2020.

• Indicador 4: Taxa de crescimento do público 

alcançado por ações de educação antidopagem. 

ENTREGAS E VALOR PÚBLICO GERADO  

Realização do controle de dopagem no esporte e dis-

seminação de informação e educação para a promoção 

do jogo limpo, justo e íntegro, como direito fundamen-

tal dos atletas, incluindo a promoção à saúde.

Informações referentes a abril/2021



33

AÇÕES

EIXO
SUBPROJETO/ 

INICIATIVA
ENTREGA PRAZO

UNIDADE
RESPONSÁVEL

Governança 
e Gestão

Mapear processos e 
fluxos de trabalho

Processos 
mapeados

Ago/2021

SEESP/ 
ABCD/DIREX 

SEESP/ 
ABCD/DITEC

Mapear risco
Mapeamento 

realizado
Dez/2021

SEESP/ 
ABCD/DIREX

Implantar processos 
otimizados, padroniza-
dos e automatizados

Normativos 
atualizados e 
sistemas de 
automação 
implantados

Nov/2021

SEESP/ 
ABCD/DIREX

 
SEESP/ABCD/

DITEC

Implantar processos de 
gerenciamento de risco

Processos 
de gerencia-

mento implan-
tados

Nov/2021

SEESP/ 
ABCD/DIREX

 
SEESP/ 

ABCD/DITEC

Avaliar e Monitorar 
Plano de Ação

Relatório de 
Avaliação e 

Monitoramento
Dez/2021

SEESP/ 
ABCD/GAB

Revisar Plano de Ação Plano revisado Jan/2022
SEESP/ 

ABCD/GAB

Comunicação

Criar plano de comu-
nicação

Plano de 
comunicação

Mai/2021
SEESP/ 

ABCD/GAB

Implementar plano 
de comunicação

Plano de 
comunicação 
implementado

Jul/2021
SEESP/ 

ABCD/GAB

Avaliar relatório de de-
sempenho dos canais 
de comunicação digi-
tais e das campanhas 
de comunicações

Relatórios Out/2021
SEESP/ 

ABCD/GAB

Informações referentes a abril/2021
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AÇÕES

EIXO
SUBPROJETO/ 

INICIATIVA
ENTREGA PRAZO

UNIDADE
RESPONSÁVEL

Integração 
de Políticas e 

Parcerias

Mapear parcerias com 
a iniciativa privada, 
organismos interna-
cionais e órgãos da 
administração direta e 
indireta da União e de-
mais entes federados 

Parcerias 
mapeadas

Jul/2021

SEESP/ 
ABCD/DIREX  

SEESP/ 
ABCD/DITEC

Implementar parce-
rias com a iniciativa 
privada, organismos 
internacionais e órgãos 
da administração 
direta e indireta da 
União e demais entes 
federados

Parcerias 
implementadas

Set/2021

SEESP/ 
ABCD/DIREX

 
SEESP/ 

ABCD/DITEC

Soluções 
Tecnológicas/

Logísticas/
Administra-

tivas

Mapear e dimensionar 
equipe

Mapeamento 
realizado

Mai/2021
SEESP/ 

ABCD/GAB

Mapear necessidades 
de capacitação do 
corpo técnico

Necessidades 
mapeadas

Mai/2021

SEESP/ 
ABCD/DIREX

 
SEESP/ABCD/

DITEC

Estabelecer indica-
dores de desempenho 
de processos

Indicadores 
de processos 
estabelecidos

Mai/2021

SEESP/ 
ABCD/GAB 

SEESP/ 
ABCD/DIREX

SEESP/ 
ABCD/DITEC

Implementar painel 
de monitoramento de 
processos

Indicadores de 
processos im-
plementados

Jun/2021
SEESP/ 

ABCD/GAB

Informações referentes a abril/2021
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AÇÕES

EIXO
SUBPROJETO/ 

INICIATIVA
ENTREGA PRAZO

UNIDADE
RESPONSÁVEL

Promoção da 
Transparência

Mapear informações 
para construção de 
painel de indicadores

Mapeamento 
realizado

Mai/2021
SEESP/ 

ABCD/GAB

Implantar painel de 
indicadores

Painel 
implemento

Mai/2021
SEESP/ 

ABCD/GAB

Elaborar e divulgar 
relatórios de monitora-
mento e avaliação

Relatórios Jun/2021
SEESP/ 

ABCD/GAB

Orçamentária/ 
Financeira

Criar plano de gover-
nança orçamentária 
2021/22

Plano criado Mai/2021

SEESP/ 
ABCD/DIREX

SEESP/ 
ABCD/DITEC

Avaliar a suficiên-
cia dos recursos 
disponíveis para o 
Programa

Relatório de 
Avaliação

Mai/2021

SEESP/ 
ABCD/DIREX

SEESP/ 
ABCD/DITEC

Analisar possíveis par-
cerias para execução 
descentralizada de re-
cursos orçamentários 
(MEC, MJ, MS, etc)

Parcerias 
mapeadas

Jun/2021

SEESP/ 
ABCD/DIREX

SEESP/ 
ABCD/DITEC

Elaborar plano para in-
cremento de recursos 
extraorçamentários

Plano 
elaborado

Mai/2021

SEESP/ 
ABCD/DIREX

SEESP/ 
ABCD/DITEC

Elaborar parecer técni-
co para PLOA 2022 
(utilizar metodologia 
ex-ante Casa Civil)

Parecer 
elaborado

Jul/2021

SEESP/ 
ABCD/DIREX

SEESP/ 
ABCD/DITEC

Revisar plano de gover-

nança orçamentária
Plano revisto Set/2021

SEESP/ 
ABCD/GAB

Informações referentes a abril/2021
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PROGRAMA BOLSA ATLETA

DESCRIÇÃO

Apoio financeiro mensal a atletas de alto rendimento, 

a partir de 14 anos, que tenham obtido bons resulta-

dos em competições nacionais e internacionais.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PROGRAMA

BOLSA ATLETA

• Contribuir para a melhoria do desempenho 

esportivo do Brasil.

