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1.3 - LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES 

 

 

A3P - Agenda Ambiental da Administração Pública 

AECI – Assessoria Especial de Controle Interno 

AGU - Advocacia-Geral da União 

AP1MC - Associação Programa Um Milhão de Cisternas 

ASCOM – Assessoria de Comunicação 

Ater - Assistência Técnica e Extensão Rural 

BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento 

BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 

BPC - Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social 

BSM – Plano Brasil Sem Miséria 

Caged - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

Caisan - Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional 

CAIXA - Caixa Econômica Federal 

CapacitaSUAS - Programa Nacional de Capacitação do SUAS 

CCLIC - Coordenação de Compras e Licitações – CCLIC 

CCONT - Coordenação de Contratos 

Centro Pop - Centros de Referência para População em Situação de Rua 

CEOF - Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira 

CGBD – Coordenação-Geral de Banco de Dados 

CGCR - Coordenação-Geral da Central de Relacionamento 

CGLA - Coordenação-Geral de Logística e Administração 

CGLC - Coordenação-Geral de Licitações e Contratos 

CGOF - Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças 

CGOI - Coordenação-Geral de Organização e Inovação Institucional 

CGPA - Coordenação-Geral de Planejamento e Avaliação 

CGRH - Coordenação-Geral de Recursos Humanos 

CGSS – Coordenação-Geral de Sustentação e Segurança 

CGTI - Comitê Gestor de Tecnologia e Informação 

CGU — Controladoria-Geral da União 

CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola 

CIISC - Comitê Interministerial de Inclusão Social e Econômica e Social dos Catadores de 

Materiais Recicláveis e Reutilizáveis 

CIT - Comissão Intergestores Tripartite 

CITI - Comissão Intergestores Tripartite 

CNAS - Conselho Nacional de Assistência Social 

CNPCT - Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais 

CODEP - Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas 

COGEP - Coordenação de Gestão de Pessoas 

CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento 
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Congemas - Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social 

CONJUR – Consultoria Jurídica 

CONSEA - Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito 

CPGF - Cartão de Pagamento do Governo Federal 

CPMF - Contribuição Provisória sobre a Movimentação ou Transmissão de Valores e de 

Créditos e Direitos de Natureza Financeira 

CRAS - Centros de Referência da Assistência Social 

CREAS - Centros de Referência Especializados de Assistência Social 

CRPS - Conselho de Recursos da Previdência Social 

CRSS - Conselho de Recursos do Seguro Social 

CSIC - Comitê de Segurança da Informação e Comunicações 

DDG - Discagem Gratuita 

Decau - Departamento do Cadastro Único 

DHAA - Direito Humano a Alimentação Adequada 

DICDP - Divisão de Concessão de Diárias e Passagens 

DN - Decisão Normativa 

DOU – Diário Oficial da União 

DPI - Diretoria de Projetos Internacionais 

DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação 

ENAP - Escola Nacional de Administração Pública 

ESAF - Escola de Administração Fazendária 

e-SIC - Ssistema que suporta a Lei de Acesso a Informação do MDSA 

ETIR - Equipe de Tratamento de Incidentes de Segurança 

ExecPrev - Plano Executivo Federal 

FAO - Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (Food and Agriculture 

Organization) 

FCEP - Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 

FCP - Fundação Cultural Palmares 

FLBA - Legião Brasileira de Assistência 

FNAS - Fundo Nacional de Assistência Social 

FRGPS - Fundo do Regime Geral de Previdência Social 

FUNAI – Fundação Nacional do Índio 

Funpresp-Exe - Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder 

Executivo 

GDF – Governo do Distrito Federal 

GECC - Gratificação por Encargos de Curso e Concurso 

GGPP - Grupo Gestor do Plano Progredir 

GIC - Gestão da Informação Corporativa 

GM – Gabinete do Ministro 

GPTEs - Grupos Populacionais Tradicionais ou Específicos 

GSISTE - Gratificação Temporária das Unidades dos Sistemas Estruturadores da Administração 

Pública Federal 

HFA – Hospital das Forças Armadas 
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ICMBio: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

IDCras - Índice de Desenvolvimento dos Cras 

IGDSuas - Índice de Gestão do Suas 

IN - Instrução Normativa 

INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 

LAI - Lei de Acesso à Informação 

LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias 

LOA – Lei Orçamentária Anual 

LOAS - Lei Orgânica da Assistência Social 

MCTI - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

MCTIC - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

MDA – Ministério do Desenvolvimento Agrário 

MDIC – Ministério do Indústria, Comércio Exterior e Serviços 

MDS – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

MDSA - Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário 

MEC – Ministério da Educação 

MESA - Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à 

Fome 

MinC – Ministério da Cultura 

MMA - Ministério do Meio Ambiente 

MP - Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão 

MPA - Ministério da Pesca e Aquicultura 

MPDG - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

MPF – Ministério Público da União 

MPOG - Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão 

MROSC - Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil 

MS - Ministério da Saúde 

MTb – Ministério do Trabalho 

MTPS - Ministério do Trabalho e Previdência Social 

OUGPS - Ouvidoria Geral da Previdência Social 

PAA Leite - Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite 

PAC -  Plano Anual de Capacitação 

PAC - Plano Anual de Capacitação 

PAD - Processo Administrativo Disciplinar 

Paif - Proteção e Atendimento Integral à Família 

PAR - Processo Administrativo de Responsabilização 

PCT - Povos e Comunidades Tradicionais 

PDRS Xingu - Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável 

PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação 

PES - Projeto Esplanada Sustentável 

PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

Planapo - Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica 

PLDO - Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 
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PLOA – Projeto de Lei Orçamentária Anual 

PLS - Compras e Licitações Sustentáveis e o Plano de Logística Sustentável 

PNA - Plano Nacional de Educação 

Pnae - Programa Nacional de Alimentação Escolar 

PNDP - Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal 

PNPCT - Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais 

PNPM - Plano Nacional de Políticas para as Mulheres 

PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

PPA – Plano Plurianual 

PREVIC - Superintendencia Nacional de Previdência Complementar 

PRONATEC Catadores - Educação Profissional e Tecnológica para Catadores de Materiais 

Reutilizáveis e Recicláveis 

Rais - Relação Anual de Informações Sociais 

SAA - Subsecretaria de Assuntos Administrativos 

SAE - Secretaria de Assuntos Estratégicos 

SAGI - Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação 

SAN - Planos Estaduais de Segurança Alimentar e Nutricional 

SAN - Segurança Alimentar e Nutricional 

SCDP - Sistema de Concessão de Diárias e Passagens 

SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

SDH - Secretaria de Direitos Humanos 

SE – Secretaria-Executiva 

SEI - Sistema Eletrônico de Informação 

SENAES/MTE - Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e 

Emprego 

SENARC - Distribuição de Renda 

SEPPIR - Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

SERPRO - Serviço Federal de Processamento de Dados 

SESAN - Segurança Alimentar 

SESP - Secretaria Extraordinária de Superação da Extrema Pobreza 

SESSAS - Serviço de Saúde e Seguridade Social – SESSAS 

SGD - Sistema de Gestão de Demandas 

SG-PR – Secretaria Geral da Presidência da República 

SIAPE - Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos 

SIASG - Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais 

SIASS - Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor 

SIC - Serviço de Informação ao Cidadão 

Sicon - Sistema de Condicionalidades MDSA 

SIORG - Sistema de Informações Organizacionais 

SIPEC - Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal 

SISAN - Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

SISG - Sistema de Pessoal, de Administração de Serviços Gerais 

SISGR - Cadastro Único através do Sistema Integrado de Segurança 
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SISP - Sistema de Administração de Recursos de Informação e Informática do Poder Executivo 

Federal 

SisPAA - Sistema do Programa de Aquisição de Alimentos 

SISPRENATAL - Sistema de Acompanhamento da Gestante 

SNAS – Assistência Social 

SOF - Secretaria de Orçamento Federal 

SPI - Secretaria de Planejamento e Investimentos 

SPM/PR - Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República 

SPO - Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 

SPU – Secretaria de Patrimônio da União 

STFC - Serviço Telefônico Fixo Comutado 

STI - Secretaria de Tecnologia da Informação 

STN - Secretaria do Tesouro Nacional 

SUAS - Sistema Único de Assistência Social 

TCE - Tomada de Contas Especiais 

TCQC - Taxa de Cobertura Qualificada do Cadastro 

TCU - Tribunal de Contas da União 

TI – Tecnologia da Informação 

UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 

UO – Unidade Orçamentária 

URA - Unidade de Resposta Audível 

 

 

 

 

 

  



8 

 

    

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Identificação do Relatório de Gestão Consolidado ................................................................................................... 18 

Quadro 2 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas – Secretaria Executiva .......................................................... 36 

Quadro 3 - Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas – Secretaria de Inclusão Social e Produtiva .......................... 41 

Quadro 4 - Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas – Secretaria Nacional de Promoção do 
Desenvolvimento Humano ........................................................................................................................................................... 42 

Quadro 5 – Macroprocessos Finalístico ....................................................................................................................................... 44 

Quadro 6 - Macroprocessos Finalístico – Secretaria de Inclusão Social e Produtiva................................................................... 56 

Quadro 7 - Macroprocessos Finalístico – Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano .............................. 59 

Quadro 8 – Ações do OFSS – Ação 2000 - Administração da Unidade .................................................................................... 127 

Quadro 9 – Ações do OFSS – Ação 20IY- Promoção Internacional de Políticas e Ações de Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome...................................................................................................................................................................... 129 

Quadro 10 – Ações do OFSS – Ação 20GG - Promoção da Inclusão Produtiva de Famílias em Situação de Pobreza ............. 131 

Quadro 11 – Ações do OFSS – Ação 20TR - Apoio Financeiro Suplementar à Manutenção da Educação Infantil ................. 132 

Quadro 12 – Ações do OFSS – Ação 217M - Desenvolvimento Integral na Primeira Infância – Criança Feliz ....................... 134 

Quadro 13 – Ações do OFSS – Ação 2015 - Funcionamento do Conselho de Recursos da Previdência Social ....................... 137 

Quadro 14 – Ações do OFSS – Ação 4907 – Ouvidoria-Geral do Desenvolvimento Social ..................................................... 139 

Quadro 15 – Ações do OFSS – Ação 4923 - Produção e Disseminação de Informação e Conhecimento para Gestão 
de Políticas de Desenvolvimento Social e Combate à Fome ..................................................................................................... 141 

Quadro 16 – Ações do OFSS – Ação 20TR- Apoio Financeiro Suplementar a Manutenção da Educação Infantil 
(MDS) ........................................................................................................................................................................................ 143 

Quadro 17 – Ações do OFSS – Ação 216K Aquisição de Insumos Estratégicos para Prevenção E Proteção ........................... 144 

Quadro 18 – Ações do OFSS – Ação 2587 - Serviços de Ouvidoria aos Usuários da Previdência Social ................................ 145 

Quadro 19 - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos .............................................................. 146 

Quadro 20 - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos .............................................................. 146 

Quadro 21 - Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores ................................................................................................ 147 

Quadro 22 – Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três exercícios .......................... 150 

Quadro 23 – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ nas modalidades de convênio, 
contratos de repasse e instrumentos congêneres. ....................................................................................................................... 151 

Quadro 24 - Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de gestão .................................. 152 

Quadro 25 - Perfil dos atrasos na análise das contas prestadas por recebedores de recursos ..................................................... 153 

Quadro 26 - Termos de Execução Descentralizada pendentes em 2017 .................................................................................... 155 

Quadro 27 - Despesas por Modalidade de Contratação – Unidade Orçamentária 55101 MDS ................................................. 156 

Quadro 28 - Despesas por Modalidade de Contratação – Unidade Prestadora de Contas - UPC .............................................. 159 

Quadro 29 - Despesas por grupo e elemento de despesa............................................................................................................ 164 

Quadro 30 – Concessão de suprimento de fundos ..................................................................................................................... 166 

Quadro 31 – Utilização de suprimento de fundos ...................................................................................................................... 166 

Quadro 32 – Classificação dos gastos com suprimento de fundos no exercício de referência ................................................... 167 

Quadro 33 - Força de Trabalho da UPC - MDS (GERAL) ........................................................................................................ 196 

Quadro 34 - Força de Trabalho da UPC - MDS (SE) ................................................................................................................ 197 

Quadro 35 - Força de Trabalho da UPC - MDS (SISP) ............................................................................................................. 197 

Quadro 36 - Força de Trabalho da UPC - MDS (SNPDH) ........................................................................................................ 197 

Quadro 37 - Força de Trabalho da UPC – MDS (CRSS) ........................................................................................................... 198 

Quadro 38 - Distribuição da Lotação Efetiva MDS - GERAL .................................................................................................. 198 

Quadro 39 - Distribuição da Lotação Efetiva MDS - SE ........................................................................................................... 199 

Quadro 40 - Distribuição da Lotação Efetiva MDS - SISP ........................................................................................................ 199 

Quadro 41 - Distribuição da Lotação Efetiva MDS - SNPDH ................................................................................................... 199 

Quadro 42 - Distribuição da Lotação Efetiva MDS -  CRSS ..................................................................................................... 200 



9 

 

    

Quadro 43 - Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC - MDS ................................... 200 

Quadro 44- Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC - SE ........................................ 201 

Quadro 45-  Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC - SISP ................................... 201 

Quadro 46-  Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC - SNPDH .............................. 202 

Quadro 47- Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC  - CRSS .................................. 202 

Quadro 48 – Despesas de pessoal 2017 - Geral (MDS) ............................................................................................................. 204 

Quadro 49 – Despesas de Pessoal 2017 - Secretaria Executiva (SE) ......................................................................................... 205 

Quadro 50 – Despesas de Pessoal 2017- Secretaria de Inclusão Social e Produtiva (SISP) ...................................................... 206 

Quadro 51 – Despesas de Pessoal 2017 - Secretaria Nacional para Promoção do Desenvolvimento Humano 
(SNPDH) .................................................................................................................................................................................... 207 

Quadro 52 – Despesas de Pessoal 2017 – Conselho de Recursos do Seguros Social (CRSS) ................................................... 208 

Quadro 53 - Contrato de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da unidade ............................................. 212 

Quadro 54 - Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento - TC ............................................................ 312 

Quadro 55 - Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento ..................................................................... 313 

Quadro 56 - Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento ..................................................................... 314 

Quadro 57 - Medidas adotadas para apuração e ressarcimento de danos ao Erário ................................................................... 322 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Execução Orçamentária Acordo de Empréstimo BIRD 7841BR- 2017 ..................................................................... 77 

Tabela 2 - Contratação de Pessoa Jurídica: 2011 a 2017 (excluindo eventos) ............................................................................. 81 

Tabela 3 - Contratação de Pessoa Jurídica: 2017 (excluindo eventos) ......................................................................................... 81 

Tabela 4 - Contratação de Pessoa Jurídica-EVENTOS: 2011 a 2017 – UNESCO ...................................................................... 82 

Tabela 5 – Principais Contratações de Pessoa Jurídica-EVENTOS: 2017 – UNESCO ............................................................... 82 

Tabela 6 - Concessão de diárias e passagens (em R$) - UNESCO .............................................................................................. 83 

Tabela 7 - Comparativo de chamadas entre os anos de 2015 a 2017 ........................................................................................... 88 

Tabela 8 - Desempenho Atendimento Eletrônico em 2017 .......................................................................................................... 89 

Tabela 9 - Execução Física do Contrato nº. 17/2013 – Dados Central de Relacionamento ......................................................... 90 

Tabela 10 – Programa 2012: Fortalecimento e Dinamização da Agricultura Familiar .............................................................. 105 

Tabela 11 - Indicadores estabelecidos no PPA do Programa Bolsa Família .............................................................................. 106 

Tabela 12 – Redução da pobreza por meio da transferência direta de renda (objetivo 0619). ................................................... 107 

Tabela 13 – Acompanhamento do acesso com equidade das famílias beneficiárias nas áreas de Saúde, Educação e 
Assistência Social (objetivo 0374). ............................................................................................................................................ 109 

Tabela 14 – Fortalecer o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal como instrumento de 
articulação de políticas sociais para famílias de baixa renda (objetivo 1134) ............................................................................ 110 

Tabela 15 – Resultados do Índice de Gestão Descentralizada – IGD (objetivo 0375). .............................................................. 111 

Tabela 16 - Programa 2037: Consolidação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) ................................................... 112 

Tabela 17 - Resultados dos indicadores estabelecidos no PPA para o Programa 2037 em 2017 ............................................... 113 

Tabela 18 – Manter, ampliar e qualificar os serviços e programas de Proteção Social Básica e Especial ofertados às 
famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal (objetivo 0370) ................................................. 116 

Tabela 19 – Benefícios Assistenciais (objetivo 0371) ............................................................................................................... 117 

Tabela 20 – Apoio à gestão do Suas e ao controle social (objetivo 0372). ................................................................................ 119 

Tabela 21 - Resultados dos indicadores estabelecidos no PPA para o Programa 2069 em 2017 ............................................... 120 

Tabela 22 – Abastecimento e acesso regular e permanente à alimentação adequada e saudável (objetivo 0380) ..................... 121 

Tabela 23 – Combate à insegurança alimentar e nutricional em grupos populacionais específicos (objetivo 0615) ................. 123 

Tabela 24 – Acesso à água para consumo humano para a população pobre no meio rural (objetivo 0614). ............................. 124 

Tabela 25 – Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan) (objetivo 0377). ................................................ 125 

Tabela 26 – Consumo de alimentos adequados e saudáveis (objetivo 1109). ............................................................................ 126 



10 

 

    

Tabela 27 - Execução da ação 2000 pela Subsecretaria e Assuntos Administrativos - SAA distribuídos por áreas 
responsáveis ............................................................................................................................................................................... 128 

Tabela 28 – Restos a pagar da ação 2000 pela Subsecretaria e Assuntos Administrativos - SAA distribuídos por 
áreas responsáveis ...................................................................................................................................................................... 129 

Tabela 29 - Execução do 2º BIRD ............................................................................................................................................. 130 

Tabela 30 – Etapas do Programa Criança Feliz em 2017 ........................................................................................................... 136 

Tabela 31 - Valores físicos e financeiros executados no âmbito do Contrato nº 17/2013 .......................................................... 140 

Tabela 32 - Execução por área. .................................................................................................................................................. 142 

Tabela 33 - Despesas de TI ........................................................................................................................................................ 143 

Tabela 34 - Execução orçamentária de 2017 da UPC SE MDS ................................................................................................. 160 

Tabela 35 - Indicadores de Desempenho CGLA........................................................................................................................ 169 

Tabela 36 - Percentuais apurados em 2016 ................................................................................................................................ 170 

Tabela 37 - Percentuais apurados em 2017 ................................................................................................................................ 171 

Tabela 38 – Valores apurados em 2016 e 2017.......................................................................................................................... 172 

Tabela 39 - Valores apurados em 2016 e 2017 .......................................................................................................................... 173 

Tabela 40 - Quantitativos de Resmas de Papéis A4 CLORADO apurados em 2015 ................................................................. 175 

Tabela 41 - Quantitativos de Resmas de  Papéis A4 RECICLADO apurados em 2015 ............................................................ 175 

Tabela 42 - Quantitativos de Resmas de Papéis A4 CLORADO apurados em 2016 ................................................................. 175 

Tabela 43 - Quantitativos de Resmas de  Papéis A4 RECICLADO apurados em 2016 ............................................................ 175 

Tabela 44 - Quantitativos de Resmas de Papéis A4 CLORADO apurados em 2017 ................................................................. 175 

Tabela 45 - Quantitativos de Resmas de Papéis A4 RECICLADO apurados em 2017 ............................................................. 175 

Tabela 46 - Solicitação recebidas por e-mails,  Consulta de Processo Administrativo Disciplinar. .......................................... 184 

Tabela 47 - Estatísticas do Sistema Eletrônico de Informação – SEI ........................................................................................ 185 

Tabela 48 - Estatísticas do Sistema Eletrônico de Informação - SEI ......................................................................................... 185 

Tabela 49 - Estatísticas do Sistema Eletrônico de Informação - SEI ......................................................................................... 186 

Tabela 50 - Estatísticas do Sistema Eletrônico de Informação - SEI: ........................................................................................ 187 

Tabela 51 - Força de Trabalho do MDS - Distribuição por Situação ......................................................................................... 191 

Tabela 52 – Distribuição dos servidores do MDS ...................................................................................................................... 192 

Tabela 53 - Força de Trabalho do MDS - Distribuição por Nível de Escolaridade ................................................................... 192 

Tabela 54 - Força de Trabalho do MDS - Distribuição por Faixa Etária ................................................................................... 193 

Tabela 55 - Relação entre servidores permanentes (ativo permanente) e temporários (contrato temporário) ........................... 193 

Tabela 56 – Indicadores CGRH/SAA ........................................................................................................................................ 196 

Tabela 57 - Composição do quadro de estagiários do MDS ...................................................................................................... 213 