• Propiciar melhores condições para que o atleta 

atinja sua excelência esportiva.  

METAS E INDICADORES

• Meta 1: Ampliar em 5% o número de atletas da 

base beneficiados.

• Indicador 1: Taxa de crescimento anual do nú-

mero de atletas de base beneficiados com o 

Bolsa Atleta (ano base 2018).

• Meta 2: Atender 100% dos atletas olímpicos 

e paralímpicos de nível internacional que se 

candidatarem e preencherem os requisitos.

• Indicador 2: Percentual de atletas olímpicos e 

paralímpicos de nível internacional beneficiados 

com o Bolsa Atleta.

Informações referentes a abril/2021
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ENTREGAS E VALOR PÚBLICO GERADO

• Resultado esportivo.

• Orgulho nacional.

• Fortalecimento da economia do esporte.

• Referências positivas para a sociedade.

• Desenvolvimento do potencial humano.

• Imagem positiva do Brasil.

AÇÕES

EIXO
SUBPROJETO/ 

INICIATIVA
ENTREGA PRAZO

UNIDADE
RESPONSÁVEL

Governança 
e Gestão

Revisar e aperfeiçoar 
normativos visando a 
desburocratização

Normativos 
atualizados

Dez/2021
SEESP/
SNEAR/ 
CGPBA

Mapear processos e 
fluxos de trabalho

Processos 
mapeados

Ago/2021
SEESP/
SNEAR/ 
CGPBA

Mapear riscos
Mapeamento 

realizado
Set/2021

SEESP/
SNEAR/ 
CGPBA

Implantar processos 
otimizados, padroniza-
dos e automatizados

Normativos 
atualizados e 
sistemas de 
automação 
implantados

Nov/2021
SEESP/
SNEAR/ 
CGPBA

Implantar processos de 
gerenciamento de risco

Processos de 
gerenciamento 

implantados
Nov/2021

SEESP/
SNEAR/ 
CGPBA

Avaliar e Monitorar do 
Plano de Ação

Relatório de 
Avaliação e 

Monitoramento
Dez/2021

SEESP/
SNEAR/ 
CGPBA

Revisar Plano de Ação Plano revisado Fev/2022
SEESP/
SNEAR/ 
CGPBA

Informações referentes a abril/2021
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AÇÕES

EIXO
SUBPROJETO/ 

INICIATIVA
ENTREGA PRAZO

UNIDADE
RESPONSÁVEL

Soluções 
Tecnológicas/

Logísticas/
Administra-

tivas

Inventariar sistemas 
existentes e suas 
funcionalidades

Soluções 
tecnológicas 
mapeadas

Mai/2021
SEESP/
SNEAR/ 
CGPBA

Otimizar processos 
a partir do novo 
sistema de gestão 
do programa

Processo 
otimizado

Set/2021
SEESP/
SNEAR/ 
CGPBA

Mapear e dimensionar 
a equipe técnica

Mapeamento 
realizado

Mai/2021
SEESP/
SNEAR/ 
CGPBA

Mapear as necessi-
dades de capacitação 
do corpo técnico

Necessidades 
mapeadas

Mai/2021
SEESP/
SNEAR/ 
CGPBA

Estabelecer indica-
dores de desempenho 
de processos

Indicadores 
de processos 
estabelecidos

Jun/2021
SEESP/
SNEAR/ 
CGPBA

Promoção da 
Transparência

Mapear informações 
para construção de 
painel de indicadores

Mapeamento 
realizado

Jul/2021
SEESP/
SNEAR/ 
CGPBA

Implantar painel 
de indicadores

Painel 
implementado

Ago/2021
SEESP/
SNEAR/ 
CGPBA

Elaborar e disponibi-
lizar relatório para 
consulta externa

Relatórios dis-
ponibilizados

Set/2021
SEESP/
SNEAR/ 
CGPBA

Orçamentária/ 
Financeira

Criar plano de gover-
nança orçamentária 
2021/22

Plano criado Jun/2021
SEESP/

SNEAR/GAB

Avaliar a suficiên-
cia dos recursos 
disponíveis para o 
Programa

Relatório 
de Avaliação

Mai/2021
SEESP/

SNEAR/GAB

Elaborar plano para in-
cremento de recursos 
extraorçamentários

Plano 
elaborado

Mai/2021
SEESP/

SNEAR/GAB

Informações referentes a abril/2021
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Elaborar parecer técni-
co para PLOA 2022 
(utilizar metodologia 
ex-ante Casa Civil)

Parecer 
elaborado

Jul/2021
SEESP/

SNEAR/GAB

Revisar plano de gover-
nança orçamentária

Plano revisto Fev/2022
SEESP/

SNEAR/GAB

Informações referentes a abril/2021
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PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

DESCRIÇÃO

Programa de transferência condicionada de renda 

para alívio imediato e quebra do ciclo da pobreza 

entre gerações.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PROGRAMA 

BRASIL FAMÍLIA

• Mitigar a situação da vulnerabilidade de renda, do 

acesso a serviços de educação, saúde e assistên-

cia social e de inserção no mercado de trabalho.