Tabela 58 - Evolução das despesas com contratações de estagiários ......................................................................................... 214 

Tabela 59 - Contratação de consultores – UNESCO ................................................................................................................. 216 

Tabela 60 - Produtos pagos a consultores individuais - UNESCO ............................................................................................ 216 

Tabela 61 - Contratação de consultores - PNUD ....................................................................................................................... 218 

Tabela 62 - Produtos pagos a consultores - PNUD .................................................................................................................... 218 

Tabela 63 - Concessão de diárias e passagens - PNUD ............................................................................................................. 218 

Tabela 64 - Contratação de Consultores - FAO ......................................................................................................................... 220 

Tabela 65 - Produtos pagos a consultores - FAO ....................................................................................................................... 220 

Tabela 66 - Concessão de Diárias e Passagens - FAO ............................................................................................................... 220 

Tabela 67 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União .............................................. 231 

Tabela 68 - Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UPC, exceto Imóvel Funcional .................................. 231 

Tabela 69 - Imóveis Locados de Terceiros pela UPC ................................................................................................................ 232 

Tabela 70 - Infraestrutura física do MDS ................................................................................................................................... 233 

Tabela 71 - Catálogo de Sistemas Sob Gestão da DTI ............................................................................................................... 235 

Tabela 72 - Necessidades do PDTI ............................................................................................................................................ 239 



11 

 

    

Tabela 73 - Treinamentos Realizados em 2017 ......................................................................................................................... 239 

Tabela 74 - Força de Trabalho da DTI no Ano de 2017 ............................................................................................................ 240 

Tabela 75 - Quantidade de Hora de Serviços Técnico – HST executadas em 2017 no âmbito do Contrato 
Administrativo nº 08/2016 ......................................................................................................................................................... 241 

Tabela 76 - Processos Internos da DTI Mapeados ..................................................................................................................... 242 

Tabela 77 - Planejamento de Contratação e Gestão e Fiscalização e Contratos da CGSI .......................................................... 244 

Tabela 78 - Quantitativo de Tickets Executados por Tipo de Serviço em 2017 ........................................................................ 247 

Tabela 79 - Volume* e Quantidade dos Bancos de Dados em 2017 .......................................................................................... 251 

Tabela 80 - Quantitativo de Serviços Executados - Contrato de Sustentação e Segurança em 2017 ......................................... 252 

Tabela 81 - Execução das doações ao FCEP em 2017 ............................................................................................................... 261 

Tabela 82 - Número de Demandas Registradas por mês em 2017. ............................................................................................ 266 

Tabela 83 - Demandas registradas na Ouvidoria Social por Classificação: ............................................................................... 266 

Tabela 84 - Demandas registradas na Ouvidoria Social por Secretaria ..................................................................................... 267 

Tabela 85 - Resumo: Demandas recepcionadas na Ouvidoria Social - Tramitação Eletrônica .................................................. 268 

Tabela 86 - Média de tempo para resposta das Secretarias à Ouvidoria Social ......................................................................... 268 

Tabela 87 - Evolução mensal pedidos de acesso à informação pública entre 2016 e 2017 ........................................................ 269 

Tabela 88 - Evolução mensal de recursos entre 2016 e 2017 ..................................................................................................... 269 

Tabela 89 - Dados da concessionária de telefonia ..................................................................................................................... 274 

Tabela 90 - Dados da empresa de telemarketing ........................................................................................................................ 275 

Tabela 91 - Registros de atendimentos por canal de contato ..................................................................................................... 276 

Tabela 92 - Demandas de Telefonia ........................................................................................................................................... 276 

Tabela 93 - Demandas de Telefonia por Unidade da Federação ................................................................................................ 277 

Tabela 94 - Demandas de Telefonia por Secretaria.................................................................................................................... 277 

Tabela 95 - Demandas de Telefonia por tipo de público ............................................................................................................ 278 

Tabela 96 - Demandas de Telefonia por gênero de público ....................................................................................................... 279 

Tabela 97 - Demandas de E-mail ............................................................................................................................................... 280 

Tabela 98 - Demandas de E-mail por Unidade da Federação .................................................................................................... 281 

Tabela 99 - Demandas de E-mail por Secretaria ........................................................................................................................ 281 

Tabela 100 - Demandas de E-mail por tipo de público .............................................................................................................. 282 

Tabela 101 - Demandas de Telefonia por gênero de público ..................................................................................................... 283 

Tabela 102 - Demandas de Chat ................................................................................................................................................ 284 

Tabela 103 - Demandas de Chat por Unidade da Federação ...................................................................................................... 285 

Tabela 104 - Demandas de Chat por Secretaria ......................................................................................................................... 285 

Tabela 105 - Demandas de Chat por tipo de público ................................................................................................................. 286 

Tabela 106 - Demandas de Telefonia por gênero de público ..................................................................................................... 286 

Tabela 107 - Principais Assuntos demandados por Secretaria e Canal ...................................................................................... 287 

Tabela 108 - Registro de Ativo de Telefonia ............................................................................................................................. 292 

Tabela 109 - Registro de Ativo de e-mail .................................................................................................................................. 292 

Tabela 110 - Custos constantes das ações 4907, 20IY e 4572, relativas ao programa 2122 ...................................................... 310 

Tabela 111 - Programa 2122 - Demonstrativo de Eficácia (2016) ............................................................................................. 310 

Tabela 112 - Estatísticas do Sistema Eletrônico de Informação - SEI ....................................................................................... 365 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 - Composição da LOA 2017 da UPC SE MDS .......................................................................................................... 157 

Gráfico 2 – comparativo entre a execução orçamentária de 2016 e 2017 .................................................................................. 158 

Gráfico 3 - Valores empenhados da UPC SE MDS em 2017 .................................................................................................... 161 

Gráfico 4 - Variação 2016 x 2017 .............................................................................................................................................. 161 



12 

 

    

Gráfico 5 - Execução x Modalidade de Contatação ................................................................................................................... 162 

Gráfico 6 - Modalidade de Contratação - Variação 2016 x 2017 ............................................................................................... 162 

Gráfico 7 - Distribuição dos Recursos da UCP .......................................................................................................................... 163 

Gráfico 8 – Indicador Tempo Médio de Realização de Procedimento Licitatório ..................................................................... 178 

Gráfico 9 – Indicador Tempo Médio de Realização de Dispensa de Licitação .......................................................................... 178 

Gráfico 10 – Índice de Representações Junto ao TCU/Ações Judiciais ..................................................................................... 179 

Gráfico 11 – Índice de Alterações no Termo de Referência ...................................................................................................... 180 

Gráfico 12 – Distribuição de Capacitação por Área ................................................................................................................... 194 

Gráfico 13 - Percentual de servidores capacitados ..................................................................................................................... 195 

Gráfico 14 – Capacitações Realizadas e Servidores Capacitados 2017 ..................................................................................... 195 

Gráfico 15 - Totais de tickets e de Unidades de Prestação de Serviços Técnicos (UPSTs) em 2017 ........................................ 249 

Gráfico 16 - Proporcionalidade entre os tipos de serviço para os serviços de Administração de Banco de Dados (BD) .......... 250 

Gráfico 17 - Proporcionalidade entre os tipos de serviço para os serviços de Administração de Dados (AD) .......................... 250 

Gráfico 18 - Proporcionalidade entre os servidores de bancos de dados custodiados pela CGBD em 2017 ............................. 251 

Gráfico 19 - Proporcionalidade entre o volume de dados distribuídos entre os servidores de bancos de dados 
custodiados pela CGBD no ano de 2017 .................................................................................................................................... 252 

Gráfico 20 - Comparativo entre o valor absoluto e o proporcional das demandas registradas por Estado. ............................... 267 

Gráfico 21 - Quantidade mensal de manifestações cadastradas ................................................................................................. 271 

Gráfico 22 - Atendimentos realizados em 2017 ......................................................................................................................... 271 

Gráfico 23 - Atendimentos realizados em 2017 ......................................................................................................................... 272 

Gráfico 24 - Quantidade de manifestações cadastradas e de manifestações solucionadas ......................................................... 272 

Gráfico 25 - Consolidado: Pesquisa de Satisfação por telefonia ................................................................................................ 294 

Gráfico 26 - Atendimento prestado pela Ouvidoria ................................................................................................................... 295 

Gráfico 27 - Avaliação da informação recebida ......................................................................................................................... 295 

Gráfico 28 - Contribuição da Ouvidoria para melhorar os serviços prestados pelo MDS. ........................................................ 296 

Gráfico 29 - Novo contato com a Ouvidoria, caso necessário. .................................................................................................. 296 

Gráfico 30 - Resultados da pesquisa por e-mail ......................................................................................................................... 297 

Gráfico 31 – Avaliações dos atendimentos em 2017 ................................................................................................................. 298 

Gráfico 32 - Número de Participantes na Pesquisa de Satisfação de Telefonia ......................................................................... 299 

Gráfico 33 – Pesquisa de satisfação de 2017 ............................................................................................................................. 300 

Gráfico 34 - Pesquisa de satisfação de 2017 .............................................................................................................................. 300 

Gráfico 35 - Pesquisa de satisfação de 2017 .............................................................................................................................. 301 

Gráfico 36 – Evolução do ISC (%) em 2017.............................................................................................................................. 301 

Gráfico 37 - Pesquisa de satisfação de 2017 .............................................................................................................................. 301 

Gráfico 38 – Pesquisa de satisfação de e-mails .......................................................................................................................... 302 

Gráfico 39 - Pesquisa de satisfação de 2017 .............................................................................................................................. 302 

Gráfico 40 - Pesquisa de satisfação de 2017 .............................................................................................................................. 303 

Gráfico 41 - Pesquisa de satisfação de 2017 .............................................................................................................................. 303 

Gráfico 42 - Pesquisa de satisfação de 2017 .............................................................................................................................. 304 

Gráfico 43 - Pesquisa de satisfação de 2017 .............................................................................................................................. 304 

Gráfico 44 - Pesquisa de satisfação de 2017 .............................................................................................................................. 305 

Gráfico 45 – Acessos à Carta de Serviços ao Cidadão do MDS ................................................................................................ 306 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Módulo Carta ............................................................................................................................................................. 264 

Figura 2 - Módulo Formulário Eletrônico .................................................................................................................................. 264 

Figura 3 - Módulo Telefonia: ..................................................................................................................................................... 265 



13 

 

    

Figura 4 - Módulo Atendimento Presencial: .............................................................................................................................. 265 

 

LISTA DE ANEXOS E APÊNDICES  

 

Anexo 1 - Demonstrações Contábeis Exigidas pela Lei nº 4.320/64 ......................................................................................... 329 

Anexo 2 - Relatório de Licitações/Pregões concluídos em 2017 ............................................................................................... 337 

Anexo 3 – Relatório de Dispensa de Licitação .......................................................................................................................... 338 

Anexo 4 - Relatório de Adesões a Atas de Registro de Preços Finalizadas em 2017 ................................................................ 344 

Anexo 5 - Relatório de Inexigibilidade - Artigo 25 da Lei Nº 8.666/93 .................................................................................... 347 

Anexo 6 – Relatório dos Contratos Vigentes em 2017 Exceto Tecnologia da Informação ....................................................... 348 

Anexo 7 - Relatório de Contratos de Tecnologia da Informação Vigentes em 2017 ................................................................. 361 

 

 

 

 

 

 

 

  



14 

 

    

SUMÁRIO 

 

1. APRESENTAÇÃO ........................................................................................................................................................... 17 

2. VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS .................................................................................. 18 

2.1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE .................................................................................................................... 18 
2.2. FINALIDADE E COMPETÊNCIAS .................................................................................................................. 19 

Secretaria Executiva .......................................................................................................................................... 19 
Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano ..................................................................... 19 
Secretaria de Inclusão Social e Produtiva ........................................................................................................ 20 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento ................................................................................................... 21 
Subsecretaria de Assuntos Administrativos ....................................................................................................... 22 
Diretoria de Tecnologia da Informação ............................................................................................................ 22 
Diretoria de Cooperação Técnica ..................................................................................................................... 23 
Corregedoria ..................................................................................................................................................... 23 
Ouvidoria Social e Previdenciária .................................................................................................................... 23 
Central de Relacionamento ............................................................................................................................... 26 
Conselho de Recursos do Seguro Social ........................................................................................................... 26 

2.3. NORMAS E REGULAMENTOS DE CRIAÇÃO, ALTERAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE 28 
2.4. AMBIENTE DE ATUAÇÃO ........................................................................................................................... 31 
2.5. ORGANOGRAMA ....................................................................................................................................... 34 

Organograma – Secretaria-Executiva ............................................................................................................... 34 
Organograma – Secretaria de Inclusão Social e Produtiva .............................................................................. 34 
Organograma – Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano .......................................... 35 

2.5. MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS ............................................................................................................. 44 
COORDENAÇÃO-GERAL DA OUVIDORIA SOCIAL (CGOS) ....................................................................................... 52 

3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS .................................................................................... 63 

3.1. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL .......................................................................................................... 63 
3.1.1 Descrição sintética dos objetivos do exercício.................................................................................... 63 

Secretaria Executiva ........................................................................................................................................................ 63 
Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano ..................................................................... 64 
Secretaria de Inclusão Social e Produtiva ........................................................................................................ 66 

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento ................................................................................................................... 72 
Subsecretaria de Assuntos Administrativos ..................................................................................................................... 73 
Diretoria de Tecnologia da Informação ........................................................................................................................... 74 
Diretoria de Cooperação Técnica .................................................................................................................................... 75 
Corregedoria .................................................................................................................................................................... 84 
Ouvidoria Social e Previdenciária ................................................................................................................................... 84 
Central de Relacionamento .............................................................................................................................................. 88 
Conselho de Recursos do Seguro Social .......................................................................................................................... 91 

Descrição sintética dos objetivos do exercício .................................................................................................. 93 
3.1.2. Estágio de implementação do planejamento estratégico .................................................................... 99 
3.1.3. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos ................. 100 

3.2. FORMAS E INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO E RESULTADOS DOS PLANOS ................ 102 
3.3. DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO .............................................................................................................. 103 

3.3.1 Objetivos estabelecidos no PPA de responsabilidade da unidade e resultados alcançado .............. 103 
Programa 2012: Fortalecimento e Dinamização da Agricultura Familiar ...................................................................... 103 
Programa 2019: Inclusão Social por Meio do Bolsa Família, do Cadastro Único e da Articulação de Políticas Sociais
 ....................................................................................................................................................................................... 105 
Programa 2037: Consolidação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).......................................................... 112 
Programa 2069 – Segurança Alimentar e Nutricional ................................................................................................... 119 

3.3.2. Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade
 127 

3.3.2.1 Ações do OFSS .............................................................................................................................................. 127 
3.3.2.2 Ações Não Previstas na LOA do Exercício – Restos a Pagar Não Processados – OFSS ............................... 143 

3.3.3 Fatores intervenientes no desempenho orçamentário ....................................................................... 146 
3.3.4 Obrigações assumidas sem respectivo crédito autorizado no orçamento ......................................... 146 

3.3.4.1 Análise Crítica ............................................................................................................................................... 147 
3.3.5 Restos a pagar de exercícios anteriores ............................................................................................ 147 



15 

 

    

3.3.5.1 Análise Crítica ............................................................................................................................................... 147 
3.3.6 Execução descentralizada com transferência de recursos ................................................................ 150 

3.3.6.1 Visão gerencial dos instrumentos de transferência e dos montantes transferidos .......................................... 150 
3.3.6.2 Visão gerencial da prestação de contas dos recursos pelos recebedores ........................................................ 151 
3.3.6.3. Visão gerencial da análise das contas prestadas ....................................................................................... 152 
3.3.6.4. Análise Crítica .......................................................................................................................................... 154 
3.3.6.5. Informações sobre a estrutura de pessoal para análise das prestações de contas ...................................... 155 

3.3.7 Informações sobre a execução das despesas ..................................................................................... 156 
3.6.7.1. Despesas Totais por Modalidade de Contratação ..................................................................................... 156 
3.6.7.2. Despesas por grupo e elemento de despesa .............................................................................................. 164 
3.6.7.3. Análise Crítica .......................................................................................................................................... 165 

3.3.8 Suprimentos de fundos, contas bancárias tipo B e cartões de pagamento do governo federal ......... 166 
3.3.8.1 Concessão de Suprimento de Fundos............................................................................................................. 166 
3.3.8.2. Utilização de Suprimento de Fundos ........................................................................................................ 166 
3.3.8.3. Classificação dos Gastos com Suprimento de Fundos .............................................................................. 167 
Análise Crítica ............................................................................................................................................................... 167 

3.4 DESEMPENHO OPERACIONAL ....................................................................................................................... 168 
3.5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE INDICADORES DE DESEMPENHO .............................................................. 169 

Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano ................................................................... 169 
Secretaria de Inclusão Social e Produtiva ...................................................................................................... 169 
Coordenação Geral de Logística e Administração - CGLA ............................................................................ 169 
Coordenação Geral de Licitações e Contratos - CGLC .................................................................................. 177 
Coordenação Geral de Recursos Humanos - CGRH ...................................................................................... 180 

4. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS ................................................................. 183 

4.1. DESCRIÇÃO DAS ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA .................................................................................... 183 
4.3. ATIVIDADES DE CORREIÇÃO E APURAÇÃO DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS ............................................. 183 
4.4. GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS ........................................................................................... 187 

5. ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO .............................................................................................................................. 190 

5.1. GESTÃO DE PESSOAS ............................................................................................................................... 190 
5.1.1. Estrutura de pessoal da unidade ....................................................................................................... 191 

5.1.1.1. Força de Trabalho da UPC ....................................................................................................................... 191 
5.1.1.2. Análise Crítica .......................................................................................................................................... 202 

5.1.2. Demonstrativo das despesas com pessoal ......................................................................................... 203 
5.1.3. Gestão de riscos relacionados ao pessoal......................................................................................... 209 
5.1.4. Contratação de pessoal de apoio e de estagiários ............................................................................ 211 
5.1.5 Contratação de consultores com base em projetos de cooperação técnica com organismos 
internacionais .................................................................................................................................................. 215 

5.2. GESTÃO DO PATRIMÔNIO E INFRAESTRUTURA ........................................................................................ 223 
5.2.1. Gestão da frota de veículos ............................................................................................................... 223 
5.2.1.1. Política de destinação de veículos inservíveis ou fora de uso e informações gerenciais sobre 
veículos nessas condições ................................................................................................................................ 229 
5.2.2 Gestão do patrimônio imobiliário da União ..................................................................................... 231 
5.2.2.1. Cessão de espaços físicos e imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas ......................... 231 
5.2.2.2 Informações sobre imóveis locados de terceiros .......................................................................... 232 

5.3. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ............................................................................................ 235 
5.3.1. Principais sistemas de informações .................................................................................................. 235 
5.3.2. Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e sobre o Plano 
Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) ................................................................................................ 238 

5.4. GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE ............................................................................................ 256 
5.4.1 Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços 
ou obras 259 

5.5. GESTÃO DE FUNDOS E DE PROGRAMAS ................................................................................................... 260 
5.5.1. Identificação e informações dos fundos na gestão da unidade ......................................................... 260 

6. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE ........................................................................................................... 263 

6.1. CANAIS DE ACESSO DO CIDADÃO ............................................................................................................ 263 
6.2. CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO ......................................................................................................... 293 
6.3. AFERIÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS CIDADÃOS-USUÁRIOS ............................................................. 293 
6.4. MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A ATUAÇÃO DA UNIDADE .. 305 
6.5. MEDIDAS PARA GARANTIR A ACESSIBILIDADE AOS PRODUTOS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES ..................... 307 



16 

 

    

7. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS ........................................................................ 308 

7.1. TRATAMENTO CONTÁBIL DA DEPRECIAÇÃO, DA AMORTIZAÇÃO E DA EXAUSTÃO DE ITENS DO PATRIMÔNIO 

E AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS .......................................................................................... 308 
7.2. SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DE CUSTOS NO ÂMBITO DA UNIDADE ......................................................... 309 
7.3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXIGIDAS PELA LEI 4.320/64 E NOTAS EXPLICATIVAS ............................. 311 

8. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE ........................................... 312 

8.1. TRATAMENTO DE DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU .......................................................... 312 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento ................................................................................................. 312 
Diretoria de Cooperação Técnica – DCT ....................................................................................................... 313 

8.2. TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO ............................................... 315 
Coordenação - Geral de Licitações e Contratos - CGLC ............................................................................................... 315 
Coordenação Geral de Recursos Humanos - CGRH...................................................................................................... 316 

Diretoria de Cooperação Técnica - DCT ........................................................................................................ 317 
8.3 MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DANOS AO ERÁRIO ................. 322 
8.4. DEMONSTRAÇÃO DA CONFORMIDADE DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES COM O 

DISPOSTO NO ART. 5º DA LEI 8.666/1993 ............................................................................................................... 325 
8.5. INFORMAÇÕES SOBRE A REVISÃO DOS CONTRATOS VIGENTES FIRMADOS COM EMPRESAS BENEFICIADAS 

PELA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO ................................................................................................... 326 
8.6. INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA .............................................................. 327 

9. ANEXOS E APÊNDICES .............................................................................................................................................. 329 

Balanço Financeiro - Todos os Orçamentos ................................................................................................... 329 
Balanço Orçamentário - Todos os Orçamentos .............................................................................................. 330 
Balanço Patrimonial - Todos os Orçamentos .................................................................................................. 332 
Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Todos os Orçamentos ......................................................................... 333 
Demonstrações das Variações Patrimoniais - Todos os Orçamentos ............................................................. 335 

 

  



17 

 

    

1. APRESENTAÇÃO 

 

O Relatório apresenta os atos relevantes de gestão praticados pela Secretaria 
Executiva, considerando as informações sobre a gestão das demais unidades da estrutura do 
Ministério, contendo as principais realizações de gestão, as principais dificuldades encontradas 
pela Unidade Prestadora de Contas – UPC para a realização dos objetivos no exercício de 
referência e outras informações úteis para despertar a atenção dos usuários do relatório. 