• Interromper o ciclo intergeracional de pobreza.  

METAS E INDICADORES

• Meta 1: Atender, em 2021, 100% das famílias em 

situação de pobreza.

• Indicador 1: Taxa de Cobertura das Famílias Be-

neficiárias do PBF.

ENTREGAS E VALOR PÚBLICO GERADO

Redução da situação de vulnerabilidade por meio da 

transferência direta de recursos para o cidadão. Arti-

culação de políticas de saúde, assistência e educação 

para oferecer iniciativas de inserção no mercado de tra-

Informações referentes a abril/2021
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AÇÕES

EIXO
SUBPROJETO/ 

INICIATIVA
ENTREGA PRAZO

UNIDADE
RESPONSÁVEL

Governança 
e Gestão

Elaborar proposta de 
atualização da Lei nº 
10.836/2004 e Decreto 
regulamentador 

Publicação 
da Lei nº 

10.836/2004 
e Decreto 

regulamenta-
dor atualizados

Mai/2021
SEDS/ 

SENARC/GAB 

Elaborar novo contrato 
Caixa para PBF 2021

Publicação do 
contrato

Mai/2021
SEDS/ 

SENARC/GAB

Implantar nova 
modalidade de pa-
gamentos no Bolsa 
Família: Poupança 
Social Digital

Migração 
automática do 

público não 
bancarizada 

para Poupança 
Social Digital

Mai/2021
SEDS/ 

SENARC/ 
DEBEN

Implementar aprimora-
mento de condicionali-
dades do PBF

Atos normati-
vos e sistemas 

de gestão 
atualizados

Mar/2022
SEDS/ 

SENARC/ 
DECON

Implementar aprimo-
ramento da gestão de 
fiscalização, cobrança 
e ressarcimento

Atos normati-
vos e sistemas 

de gestão 
atualizados

Dez/2021
SEDS/ 

SENARC/
DEOP

Implementar Novo IGD 
Municipal e Estadual

Atos normati-
vos e sistemas 

de gestão 
atualizados

Dez/2021
SEDS/ 

SENARC/
DEOP

Implementar políticas 

de incentivo à inserção 

de beneficiários do 

PBF no mercado de 

trabalho

Atos normati-
vos publicados

Dez/2021
SEDS/ 

SENARC/ 
DECON

balho, aumento de autonomia das famílias e melhores 

condições de vida.

Informações referentes a abril/2021
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Criar GT para revisão, 
simplificação, conso- 
lidação e aperfeiçoa-
mento de normativos 
visando a desburocra-
tização

Normativos 
atualizados

Ago/2021
SEDS/ 

SENARC/GAB

Implantar processos de 
gerenciamento de risco

Processos de 
gerenciamento 

implantados
Fev/2022

SEDS/ 
SENARC/GAB

Mapear e avaliar 
processos e fluxos  
de trabalho

Processos 
mapeados 
e avaliados

Ago/2021
SEDS/ 

SENARC/GAB

Implantar processos 
otimizados e padroni-
zados

Processos 
padronizados 
e otimizados

Nov/2021
SEDS/ 

SENARC/GAB

Mapear risco
Mapeamento 

realizado
Dez/2021

SEDS/ 
SENARC/GAB

Avaliar e monitorar 
o Plano de Ação

Relatório de 
Avaliação e 

Monitoramento
Dez/2021

SEDS/ 
SENARC/GAB

Revisar o Plano 
de Ação

Plano revisado Jan/2022
SEDS/ 

SENARC/GAB

Comunicação

Fornecer subsídios do 
Programa Bolsa Família 
para elaboração da 
jornada do cidadão no 
Plano de Comunicação 
de Utilidade Pública do 
Ministério da Cidadania 
e sugestão de conteú-
dos para os aplicativos 
e para as redes sociais

Fornecimento 
dos subsídios 
e sugestões 

de conteúdos

Mai/2021
SEDS/ 

SENARC/GAB

Avaliar relatório de de-
sempenho dos canais 
de comunicação digi-
tais e das campanhas 
de comunicações

Relatório de 
desempenho 

avaliado
Out/2021

SEDS/ 
SENARC/GAB

Informações referentes a abril/2021
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AÇÕES

EIXO
SUBPROJETO/ 

INICIATIVA
ENTREGA PRAZO

UNIDADE
RESPONSÁVEL

Integração 
de Políticas e 

Parcerias

Elaborar cronograma 
e ações planejadas de 
eventos para 2021 

Cronograma 
elaborado

Mai/2021
SEDS/ 

SENARC/GAB

Elaborar cronograma 
e ações de formação e 
capacitação para 2021 

Cronograma 
elaborado

Mai/2021
SEDS/ 

SENARC/GAB

Elaborar plano de 
trabalho para ampliação 
das ações do “Futuro 
na Mão” com inclusão 
de 3 eixos de trabalho: 
“Plataforma digital”, 
“Educação Financeira” e 
“Inovação tecnológica e 
empreendedorismo”

Plano de 
trabalho 

elaborado
Mai/2021

SEDS/ 
SENARC/GAB

Acompanhar con-
tratação de consultoria 
especializada para 
gerar evidências visan-
do recomendação de 
possível desenho de 
política: “Microsseguro 
e Poupança”

Parceria im-
plementada 
e entrega 

de relatório 
final com

recomendações
políticas 

Mai/2021
SEDS/ 

SENARC/GAB

Acompanhar con-
tratação consultoria 
especializada para 
elaboração de propos-
ta de possibilidades 
de redesenho da “Re-
gra de permanência” 
do Programa

Parceria para 
contratação 
implementa-
da e entrega 
da proposta 
redesenho

Mai/2021
SEDS/ 

SENARC/GAB

Contratar consultoria 
especializada para 
elaboração de propos-
tas de “Redesenho do 
IGD”, “Emancipação” 
e “Empregabilidade/
Acompanhamento da 
evolução laboral”

Ago/2021
SEDS/ 

SENARC/GAB

Parceria para 
contratação 

implementada, 
entrega das 

propostas de 
redesenho e 

recomendações 
de políticas

Informações referentes a abril/2021
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AÇÕES

EIXO
SUBPROJETO/ 

INICIATIVA
ENTREGA PRAZO

UNIDADE
RESPONSÁVEL

Soluções 
Tecnológicas/

Logísticas/
Administra-

tivas

Realizar inventário de 
sistemas existentes e 
suas funcionalidades 

Soluções 
tecnológicas 
mapeadas

Mai/2021
SEDS/ 

SENARC/GAB

Fornecer insumos para 
integração do proces-
so otimizado com os 
sistemas de gestão 
do Programa

Processo 
otimizado

Mai/2021
SEDS/ 

SENARC/GAB

Implantar o SIBEC V2 
(Sistema de Benefícios 
ao Cidadão) para 
gestão de benefício 
avançada do Programa

Sistema 
implantado

Jul/2021
SEDS/ 

SENARC/ 
DEBEN

Mapear e dimensionar 
a equipe técnica e 
administrativa para 
funcionamento do 
Programa

Mapeamento 
realizado

Ago/2021
SEDS/ 

SENARC/GAB

Mapear necessidades 
de capacitação do 
corpo técnico e 
administrativa

Necessidades 
mapeadas

Ago/2021
SEDS/ 

SENARC/GAB

Estabelecer indica-
dores de desempenho 
de processos

Indicadores 
de processos 
estabelecidos

Nov/2021
SEDS/ 

SENARC/GAB

Implementar painel 
de monitoramento 
de processos

Indicadores de 
processos im-
plementados

Dez/2021
SEDS/ 

SENARC/GAB

Promoção da 
Transparência

Mapear informações 
e propor indicadores 
para construção de 
painel executivo

Mapeamento 
realizado e 

apresentação 
das propostas 
de indicadores

Mai/2021
SEDS/ 

SENARC/GAB

Informações referentes a abril/2021
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AÇÕES

EIXO
SUBPROJETO/ 

INICIATIVA
ENTREGA PRAZO

UNIDADE
RESPONSÁVEL

Orçamentária/ 
Financeira

Criar plano de gover-
nança orçamentária 
2021/22 

Plano criado Jul/2021
SEDS/ 

SENARC/
DEOP

Avaliar a suficiên-
cia dos recursos 
disponíveis para o 
Programa

Relatório de 
Avaliação

Jul/2021
SEDS/ 

SENARC/
DEOP

Analisar possíveis par-
cerias para execução 
descentralizada de re-
cursos orçamentários 
(MEC, MCTI e SEE)

Parcerias 
mapeadas

Mai/2021
SEDS/ 

SENARC/
DEOP

Elaborar parecer técni-
co para PLOA 2022 

Parecer 
elaborado

Ago/2021
SEDS/ 

SENARC/
DEOP

Acompanhar o plano 
de governança orça-
mentária

Plano acom-
panhado

Nov/2021
SEDS/ 

SENARC/
DEOP

Informações referentes a abril/2021
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PROGRAMA CISTERNAS

DESCRIÇÃO

Implantação de Equipamentos de Acesso à Água 

para Consumo Humano.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PROGRAMA CISTERNAS

Promover o acesso à água para o consumo humano (re-

sidências e escolas) e para a produção.  

METAS E INDICADORES

• Meta 1: Instalar 2.240 cisternas em escolas pú-

blicas rurais na Região Norte.

• Indicador 1: Número de Cisternas instaladas em 

Escolas Públicas Rurais Norte.

• Meta 2: Contratar 2.000 cisternas para escolas 

públicas rurais na Região Nordeste.

• Indicador 2: Número de Cisternas Contratadas 

em Escolas Públicas Rurais Nordeste.

• Meta 3: Contratar 8.000 cisternas para resi-

dências.

• Indicador 3: Número de Cisternas Contratadas 

em Residências.

Informações referentes a abril/2021
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ENTREGAS E VALOR PÚBLICO GERADO

Acesso à água para o consumo humano e para a pro-

dução de alimentos por meio da implementação de 

tecnologias simples e de baixo custo.