O Relatório foi elaborado conforme os seguintes normativos: Instrução Normativa - 
IN do Tribunal de Contas da União - TCU nº 63, de 1º de setembro de 2010, das Decisões 
Normativas - DN do TCU nº 161, de 1º de novembro de 2017, das orientações do órgão de 
controle interno, constante da Portaria CGU nº 500, de 08 de março de 2016 e da nº 163, de 6 de 
dezembro de 2017 e Portaria TCU nº 65, de 28 de fevereiro de 2018. 

O Ministério do Desenvolvimento Social - MDS foi criado por intermédio da Medida 
Provisória nº 726, de 12 de maio de 2016; convertida na Lei nº 13.341, de 29 de setembro de 
2016; por meio do qual foram incorporados ao antigo Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome as estruturas do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS e do Fundo do Regime Geral de Previdência Social – FRGPS. 

Posteriormente, por intermédio do Decreto nº 8.865, de 29 de Setembro de 2016, a 
estrutura do extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário foi subordinada ao Ministro de 
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.  Não compondo, dessa forma, o 
Ministério do Desenvolvimento Social. Tendo em vista a complexidade das alterações 
institucionais que foram realizadas, somente ao final de 2016 foi publicado o Decreto 8.949, de 
29 de dezembro de 2016, que aprovou a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos 
cargos em comissão e das funções de confiança do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Agrário para vigorar a partir de 17 de janeiro de 2017. 

O Inciso II do art. 75 da Medida Provisória nº 782, de 31 de maio de 2017; 
convertida na Lei nº 13.502, de 1º de novembro de 2017, voltou a transformar o Ministério do 
Desenvolvimento Social e Agrário em Ministério do Desenvolvimento Social. 

Neste contexto, o presente relatório abrange a seguinte estrutura: Secretaria Nacional 
de Promoção do Desenvolvimento Humano, Secretaria de Inclusão Social e Produtiva, 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, Subsecretaria de Assuntos Administrativos, 
Diretoria de Tecnologia da Informação, Diretoria de Cooperação Técnica, Ouvidoria Social e 
Previdenciária, Corregedoria, Coordenação-Geral da Central de Relacionamento, Conselho de 
Recursos do Seguro Social, além de informações sobre o Fundo de Combate e Erradicação da 
Pobreza. 

Uma das principais realizações da UPC, foi intermediar junto às áreas finalísticas da 
Pasta e a área econômica do governo a absorção do contingenciamento orçamentário e da 
programação financeira estabelecida pelo Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017, 
minimizando os efeitos do mesmo sobre as políticas públicas de responsabilidade do Ministério 
do Desenvolvimento Social - MDS. 

Outro desafio de destaque é a adequação dos espaços físicos da Pasta a mudança de 
estrutura e a utilização mais racional dos espaços pelas equipes, o que implicou de em mudanças 
de endereços e adequações das instalações utilizadas. 
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2. VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS 

 

2.1. Identificação da unidade 

 

Quadro 1 – Identificação do Relatório de Gestão Consolidado 

Poder e Órgão de Vinculação 

Poder: Executivo  

Órgão de Vinculação ou Supervisão: Ministério do Desenvolvimento Social Código SIORG: 001945 

Identificação da Unidade Prestadora de Contas 

Denominação Completa: Secretaria Executiva 

Denominação Abreviada: SE 

Código SIORG: 72571 Código na LOA: 55101 Código SIAFI: 550003 

Natureza Jurídica: Órgão Público CNPJ: 05.526.783/0001-65 

Principal Atividade: Administração Pública em Geral Código CNAE: 8411-6 

Telefones de Contato:  (61) 2030-0006 (61) 2030-0018 (61) 2030-1519 

Endereço Eletrônico secretaria.executiva@mds.gov.br 

Página na Internet: http://www.mds.gov.br 

Endereço Postal Esplanada dos Ministérios, Bloco “A”, 7º Andar, CEP – 70.050-902 – Brasília (DF) 

Identificação da Unidade Prestadora de Contas Consolidada 

Nome Código SIAFI CNPJ Situação 
Código 

SIORG 

Secretaria Executiva - M.D.S. 550003 05.526.783/0001-65 Ativa 72571 

Secretaria Nacional de Promoção do 

Desenvolvimento Humano 
550023 05.526.783/0001-65 Ativa 219678 

Secretaria de Inclusão Social e Produtiva 550018 05.526.783/0001-65 Ativa 77811 

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 550002 05.756.246/0001-01 Ativa 73609 

Subsecretaria de Assuntos Administrativos 
550005, 550006 e 

550025 

05.756.246/0004-54 

05.756.246/0003-73 
Ativas 106867 

Diretoria de Cooperação Técnica 550016 05.526.783/0001-65 Inativa 106869 

Diretoria de Projetos Internacionais 
550012, 550014 

550017, 550019 
05.526.783/0001-65 

Ativas 

Ativas 
106868 

Corregedoria - 05.526.783/0001-65 Ativa 107378 

Ouvidoria Social e Previdenciária - 05.526.783/0001-65 Ativa 77778 

Coordenação Geral da Central de Relacionamento - 05.526.783/0001-65 Ativa 107650 

Conselho de Recursos do Seguro Social 330006 00.394.528/0006-05 Extinta - 

Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza - - - - 
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2.2. Finalidade e competências  

 

Secretaria Executiva 

 

A Secretaria Executiva - SE, na condição de órgão de assistência direta e imediata do 

Ministro, exerceu em 2017 suas atribuições de supervisão e coordenação das atividades das demais 

unidades integrantes do Ministério. Participou ativamente do planejamento e da execução das 

diversas ações implementadas pelas Secretarias do Ministério, para potencializá-las e favorecer o 

alcance dos resultados desejados. Nesse sentido, a SE tem procurado fortalecer espaços de 

coordenação interna (com a criação de grupos de trabalho, comitês internos e realização de reuniões 

bilaterais de discussão), especialmente as voltadas para a gestão das áreas administrativas e 

operacionais. 

Conforme suas atribuições regimentais, a Secretaria Executiva assiste o Ministério no 

sentido de prover os meios para que as áreas finalísticas possam cumprir sua missão institucional e 

programática. Essas atividades são desenvolvidas por meio de suas unidades: Gabinete, 

Corregedoria, Coordenação-Geral da Central de Relacionamento, Ouvidoria Social e 

Previdenciária, Diretoria de Cooperação Técnica, Diretoria de Tecnologia da Informação, 

Subsecretaria de Assuntos Administrativos e Subsecretaria de Planejamento e Orçamento.  

Nesse sentido, a SE exerce função central no MDS nas atividades de formulação de 

estratégias de colaboração com organismos financeiros internacionais, na supervisão de atividades 

disciplinares e correição, como canal de participação e diálogo com o cidadão (por meio da 

Ouvidoria e da Central de Relacionamento) e como órgão setorial dos Sistemas de Pessoal, de 

Administração de Serviços Gerais -SISG, de Planejamento e Orçamento Federal, de Contabilidade 

Federal da Administração Federal, de Administração de Recursos Humanos e Informática - SISP e 

de Organização e Inovação Institucional - SIORG. 

Por oportuno, convém destacar a articulação estratégica promovida pela Secretaria 

Executiva com os demais órgãos federais e nas três esferas de governo, integrando o esforço do 

Governo Federal em prol do fortalecimento de ações intersetoriais de desenvolvimento social. 

 

Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano 

 

A Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano - SNPDH foi criada 

por meio do Decreto nº 8.949, de 29 de dezembro de 2016, que aprovou a Estrutura Regimental e o 

Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do MDS. Conforme 

suas atribuições regimentais, a SNPDH assiste o Ministério no sentido de formular, planejar, 

normatizar e coordenar a implementação de políticas, programas, ações e projetos que promovam o 

desenvolvimento humano.  

Para desempenhar suas atribuições institucionais, a Secretaria é composta por três 

Departamentos: 
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I – o Departamento de Atenção à Primeira Infância, que compete promover a integração 

das políticas públicas voltadas para primeira infância, bem como formular estratégias nacionais a 

voltadas para o desenvolvimento da primeira infância; 

II - o Departamento de Atenção à Juventude e à Adolescência, responsável  por 

fomentar a implementação de ações governamentais e não governamentais voltadas para a proteção 

social dos adolescentes e dos jovens; e 

III – o Departamento de Atenção ao Idoso, responsável por coordenar a Política 

Nacional do Idoso, bem como promover estratégias nacionais voltadas para criação de incentivos e 

alternativas de atenção ao idoso. 

Nesse sentido, a SNPDH exerce função central no MDS na promoção do 

desenvolvimento humano a partir de atividades de formulação de estratégias para articular, 

fomentar e implementar políticas e ações intersetoriais para a promoção do desenvolvimento da 

primeira infância, de adolescentes e jovens, e dos idosos.  

Ademais, vale destacar a articulação estratégica promovida pela Secretaria com os 

demais órgãos federais e nas três esferas de governo, integrando o esforço do Governo Federal 

voltados para o fortalecimento de ações intersetoriais e intragovernamentais para o 

desenvolvimento humano. 

 

Secretaria de Inclusão Social e Produtiva 

 

A Secretaria de Inclusão Social e Produtiva (SISP) foi criada em 29 de dezembro de 

2016 com a publicação do Decreto nº 8.949, ao mesmo tempo em que foi extinta a Secretaria 

Extraordinária para Superação da Extrema Pobreza (SESEP), que coordenava o Plano Brasil Sem 

Miséria (BSM).  

A SISP recebeu a competência legal específica de fomentar estratégias, projetos e ações 

de inclusão social e produtiva dirigidos ao público beneficiário dos programas sociais do Governo 

Federal, inscrito no Cadastro Único.  

Essa atividade envolve não só a articulação, o planejamento e o acompanhamento das 

políticas de inclusão produtiva desenvolvidos pelas demais unidades do MDS, como também ações, 

programas e políticas de outros ministérios, especialmente da área social e de fomento do 

microcrédito.  

O escopo de atuação da Sisp é, portanto, de natureza intersetorial, intergovernamental, 

intra e interfederativa, envolvendo ações compartilhadas com o governo federal, a gestão pública 

estadual e municipal e parcerias com a sociedade civil e instâncias multissetoriais, como centros de 

pesquisa, instituições de ensino, agências multilaterais e organismos internacionais. 

A elaboração e a implementação de ações para inclusão social e produtiva voltadas às 

famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade social são acompanhadas de dados, informações, 

indicadores e avaliações que permitem a realização de monitoramento e disseminação do 

conhecimento. 
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O Decreto estabelece objetivamente que a Secretaria deverá articular, planejar, 

acompanhar e revisar, em conjunto com os demais órgãos do governo federal, os programas e as 

ações que contribuíam para a implementação de um plano nacional de inclusão social e produtiva.  

Como finalidade precípua, a Secretaria incentiva o protagonismo e a ativa participação 

do público beneficiário dos programas sociais nos projetos de inclusão social e produtiva, gerando 

oportunidades para a elevação da renda das famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade 

social. 

 

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 

 

A Subsecretaria de Planejamento e Orçamento - SPO é a unidade responsável pelo 

planejamento e gestão dos recursos orçamentários e financeiros necessários ao funcionamento do 

MDS, bem como pelos projetos de organização e de inovação institucional.  

Em relação ao planejamento, atua em dois campos que auxiliam a Secretaria Executiva 

na gestão integrada das políticas públicas do MDS:  

a) Planejamento Estratégico e Orçamento; e 

b) Avaliação e Monitoramento. 

A SPO é unidade integrante do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal, 

estabelecido pela Lei nº 10.180/2001 e atua como Unidade de Monitoramento e Avaliação do 

Sistema de Avaliação e Monitoramento do PPA. A área é a responsável, no âmbito do MDS, pelo 

apoio à elaboração e à revisão do PPA e de outros planos de governo, em articulação com o órgão 

central do sistema federal de planejamento e orçamento nos assuntos pertinentes ao processo de 

avaliação e monitoramento. Atua, ainda, apoiando as unidades administrativas do Ministério 

responsáveis pela execução dos programas, projetos e atividades em rotinas de acompanhamento e 

avaliação da sua programação. 

Neste sentido, a  proposta institucional da Subsecretaria é de avaliar, monitorar, planejar 

e estudar os planos, programas e ações do MDS, com apoio constante às áreas finalísticas e em 

articulação com o órgão central de planejamento e orçamento. 

Em relação às finanças do MDS, a SPO exerce a coordenação, o acompanhamento, a 

orientação e a supervisão das atividades orçamentárias, de programação financeira e de 

contabilidade relativas ao orçamento no âmbito da Pasta.  

Dessa forma, está encarregada de participar, acompanhar e orientar, em conjunto com as 

Secretarias de Orçamento Federal e do Tesouro Nacional, os procedimentos necessários à 

elaboração das Leis de Diretrizes Orçamentárias e de Orçamento Anual, bem como a sua execução 

orçamentária e financeira. 

A área também coordenou diversas atividades relacionadas ao seu campo de atuação, 

como os créditos adicionais, e disponibilizou informações sobre a execução do MDS. Efetuou a 

instrução processual das propostas orçamentárias dos serviços sociais, Serviço Social dos 

Transportes - SEST, Serviço Social da Indústria - SESI e Serviço Social do Comércio - SESC, 
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vinculados ao MDS.  Na área contábil atuou no suporte das contas contábeis das áreas executoras 

da Pasta e, ainda, na elaboração dos processos de Tomadas de Contas Especiais - TCE. 

Quanto à organização e inovação institucional a Subsecretaria supervisionou as 

atividades relacionadas à gestão do Sistema Eletrônico de Informações – SEI/MDS, modernização 

administrativa, estruturação organizacional, gestão dos sistemas de convênios e manutenção do 

cadastro de imóveis atualizado da extinta Fundação Legião Brasileira de Assistência - FLBA. 

 

Subsecretaria de Assuntos Administrativos 

 

A Subsecretaria de Assuntos Administrativos - SAA é a unidade responsável pela 

gestão dos recursos logísticos, humanos e administrativos necessários à execução das atividades-

meio e de suporte às unidades finalísticas, sendo essencial ao funcionamento administrativo e 

operacional do MDS.  

Como estratégia de atuação, busca instrumentalizar as Unidades do Ministério, 

fornecendo os meios necessários para a execução de suas políticas públicas, rotinas e 

procedimentos, de forma qualificada e tempestiva, além de agir pro-ativamente nas situações que 

poderiam ocasionar solução de continuidade às ações finalísticas do Ministério. 

 

Diretoria de Tecnologia da Informação 

 

Cabe à Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) o planejamento, a coordenação e a 

execução das atividades relacionadas à Tecnologia da Informação para todo o Ministério, além de 

atender a requisitos de desempenho do Sistema de Administração de Recursos de Informação e 

Informática do Poder Executivo Federal (SISP), centralizado na Secretaria de Tecnologia da 

Informação (STI) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

A DTI também executa e implanta as políticas e diretrizes de segurança da informação, 

elabora normas internas e utiliza procedimentos e padrões para aquisição e uso dos recursos de TI, 

coordena o desenvolvimento e a implantação de software, realiza análises e modelagens de dados, 

define diretrizes e padrões de gerenciamento de projetos de software, elabora o Plano Diretor de TI 

em conjunto com o Comitê Executivo de Tecnologia da Informação (CETI), visando ampliar, 

modernizar e adequar as soluções tecnológicas que suportam as políticas sociais do MDS. 

Para o cumprimento integral de suas atribuições, a DTI também realiza parcerias 

tecnológicas com outras entidades governamentais, com vistas a garantir uma maior integração de 

soluções tecnológicas e uso mais racional de recursos informacionais. Ademais, a DTI atua na 

prospecção de necessidades, mapeamento, recebimento, encaminhamento e acompanhamento das 

demandas de TI, oriundas das diversas áreas gestoras do Ministério, bem como de entidades 

externas provenientes dos três entes da Federação. 
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Diretoria de Cooperação Técnica 

 

A Diretoria de Cooperação Técnica - DCT foi criada a partir da Diretoria de Projetos 

Internacionais – DPI, por meio do Decreto nº 8.949, de 29 de dezembro de 2016, que aprovou a 

Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de 

Confiança do MDS. A DPI tinha como finalidade coordenar, técnica e administrativamente, os 

projetos financiados no todo ou em parte por recursos externos ou que sejam objeto de acordo de 

cooperação técnica com organismo internacional. A essas atribuições foram agregadas as de apoio à 

elaboração de projetos e acordos de cooperação técnica com órgãos e entidades governamentais, 

além do acompanhamento e monitoramento desses, de forma a prover as demandas de informação 

da Secretaria-Executiva e demais autoridades do MDS. 

 

Corregedoria 

 

É uma Unidade Seccional do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, sujeita 

à normatização e supervisão técnica da Unidade Setorial afeta à política de Desenvolvimento Social 

do Poder Executivo Federal, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto nº 5.480, de 2005, e alterado 

pelo Decreto nº 7.128, de 11 de março de 2010. 

A competência da Unidade Seccional está inserida no contexto institucional do 

Ministério do Desenvolvimento Social, e no respectivo regimento interno.  Por sua vez, através da 

Portaria Ministerial nº 110, de 02.12.2015, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de  04 de 

dezembro  de 2015, delega competência à esta Corregedoria/SE/MDS para apuração de atos ilícitos  

praticados por pessoa jurídica, tipificadas na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, por meio de 

Processo Administrativo de Responsabilização (PAR).  

Em outras palavras, compete-lhe, portanto, orientar as atividades institucionais e 

promover ações destinadas à valorização e ao cumprimento de preceitos relativos à ética funcional e 

a conduta disciplinar dos servidores desta Pasta e de pessoa jurídica tipificadas na Lei nº 12.846/13, 

bem como planejar e coordenar as correições ordinárias e as extraordinárias, quando for o caso, 

propor medidas para prevenir e corrigir falhas na prestação do serviço público, bem como examinar 

as representações contra servidores, arquivá-las ou propor sua apuração imediata, e realizar o 

cadastro dos processos disciplinares no Sistema de Gestão de Processos Disciplinares do Ministério 

da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União.   

 

Ouvidoria Social e Previdenciária 

 

A Ouvidoria Social e Previdenciária do Ministério do Desenvolvimento Social, órgão 

vinculado à Secretaria-Executiva, tem como missão ser uma instância de controle e participação 

social, responsável pelo acolhimento, tratamento e resposta às sugestões, elogios, solicitações, 

reclamações e denúncias dos cidadãos junto a este Ministério, visando ao aprimoramento da gestão 

pública e dos serviços prestados à sociedade. 
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O Decreto nº 8.949/2016, que aprovou a atual estrutura regimental do Ministério do 

Desenvolvimento Social – MDS criou a unidade da Ouvidoria Social e Previdenciária, composta 

por duas coordenações, sendo elas: a Coordenação-Geral da Ouvidoria Social e a Coordenação-

Geral da Ouvidoria Previdenciária. 

A Ouvidoria Social é o canal responsável por recepcionar, analisar e encaminhar 

denúncias, elogios, reclamações, solicitações e sugestões relacionadas aos programas e ações 

desenvolvidas pelo MDS, ao tempo em que atua como um mecanismo de participação e controle 

social. 

Já a Ouvidoria Previdenciária é o canal que funciona como um pós-atendimento ao 

cidadão sobre assuntos previdenciários, ou seja, atende aquele que já tenha entrado em contato com 

o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou com o Conselho de Recursos do Seguro Social 

(CRSS) e queira fazer alguma reclamação, denúncia, sugestão, elogio ou outra solicitação diversa 

sobre os serviços prestados. 