AÇÕES

EIXO
SUBPROJETO/ 

INICIATIVA
ENTREGA PRAZO

UNIDADE
RESPONSÁVEL

Governança 
e Gestão

Criar comissão para 
atualização preços das 
cisternas

Normativos 
atualizados

Mai/2021
SEDS/SEISP/

DEFISP

Publicar os Normativos 
de Atualizações de 
Preços

Normativos 
publicados

Mai/2021
SEDS/SEISP/

DEFISP

Revisar Instruções 
Operacionais

Instruções 
Publicadas

Mar/2022
SEDS/SEISP/

DEFISP

Comunicação

Subsidiar a DICOM 
para elaboração de 
plano de comunicação

Plano de 
comunicação 

elaborado
Mai/2021

SEDS/SEISP/
GAB

Acompanhar a imple-
mentação do plano de 
comunicação

Plano de 
comunicação 
implementado

Jul/2021
SEDS/SEISP/

GAB

Avaliar relatórios de 
desempenho dos canais 
de comunicação digitais 
e das campanhas de 
comunicações

Relatórios 
avaliados

Ago/2021
SEDS/SEISP/

GAB

Integração 
de Políticas e 

Parcerias

Mapear parcerias com 
a iniciativa privada, 
organismos interna-
cionais e órgãos da 
administração direta e 
indireta da União e de-
mais entes federados

Parcerias 
mapeadas

Jun/2021
SEDS/SEISP/

DEFISP

Informações referentes a abril/2021
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Formalizar parceria 
com BNDES e FBB 
para execução de 
Cisternas escolares 
no Nordeste e 
Centro-Oeste

ACT firmado Mai/2021
SEDS/SEISP/

DEFISP

Elaborar Projeto para 
parceria internacional 
com agências de fo-
mento internacionais

Projeto 
elaborado

Mai/2021
SEDS/SEISP/

DEFISP

Soluções 
Tecnológicas/

Logísticas/
Administra-

tivas

Desenvolver o Sistema 
SigCisternas

SigCisternas 
desenvolvido

Mai/2021
SEDS/SEISP/

GAB

Dimensionar a equipe
Mapeamento 

realizado
Mai/2021

SEDS/SEISP/
GAB

Ampliar o número 
de servidores no 
corpo técnico

Equipe 
ampliada

Mai/2021
SEDS/SEISP/

GAB

Realizar mapeamento 
de processos

Mapeamento 
de processos 

realizado
Ago/2021

SEDS/SEISP/
DEFISP/CGAAG

Promoção da 
Transparência

Disponibilizar os dados 
para atualização do 
VISDATA (Visualizador 
de dados Sociais)

Dados dis-
ponibilizados

Mai/2021
SEDS/SEISP/

DEFISP/CGAAG

Orçamentária/ 
Financeira

Analisar possíveis par-
cerias para execução 
descentralizada de re-
cursos orçamentários

Parcerias 
mapeadas

Mai/2021
SEDS/SEISP/

GAB

Elaborar plano para in-
cremento de recursos 
extraorçamentários 
através de Emendas

Plano
elaborado

Mai/2021
SEDS/SEISP/

GAB

Elaborar parecer técni-
co para PLOA 2022 
(metodologia ex-ante 
Casa Civil)

Parecer 
elaborado

Jul/2021
SEDS/SEISP/

GAB

Informações referentes a abril/2021



Informações referentes a abril/2021

49

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

DESCRIÇÃO

Busca a promoção e desenvolvimento integral das 

crianças na primeira infância, considerando sua famí-

lia e seu contexto de vida.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PROGRAMA 

CRIANÇA FELIZ

Promover o desenvolvimento integral de crianças du-

rante a primeira infância. 

METAS E INDICADORES

• Meta 1: Aumentar em 100% o número de crian-

ças e gestantes atendidas pelo PCF em relação 

ao ano anterior.

• Indicador 1: Taxa de Incremento de Crianças e 

Gestantes Atendidas.

• Meta 2: Treinar 95% dos visitadores do PCF 

• Indicador 2: Taxa de Visitadores Treinados.

ENTREGAS E VALOR PÚBLICO GERADO

Promove o desenvolvimento humano a partir do apoio 

e do acompanhamento do desenvolvimento infantil in-

tegral na primeira infância.



Informações referentes a abril/2021
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AÇÕES

EIXO
SUBPROJETO/ 

INICIATIVA
ENTREGA PRAZO

UNIDADE
RESPONSÁVEL

Governança 
e Gestão

Revisar, simplificar, 
consolidar e aper-
feiçoar normativos 
visando a desburocra-
tização

Normativos 
atualizados

Jul/2021
SEDS/SNAPI/

GAB

Mapear processos e 
fluxos de trabalho

Processos 
mapeados

Dez/2021

SEDS/SNAPI/
GAB

SEDS/SNAPI/
DAPI/ CGOF

Elaborar Mapeamento 
de risco

Mapeamento 
realizado

Dez/2021

SEDS/SNAPI/
GAB

SEDS/SNAPI/
DAPI/ CGOF

Implantar processos de 
gerenciamento de risco

Processos de 
gerenciamento 

implantados 
Jul/2022

SEDS/SNAPI/
GAB

SEDS/SNAPI/
DAPI/ CGOF

Comunicação

Criar plano de comu-
nicação específico do 
Programa Criança Feliz

Plano de 
comunicação 

elaborado
Jun/2021

SEDS/SNAPI/
DAPI

Implementar plano 
de comunicação es-
pecífico do Programa 
Criança Feliz

Plano de 
comunicação 
implementado

Dez/2021

SEDS/SNAPI/
GAB

SEDS/SNAPI/
DAPI

Subsidiar DICOM para 
plano de comunicação 
do Ministério

Plano de 
comunicação 

subsidiado
Jul/2021

SEDS/SNAPI/
GAB

SEDS/SNAPI/
DAPI



Informações referentes a abril/2021
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AÇÕES

EIXO
SUBPROJETO/ 

INICIATIVA
ENTREGA PRAZO

UNIDADE
RESPONSÁVEL

Integração 
de Políticas e 

Parcerias

Mapear parcerias com 
a iniciativa privada, 
organismos interna-
cionais e órgãos da 
administração direta e 
indireta da União e de-
mais entes federados 

Parcerias 
mapeadas

Mai/2021

SEDS/ 
SNAPI/GAB

SEDS/ 
SNAPI/DAPI

Implementar parce-
rias com a iniciativa 
privada, organismos 
internacionais e órgãos 
da administração direta 
e indireta da União e 
demais entes federados

Parcerias im-
plementadas

Dez/2022

SEDS/ 
SNAPI/GAB

SEDS/ 
SNAPI/DAPI

Elaborar plano de 
acompanhamento de 
atividades decorrentes 
das parcerias

Plano 
elaborado

Jun/2021

SEDS/ 
SNAPI/GAB

SEDS/ 
SNAPI/DAPI

Elaborar relatório de 
monitoramento 
das parcerias, desta-
cando as principais 
cooperações

Relatório 
elaborado 

Dez/2022

SEDS/ 
SNAPI/GAB

SEDS/ 
SNAPI/DAPI

Soluções 
Tecnológicas/

Logísticas/
Administra-

tivas

Elaborar inventário de 
sistemas existentes e 
suas funcionalidades

Soluções 
tecnológicas 
mapeadas

Mai/2021
SEDS/SNAPI/
DAPI/CGMGI

Corrigir e implemen-
tar ferramentas de 
melhorias e evoluções 
do Sistema e-PCF

Evoluções 
corrigidas e 

implementadas
Dez/2022

SEDS/SNAPI/
DAPI/CGMGI

Desevolver versão 2.0 
do Sistema e-PCF, 
com painéis de moni-
toramento

Painéis de 
monitoramento 
desenvolvidos 

Ago/2021
SEDS/ 

SNAPI/GAB



52

Desenvolver módu-
lo de simulação de 
repasse financeiro no 
sistema e-PCF

Módulo 
desenvolvido

Dez/2021
SEDS/ 

SNAPI/DAPI

Mapear o dimensiona-
mento da equipe

Mapeamento 
realizado

Mai/2021
SEDS/ 

SNAPI/DAPI

Mapear necessidades 
de capacitação do 
corpo técnico

Necessidades 
mapeadas

Ago/2021
SEDS/ 

SNAPI/DAPI

Promoção da 
Transparência

Mapear informações 
para construção de 
painel de indicadores

Mapeamento 
realizado

Mai/2021
SEDS/SNAPI/
DAPI/CGMGI

Implantar painel de 
indicadores

Painel 
implementado

Nov/2022
SEDS/ 

SNAPI/GAB

Elaborar e divulgar 
relatórios de monito-
ramento e avaliação

Relatórios 
elaborados e 
divulgados

Nov/2021
SEDS/SNAPI/
DAPI/CGMGI

Orçamentária/ 
Financeira

Criar plano de gover-
nança orçamentária 
2021/22

Plano criado Jun/2021
SEDS/ 

SNAPI/GAB

Avaliar a suficiên-
cia dos recursos 
disponíveis para o 
Programa

Relatório de 
Avaliação

Mai/2021
SEDS/ 

SNAPI/GAB

Informações referentes a abril/2021
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PROGRAMA DE AQUISIÇÃO 
DE ALIMENTOS

DESCRIÇÃO

O programa compra alimentos produzidos pela agricul-

tura familiar, com dispensa de licitação, e os destina às 

pessoas em situação de insegurança alimentar e nutri-

cional e àquelas atendidas pela rede socioassistencial 

e pela rede pública e filantrópica de ensino.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PAA

• Combater a insegurança alimentar e nutricional.

• Incentivar agricultura familiar.

• Fomentar circuitos curtos de comercialização.

METAS E INDICADORES

• Meta 1: Ampliar o percentual de agricultores 

familiares beneficiados pelo Programa de Aqui-

sição de Alimentos localizados em municípios 

em situação de pobreza, extrema pobreza e in-

segurança alimentar e nutricional para 70%, em 

2021, e 75%, em 2022.

• Indicador 1: Taxa de Agricultores Familiares 

beneficiados pelo PAA localizados em municí-

pios prioritários.

Informações referentes a abril/2021
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ENTREGAS E VALOR PÚBLICO GERADO  

Garante condições de segurança alimentar para famí-

lias em situação de vulnerabilidade social. Estimula a 

produção de alimentos saudáveis em todas as regiões e 

gera renda às famílias de agricultores rurais.