 

Ouvidoria Social 

Para manter seu escopo de receber e tratar as demandas sobre programas e ações do 

MDS, faz-se necessário uma série de atividades, que são subsidiadas com recursos orçamentários 

empenhados nesta Unidade de Prestação de Contas. 

Dentre elas, destaca-se a manutenção do Sistema de Gestão de Demandas (SGD), 

ferramenta importante para todo o ciclo de manifestação e atendimento ao cidadão. As 

manifestações acontecem por diferentes meios, ocorrendo sua primeira escuta e registro no SGD 

por meio de uma equipe de telemarketing treinada especificamente para demandas de Ouvidoria (1º 

nível de atendimento), que faz o encaminhamento da demanda para o 2º nível da Ouvidoria, 

composto por analistas da mesma empresa de Contact Center, treinados para realizar as respostas.  

Nos casos em que a Base de Conhecimento não é suficiente, acionam-se as áreas técnicas. 

As respostas oferecidas pelo MDS para as manifestações que entram pelos diversos 

canais de atendimento (e-mail, telefone, carta, presencial) devem ser produzidas e geridas por 

responsáveis de cada uma das áreas técnicas, denominados pontos focais. Assim, mais 

especificamente, têm-se pontos focais para respostas aos pedidos registrados nos sistemas SGD 

(gerido pela Ouvidoria Social em parceria com a Central de Relacionamento),  e-SIC (sistema que 

suporta a Lei de Acesso a Informação, dentro do MDS gerido pela Ouvidoria Social) e SEI! 

(tratamento e gestão geral de informação, gerido pela Subsecretaria de Planejamento e Orçamento – 

SPO). 

Após a finalização da resposta, envia-se ao cidadão pelo meio escolhido por ele (e-mail, 

telefone ou carta), sendo realizada uma pesquisa de satisfação em relação ao atendimento recebido. 

Com este ciclo, fica claro o desafio de treinamento e diálogo entre todos estes atores para a 

produção de informações céleres e pertinentes às demandas dos cidadãos. 

A Ouvidoria Social também é responsável pela articulação com as demais áreas do 

Ministério para promover a transparência ativa e passiva. Assim, ela desenvolve um diálogo 

constante com as áreas finalísticas, para conhecer seus processos, elaborar em conjunto uma Base 

de Conhecimento com linguagem simples, e se preparar para os eventuais gargalos que a atuação 
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rotineira das áreas técnicas possa gerar em termos de falta de informação ou serviços aos usuários e 

gestores locais das políticas do MDS. Além disso, participa de fóruns colegiados de gestão interna, 

tais como o Comitê de Gênero, Grupo de Trabalho da Carta de Serviço ao Cidadão e Comitê 

Permanente de Desburocratização. 

Outra atuação cotidiana é a relação da Ouvidoria Social com a produção de dados sobre 

as demandas da sociedade. Aqui reside o grande desafio de dar um caráter gerencial a estes dados, 

que foi aprimorado em grande parte com a implementação do Painel Gerencial da Ouvidoria, ao 

permitir o monitoramento, em tempo real, de indicadores relacionados às demandas de Ouvidoria, 

possibilitando gerar informações que podem apontar possíveis caminhos e alternativas de 

aprimoramento das políticas públicas de competência do MDS. 

No âmbito do MDS cabe à Ouvidoria Social coordenar, acompanhar e supervisionar o 

Serviço de Informações ao Cidadão (SIC), em atendimento ao disposto no inciso I do art. 9º da Lei 

nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, bem como assessorar a autoridade de que trata o art. 40 do 

referido diploma legal. Dentre suas atribuições, cabe destacar: a) atender e orientar o público quanto 

ao acesso a informações; b) informar sobre a tramitação de pedidos nas suas respectivas unidades; 

c) auxiliar os servidores das áreas técnicas acerca das respostas e d) dirimir eventuais dúvidas sobre 

a LAI e seu decreto regulamentador. 

No Ministério, os canais de acesso às solicitações ocorrem: 

 Presencialmente, no Balcão SIC, localizado no térreo do Bloco A da Esplanada dos 

Ministérios; e 

 Formulário eletrônico do sistema e-SIC - 

(http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/ 

Dentro da perspectiva de ser uma unidade que se relaciona com todas as áreas 

finalísticas e com a sociedade, a Ouvidoria Social é procurada para projetos especiais, que não estão 

necessariamente em suas atribuições regimentais. É o caso da agenda da Plataforma da Cidadania 

Digital (Decreto nº 8.936, de 19 de dezembro de 2016), que teve início em dezembro de 2016 com a 

criação de um Grupo de Trabalho para mapeamento dos Serviços Públicos prestados pelo MDS, o 

chamado Censo de Serviços.  E também da pauta da Desburocratização (Decreto nº 9094/2017), em 

que a Ouvidoria Social, junto com a Central de Relacionamento, coordena uma ação de 

desburocratização e acompanha dois projetos de outras áreas do MDS. É mais um reconhecimento 

ao papel de promotora da cultura da transparência e do diálogo dentro do Ministério. 

Neste sentido, é constante a preocupação da Ouvidoria Social em qualificar o 

atendimento ao cidadão e em sensibilizar as áreas finalísticas para a importância de a transparência 

ser um valor que permeie a atuação do MDS em todos seus programa e ações. 

 

Ouvidoria Previdenciária 

A Ouvidoria Previdenciária é responsável por atender sugestões, reclamações, 

denúncias, solicitações diversas e elogios referentes aos serviços do Seguro Social, presta um pós-

atendimento, ou seja, atua em defesa do cidadão que já tenha efetuado contato com o Conselho de 

Recursos do Seguro Social (CRSS) e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e queira fazer 

alguma sugestão, reclamação, elogio, denúncia ou outras solicitações sobre os serviços prestados.  
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Todas as manifestações são cadastradas no Sistema de Ouvidoria (SOUWeb), que gera 

um código alfanumérico no qual permite ao cidadão acompanhar seu andamento pela internet ou 

pela Central de Atendimento. Ao receber uma manifestação do cidadão, a CGOP realiza uma 

análise prévia e, se necessário, encaminha à área técnica responsável para que esta se posicione 

quanto à situação apresentada. 

 

Central de Relacionamento 

 

A Central de Relacionamento é responsável pela gestão e manutenção da Central de 

Relacionamento do MDS. Possui a atribuição de assessorar as áreas técnicas quanto ao atendimento 

ao cidadão, de disponibilizar os registros históricos e estatísticos das demandas recebidas pelos 

canais de atendimento (0800 707 2003, Fale com o MDS e Chat), por intermédio das informações 

consolidadas no Portal Central em Números e dos relatórios operacionais/gerenciais. Realiza 

também ativos de telefonia e e-mails, coleta de dados de pesquisas de opinião/satisfação, repasse de 

informações entre outros, quando solicitados pelas áreas do Ministério. Destaca-se ainda o 

gerenciamento da qualidade do atendimento, do conteúdo da base de conhecimento, da capacidade 

e melhoria do atendimento prestado à sociedade através do centro de contatos. 

A função da Central de Relacionamento é prestar serviços especializados em 

telemarketing, incluindo os serviços de Teleatendimento Receptivo Eletrônico e Humano (0800 707 

2003 – ligações de telefonia fixa), Teleatendimento Ativo, Multimeios (e-mail, formulário 

eletrônico, chat e ativo de e-mail) e de suporte aos usuários de sistemas de informações do MDS 

(Help Desk), abrangendo o atendimento aos beneficiários, gestores e técnicos municipais dos 

programas sociais, bem como a sociedade em geral, localizados em todo território brasileiro, com 

propósito de prestar informações e esclarecer dúvidas acerca dos projetos, programas e políticas do 

Ministério, operacionalizados pelos contratos administrativos firmados com a empresa Call 

Tecnologia e Serviços Ltda. (Contrato nº. 17/2013 – Serviços de telemarketing) e OI S.A (Contrato 

nº. 48/2014 – Serviço de DDG/0800). 

Destaca-se que em 2017, implementou-se mais um canal de atendimento: o CHAT, para 

atender demandas de gestores municipais, inicialmente acerca da manutenção e concessão de 

acessos aos sistemas: SIGPBF – Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família e do RedeSUAS 

(Sistema de Autenticação de Usuários – SAA). 

 

Conselho de Recursos do Seguro Social 

 

Julgar os Recursos administrativos das decisões do Instituto Nacional do Seguro Social-

INSS, nas matérias de Previdência Social e de Assistência Social: 

“Arts. 201 e 202, CF; Leis 8.212/91 e 8.213/91; Arts. 303 – 309, Decreto nº 3.048, de 

06 de maio de 1999 - Regulamento da Previdência; Portaria nº 116, de 23 de março de 2017 - 

Regimento Interno do CRSS. Art. 20, da Lei nº 8742/93.” 
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Compete ao Conselho de Recursos do Seguro Social – CRSS o controle jurisdicional 

das decisões do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS nos processos de interesse dos 

beneficiários e das empresas e nos relacionados aos benefícios assistenciais de prestação continuada 

previstos no artigo 20 da Lei 8742/93.  

O CRSS atua como um Tribunal Administrativo no sentido de resolver e pacificar os 

litígios entre os segurados/beneficiários/empresas e a autarquia previdenciária (administradora do 

fundo social coletivo).  

É formado por órgãos julgadores de composição tripartite (representantes do governo, 

dos trabalhadores e das empresas), de  acordo com o Regulamento da Previdência Social. 

Composição: 

 29 Juntas de Recursos: 1ª instância 

 16 Composições Adjuntas de Juntas de Recursos 

 04 Câmaras de Julgamento (localizadas em Brasília): 2ª instância 

 Conselho Pleno. 

O processamento dos recursos e a resolução dos litígios se desenvolvem mediante o 

Processo Administrativo Previdenciário – PAP, na forma estabelecida pela legislação especial.  

O CRSS possui orçamento próprio e está estruturado sob subordinação administrativa 

do MDS - Administração Direta, do qual dependem as gestões e viabilidade dos recursos 

financeiros para o funcionamento e prestação dos serviços.     

Em cumprimento de sua função institucional, são concentradas ações afetas à estrutura 

organizacional, física e tecnológica no sentido de dar efetividade à atividade finalística que é a 

prestação jurisdicional. 
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2.3. Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento do órgão ou da entidade 

Normas Relacionadas à Unidade de Prestação de Contas Secretaria Executiva do MDS 

Normas de criação e alteração da UPC SE 

LEI Nº 10.683, de 28 de maio de 2003 (DOU 28.05.2003): Dispõe sobre a organização da Presidência da República e 

dos Ministérios, e dá outras providências; 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 163, de 23 de janeiro de 2004 (Convertida na Lei Nº 10.869, de 13.5.2004) (DOU 

23.01.2004): Altera a Lei Nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da 

República e dos Ministérios, e dá outras providências; 

LEI Nº 10.869, de 13 de maio de 2004 (DOU 14.05.2004): Altera a Lei Nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe 

sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras providências; 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 726, de 12 de maio de 2016 (Convertida na Lei nº 13.341, de 29 de setembro de 2016) 

(DOU Edição extra e retificada em 19.5.2016): Altera e revoga dispositivos da Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003, 

que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios. 

LEI Nº 13.341, de 29 de setembro de 2016 (DOU 30.9.2016): Altera as Leis nos 10.683, de 28 de maio de 2003, que 

dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e 11.890, de 24 de dezembro de 2008, e 

revoga a Medida Provisória nº 717, de 16 de março de 2016. 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da UPC SE 

DECRETO Nº 5.074, de 13 de maio de 2004 (DOU 12.05.2004, republicado DOU 14.05.2004): Aprova a Estrutura 

Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e dá outras providências; 

DECRETO Nº 5.550, de 22 de setembro de 2005 (Revoga o Dec. 5.074/2004) (DOU 23.09.2005): Aprova a Estrutura 

Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e dá outras providências; 

DECRETO Nº 7.079, de 26 de janeiro de 2010 (Revoga o Dec. 5.550/2005) (DOU 27.01.2010): Aprova a Estrutura 

Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e dá outras providências; 

DECRETO Nº 7.492, de 02 de junho de 2011 (DOU 03.06.2011): Institui o Plano Brasil sem Miséria; 

DECRETO Nº 7.493, de 02 de junho de 2011 (Revoga o Dec. 7.079/2010) (DOU 03.06.2011): Aprova a Estrutura 

Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e dá outras providências. 

DECRETO Nº 8.218, de 28 de março de 2014 (DOU de 31.3.2014): Altera o Anexo II ao Decreto nº 7.493, de 2 de 

junho de 2011, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções 

de Confiança do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e remaneja cargos em comissão. 

DECRETO Nº 8.786, de 14 de junho de 2016 (Revogado pelo Decreto nº 8.865, 29 de setembro de 2016) (DOU 

30.9.2016): Subordina a estrutura do extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário ao Ministro de Estado Chefe da 

Casa Civil da Presidência da República. 

DECRETO Nº 8.865, de 29 de setembro de 2016 (DOU 30.9.2016): Transfere a Secretaria Especial de Agricultura 

Familiar e do Desenvolvimento Agrário para a Casa Civil da Presidência da República e dispõe sobre a vinculação do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. 

DECRETO Nº 8.949, de 29 de dezembro de 2016 (DOU 30.12.2016): Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro 

Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério do Desenvolvimento Social e 

Agrário, remaneja cargos em comissão e funções gratificadas e substitui cargos em comissão do Grupo-Direção e 

Assessoramento Superiores - DAS por Funções Comissionadas do Poder Executivo - FCPE. 

PORTARIA Nº 115, DE 20 DE MARÇO DE 2017 (DOU 21.03.2016):  Aprova o Regimento Interno do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Agrário. 

PORTARIA MDS Nº 416, de 12 de agosto de 2005 (DOU 15.08.2005): Aprovar o Regimento Interno do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

PORTARIA MDS Nº 330, de 11 de outubro de 2006 (Revoga a Port. 416/2005) (DOU 13.10.2006): Aprovar o 

Regimento Interno do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

PORTARIA MDS Nº 120, de 12 de junho de 2012 (Revoga a Port. 330/2006) (DOU 16.07.2012): Aprovar o 

Regimento Interno do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome na forma dos anexos a esta Portaria. 
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Manuais e publicações relacionadas às atividades da UPC SE 

PLANO BRASIL SEM MISÉRIA: http://mds.gov.br/assuntos/brasil-sem-miseria 
Normas Relacionadas ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza - FCEP 

Normas de criação e alteração do FCEP 

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 31, de 14 de dezembro de 2000 (DOU 18.12.2000): Altera o Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, introduzindo artigos que criam o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. 

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 67, de 22 de dezembro de 2010 (DOU 23.12.2010): Prorroga, por tempo 

indeterminado, o prazo de vigência do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 111, de 6 de julho de 2001 (DOU 09.07.2001): Dispõe sobre o Fundo de Combate e 

Erradicação da Pobreza, na forma prevista nos artigos 79, 80 e 81 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

DECRETO Nº 4.564, de 1º de janeiro de 2003 (DOU 01.01.2003): Define o órgão gestor do Fundo de Combate e 

Erradicação da Pobreza e o funcionamento do seu Conselho Consultivo e de Acompanhamento, dispõe sobre doações 

de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, para o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, e dá 

outras providências. 

LEI Nº 10.683, de 28 de maio de 2003 (DOU 28.05.2003): Dispõe sobre a organização da Presidência da República e 

dos Ministérios, e dá outras providências; 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 163, de 23 de janeiro de 2004 (Convertida na Lei Nº 10.869, de 13.5.2004) (DOU 

23.01.2004): Altera a Lei Nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da 

República e dos Ministérios, e dá outras providências; 

LEI Nº 10.869, de 13 de Maio de 2004 (DOU 14.05.2004): Altera a Lei Nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe 

sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras providências; 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura do FCEP 

DECRETO Nº 5.074, de 13 de maio de 2004 (DOU 12.05.2004, republicado DOU 14.05.2004): Aprova a Estrutura 

Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e dá outras providências; 

DECRETO Nº 5.550, de 22 de setembro de 2005 (Revoga o Dec. 5.074/2004) (DOU 23.09.2005): Aprova a Estrutura 

Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e dá outras providências; 

DECRETO Nº 7.079, de 26 de janeiro de 2010 (Revoga o Dec. 5.550/2005) (DOU 27.01.2010): Aprova a Estrutura 

Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e dá outras providências; 

DECRETO Nº 7.493, de 02 de junho de 2011 (Revoga o Dec. 7.079/2010) (DOU 03.06.2011): Aprova a Estrutura 

Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e dá outras providências; 

PORTARIA MDS Nº 416, de 12 de agosto de 2005 (DOU 15.08.2005): Aprovar o Regimento Interno do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

PORTARIA MDS Nº 330, de 11 de outubro de 2006 (Revoga a Port. 416/2005) (DOU 13.10.2006): Aprovar o 

Regimento Interno do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

PORTARIA MDS Nº 120, de 12 de junho de 2012 (Revoga a Port. 330/2006) (DOU 16.07.2012): Aprovar o 

Regimento Interno do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome na forma dos anexos a esta Portaria 

PORTARIA MDS Nº 2, de 08 de janeiro de 2016: Delega à Secretaria-Executiva do Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome a competência para atuar como órgão gestor do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, 

e dá outras providências. 

DECRETO Nº 5.997, de 21 de dezembro de 2006 (DOU 22.12.2006): Dispõe sobre o percentual máximo do Fundo de 

Combate e Erradicação da Pobreza a ser destinado às despesas administrativas para o exercício de 2006, e dá outras 

providências . 

DECRETO de 6 de março de 2007 (DOU 07.03.20076): Dispõe sobre o percentual máximo do Fundo de Combate e 

Erradicação da Pobreza a ser destinado às despesas administrativas para o exercício de 2007, e dá outras providências. 

DECRETO Nº 6.636, de 5 de novembro de 2008 (DOU 06.11.2008): Dispõe sobre o percentual máximo do Fundo de 

Combate e Erradicação da Pobreza a ser destinado às despesas administrativas para o exercício de 2008. 
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DECRETO Nº 6.978, de 8 de outubro de 2009 (DOU 09.10.2009): Dispõe sobre o percentual máximo do Fundo de 

Combate e Erradicação da Pobreza a ser destinado às despesas administrativas para o exercício de 2009. 

DECRETO Nº 7.316, de 22 de setembro de 2010 (DOU 23.09.2010): Dispõe sobre o percentual máximo do Fundo de 

Combate e Erradicação da Pobreza a ser destinado às despesas administrativas para o exercício de 2010. 

Manuais e publicações relacionadas às atividades do FCEP 

PROGRAMA FOME ZERO: http://www.fomezero.gov.br/ 
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2.4. Ambiente de atuação 

 

A Secretaria Executiva atua ativamente na representação institucional do Ministério, 
bem como na articulação da elaboração, monitoramento e implementação das políticas públicas de 
desenvolvimento social em diversos espaços colegiados (Comitês, Comissões, Grupos de Trabalho, 
Conselhos, etc). 

As políticas são desenvolvidas e implementadas em parceria com estados e municípios 
por meio ações conjuntamente pactuadas. Organizações da sociedade civil também estão integradas 
e desempenham funções importantes, tanto na área de assistência social quanto de inclusão 
produtiva, segurança alimentar e nutricional e desenvolvimento humano. 

Essa articulação entre gestores federais, estaduais, municipais e sociedade civil 
estabelece uma sólida rede de proteção e promoção social que quebra o ciclo de pobreza e promove 
a conquista da cidadania a milhões de brasileiros. 

Instâncias colegiadas participam do ciclo de tomada de decisão e avaliação de políticas 
públicas de desenvolvimento social, como o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), a 
Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional (CONSEA), este último ligado à Presidência da República. 

O Gabinete da SE, especificamente, é responsável pela representação do MDS em 
instâncias que envolvem temáticas transversais, o que requer diálogo constante e articulação com as 
demais áreas do Ministério. Em 2017, a Secretaria Executiva buscou fortalecer a governança da 
Pasta por meio da criação dos Comitês de Comitê de Governança, Riscos e Controles; de 
Governança Digital; e Permanente para a Desburocratização. 

 

1. Secretaria Geral e Secretaria Executiva do Conselho Nacional dos Povos e 
Comunidades Tradicionais - CNPCT 

 

Criado pelo Decreto n° 8.750, de 9 de maio de 2016, o órgão tem caráter consultivo, 
sendo constituído por quarenta e quatro membros titulares, dos quais vinte e nove representantes da 
sociedade civil e quinze representantes de órgãos e entidades da administração pública federal. O 
Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCT) é presidido pela sociedade 
civil e tem a Secretaria Geral e a Secretaria Executiva no Ministério do Desenvolvimento Social. 

Este ato normativo revogou a criação da Comissão Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais previstas nos Decretos de 27 de Dezembro de 
2004 e de 13 de Julho de 2006, de caráter deliberativo e consultivo, que era presidida pelo 
Ministério do Desenvolvimento Social - MDS e secretariada pelo Ministério do Meio Ambiente - 
MMA. Como resultado direto de atuação da instância que funcionou por dez anos, a Política 
Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais foi elaborada 
tendo como principal objetivo a promoção do desenvolvimento sustentável desses grupos com 
ênfase no reconhecimento, fortalecimento e garantia dos seus direitos territoriais, sociais, 
ambientais, econômicos e culturais, respeitando e valorizando suas identidades, formas de 
organização e instituições. 

Entre as principais atribuições do CNPCT está coordenar e acompanhar a 
implementação da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais, instituída pelo Decreto nº 6.040/07. O órgão colegiado tem como missão pactuar a 
atuação conjunta de representantes da Administração Pública direta e membros do setor não 
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governamental pelo fortalecimento social, econômico, cultural e ambiental dos povos e 
comunidades tradicionais. O CNPCT propõe, ainda, princípios e diretrizes para políticas relevantes 
ao desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais no âmbito do Governo 
Federal. 

Após a aprovação da Lei n° 13.502, de 1° de novembro de 2017, o CNPCT passou a 
integrar o Ministério dos Direitos Humanos, de forma que, atualmente, se encontra em período de 
transição entre as pastas. O Ministério do Desenvolvimento Social já providenciou os 
encaminhamentos necessários para a publicação dos atos normativos que alterarão o CNPCT para o 
Ministério dos Direitos Humanos e aguarda as providências dos órgãos competentes para finalizar a 
transição. 

 

2. Comitê MDS de Políticas para as Mulheres e de Gênero 

 

Criado em 2009 (Portaria GM nº 381, de 17 de novembro de 2009), o “Comitê MDS de 
Políticas para as Mulheres e de Gênero” articula ações relacionadas ao tema no órgão. O grupo 
representa um espaço de debate junto às diferentes áreas do ministério, com o objetivo de promover 
a igualdade entre homens e mulheres e a transversalização de uma perspectiva de gênero na 
formulação de políticas públicas. 

A atuação do Comitê ocorre de forma transversal, em proximidade com as unidades, o 
que tem gerado resultados importantes e benefícios para as famílias atendidas pelas Políticas 
conduzidas pelo Ministério. 

 

3. Comitê de Governança, Riscos e Controles 

 

Criado 15 de maio de 2017 pela Portaria MDS nº 174, o Comitê de Governança, Riscos 
e Controles tem o objetivo de adotar medidas para a sistematização de práticas relacionadas à 
gestão de riscos, controles internos e governança no âmbito do MDS. O Comitê é presidido pelo 
Secretário Executivo, possui 14 membros, dentre eles todos os secretários finalísticos, e tem como 
missão liderar e supervisionar a institucionalização da gestão de riscos e dos controles internos, bem 
como o mapeamento e avaliação dos riscos-chave que podem comprometer a prestação de serviços 
de interesse público. 

 

4. Comitê de Governança Digital do Ministério do Desenvolvimento Social 

 

Criado em 08 de junho de 2017, é um órgão colegiado, de natureza deliberativa e de 
caráter estratégico, presidido pelo Secretário Executivo e composto pelo Gabinete do Ministro e 
demais Secretários que tem como finalidade direcionar, monitorar e avaliar o uso estratégico da 
Tecnologia da Informação - TI, com vistas a contribuir para que o MDS atinja seus objetivos 
institucionais, sendo parte integrante do Sistema de Governança de TI do Ministério e com as 
orientações emanadas pela Secretaria de Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão - STI/MP e pelo Sistema de Administração e Recursos de Informática 
do Poder Executivo Federal - SISP. 
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5. Comitê Permanente para a Desburocratização 

 

Criado pela Portaria MDS nº 431, de 23 de outubro de 2017, tem a competência de 
identificar, analisar e propor ações e projetos de simplificação administrativa, modernização da 
gestão pública e melhoria da prestação dos serviços públicos às empresas, cidadãos e à sociedade 
civil, no âmbito das competências do MDS, bem como consolidar as propostas de 
desburocratização a serem encaminhadas, anualmente, ao Conselho Nacional para a 
Desburocratização - Brasil Eficiente. 

 

6. Comitê Gestor do Programa Criança Feliz 

 

O Comitê foi criado pelo Decreto nº 8.869, de 05 de outubro de 2016, com a atribuição 
de planejar e articular  os componentes do Programa Criança Feliz, e é composto pelos Ministérios 
dos Direitos Humanos, da Educação, da Cultura, da Saúde e pelo MDS que o coordena por meio da 
Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano. 
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2.5. Organograma 

 

Organograma – Secretaria-Executiva 

 

 

Organograma – Secretaria de Inclusão Social e Produtiva 
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Organograma – Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria Nacional de 
Promoção do 

Desenvolvimento 
Humano

Departamento de 
Atenção à Primeira 

Infância

Departamento de 
Atenção à Juventude e 

à Adolescência

Departamento de 
Atenção ao Idoso



36 

 

    

 

Quadro 2 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas – Secretaria Executiva 

Áreas/Subunidades 
Estratégicas 

Competências Titular Cargo 
Período de 

atuação 

Secretaria Executiva 

- Auxiliar o Ministro de Estado na definição de diretrizes e programas, na 
implementação de ações e na coordenação das atividades das secretarias 
integrantes do Ministério.  

 

- Supervisionar e coordenar, no âmbito do Ministério, as atividades 
relacionadas com os sistemas federais de planejamento e de orçamento, de 
contabilidade, de administração financeira, de administração dos recursos 
de informação e informática, de pessoal civil, de serviços gerais e de 
organização e inovação institucional. 

 

- Assessorar os dirigentes dos órgãos do Ministério na formulação de 
estratégias de colaboração com os organismos financeiros internacionais. 

 

- Supervisionar as atividades disciplinares e de correição desenvolvidas no 
âmbito do Ministério. 

 

- Receber, analisar, encaminhar e responder as denúncias, reclamações e 
sugestões da sociedade referentes às ações do Ministério. 

Alberto Beltrame 
Secretário- 
Executivo 

2017 

Diretoria de Tecnologia da 
Informação 

-Planejar, coordenar e supervisionar, no âmbito do Ministério, a execução 
das atividades relacionadas com o Sistema de Administração de Recursos 
da Informação e Informática;  

 

-Propor diretrizes e subsidiar a alta administração e o Comitê Gestor de 

Cicero Padilha de Almeida Diretor Substituto 
01/01/2017 a 
15/08/2017 
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Áreas/Subunidades 
Estratégicas 

Competências Titular Cargo 
Período de 

atuação 

Tecnologia da Informação na implementação de política de tecnologia da 
informação e tomada de decisões referentes aos projetos de tecnologia da 
informação, bem como na implantação das políticas e diretrizes de 
segurança da informação no âmbito do Ministério; 

 

-Responsabilizar-se pela prospecção de necessidades, mapeamento, 
recebimento, encaminhamento e acompanhamento das demandas de TI 
oriundas das diversas áreas gestoras do Ministério e de entidades externas 
ao Ministério; 

 

-Representar institucionalmente o Ministério em assuntos de tecnologia da 
informação, junto a órgãos do governo e da sociedade civil; 

 

-Elaborar e propor normas, procedimentos e padrões para aquisição e 
utilização dos recursos de tecnologia da informação do Ministério; 

Gustavo Vieira de Macedo Diretor Substituto  

 

16/08/2017 a 
31/12/2017 

Subsecretaria de Assuntos 
Administrativos 

- Planejar, coordenar e supervisionar, no âmbito do Ministério, a execução 
das atividades de gestão de documentos e de arquivos, bem como as 
relacionadas com os Sistemas Federais de Pessoal Civil da Administração 
Federal e de Serviços Gerais;  

 

- Promover a articulação com os órgãos centrais dos sistemas federais 
acima referidos, bem como informar e orientar os órgãos do Ministério 
quanto ao cumprimento das normas administrativas estabelecidas; 

 

- Promover a elaboração e consolidar os planos e os programas das 
atividades de sua área de competência e submetê-los à decisão superior;  

 

- Supervisionar as atividades de capacitação, saúde e seguridade social dos 
servidores do Ministério, incluindo a avaliação de desempenho individual 
e progressão funcional;  

 

- Supervisionar as atividades atinentes à administração de materiais, obras 
e serviços, transporte, telecomunicações, protocolo, documentação, 
arquivo, manutenção predial e serviços gerais; e  

Paulo Roberto de 
Mendonça e Paula 

Subsecretário 2017 
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Áreas/Subunidades 
Estratégicas 

Competências Titular Cargo 
Período de 

atuação 

 

- Supervisionar as atividades referentes à gestão administrativa em 
contratos e em procedimentos de licitação, incluindo as referentes à sua 
execução orçamentária e financeira. 

Subsecretaria de 
Planejamento e Orçamento 

- Planejar, coordenar e promover, no âmbito do Ministério, a execução das 
atividades relacionadas com os sistemas federais de planejamento e de 
orçamento, de contabilidade, de administração financeira, de gestão de 
convênios e contratos de repasse e de organização e inovação institucional; 

 

- Realizar as tomadas de contas especiais dos ordenadores de despesa e 
demais responsáveis por bens e valores públicos e de todo aquele que der 
causa à perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em dano ao 
erário; e 

 

- Acompanhar a execução orçamentária e financeira dos recursos que 
compõem o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. 

Ayrton Galiciani 
Martinello 

Subsecretário 2017 

Diretoria de Cooperação 
Técnica 

- Coordenar, acompanhar e monitorar a execução técnica, administrativa e 
financeira os projetos financiados, no todo ou em parte, por recursos 
externos ou objeto de acordo de cooperação técnica com organismo 
internacional;  

Maurício Viana Diretor 2017 
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Áreas/Subunidades 
Estratégicas 

Competências Titular Cargo 
Período de 

atuação 

 

- Coordenar, acompanhar e supervisionar as atividades relativas à 
administração e execução orçamentária e financeira dos projetos de 
cooperação técnica e de acordos de empréstimo; 

 

- Gerir processos de contratação de pessoa física nas modalidades previstas 
pela legislação nacional e pelos organismos internacionais de cooperação 
técnica, bem como os respectivos processos de pagamento de produtos; 

 

- Gerir o processo de emissão de passagens e concessão de diárias 
nacionais e internacionais para cumprimento de atividades previstas nos 
projetos de cooperação técnica internacionais; 

 

- Gerir os processos de contratação de pessoa jurídica bem como os 
respectivos processos de pagamento de produtos e de recebimento de bens 
e serviços; 

 

- Apoiar o planejamento dos acordos de cooperação técnica firmados com 
órgãos e entidades governamentais; e 

 

-Acompanhar e monitorar os acordos de cooperação técnica firmados com 
órgãos e entidades governamentais, para prover as demandas de 
informações da Secretaria-Executiva e demais autoridades do MDS; 

Corregedoria 
Acolher e analisar denúncias de irregularidades praticadas por servidores, 
arquivando-as ou propondo apuração, quando for o caso, mediante 
processo disciplinar. 

Miguel Ferreira Peres Corregedor 2017 

Ouvidoria Social e 
Previdenciária 

- Receber, analisar, encaminhar e responder as denúncias, reclamações, 
sugestões, críticas e elogios referentes às ações do Ministério. 

 

- Assessorar a autoridade de que trata o art. 40 da Lei nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011, no exercício de suas atribuições. 

Mônica Vasconcelos 
Ribeiro 

Ouvidora Substituta 
05/10/2017 a 
31/12/2017 

Coordenação-Geral da 
Ouvidoria Social 

Assegurar o adequado tratamento das reclamações, denúncias, solicitações, 
sugestões e elogios referentes às políticas sociais do Ministério, após 
adotar os procedimentos necessários em cada caso; 

Mônica Vasconcelos 
Ribeiro 

Coordenadora-
Geral da Ouvidoria 

Social 
2017 
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Áreas/Subunidades 
Estratégicas 

Competências Titular Cargo 
Período de 

atuação 

Coordenação-Geral da 
Ouvidoria Previdenciária 

 

Prestar pós-atendimento ao cidadão sobre assuntos previdenciários, ou 
seja, atende aquele que já tenha entrado em contato com o Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) ou com o Conselho de Recursos do 
Seguro Social (CRSS) e queira fazer alguma reclamação, denúncia, 
sugestão, elogio ou outra solicitação diversa sobre os serviços prestados. 

 

Francisco Assis Santos 
Mano Barreto 

Coordenador-Geral 
da Ouvidoria 

Previdenciária 
2017 

Coordenação-Geral da 
Central de Relacionamento 

Gerir e manter a Central de Relacionamento do Ministério, inclusive 
quanto ao acompanhamento, supervisão e prestação de informações 
técnicas dos Programas, Projetos e Ações do MDS. 

José Augusto Mello 
Athayde 

Coordenador-Geral 2017 

Conselho de Recursos do 
Seguro Social 

De acordo com o Regulamento da Previdência Social – Decreto nº 
3.048/99, o Conselho de Recursos é formado por órgãos julgadores de 
composição tripartite (Governo, Trabalhadores e Empresas), segundo as 
competências delimitadas para as respectivas instâncias, na forma da 
legislação vigente e do sistema processual específico, estabelecido pelo 
Regimento Interno do CRSS. 

O Conselho de Recursos do Seguro Social - CRSS, colegiado integrante da 
estrutura do MDS, é órgão de controle jurisdicional das decisões do 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nos processos de interesse dos 
beneficiários e das empresas, nos casos previstos na legislação, tem sede 
em Brasília/DF e jurisdição em todo o Território Nacional.  

O CRSS é composto por 29 Juntas de Recursos, situadas nos estados da 
federação;4 Câmaras de Julgamento, sediadas em Brasília-DF, para julgar 
os Recursos Especiais interpostos contra as decisões proferidas pelas 
Juntas de Recursos, além do Conselho Pleno. 

Ana Cristina Evangelista Presidente 2017 
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Quadro 3 - Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas – Secretaria de Inclusão Social e Produtiva 

Áreas/Subunidades 
Estratégicas 

Competências Titular Cargo 
Período de 

atuação 

Secretaria de Inclusão 
Social e Produtiva 

 

-Planejar, implementar, coordenar, supervisionar e monitorar planos, 
políticas e programas de inclusão social e produtiva dirigidos ao público 
beneficiário dos Programas do Ministério. 

-Fomentar e acompanhar estratégias, projetos e ações de inclusão social e 
produtiva, em articulação com as demais unidades do Ministério. 

- Articular, planejar, acompanhar e revisar, em conjunto com os demais 
órgãos do Governo Federal, os programas e ações que contribuam para a 
implementação de ações para inclusão social e produtiva voltadas às 
famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade. 

- Firmar parcerias para realização de estudos e pesquisas para formulação 
das políticas públicas voltadas à inclusão social e produtiva do público do 
Ministério.  

- Incentivar a integração, o protagonismo e a participação do público 
beneficiário dos Programas do Ministério nos projetos de inclusão social e 
produtiva.  

Elizabeth Roseli Ferrarezi 
Secretária de 

Inclusão Social e 
Produtiva 

17/01/2017 a 
24/03/2017 

Marcelo Augusto Arêas da 
Silva 

Secretário de 
Inclusão Social e 

Produtiva 
Substituto 

04/04/2017 a 
26/07/2017  

Vinícius de Oliveira 
Botelho 

Secretário de 
Inclusão Social e 

Produtiva Interino 

27/07/2017 a 
31/12/2017 

Departamento de Inclusão 
Produtiva 

 

Planejar, coordenar, orientar e supervisionar a execução das atividades das 
suas respectivas unidades e submeter ao Secretário programas, planos, 
projetos e relatórios pertinentes à inclusão produtiva dos beneficiários dos 
programas do Ministério 

Débora Nogueira Bezerra  
Diretora de 

Inclusão Social e 
Produtiva 

17/01/2017 a 
24/03/2017  

Lígia Aparecida de Arruda 
Camargo 

Diretora de 
Inclusão Social e 

Produtiva 
Substituta  

25/03/2017 a 
30/05/2017  

Vitor Zatti Faccioni 
Diretor de Inclusão 
Social e Produtiva 

31/05/2017 a 
31/12/2017 

Departamento de Gestão e 
Acesso a Serviços 

 

Articular, coordenar e monitorar gerencialmente as ações de estimulo ao 
acesso a serviços, prioritariamente nas áreas de Saúde, Educação e 
Assistência Social em consonância com o Plano Nacional de Inclusão 
Social e Produtiva 

 

Alexander Cambraia 
Nascimento Vaz  

Diretor de Gestão e 
Acesso a Serviços 

17/01/2017 a 
20/03/2017  

Marcilio Marquesini 
Ferrari  

Diretor de Gestão e 
Acesso a Serviços 

Substituto  

21/03/2017 a 
11/07/2017  

Ronaldo Nóbrega 
Medeiros  

Diretor de Gestão e 
Acesso a Serviços 

22/08/2017 a  
31/12/2017  
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Quadro 4 - Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas – Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano   

Áreas/Subunidades 
Estratégicas 

Competências Titular Cargo 
Período de 

atuação 

Secretaria Nacional de 
Promoção do 
Desenvolvimento Humano 

- Assistir ao Ministro de Estado na formulação e implementação de 
políticas e programas intersetoriais para a promoção do desenvolvimento 
humano, em especial para primeira infância, adolescentes, jovens e idosos; 

 

Planejar, normatizar e coordenar a implementação de políticas, programas 
e projetos governamentais em nível federal que promovam o 
desenvolvimento humano, em parceria com os governos estaduais, o 
Distrito Federal e os municípios; 

 

Coordenar, supervisionar e acompanhar a implementação do Plano 
Nacional da Primeira Infância e a consolidação das políticas públicas para 
a primeira infância em todo o território nacional; 

 

Promover integração dos programas sociais do Governo federal com 
objetivo de promover o desenvolvimento humano; e 

 

Subsidiar a Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação na elaboração 
de indicadores de implementação e de desempenho das políticas e 
programas voltados para o desenvolvimento humano. 

Halim Antonio Girade Secretário 
17/01/2017 a 
31/12/2017 

Departamento de Atenção 
à Primeira Infância 

Promover a implementação de estratégias nacionais voltadas para a 
atenção à primeira infância; 

 

Coordenar com as demais esferas de governo e com a sociedade civil a 
integração das políticas públicas voltadas para primeira infância nas áreas 
de educação, saúde, assistência, cultura, desenvolvimento familiar e 
comunitário; 

 

Estimular a execução de estudos e pesquisas voltadas para atenção à 
primeira infância; e 

 

Apoiar no âmbito federal o estabelecimento de cooperação científica e 

Ely Harasawa Diretora 
01/09/2017 a 
31/12/2017 
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Áreas/Subunidades 
Estratégicas 

Competências Titular Cargo 
Período de 

atuação 

tecnológica voltada para o fortalecimento das estratégias de atenção à 
primeira infância. 

Departamento de Atenção 
à Juventude e à 
Adolescência 

Apoiar a implementação de ações governamentais e não governamentais 
voltadas para a proteção social dos adolescentes e dos jovens; 

 

Contribuir para implementação de programas voltados para o 
desenvolvimento integral dos adolescentes e dos jovens; 

 

Apoiar e incentivar políticas e programas que criem alternativas de 
inserção social dos jovens; e 

 

Promover a articulação intraministerial e interministerial para 
implementação das políticas nacionais de atenção aos adolescentes e à 
juventude. 

Tarsila Rorato Crusius Diretora 
08/02/2017 a 
31/12/2017 

Departamento de Atenção 
ao Idoso 

Coordenar a Política Nacional do Idoso com participação dos conselhos 
nacionais, estaduais, do Distrito Federal e municipais do idoso; 

 

Promover a articulação intraministerial e interministerial necessária para 
implementação da política nacional do idoso; 

 

Coordenar as estratégias nacionais voltadas para criação de incentivos e 
alternativas de atenção ao idoso. 

 

Planejar e implementar estudos levantamentos, pesquisas e publicações 
sobre situação social do idoso. 

Silvia Maria Magalhães 
Costa 

Diretora 
14/03/2017 a 
31/12/2017 
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2.5. Macroprocessos Finalísticos 

 

Quadro 5 – Macroprocessos Finalístico 

Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes 
Subunidades 
Responsáveis 

Secretaria-Executiva 

Supervisão e 
coordenação das 
atividades do 
Instituto Nacional 
de Seguro Social 
(INSS), autarquia 
vinculada ao 
Ministério 

 - Supervisionar processo de reestruturação 
organizacional do INSS, em especial da carreira de 
peritos médicos. 

- Análise de dados e informações relativos ao Benefício 
de Prestação Continuada (BPC).  

- Coordenar a revisão do benefício por incapacidade de 
longa duração (BILD).   

- Reestruturação organizacional;  

- Aprimoramento da base do BPC; e 

- Aprimoramento da base dos benefícios de 
longa duração da previdência social. 