AÇÕES

EIXO
SUBPROJETO/ 

INICIATIVA
ENTREGA PRAZO

UNIDADE
RESPONSÁVEL

Orçamentária/ 
Financeira

Atualizar e divulgar 
os critérios de dis-
tribuição de recursos 
entre os executores

Critérios 
atualizados e 
divulgados

Mai/2021
SEDS/SEISP/

DECOMP/ 
CGPAA

Avaliar a suficiência 
dos recursos destina-
dos ao PAA

Avaliação 
realizada

Set/2021
SEDS/SEISP/

DECOMP

Elaborar plano para in-
cremento de recursos 
extraorçamentários

Plano 
elaborado

Set/2021
SEDS/SEISP/

DECOMP

Articular internamen-
to e com parceiros a 
proposição de emen-
das parlamentares no 
orçamento

Articulação 
realizada

Out/2021
SEDS/SEISP/

DECOMP

Governança 
e Gestão

Atualizar os norma-
tivos da modalidade 
Compra com Doação 
Simultânea

Resolução 
atualizada e 
publicada

Mai/2021
SEDS/SEISP/

DECOMP

Atualizar e simplificar 
o Manual Operativo do 
Termo de Adesão

Manual 
atualizado e 
publicado

Jun/2021

SEDS/SEISP/
DECOMP/

CGSIA

SEDS/SEISP/
DECOMP/ 

CGFAL

Informações referentes a abril/2021
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AÇÕES

EIXO
SUBPROJETO/ 

INICIATIVA
ENTREGA PRAZO

UNIDADE
RESPONSÁVEL

Comunicação

Subsidiar a DICOM 
para elaboração de 
plano de comunicação

Plano de 
comunicação 

elaborado
Mai/2021

SEDS/SEISP/
DECOMP

Acompanhar a imple-
mentação do plano de 
comunicação

Plano de 
comunicação 
implementado

Jul/2021
SEDS/SEISP/

DECOMP

Avaliar relatórios de 
desempenho dos 
canais de comuni-
cação digitais e das 
campanhas de comuni-
cações

Relatórios 
avaliados

Out/2021
SEDS/SEISP/

DECOMP

Integração 
de Políticas e 

Parcerias
Mapear parcerias

Parcerias 
mapeadas

Out/2021
SEDS/SEISP/

DECOMP

Soluções 
Tecnológicas/

Logísticas/
Administra-

tivas

Mapear alternativas 
para a construção do 
novo SISPAA (Sistema 
para execução do PAA)

Melhor 
alternativa 
identificada

Mai/2021
SEDS/SEISP/

DECOMP/ 
CGFAL

Desenvolver o 
novo SISPAA

Novo SISPAA 
desenvolvido

Dez/2021
SEDS/SEISP/

DECOMP

Mapear necessidades 
de capacitação do 
corpo técnico

Necessidades 
mapeadas

Mai/2021

SEDS/SEISP/
DECOMP/ 

CGFAL

SEDS/SEISP/
DECOMP/

CGILE

SEDS/SEISP/
DECOMP/

CGSIA
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Dimensionar a equipe
Mapeamento 

realizado
Mai/2021

SEDS/SEISP/
DECOMP

Capacitar executores 
do PAA

Capacitações 
realizadas

Out/2021

SEDS/SEISP/
DECOMP/ 

CGFAL

SEDS/SEISP/
DECOMP/

CGILE

SEDS/SEISP/
DECOMP/

CGSIA

Promoção da 
Transparência

Desenvolver novo 
PAADATA (Sistema 
que apresenta ao 
público informações 
sobre o PAA)

PAADATA 
desenvolvido

Out/2021

SEDS/SEISP/
DECOMP

SEDS/SEISP/
DECOMP/ 

CGMAS

Realizar pesquisa de 
avaliação dos impactos 
do PAA em parceria 
com o IPEA

Relatório 
e papers 

publicados
Dez/2021

SEDS/SEISP/
DECOMP

Informações referentes a abril/2021
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PROGRAMA SELEÇÕES 
DO FUTURO

DESCRIÇÃO

Programa visa incentivar, desenvolver e democratizar o 

acesso à formação esportiva em futebol para crianças 

e adolescentes (6 aos 17 anos), buscando garantir com 

qualidade o direito constitucional ao esporte, por meio 

da implantação de núcleos de futebol de base, masculi-

no e feminino, em todo o território nacional.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PROGRAMA SELEÇÕES 

DO FUTURO

Gerar condições e oportunidades para a prática do 

Futebol e suas modalidades derivadas (Futsal e Beach 

Soccer).

METAS E INDICADORES

• Meta 1: Implantar núcleos de futebol de base, 

futsal e beach soccer em regiões de maior vul-

nerabilidade social.

• Indicador 1: Número de núcleos implantados 

em regiões de vulnerabilidade social.

• Meta 2: Contribuir para a melhoria das capaci-

Informações referentes a abril/2021
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dades físicas e habilidades motoras de crianças 

e adolescentes.

• Indicador 2: Perfil fisiológico do público aten-

dido pelo Programa versus público não atendi-

do pelo Programa.

• Meta 3: Ampliar a formação esportiva feminina, 

em 30%, no Programa Seleções do Futuro.

• Indicador 3: Percentual de público feminino 

atendido com formação esportiva no Progra-

ma Seleções do Futuro.

• Meta 4: Criar atividades para jovens e crianças 

no contraturno escolar.

• Indicador 4: Quantidade de jovens e crianças 

atendidas no contraturno escolar.