Internos: SE SE, SPO, INSS 

Supervisão e 
coordenação das 
atividades das 
Secretarias 
integrantes da 
estrutura do 
Ministério 

- Realizar a estruturação do Programa de Ações 
Emergenciais do Rio de Janeiro, em conjunto com outros 
ministérios. 

- Realizar o cruzamento e análise de dados e informações 
relativos ao Cadastro Único. 

- Acompanhar e prover suporte para novas agendas 
estratégicas. 

- Programa de Ações Emergenciais do Rio 
de Janeiro; 

- Aprimoramento da base de dados do 
Cadastro Único; e 

- Novas agendas estratégicas. 

Internos: 

Gabinete do Ministro, 
Secretarias Finalísticas do 

MDS 

 

Externos: Casa Civil, 
Ministério da Educação 
(MEC), Ministério da 

Defesa (MD), Ministério dos 
Direitos Humanos (MDH), 

Secretaria Nacional de 
Juventude (SNJ), Ministério 
da Saúde (MS) e Ministério 

da Justiça (MJ).   

SE, SPO,  
Secretaria 

Nacional de 
Renda e 

Cidadania 
(SENARC) 

Diretoria de Tecnologia da Informação 

Disponibilidade, 
integridade, 
segurança e 
integração de 
dados e 
informações 

- Realizar a instalação, configuração e administração de 
ambientes de Bancos de Dados transacionais e analíticos. 

- Realizar backups, restauração, monitoramento e 
otimização de desempenho dos Bancos de Dados.  

- Documentação de configuração, 
atualização, e relatórios de desempenho dos 
Bancos de Dados; 

- Backups íntegros e armazenados em local 

Internos: SENARC, SAGI, 
SNAS, SESAN, SNPDH, 
SISP e SE. 

Externos: Órgãos da 
administração pública, 

Coordenação-
Geral de Banco 

de Dados 
(CGBD) 
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Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes 
Subunidades 
Responsáveis 

transacionais e 
analíticas 

- Realizar a elaboração, validação e documentação de 
Modelos de Entidades e Relacionamentos, Modelos e 
Dicionários de Dados, e criação dos objetos nas bases de 
dados.  

- Desenvolver soluções analíticas de Business 
Intelligence e Data Warehouse.  

- Realizar importação de dados externos, extração e 
exportação de dados para órgãos externos parceiros, de 
controle e de pesquisa.  

- Realizar a análise de qualidade de dados e informações, 
batimentos e cruzamentos de dados de fontes internas e 
externas. 

- Elaborar padrões, normas e boas práticas de criação, 
utilização e acesso a dados e informações. 

seguro; 

- Modelos e dicionários de dados 
documentados e salvos em repositório de 
uso compartilhado; 

- Bases de dados criadas, otimizadas e 
disponíveis; 

- Soluções analíticas desenvolvidas e 
disponíveis; 

- Dados qualificados, importados, 
transformados, extraídos e exportados; 

- Documentação de padrões, normas e boas 
práticas de dados. 

órgãos de controle. 

Parceiros: empresas 
contratadas para prestação 
de serviços de administração 
de dados e banco de dados. 

Documentação e 
Execução da 
Política de 
Segurança da 
Informação e 
Comunicações 

- Revisar normas e procedimentos de Segurança da 
Informação e Comunicações (SIC).  

- Aprovar normas e procedimentos de SIC pelo Comitê 
de Segurança da Informação e Comunicações (CSIC). 

- Publicar normas e procedimentos de SIC. 

- Política de Segurança da Informação e 
Comunicações atualizada e divulgada. 

- Normas e procedimentos de SIC 
atualizados e divulgados. 

- Equipe de Tratamento de Incidentes de 
Segurança (ETIR) em atividade. 

- Comitê de Segurança da Informação e 
Comunicações em atividade. 

Internos: CSIC, Secretaria-
Executiva, Gabinete 
Ministerial, em suma, todo o 
MDS. 

Externos: empresa 
contratada para prestação de 
serviços de monitoramento 
de redes de comunicação de 
dados, empresa contratada 
para manutenção da central 
de serviços da DTI, 
Imprensa Nacional. 

Coordenação-
Geral de 

Sustentação e 
Segurança 
(CGSS) 

Desenvolvimento 
e manutenção de 
sistemas de 
informação 

- Realizar mapeamento de macroprocessos e 
levantamento de requisitos de sistemas de informação. 

- Realizar projeto e implementação de sistemas de 
informação. 

- Realizar homologação e produção de sistemas de 

- Sistemas de informação documentados, 
em operação e em ciclo de melhoria 
contínua. 

Internos: SENARC, SAGI, 
SNAS, SESAN, SNPDH, 
SISP e SE. 

 

Externos: não houve em 
2017 empresa contratada 
para produção de software. 

Coordenação- 
Geral de 

Sistemas (CGSI) 
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Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes 
Subunidades 
Responsáveis 

informação. 

- Executar avaliação, manutenção, correção e melhoria 
de sistemas de informação. 

Gestão e 
governança de TI 

- Elaborar Plano Diretor de Tecnologia da Informação 
(PDTI); 

- Aprovar PDTI pelo Comitê Gestor de Tecnologia da 
Informação; e 

- Acompanhar execução orçamentária do PDTI. 

- Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação (PDTI) atualizado e publicado. 

- Comitê Gestor de Tecnologia da 
Informação em atividade. 

- Execução orçamentária vinculada ao 
PDTI. 

Internos: Comitê Executivo 
de Tecnologia da 
Informação, SPO, MDS  
como um todo. 

GM/DTI 

Assessoria/DTI 

Aquisição de 
equipamentos de 
comunicação, 
processamento e 
armazenamento 
de dados 

- Elaborar artefatos definidos na Instrução Normativa no 
4/2014/SLTI/MPOG. 

- Elaborar mapa estimativo de preços. 

- Realizar licitação pela SAA. 

- Acompanhar execução contratual. 

- Equipamentos especificados e adquiridos 
de acordo com as necessidades do 
Ministério. 

- Equipamentos cobertos por contratos de 
manutenção e garantia. 

Internos: MDS 

 

Externos: Empresas 
contratadas 

Assessoria/DTI 

CGSS 

CGSI 

CGBD 

Gestão de 
contratos de TI 

- Realizar o recebimento de Relatórios de Atividades e 
elaboração de Termos de Aceite. 

- Realizar inspeção dos serviços prestados. 

- Realizar ateste das notas fiscais. 

- Encaminhar notas fiscais para pagamento. 

- Realizar proposição de aditivos e revisões contratuais. 

- Atualizar Termos de Referência. 

- Contratos aderentes aos padrões dos 
Órgãos de Controle. 

- Termos de Referência atualizados e 
compatíveis com o mercado. 

Internos: SAA, CETI 

 

Externos: Empresas 
contratadas, TCU, CGU 

Assessoria/DTI 

CGSS 

CGSI 

CGBD 

Subsecretaria de Assuntos Administrativos 

Gestão Logística 
e de 
Administração 

- Acompanhar a manutenção das instalações prediais e 
serviços de engenharia. 
- Gerenciar o recebimento, expedição, controle, 
classificação, distribuição e arquivo de documentos e 
processos. 
- Coordenar os serviços de transporte de pessoas e 

 - Instalações do MDS mantidas em 
perfeitas condições de funcionamento, com 
suas estruturas em estado de conservação e 
segurança. 
- Serviços diversos prestados em 
conformidade com as demandas do 

Internos: CGLC, CGRH, 
DTI, SAGI, SENARC, 
SESAN, SNAS, SISP, 
SPDH, CONJUR, ASCOM. 
 

Externos: MP, Ministério 

- Coordenação 
de Projetos, 

Manutenção 
Predial e 

Telecomunicaçõ
es (CPMT) 
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Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes 
Subunidades 
Responsáveis 

documentos. 
- Gerenciar os serviços de limpeza, vigilância, e demais 
serviços gerais necessários ao funcionamento do 
Ministério; 
- Coordenar a gestão de material e patrimônio. 
- Gerenciar os serviços de telefonia fixa e móvel. 

- Gerenciar o Condomínio do Bloco A. 

 

Ministério, sem interrupções. do Esporte, DNIT, MPS. - Coordenação 

de Serviços 
Gerais (COSEG) 

- Coordenação 
de Material e 
Patrimônio 

(COMAP) 
- Coordenação 

de 
Documentação e 
Arquivo (CDA) 

- Coordenação 

de Gestão 
Condominial 
(COGEC) 

Gestão de Pessoal 

- Elaborar atos de gestão de recursos humanos. 

- Orientar as demais áreas do Ministério quanto aos 
assuntos relativos a recursos humanos. 

- Propor diretrizes gerais quanto à preparação de planos, 
programas e metas de aperfeiçoamento, desenvolvimento 

e gestão de recursos humanos. 

- Gerenciar os planos e programas de aperfeiçoamento, 
desenvolvimento e valorização relativos aos recursos 

humanos do Ministério. 

- Planejar, coordenar e acompanhar as atividades de 
recrutamento, seleção, capacitação, avaliação de 
desempenho, progressão funcional, cadastro, pagamento 
e legislação de pessoal, saúde e seguridade social. 

- Orientar as ações de adequação e distribuição dos 
servidores. 

- Servidor admitido nomeado/designado. 

- Quadro de Pessoal remunerado. 

- Servidor com estágio probatório 
acompanhado. 

- Servidor progredido na carreira. 

- Plano de Capacitação elaborado. 

- Servidor Capacitado. 

- Avaliação de Desempenho realizada. 

- Estagiário selecionado e contratado. 

- Consultas enviadas à Secretaria de Gestão 
Pública do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão. 

Internos: ASCOM, SE, 
AECI, CGLA, CGLC, SPO, 
CONJUR 

Externos: CGU, SERPRO, 
MF, Presidência da 
República/Casa Civil, 
MPOG, INSS, ESAF, ENAP 
e demais Escolas de 
Governo, Universidades 
Públicas e Privadas, CIEE, 
Empresas prestadoras de 
serviços de Capacitação e 
Treinamento, SIASS, 
ASSEFAZ, HFA, GEAP 

- Coordenação-
Geral de 

Recursos 
Humanos 

(CGRH). 

- Coordenação 
de Gestão de 

Pessoas 
(COGEP). 

- Coordenação 
de 

Desenvolviment
o de Pessoas 
(CODEP). 

- Serviço de 
Saúde e 

Seguridade 
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Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes 
Subunidades 
Responsáveis 

- Subsidiar medidas necessárias para a realização de 

concursos públicos com o objetivo de prover o quadro de 
pessoal do Ministério. 

- Supervisionar o programa de estágio remunerado. 

- Gerenciar o pagamento de diárias e emissão de 

passagens. 

- Elaborar consultas à Secretaria de Gestão Pública do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, 

relacionadas à orientação e ao esclarecimento de dúvidas 
concernentes à aplicação da legislação de recursos 
humanos. 

Social 

(SESSAS). 

Serviço de 
Legislação 
(SELEG). 

- Divisão de 
Concessão de 

Diárias e 
Passagens 
(DICDP). 

Gestão de 
Licitações, 
Contratos e das 
atividades de 
execução 
financeira 

 

- Realizar a gestão de processos licitatórios, por meio de 
realização de Pregões, Sistema de Registro de Preços – 
SRP e outras modalidades.  

 - Gerir contratos para aquisição/prestação de serviços de 
interesse do MDS.  

- Coordenar a execução orçamentária e financeira no 
âmbito das unidades gestoras sob sua administração.  

- Coordenar e supervisionar a instauração dos processos 
administrativos sancionadores. 

 

- Gestão dos procedimentos licitatórios, 
visando à realização de aquisições e das 
contratações no âmbito do Ministério. 

- Realização de aquisições/contratações 
mais céleres, por meio de adesões a Atas de 
Registro de Preços de outros órgãos 
públicos. 

- Padronização, otimização e agilidade na 
realização de pesquisas de preços. 

- Realização das aquisições/contratações, 
via dispensa de licitação e inexigibilidade 
de licitação, obedecendo aos normativos 
legais das excludentes de licitação. 

- Orientação às áreas demandantes das 
aquisições/contratações, visando a 
conclusão dos processos licitatórios dentro 
dos prazos estabelecidos. 

- Padronização dos procedimentos para 
formalização, acompanhamento e 
fiscalização dos contratos administrativos 
no âmbito do MDS. 

Internos: Todas as unidades 
do MDS; Gestores de 
Contratos. 

 

Externos: MP, SERPRO, 
MTF-CGU, TCU, ENAP e 
ESAF; Fornecedores em 
Geral. 

- Coordenação 
de Compras e 
Licitações 
(CCLIC). 

 

- Coordenação 
de Contratos 
(CCONT). 

 

- Coordenação 
de Execução 
Orçamentária e 
Financeira 
(CEOF). 
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Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes 
Subunidades 
Responsáveis 

- Análise e pagamento de Faturas e Notas 
Fiscais de compras/serviços. 

- Instauração e supervisão dos 
procedimentos administrativos 
sancionadores. 

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 

Gestão do PPA 

- Adequar atributos do Plano que necessitem de ajustes a 
fim de refletir a realidade das alterações efetivadas nas 
políticas públicas a que se referem; e 

- Atualizar atributos do Plano em decorrência de 
mudanças promovidas pela alteração da Lei 
Orçamentária (LOA). 

- Revisão parcial do PPA realizada. 

-Indicadores dos programas atualizados  

- Aprimoramento das metas com 
estabelecimento de linhas de base.  

Internos: SAGI, SENARC, 
SESAN, SNAS, SISP e 
SNPDH  

Externos: Secretaria de 
Planejamento e Assuntos 
Econômicos – SEPLAN/MP 
e Secretaria de Orçamento 
Federal – SOF/MP 

Coordenação-
Geral de 

Planejamento e 
Avaliação 
(CGPA) 

Execução 
Orçamentária e 
Financeira  

- Elaborar PLDO, PLOA e suas alterações.  

- Fornecer assistência às demais UG’s do Ministério na 
Execução Orçamentária e Financeira.  

- Efetuar registros contábeis.  

- Acompanhar a Execução Orçamentária e Financeira por 
meio do SIAFI, SIOP e SISPOAD (sistema interno de 
informações e relatórios de execução orçamentária e 
financeira). 

- LDO. 

- LOA. 

- Créditos adicionais. 

- Sistema SISPOAD.  

- Relatórios de acompanhamento. 

Internos: SAGI, SENARC, 
SESAN, SNAS, SISP e 
SNPDH. 

 

Externos: Secretaria de 
Orçamento Federal – 
SOF/MP e Secretaria do 
Tesouro Nacional – 
STN/MF. 

Coordenação-
Geral de 

Orçamento e 
Finanças 
(CGOF) 

Tomada de 
Contas Especial 

- Analisar processos de Prestação de contas não 
aprovados, com posterior abertura e encaminhamento 
dos processos de TCE para a CGU e TCU. 

 

- TCE instruídas. 

Internos: 

FNAS e SESAN 

 

Externos: 

CGU e TCU 

Coordenação-
Geral de 

Orçamento e 
Finanças 
(CGOF) 

Diretoria de Cooperação Técnica 

Aprovação e 
Planejamento dos 
Projetos de 
Cooperação 
Técnica e Projetos 

- Analisar planos de trabalho / planos de aquisições 
anuais dos projetos UNESCO/ BIRD/ PNUD/ FAO, 
elaborados pelas secretarias finalísticas. 

- Planejamentos anuais e planos de 
aquisições elaborados e aprovados. 

 Internos: Secretarias 
Finalísticas cujas políticas e 
ações serão beneficiadas por 
meio do projeto de 
cooperação técnica ou pelo 

Coordenação-
Geral de 

Planejamento e 
Monitoramento 
de Acordos de 
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Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes 
Subunidades 
Responsáveis 

Financiados com 
recursos Externos 
(Acordos de 
Empréstimo) 

acordo de empréstimo 
firmado. 

 

Externos: Organismos 
Internacionais Cooperantes 
(PNUD, FAO e UNESCO), 
Agentes Financiadores 
Externos: Banco 
Internacional para 
Reconstrução e 
Desenvolvimento – BIRD, 
Agência Brasileira de 
Cooperação – ABC/MRE; 
Secretaria de Assuntos 
Internacionais – 
SEAIN/MPOG, 
Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional – 
PGFN/MF, Secretaria do 
Tesouro Nacional – 
STN/MF. 

 

Cooperação 
Técnica 

(CGPMACT/DC
T) 

Gestão Técnica, 
Orçamentária e 
Financeira dos 
Projetos e 
Acordos de 
Empréstimo 

- Realizar a gestão e o monitoramento da execução 
física, orçamentária e financeira dos projetos vigentes 
com UNESCO/BIRD, PNUD e FAO; 

- Elaborar relatórios financeiros para prestação de contas 
de recursos do BIRD; 

- Elaborar relatórios de progresso dos projetos vigentes; 

- Realizar gestão das UGs dos Projetos: UG 550017 e 
UG 550019 (para o Acordo de Empréstimo 7841/BR e o 
Projeto UNESCO 914BZ3002) e UG 550003 (nos casos 
dos Projetos PNUD BRA/12/006 e FAO 
UTF/BRA/085/BRA; e 

- Realizar gestão da conta designada com recursos 
externos do BIRD. 

-  Execução técnica monitorada; e 

- Execução orçamentária e financeira 
acompanhadas. 

Internos: Secretarias 
Finalísticas do MDS: 
SENARC, SAGI, SNAS, 
SESAN, SISP e SNPDH. 

 

Externos: Organismos 
Internacionais (PNUD, FAO 
e UNESCO) e Banco 
Mundial; Secretaria do 
Tesouro Nacional. 

 

Coordenação-
Geral de 
Execução de 
Acordos de 
Cooperação 
Técnica 
(CGEACT) 

 

Coordenação-
Geral de Gestão 
Orçamentária e 
Financeira de 
Acordos de 
Cooperação 
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Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes 
Subunidades 
Responsáveis 

Técnica 
(CGGOFACT/D
CT) 

Coordenação-
Geral de 
Planejamento e 
Monitoramento 
de Acordos de 
Cooperação 
Técnica 
(CGPMACT/DC
T) 

Gestão de 
contratos de 
pessoa física  

(via recursos 
externos e 
recursos do 
tesouro) 

- Prover assessoria ao processo de elaboração de Termos 
de Referência (TR); 

- Analisar termos de referência elaborados pelas 
Secretarias; 

- Realizar verificação da adequabilidade e correição dos 
processos de seleção de candidatos; 

- Conduzir processo de contratação; 

- Analisar os produtos entregues para verificação quanto 
ao cumprimento do contrato pelos consultores; e 

- Realizar condução do processo de pagamento de 
produtos. 

- Consultores contratados; e 

- Produtos  recebidos e pagos. 

Internos: Secretarias 
Finalísticas do MDS: 
SENARC, SAGI, SNAS, 
SESAN, SISP e SNPDH. 

 

Externos: Organismos 
Internacionais (PNUD, FAO 
e UNESCO) e Banco 
Mundial. 

 

 

DCT/CGEACT/
CCC 

Gestão de 
contratos de 
pessoa jurídica 

(via recursos 
Externos e 
recursos do 
tesouro) 

- Prover assessoria às Secretarias na elaboração do termo 
de referência ou especificação técnica; 

- Realizar elaboração de edital/ solicitação de 
manifestação de interesse/ solicitação de proposta; 

- Conduzir processo licitatório de acordo com as 
diretrizes do Banco financiador; 

- Conduzir processo de contratação da empresa 
selecionada; e 

- Realizar supervisão e gestão dos contratos. 

-Contratos de pessoa jurídica firmados; e 

-Produtos e serviços recebidos e pagos. 

Internos: Secretarias 
Finalísticas do MDS: 
SENARC, SAGI, SNAS, 
SESAN, SISP e SNPDH; 
Subsecretaria de Assuntos 
Administrativos; e 
Subsecretaria de 
Planejamento e Orçamento. 

 

Externos: Organismos 
Internacionais (PNUD, FAO 
e UNESCO) e Banco 

DCT/CGEACT/
CLC 
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Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes 
Subunidades 
Responsáveis 

Mundial. 

Gestão do 
processo de 
concessão de 
diárias e emissão 
de passagens 

(via recursos 
externos e 
recursos do 
tesouro) 

 

- Prover assessoria às Secretarias na elaboração de 
planos de viagem; 

- Realizar emissão de passagens e concessão de diárias; e 

- Realizar análise e gestão da prestação de contas. 

- Passagens emitidas; 

- Diárias concedidas; e 

- Prestação de contas realizada. 

Internos: Secretarias 
Finalísticas do MDS: 
SENARC, SAGI, SNAS, 
SESAN, SISP e SNPDH. 

 

Externos: Organismos 
Internacionais (PNUD, FAO 
e UNESCO) e Banco 
Mundial; 

 

DCT/CGEACT 

Apoio ao 
planejamento dos 
acordos de 
cooperação 
técnica firmados 
com órgãos e 
entidades 
governamentais 
no âmbito do 
MDS, assim como 
o 
acompanhamento 
e monitoramento 
desses. 

 

- Realizar análise da estrutura formal, assim como da 
oportunidade e conveniência, das propostas de acordos 
de cooperação técnica submetidas. 

-Realizar levantamento de informações orçamentárias e 
financeiras relativas à execução dos acordos de 
cooperação técnica. 

-Análises de propostas dos acordos de 
cooperação técnica realizadas. 

-Relatórios gerenciais sobre a execução 
orçamentária e financeira dos acordos de 
cooperação técnica emitidos 

 

Internos: Secretaria 
Executiva e Secretarias 
Finalísticas do MDS: 
SENARC, SAGI, SNAS, 
SESAN, SISP e SNPDH. 

 

DCT/CGGOFA
CT 

DCT/CGPMAC
T 

Ouvidoria Social e Previdenciária 

Serviços de 
Ouvidoria 

Recepcionar, analisar e encaminhar denúncias, elogios, 
reclamações, solicitações e sugestões relacionadas aos 
programas e ações desenvolvidos por este Ministério; 

 

Estabelecer canais de comunicação com o cidadão, que 
venham facilitar e agilizar o fluxo das informações e a 
solução dos pleitos; e 

 

 

Demandas de Ouvidoria cadastradas e 
analisadas. Demandas encaminhadas para 
as áreas competentes, conforme o caso.  
Demandas respondidas no prazo, com 
linguagem cidadã, clara e objetiva; 

 

Calibração de Ligações: análise de um 

 

Externos: Cidadãos, 
Gestores e Beneficiários dos 
Programas Sociais e ações 
do MDS 

Coordenação-
Geral da 
Ouvidoria Social 
(CGOS) 
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Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes 
Subunidades 
Responsáveis 

Coordenar, acompanhar e supervisionar o Serviço de 
Informações ao Cidadão - SIC, em atendimento ao 
disposto no inciso I do art. 9º da Lei nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011, bem como assessorar a autoridade de 
que trata o art. 40 do referido diploma legal. 

quantitativo de ligações, para avaliar 
diversos pontos do atendimento e propor 
melhorias. Ação conjunta com Coordenação 
Geral da Central de Relacionamento do 
MDS; 

 

Monitoria de Qualidade: avaliação mensal 
de demandas tratadas pela equipe da 
Ouvidoria. Tem por objetivo mensurar a 
qualidade das respostas, bem como e 
aprimorar o atendimento ao cidadão; 

 

Pedidos de acesso à informação recebidos e 
respondidos pelas áreas finalísticas. 
Fornecimento de dados e informações para 
as áreas finalísticas com vistas a identificar 
pontos de estrangulamento na execução dos 
programas e prestação de serviços; 

 

Diálogos com as áreas finalísticas para a 
promoção do atendimento humanizado; 

 

Painel Gerencial da Ouvidoria: ferramenta 
de bussiness inteligence que permite 
realizar o cruzamento de diversos dados e 
informações, além de possibilitar a extração 
de relatórios gerenciais, com base em dados 
constantes no Sistema de Gestão de 
Demandas – SGD. 

Serviços de 
Ouvidoria 

Previdenciária 

 

Recepcionar, analisar, encaminhar e responder 
reclamações, denúncias, solicitações, sugestões e elogios 
referentes aos serviços do Seguro Social, após adotar os 
procedimentos necessários em cada caso; 
 

Grupos de Trabalho: tem como objetivo 
auxiliar o tratamento das manifestações 
pendentes nas áreas com maior demanda 
reprimida, dando o devido tratamento 
àquelas que são passíveis de resposta, e 
realizar reciclagem dos servidores 
responsáveis pela demanda de Ouvidoria 

Externos: Cidadãos, 
segurados e beneficiários 
que utilizam os serviços 
ofertados pelo Seguro 
Social. 

Coordenação-
Geral da 

Ouvidoria 
Previdenciária 

 
Divisão de 

Procedimentos, 
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Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes 
Subunidades 
Responsáveis 

 
Estabelecer e manter canais de comunicação permanente, 
imparcial, transparente e célere, sob a forma de pós-
atendimento, com os cidadãos que buscam os serviços 
ofertados pelo Seguro Social. 
 

Previdenciária nas unidades do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS). 
 
Reciclagem das unidades da Central de 
Atendimento 135:  tem por finalidade 
primar a qualidade do cadastro das 
manifestações, auxiliando os colaboradores 
da Central de Atendimento 135 no cadastro 
de manifestações no Sistema de Ouvidoria 
(SOUWeb) quanto aos dados solicitados, ao 
tipo de manifestação que deve ser utilizado, 
à manutenção dos compromissos com o 
cidadão e aos padrões de qualidade e 
simplificação do atendimento. 
 
Monitoramento de manifestações pendentes 
de resposta: suporte às áreas/unidades 
solucionadoras no qual mantém contato 
regular, buscando sanar possíveis dúvidas 
operacionais e agilidade nas respostas às 
demandas da CGOP. 
 

Atendimento, 
Análise e 
Avaliação 
(DIPAA) 

 
Divisão de 

Informações 
Gerenciais, 

Procedimentos 
Administrativos 
e Monitoramento 

(DIPAM) 

Coordenação-Geral da Central de Relacionamento 

Serviço de 
atendimento ao 

Cidadão 

Prestar serviços especializados em teleatendimento, por 
meio dos canais 0800 707 2003, e-mails/formulários 

eletrônicos, chat. e ativos (telefonia e e-mail). 

Serviços de teleatendimento, Receptivo, 
Ativo, Multimeios (e-mail/formulário 

eletrônico, carta, fax, chat e atendimento 
presencial), de suporte aos usuários de 

sistemas de informações do MDS (Help 
Desk). 

Internos: Secretarias 
finalísticas do MDS. 

Externos: cidadãos, gestores 
e técnicos municipais, 
sociedade em geral. 

Coordenação-
Geral da Central 

de 
Relacionamento 

(CGCR) 

Conselho de Recursos do Seguro Social 

Previdência 
Social Básica e 
Funcionamento 
do Conselho de 
Recursos do 
Seguro Social 

O CRSS, colegiado integrante da estrutura do Ministério 
do Desenvolvimento Social - MDS, é órgão de controle 
jurisdicional das decisões do Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS, nos processos de interesse dos 
beneficiários e das empresas, nos casos previstos na 
legislação. O CRSS tem sede em Brasília/DF e jurisdição 

Processos Recursos Administrativos 
Analisados, em primeira e segunda 
instancia  

Externo: Segurados e 
Beneficiários do RGPS 

Conselho de 
Recursos do 

Seguro Social 
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Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes 
Subunidades 
Responsáveis 

em todo o Território Nacional.  

Corregedoria 

Instauração de 
sindicâncias, 
Processos 
Administrativos 
Disciplinares - 
PAD e Processo 
Administrativo de 
Responsabilizaçã
o – PAR 

Atendimento às denúncias e/ou representações, quer de 
público interno ou externo, após o crivo do juízo prévio 
de admissibilidade, mediante constituição de comissões 
disciplinares compostas por servidores estáveis, 
podendo-se, conforme o caso, fazer uso de servidores 
pertencentes a outros órgãos e entidades. 

- Juízo Prévio de Admissibilidade 

- Sindicâncias  

- Processos Administrativos Disciplinares 

-Processos Administrativos de 
Responsabilização  

Internos: Secretaria-
Executiva 

 

Externos: CGU 

Corregedoria  

Treinamentos de 
servidores 

Capacitação de servidores que possam integrar 
comissões disciplinares (sindicância, PAD e PAR) 
mediante cursos e/ou treinamentos específicos a serem 
ministrados no âmbito desta Pasta e/ou utilizando a 
expertise do Órgão Central de Controle do Poder 
Executivo, no caso o Ministério da Transparência, 
Fiscalização e Controladoria-Geral da União que 
mantém permanentemente cursos e treinamentos para os 
servidores da União. 

- Cursos de capacitação  

Internos: Representações de 
servidores em geral; 

Externo: controle social da 
transparência 

Corregedoria  
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Quadro 6 - Macroprocessos Finalístico – Secretaria de Inclusão Social e Produtiva 

Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes 
Subunidades 
Responsáveis 

Coordenação e 
Monitoramento de 
ações de Inclusão 
Produtiva 

Atividade de identificação, mapeamento, articulação, 
formulação e coordenação de ações de inclusão 
produtiva nos eixos de empreendedorismo, qualificação 
profissional e intermediação de mão de obra. 

Políticas, ações, planos e estratégias de 
Inclusão social e produtiva 

Externos: Cadastro Único e 
parceiros privados 

Departamento de 
Inclusão 

Produtiva (DIP) 

Coordenação e 
Monitoramento de 
Ações voltadas 
para a promoção 
do acesso aos 
serviços públicos 
nas áreas de 
saúde, educação e 
assistência social 

Atividade de integração, articulação, coordenação e 
monitoramento gerencial de ações de estímulos ao acesso 
dos serviços, com estudos, pesquisas, capacitação, gestão 
de fluxos e processos nas atividades de inclusão social e 
produtiva 

Políticas, ações, planos e estratégias de 
Inclusão social e produtiva 

Externos: Cadastro Único 

Departamento de 
Gestão e Acesso 

a Serviços 
(DGAS) 

Portal Progredir 

Plataforma online de serviços e oportunidades de 
inclusão produtiva, intermediação de mão de obra, 
qualificação profissional e empreendedorismo construída 
em linguagem acessível ao público beneficiário, com 
aplicativos interativos e de fácil utilização. A ferramenta 
também dispõe de funcionalidades de monitoramento 
para a edição de relatórios gerenciais, com discriminação 
do público usuário, dos cursos e dados georreferenciados 
para mapeamento nacional da política desenvolvida. 

Portal digital Externos: Cadastro Único DIP/DGAS 

Rede de Parceiros 
do 
Desenvolvimento 
Social 

Ambiente de apoiadores voluntários da política de 
inclusão produtiva. Através de Chamamento Público, 
entidades, empresas, instituições, parceiros privados, 
podem subscrever ato de adesão ao compromisso de 
disseminar, sem transferência de recursos, ofertas de 
intermediação de mão de obra e qualificação profissional 
dirigidas ao público de baixa renda e em situação de 
vulnerabilidade. 

Rede digital 
Externos: Cadastro Único, 

parceiros privados 
DIP/DGAS 
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Qualificação 
Profissional 

Desenvolvimento de habilidades e competências 
profissionais com a oferta de cursos e oficinas que 
promovam o protagonismo inclusivo do público do 
Cadastro Único. Além de ofertas como o Pronatec 
(MEC), Supertec (MDIC), inclusão digital (MCTIC), 
serão articuladas a participação do Programa Acessuas 
Trabalho (SNAS) para acolhimento e orientação de 
beneficiários para o mundo do trabalho, além de 
parcerias com a iniciativa privada para a oferta de cursos 
profissionalizantes gratuitos, presenciais e a distância. 
Oficinas de vocação profissional e elaboração de 
currículos, com desenvolvimento de habilidades 
socioemocionais terão como objetivo instituir trajetórias 
duradouras de inclusão. 

Oficinas de preparação ao mundo do 
trabalho/Cursos profissionalizantes 

Externos: Cadastro Único DIP 

Intermediação de 
mão de obra 

Ferramenta de uso compartilhado para inclusão 
produtiva entre o setor empregador e o público do 
Cadastro Único. Além de um banco de oportunidades, 
com cotejamento entre currículos profissionais da 
população demandante e das vagas ocupacionais 
disponíveis do setor produtivo, o aplicativo permite o 
estudo analítico, dados e informações do mundo do 
trabalho, contribuindo para políticas públicas de 
equalização nos processos de intermediação de mão de 
obra. 

Aplicativo no Portal Progredir Externos: Cadastro Único DIP 

Empreendedorism
o 

Oportunidades de microcrédito produtivo orientado e 
assistência técnica para a abertura e a sustentabilidade 
novos negócios. Promoção de aperfeiçoamento do marco 
legal do Programa Nacional do Microcrédito Produtivo 
Orientado (PNMPO) para ampliação do volume de 
microcrédito, diversificação dos pontos de oferta e 
multiplicação dos agentes de crédito. Parcerias 
governamentais e instituições públicas, privadas e de 
classe para apoio e incentivo a incubação de novos 
negócios, organização coletiva de empreendimentos e 
ações de desenvolvimento local. Cursos de educação 
financeira, envolvendo economia doméstica, noções de 
poupança, investimento e plano de negócios para o 
microempreendedor acompanharão a oferta de crédito. 

Microcrédito e assistência técnica  Externos: Cadastro Único DIP 
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Prêmio Progredir 

O Prêmio busca reconhecer as melhores práticas e 
programas inovadores de inclusão produtiva local. Trata-
se de uma concorrência positiva entre iniciativas locais 
que visa multiplicar experiências de sucesso e mobilizar 
os gestores públicos para a focalização da política social 
na população do Cadastro Único, especialmente nas 
ações de inclusão produtiva e a qualificação profissional. 
O regulamento permite ao MDS conveniar com projeto 
premiados, permitindo ampliar a escala e o alcance social 
das ações desenvolvidas para a inclusão social. O Prêmio 
também permite o mapeamento nacional das ações de 
inclusão produtiva, contribuindo para a consolidação de 
um plano nacional. 

Prêmios por região (5) e convênios 
Externos: Gestores 

Municipais, DF 
DIP 
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Quadro 7 - Macroprocessos Finalístico – Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano 

Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes 
Subunidades 
Responsáveis 

Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano  

Gestão do sistema 
de adesão dos 
Estados e 
Municípios ao 
Programa Criança 
Feliz - PCF 

- Disponibilização de sistema aos Estados e Municípios 
para adesão ao PCF conforme critérios de elegibilidade 

- Orientação aos entes federados acerca do programa e 
sua adesão  

 

Sistema disponibilizado 
Externos: Estados e 

Municípios participantes do 
Programa, SNAS 

Departamento de 
Atenção à 

Primeira Infância 
(DAPI) 

Gestão do 
Programa Criança 
Feliz junto aos 
Estados e 
Municípios  

- Análise e monitoramento das adesões, desistência, 
metas pactuadas, implantação do programa nos 
territórios e visitas realizadas  

- Elaboração de relatórios semanais de progresso do 
Programa 

- gestão dos recursos do PCF e dos repasses aos Estados 
e Municípios 

Metas de atendimento dos Municípios no 
Programa Criança Feliz aprovadas 

Externos: Estados e 
Municípios participantes do 

Programa 
DAPI 

Ações de 
capacitação do 
Programa Criança 
Feliz 

- Realização de capacitação dos multiplicadores e 
coordenadores estaduais na metodologia do PCF 

- Articulação com Estados e Municípios para as ações de 
capacitação 

- Formalização de parcerias com organismos 
internacionais, sociedade civil e instituições públicas 
para o apoio nas ações de capacitação 

Multiplicadores e coordenadores estaduais 
capacitados 

Externos: Estados 
participantes do Programa 

DAPI 

Assistência 
técnica aos 
Estados e 
Municípios 
participantes do 
Programa Criança 
Feliz 

- Apoio técnico, presencial e a distância, aos Estados e 
Municípios na implantação PCF 

- Gestão e monitoramento mensal da implementação do 
Programa nos territórios  

- Elaboração de documentos técnicos, normativos e 
materiais orientadores relativos à implementação do PCF 

Assistência técnica aos Estados e 
Municípios realizada 

Externos: Estados e 
Municípios participantes do 
Programa 

DAPI 

Diagnóstico 
situacional de 
adolescentes e 
jovens inscritos 
no CadÚnico 

1. Elaboração de TR para a contratação de empresas para 
elaboração, editoração, publicação e distribuição de 
Análise situacional de adolescentes e jovens do 
CadÚnico. 

     a. Cooperação técnica Banco Mundial: contratação de 

- Resultados dos primeiros cruzamentos da 
base de dados do CadÚnico compilados, 
comparados com outros relatórios, 
apresentados e discutidos em oficinas de 
trabalho. 

Externos: Ministérios, 
Estados, Municípios, 
Organizações do 3º Setor 

Departamento de 
Atenção à 

Juventude e à 
Adolescência 

(DAJA) 
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Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes 
Subunidades 
Responsáveis 

pessoa jurídica para realização de diagnóstico 
quantitativo e qualitativo, editoração, publicação e 
distribuição da publicação. 

     b. Cooperação UNESCO: consultoria para 
cruzamento e análise de dados. 

     c. Realização do Diagnóstico juntamente com os 
demais Departamentos da SNPDH. 

2. Realização dos primeiros cruzamentos dos dados do 
CadÚnico (parceria: IPEA). 

3. Oficina de apresentação dos dados preliminares sobre 
adolescentes e jovens do CadÚnico, com participação do 
IPEA e áreas técnicas do MDS. 

4. 12/12/2017: reunião com áreas técnicas do MDS para 
definição de indicadores e sistemas de informação para 
aprofundamento do Diagnóstico. 

- Termo de referência para contratação de 
empresa de consultoria (Pessoa Jurídica) 
elaborado. 

Programa de 
Socioeducação, 
Inserção no 
Mundo do 
Trabalho e Apoio 
Multidisciplinar a 
Adolescentes e 
Jovens Egressos 
do Sistema 
Socioeducativo de 
Internação e 
Semiliberdade 

- Elaboração do Programa Já É de forma articulada com 
Ministérios, Estados e gestores estaduais de entidades 
executoras da política de promoção e defesa dos direitos 
da criança e do adolescente para implementação do 
programa. 

 

- Implementação do Programa de forma descentralizada, 
através da realização de parcerias com Estados. 

 

 

- Documentos legais para criação do 
Programa Já É (minuta de Decreto, 
Exposição de Motivos e Nota Técnica) 
elaborados e aprovados pela CONJUR e 
AECI. 

- Instrumento metodológico básico do 
programa atualmente em fase de 
aprimoramento e consulta sobre o seu 
conteúdo aos parceiros. 

 

Externo: Ministérios, 
Estados 

DAJA 

Programa de 
Inclusão Digital 
de Adolescentes e 
Jovens do 
CadÚnico nas 
escolas do 
Programa 
Cisternas nas 
Escolas 

- Identificação das Escolas do Programa Cisternas e suas 
estruturas através do CENSO ESCOLAR. 

- Identificação dos territórios com presença de Institutos 
Federais, CRAS, CREAS, Tele Centros e Antenas 
GSAC. 

- Instrumento metodológico básico do programa, 

- Projeto preliminar construído e discutido 
internamente junto à SISP e SESAN 

Externo: escolas 
participantes do Programa 
Cisternas nas Escolas 

DAJA 
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Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes 
Subunidades 
Responsáveis 

atualmente em fase de aprimoramento. 

- Articulação com SISP, SESAN e SERPRO para 
desenho do Programa.  

Produção de 
Diagnóstico de 
Situação do Idoso  
no Brasil 

- Coleta de dados, levantamento de informação 
qualitativa e análise da situação dos idosos inscrito no 
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal em cotejo com a população idosa geral. 

Publicação contendo o diagnóstico 
situacional do idoso no Brasil 

Internos: todas as 
Secretarias e setores do 
MDS. 

Externos: Estados,  
Municípios e DF 

Departamento de 
Atenção ao 
Idoso (DAI) 

 

Concepção de 
estratégias, 
programas e 
projetos voltados 
à população idosa 
vulnerável inscrita 
no Cadastro 
Único para 
Programas Sociais 
do Governo 
Federal 

 

Concepção da Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa 

 

Folder sobre a Estratégia Nacional Brasil 
Amigo da Pessoa Idosa 

 

Guia de Orientação da Estratégia Nacional 
Brasil Amigo da Pessoa Idosa 

 

Perguntas Frequentes (FAQ) sobre a 
Estratégia Nacional Brasil Amigo da Pessoa 
Idosa 

 

Oficinas de debate e construção intersetorial 
da Estratégia Nacional Brasil Amigo da 
Pessoa Idosa 

Externos: Estados, 
Municípios e DF. 

 

Parceiros: Ministério da 
Saúde; Ministério dos 
Direitos Humanos; 
Organização Pan-Americana 
da Saúde; Programa das 
Nações Unidas para o 
Desenvolvimento 

DAI 

 

Produção e 
disseminação do 
conhecimento 
sobre atenção ao 
idoso 

1. Emissão de parecer sobre o Projeto de Lei nº 47, de 
2015 (arts. 3º, 15 e 71 Estatuto do Idoso). 

 

2. Participação em debate em Audiência Pública sobre o 
Projeto de Lei nº 2029/2015 da Política Nacional do 
Cuidado. 

 

3. Palestra sobre Cidade Amiga para Audiência Pública 
sobre Projeto de Lei 1313/2011 

 

4. Acompanhamento da regulamentação da Profissão do 

Pareceres sobre matéria especializada da 
área de atenção ao idoso. 