ENTREGAS E VALOR PÚBLICO GERADO  

Democratização do acesso à formação esportiva em 

futebol para crianças e adolescentes.

Informações referentes a abril/2021
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AÇÕES

EIXO
SUBPROJETO/ 

INICIATIVA
ENTREGA PRAZO

UNIDADE
RESPONSÁVEL

Governança 
e Gestão

Revisar, simplificar, 
consolidar e aper-
feiçoar normativos 
visando a desburocra-
tização

Normativos 
atualizados

Dez/2021

SEESP/ 
SNFDT/GAB

 SEESP/SNFDT/
DTEDS

Mapear processos e 
fluxos de trabalho

Processos 
mapeados

Ago/2021
SEESP/ 

SNFDT/GAB

Mapear risco
Mapeamento 

realizado
Dez/2021

SEESP/ 
SNFDT/GAB

Implantar processos 
otimizados, padroniza-
dos e automatizados

Normativos 
atualizados e 
sistemas de 
automação 
implantados 

Nov/2021
SEESP/ 

SNFDT/GAB

Implantar processos de 

gerenciamento de risco

Processos de 
gerenciamento 

implatados
Nov/2021

SEESP/ 
SNFDT/GAB

Avaliar e Monitorar 
Plano de Ação

Relatório de 
Avaliação e 

Monitoramento
Dez/2021

SEESP/ 
SNFDT/GAB

Revisar Plano de Ação Plano revisado Jan/2022
SEESP/ 

SNFDT/GAB

Comunicação

Criar plano de 
comunicação

Plano de 
comunicação

Mai/2021
SEESP/ 

SNFDT/GAB

Implementar plano de 
comunicação

Plano de 
comunicação 
implementado

Jul/2021
SEESP/ 

SNFDT/GAB

Avaliar relatório de 
desempenho dos canais 
de comunicação digitais 
e das campanhas de 
comunicações

Relatórios Out/2021
SEESP/ 

SNFDT/GAB
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AÇÕES

EIXO
SUBPROJETO/ 

INICIATIVA
ENTREGA PRAZO

UNIDADE
RESPONSÁVEL

Integração 
de Políticas e 

Parcerias

Mapear parcerias com 
a iniciativa privada, 
organismos interna-
cionais e órgãos da 
administração direta e 
indireta da União e de-
mais entes federados 

Parcerias 
mapeadas

Jul/2021
SEESP/ 

SNFDT/GAB

Implementar parce-
rias com a iniciativa 
privada, organismos 
internacionais e órgãos 
da administração 
direta e indireta da 
União e demais entes 
federados

Parcerias 
implementadas

Set/2021
SEESP/ 

SNFDT/GAB

Soluções 
Tecnológicas/

Logísticas/
Administra-

tivas

Realizar inventário de 
sistemas existentes e 
suas funcionalidades 

Soluções 
tecnológicas 
mapeadas

Mai/2021
SEESP/ 

SNFDT/GAB

Integrar processo 
otimizado com o 
sistema de gestão do 
Programa

Processo 
otimizado

Mai/2021
SEESP/ 

SNFDT/GAB

Mapear e dimensionar 
equipe

Mapeamento 
realizado

Mai/2021
SEESP/ 

SNFDT/GAB

Mapear necessidades 
de capacitação do 
corpo técnico

Necessidades 
mapeadas

Mai/2021
SEESP/ 

SNFDT/GAB

Estabelecer indicadores 
de desempenho de 
processos

Indicadores 
de processos 
estabelecidos

Jul/2021
SEESP/ 

SNFDT/GAB

Implementar painel 
de monitoramento de 
processos

Indicadores de 
processos im-
plementados

Jun/2021
SEESP/ 

SNFDT/GAB
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AÇÕES

EIXO
SUBPROJETO/ 

INICIATIVA
ENTREGA PRAZO

UNIDADE
RESPONSÁVEL

Promoção da 
Transparência

Mapear informações 
para construção de 
painel de indicadores

Mapeamento 
realizado

Mai/2021
SEESP/ 

SNFDT/GAB

Implantar painel de 
indicadores

Painel 
implementado

Mai/2021
SEESP/ 

SNFDT/GAB

Elaborar e divulgar 
relatórios de monitora-
mento e avaliação

Relatórios Jul/2021
SEESP/ 

SNFDT/GAB

Orçamentária/ 
Financeira

Criação de plano de 
governança orça-
mentária 2021/22

Plano criado Mai/2021
SEESP/ 

SNFDT/GAB

Avaliar a suficiên-
cia dos recursos 
disponíveis para o 
Programa

Relatório de 
Avaliação

Mai/2021
SEESP/ 

SNFDT/GAB

Analisar possíveis par-
cerias para execução 
descentralizada de re-
cursos orçamentários 
(MEC, MJ, MS, etc)

Parcerias 
mapeadas

Mai/2021
SEESP/ 

SNFDT/GAB

Elaborar plano para in-
cremento de recursos 
extraorçamentários

Plano 
elaborado

Mai/2021
SEESP/ 

SNFDT/GAB

Elaborar parecer técni-
co para PLOA 2022 
(utilizar metodologia 
ex-ante Casa Civil)

Parecer 
elaborado

Jul/2021
SEESP/ 

SNFDT/GAB

Revisar plano de gover-

nança orçamentária
Plano revisto Set/2021

SEESP/ 
SNFDT/GAB
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