 

Debate sobre matéria especializada da área 
de atenção ao idoso. 

 

Palestra sobre matéria especializada da área 
de atenção ao idoso. 

Externos: Parlamentares, 
especialistas e consultores 

DAI 
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Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços Principais Clientes 
Subunidades 
Responsáveis 

Cuidador. 

 

5. Emissão de parecer sobre Recomendações da OCDE 
relativas a Envelhecimento e Trabalho 
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3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS 

 

 

3.1. Planejamento Organizacional 

 

3.1.1 Descrição sintética dos objetivos do exercício 

 

Secretaria Executiva 

 

A Secretaria Executiva - SE, na condição de órgão de assistência direta e imediata do 

Ministro, exerceu em 2017 suas atribuições de supervisão e coordenação das atividades das demais 

unidades integrantes do Ministério, participando ativamente do planejamento e da execução das 

diversas ações implementadas pelas Secretarias do Ministério, para potencializá-las e favorecer o 

alcance dos resultados desejados.  

Conforme suas atribuições regimentais, a Secretaria Executiva assiste o Ministério no 

sentido de prover os meios para que as áreas finalísticas possam cumprir sua missão institucional e 

programática. Essas atividades são desenvolvidas por meio de suas unidades e a SE é responsável 

por atuar na qualidade de órgão setorial dos Sistemas de Pessoal, de Administração de Serviços 

Gerais, de Planejamento e Orçamento Federal, de Contabilidade Federal da Administração Federal, 

de Administração de Recursos Humanos e Informática e de Organização e Inovação Institucional. 

Atua, ainda, exercendo papel central no MDS nas atividades de formulação de estratégias de 

colaboração com organismos financeiros internacionais e como canal de participação e diálogo com 

o cidadão (por meio da Ouvidoria e da Central de Relacionamento). 

Em sua função institucional, de acordo com as atribuições definidas no Regimento 

Interno do MDS, o planejamento de suas diretrizes, objetivos e metas são orientadas para a 

coordenação do Ministério na realização dos objetivos sob a responsabilidade do Órgão no Plano 

Plurianual – PPA 2016-2019, intitulado “Desenvolvimento, Produtividade e Inclusão social”, 

contribuindo mais diretamente para um dos quatro Eixos Estratégicos do Plano: “Inclusão social e 

redução de desigualdades, com melhor distribuição das oportunidades e do acesso a bens e serviços 

públicos de qualidade.” 

O planejamento estratégico da SE dialoga, portanto, com a própria gestão do PPA e 

com suas atribuições regimentais. Desta forma, no âmbito do PPA, os Programas Temáticos aos 

quais estão alocados os objetivos de responsabilidade do MDS contribuem para a superação de três 

desafios fundamentais compreendidos no Eixo mencionado, representados pelas seguintes diretrizes 

estratégicas, que norteiam as principais agendas de desenvolvimento social: 
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 Combate à pobreza e redução das desigualdades, promovendo o acesso equitativo 

aos serviços públicos e ampliando as oportunidades econômicas no campo e na 

cidade; 

 Garantia de acesso com qualidade aos serviços de assistência social, por meio da 

consolidação do sistema único de Assistência social SUAS; 

 Garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável, com promoção da 

soberania e da segurança alimentar e nutricional. 

Por fim, convém destacar a articulação estratégica promovida pela Secretaria Executiva 

com os demais órgãos federais e nas três esferas de governo, integrando o esforço do Governo 

Federal em prol do fortalecimento de ações intersetoriais de desenvolvimento social. 

 

Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano 

 

A Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano – SNPDH, em 2017, 

exerceu suas atribuições de fomentar a promoção do desenvolvimento humano, participando 

ativamente do planejamento, supervisão, coordenação e articulação das ações intersetoriais visando 

a integração das políticas públicas voltadas para primeira infância, adolescentes e jovens e idosos.  

É importante destacar a relevância do contexto em que foi instituída a SNPDH. A 

recente aprovação do Marco Legal da Primeira Infância (Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016) 

configurou importante avanço para o desenvolvimento infantil. Complementarmente, em 5 de 

outubro de 2016, foi instituído o Programa Criança Feliz - PCF como primeira ação de 

implementação do Marco Legal da Primeira Infância. Assim, balizada pelos avanços legais 

alcançados, a SNPDH ficou responsável pela promoção do desenvolvimento integral da primeira 

infância, especialmente pelo Programa Criança Feliz. Pautando-se especialmente no Marco Legal 

da Primeira Infância, o programa propõe uma ação intersetorial para integração de políticas públicas 

que concorram para apoiar as famílias na promoção do desenvolvimento das crianças nos primeiros 

anos de vida.  

As principais atividades da Secretaria realizadas no exercício de 2017, em linhas gerais, 

compreenderam: 

a) DAPI:  

a. Implantação do Programa Criança Feliz nos Estados e Municípios; 

b. Capacitação das equipes estaduais na metodologia do Programa; 

c. Realização de Seminários nacionais e internacionais acerca da Primeira 

infância 

d. Desenvolvimento de sistema de monitoramento e acompanhamento do 

Programa Criança Feliz 

e. Elaboração de material complementar do Programa Criança Feliz, a ser 

disponibilizado aos Estados e Municípios participantes do Programa  
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b) DAJA:  

a. Realização de Diagnóstico quantitativo preliminar/ Análise Situacional sobre 

Adolescentes e Jovens inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais 

(CadÚnico); 

b. Desenvolvimento de proposta de Programa voltado à socioeducação, 

qualificação profissional e inserção no mundo do trabalho para adolescentes 

e jovens egressos do sistema socioeducativo de internação e semiliberdade, 

com indicação de metodologia e forma de implantação; 

c. Desenvolvimento de proposta de Programa voltado à inclusão digital de 

adolescentes e jovens do CadÚnico 

c) DAI: 

a. Produção do Diagnóstico Situacional do Idoso no Brasil - beneficiário do 

PBF e BPC – encaminhada para a contratação de instituição especializada, 

que servirá para a estruturação e a implantação da Política de Atenção ao 

Idoso, bem como para o monitoramento da situação da população idosa no 

Brasil. 

b. Concepção da Estratégia Nacional Brasil Amigo dos Idosos com o objetivo 

de estimular os municípios à promoção de um envelhecimento ativo, 

saudável, sustentável e cidadão da população idosa brasileira, principalmente 

a mais vulnerável através de ações que tornem as cidades mais amigáveis às 

pessoas idosas. 

Relativamente ao Plano Plurianual 2016 - 2019, observa-se que as ações da SNPDH 

estão inseridas no PPA por meio de três iniciativas, em razão da Secretaria ter sido instituída 

somente em dezembro de 2016, quais sejam: 

Iniciativa: 07HI - Promoção do desenvolvimento integral de crianças de até 6 anos de 

idade, beneficiárias do PBF e do BPC no Programa Criança Feliz, fortalecendo as suas 

competências, assim como as competências de suas famílias, por meio de visitas domiciliares e 

facilitando o acesso das gestantes, das crianças e de suas famílias às políticas e serviços públicos de 

que necessitem. 

Iniciativa: 07HJ - Promoção do desenvolvimento humano de adolescentes e jovens em 

situação de vulnerabilidade social, inscritos no CadÚnico e beneficiários do PBF, por meio de 

iniciativas de qualificação profissional, inserção no mercado de trabalho e escolarização, com 

suporte às famílias e articulação intersetorial. 

Iniciativa: 07FV - Promoção do desenvolvimento humano das pessoas idosas 

beneficiárias do PBF e do BPC, por meio de estratégias baseadas no envelhecimento ativo, que 

prolonguem a autonomia e adiem a dependência do idoso, no sentido de evitar riscos sociais e criar 

uma mentalidade preventiva/protetiva, priorizando a qualidade de vida e os cuidados relativos ao 

processo de envelhecimento humano. 

No entanto, na LOA 2017, a SNPDH ficou responsável por duas ações orçamentárias:  
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 217M – Desenvolvimento Integral na Primeira Infância – Criança Feliz. 

 20TR - Apoio Financeiro Suplementar à Manutenção da Educação Infantil. 

 

Secretaria de Inclusão Social e Produtiva 

 

Para dar cabo de suas atribuições, a Sisp iniciou 2017 com um processo interno de 

prospecção e formulação para uma nova estratégia de inclusão social e produtiva, tendo como foco 

o público do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.  

O diagnóstico inicial partiu do reconhecimento de que a população de baixa renda e 

vulnerável possui uma trajetória volátil no mundo do trabalho, com o desempenho de tarefas 

precárias, ocasionais, de baixa remuneração e escassa formalidade. O déficit de qualificação 

profissional dessa população, produzido em grande medida pela pobreza multidimensional, acarreta 

dificuldades para sua participação no processo de intermediação de mão de obra, com assimetria 

nas condições de competição por vagas produtivas. A vulnerabilidade de ocupações voláteis e da 

baixa remuneração, com forte presença da informalidade, agrava a dependência das famílias aos 

programas de transferência de renda, fazendo com que os benefícios sociais se transformem em 

renda segura e garantidora da família. Para além dos necessários mínimos sociais dos Programas, 

especialmente os vinculados à educação e à saúde de crianças, gestantes e adolescentes estabeleceu-

se o desafio de disseminar oportunidades de inclusão, com ampliação da renda das famílias. 

Assim, o trabalho inicial buscou concluir a elaboração da Estratégia Nacional de 

Inclusão Social e Produtiva (Enisp), que visava à inclusão social e produtiva das famílias 

beneficiárias de programas sociais, com destaque para o Programa Bolsa Família.  

Em março de 2017, o escopo inicial da Estratégia foi avaliado e decidiu-se por sua 

reelaboração.  

A nova orientação Ministerial foi acompanhada de mudanças institucionais nos cargos 

de alta gestão da Secretaria e no estabelecimento de novos objetivos. Passou-se a desenhar uma 

política de inclusão com ações de maior alcance e melhor resolutividade. 

Neste contexto, foi lançado, por meio do Decreto n° 9.160, de 26 de setembro de 2017, 

o Plano Progredir.  

O Progredir foi instituído como um conjunto articulado de ações de inclusão produtiva 

para pessoas inseridas no Cadastro Único, prioritariamente com renda de até meio salário-mínimo. 

Tem como objetivo estimular e ampliar o acesso ao mundo do trabalho, a fim de propiciar melhores 

condições de emprego e renda. Para o acesso a essa política pública, foi desenvolvida uma 

plataforma online que abriga seus três eixos principais: intermediação de mão de obra, qualificação 

profissional e empreendedorismo. 

Para além dos eixos definidos, foram instituídos a Rede de Parceiros de 

Desenvolvimento Social e o Prêmio Progredir. A Rede de Parceiros foi criada, por meio da Portaria 
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MDS nº 386, de 13 de setembro de 2017, para fortalecer a cooperação entre o governo federal e as 

instituições privadas, em especial o setor empresarial. Já o Prêmio, criado pelo Portaria MDS n.º 

397, de 26 de setembro de 2017, tem por objetivo identificar e premiar projetos municipais, 

voltados para a inserção, no mundo do trabalho, das famílias em situação de baixa renda e 

vulnerabilidade social, com a possibilidade de o ente federado do projeto vencedor celebrar 

convênio com o MDS para implementação ou ampliação da política pública premiada. 

No planejamento do Progredir, além do desenho de novas ações, buscou-se conhecer 

iniciativas de outros ministérios do governo federal, no intuito de fortalecer e aprimorar programas 

já existentes, especialmente os identificados como potencializadores de acesso do público inscrito 

no Cadastro Único ao mundo do trabalho.  

Nesse sentido, o Plano, coordenado pelo MDS, conta, inicialmente, com os seguintes 

parceiros governamentais que compõem o Grupo Gestor do Plano Progredir (GGPP): 

a) Ministério da Educação; 

b) Ministério do Trabalho; 

c) Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços; e 

d) Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. 

 

DA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA 

 

O eixo de intermediação de mão de obra destina-se a focalizar a inclusão produtiva de 

trabalhadores. Por meio de uma ferramenta on-line é facilitado o contato entre trabalhadores 

demandantes e empresas ofertantes de oportunidades de emprego. Diferentemente do Sistema 

Nacional de Emprego – Sine, com intermediação de caráter universal, o Portal assegura um 

ambiente de intermediação exclusivo para trabalhadores do Cadastro Único, situação que prioriza a 

inclusão de quem mais necessita. 

Para o trabalhador, o Portal, com linguagem simples e navegação intuitiva, permite a 

construção de currículo profissional de forma fácil. Feito o currículo, é facultada a visualização de 

oportunidades de emprego para o seu perfil, em sua região, bem como o envio do seu currículo para 

o e-mail da empresa e a sua impressão. 

Para a empresa, coloca-se à disposição uma ferramenta gratuita de prospecção de 

currículos, com filtro de perfil sensível a marcação de área de atuação conforme a Classificação 

Brasileira de Ocupações (CBO) e também a utilização de bases de cursos técnicos e 

aperfeiçoamento profissional.  
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DO EMPREENDEDORISMO 

 

Para desenhar as ações de promoção ao empreendedorismo no Plano Progredir 

considerou-se o público de autônomos inscritos no Cadastro Único. Foram previstas ações de 

assistência técnica, educação financeira, estímulos a microcrédito e serviços financeiros para a 

inclusão produtiva para que as famílias do Cadastro Único invistam em suas capacidades 

empreendedoras. 

Diante do incentivo à ampliação dos serviços financeiros do Progredir, a assistência 

técnica e gerencial ao microempreendedor revela-se ação estratégica. O acompanhamento 

específico junto aos empreendimentos, com metodologia própria, visa orientar o potencial tomador 

de crédito para o adequado planejamento e gestão dos negócios. 

Segundo dados obtidos na Secretaria de Micro e Pequenas Empresas (Sempe) do 

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), existiam, em 2017, 8.290.006 

Microempreendedores individuais formalizados no Brasil. Neste contingente foram identificados 

636.552 beneficiários do Programa Bolsa-Família inscritos como MEis. 

Em relação ao marco regulatório do microcrédito, a Lei 11.110, de 25 de abril de 2005, 

instituiu o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado – PNMPO, cujo objetivo é 

incentivar a geração de trabalho e renda entre os microempreendedores de baixa renda. 

A Resolução CMN 4.000/2011 prevê, no artigo 1º, caput, que os bancos devem manter 

aplicados, em operações de microcrédito destinadas à população de baixa renda e a 

microempreendedores, valor correspondente a, no mínimo, 2% dos saldos dos depósitos à vista 

captados pela instituição. 

A resolução supracitada foi atualizada pela Resolução CMN 4.574/2017, a qual prevê 

que, a partir de julho de 2017 é facultado aos bancos o cumprimento da exigibilidade prevista na 

Resolução CMN 4.000/2011 em relação ao microcrédito, aplicando-se o fator de multiplicação de 2 

(dois) quando da concessão do empréstimo a pessoas inscritas no Cadastro Único. Como dito, isso 

será viabilizado a partir da criação de um fator multiplicador: cada R$ 100 emprestados ao público 

do Cadastro Único são contados como R$ 200 pelas regras de exigibilidade do Banco Central, por 

exemplo. 

Sendo assim, a Resolução CMN 4.574/2017 criou um mecanismo de incentivos para 

que os bancos efetuem concessões de microcrédito ao público do Cadastro Único. Estima-se que a 

Resolução direcione cerca de R$ 3 bilhões em empréstimos para o público do Cadastro. 

Para iniciar o trabalho de prospecção do público demandante, também foi editada a 

Portaria GM/MDS nº 400/2017 que “Regulamenta a disponibilização de dados do Cadastro Único 

para Programas Sociais do Governo Federal às instituições financeiras, com vistas a dar efetividade 

à Resolução BACEN n° 4.000, de 25 de agosto de 2011, do Conselho Monetário Nacional”. 

Da mesma forma, o Plano Progredir participou diretamente da edição da Medida 

Provisória 802, editada em 26 de setembro de 2017, que dispõe sobre o Programa Nacional de 
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Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO).  A referida proposta legislativa, regulamentada pelo 

Decreto 9.161, de 26 de setembro de 2017, altera a Lei nº 11.110, de 2005, de modo a transformar o 

Programa de Microcrédito mais aderente às necessidades dos empreendedores populares. O objetivo 

foi modernizar a legislação, simplificar processos e incluir a possibilidade de utilização de novas 

tecnologias na orientação dos beneficiários de microcrédito, de forma a reduzir os custos 

operacionais que envolvem a concessão de financiamentos, ampliando o diálogo setorial e 

permitindo a utilização de outras fontes de financiamento no programa. 

 

DA QUALIFICAÇÃO 

 

No eixo estão previstas ações em três frentes: cursos profissionalizantes, educação 

financeira e inclusão digital. Essas ações dirigem-se ao desenvolvimento de potencialidades de 

capacidades do público do Cadastro Único para o acesso, a permanência e o crescimento no mundo 

do trabalho. 

O Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica (Setec/MEC) apoia e fomenta políticas de inclusão social e produtiva, tendo como base 

o desenvolvimento e a ampliação da oferta de cursos de educação profissional e tecnológica, 

essenciais à expansão do acesso e difusão do conhecimento técnico e profissional. 

O Programa Pronatec Oferta Voluntária surgiu nesse contexto, ofertando, em parceria 

com o Progredir, vagas para cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) ou de qualificação 

profissional – para quem tem desde ensino fundamental incompleto até ensino médio completo – e 

cursos técnicos subsequentes – para quem já concluiu o ensino médio, nas modalidades presencial e 

a distância. A oferta será feita por instituições privadas de educação profissional e tecnológica que 

se candidataram a ofertar os cursos de forma voluntária, ou seja, sem o recebimento de recursos por 

parte do MEC. 

Essa ação vem ao encontro dos objetivos estabelecidos pela Lei nº 12.513, de 26 de 

outubro de 2011, de ampliar as oportunidades educacionais e de formação profissional qualificada 

aos jovens, trabalhadores e beneficiários de programas de transferência de renda. 

No âmbito da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, o MCTIC 

disponibilizou a localização de Centros Vocacionais Tecnológicos (CVT) para serem inseridos no 

Mapa de Oportunidades e Serviços Públicos (MOPS) da Secretaria de Avaliação e Gestão da 

Informação do Ministério do Desenvolvimento Social (SAGI/MDS), no intuito de apoiar o acesso a 

cursos de qualificação profissional e inclusão digital. 

Em apoio à iniciativa da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc/MDS) com 

a Associação de Educação Financeira do Brasil (AEF-Brasil), foi estruturado a realização de 

oficinas de educação financeira para mulheres beneficiárias do Bolsa Família.  

A educação financeira é fundamental para evitar processos de endividamento e 

inadimplência, entre outras consequências da falta de informação e disciplina orçamentário-
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financeira, objetivando que beneficiários possam tomar decisões conscientes e desfrutar dos 

benefícios e da sustentabilidade das ações empreendidas. 

Em ação parceira com o MCTIC, além de cursos on-line de inclusão digital, haverá a 

concessão de bolsas no Programa Nacional para Agentes de Inclusão Digital, priorizando jovens 

inscritos no Cadastro Único. O objetivo é formar profissionais capacitados a atender, ajudar e 

ensinar os cidadãos na utilização de computadores e no acesso à internet. 

Por último, também foi desenvolvida funcionalidade no Portal Progredir que permitirá a 

ampliação das ofertas de cursos de qualificação profissional oferecidos gratuitamente por parceiros 

públicos ou privados, de forma presencial e a distância. 

 

DAS AÇÕES TRANSVERSAIS 

 

Por ações transversais, entende-se aquelas cuja abrangência contempla diversas 

iniciativas previstas nos eixos do Progredir.  

Inicialmente, são três principais, a saber: o Prêmio Progredir, voltado às boas práticas 

municipais de inclusão produtiva; as oficinas preparatórias para o mundo do trabalho, em parceria 

com o Programa Acessuas Trabalho da Secretaria Nacional de Assistência Social do MDS; e a Rede 

de Parceiros do Desenvolvimento Social, com a qual objetiva-se realização de parte da 

intermediação de mão de obra pretendida. 

O Prêmio pode ser definido como uma iniciativa do MDS que busca identificar e 

disseminar boas práticas municipais voltadas para a inclusão de pessoas de baixa renda ou em 

situação de vulnerabilidade social no mundo do trabalho, podendo participar municípios que já 

desenvolvem ações voltadas para inserção desse público no mundo do trabalho, assim como 

municípios que estejam desenvolvendo novos projetos, embora ainda não vigentes. Os vencedores 

terão seus projetos divulgados no portal do MDS e publicados em forma impressa. 

No âmbito do Programa Acessuas Trabalho, serão executadas oficinas preparatórias que 

propõem o desenvolvimento de ações voltadas para a garantia de direitos e cidadania das pessoas 

em situação de vulnerabilidade e/ou risco social a partir do acesso a serviços e da inclusão no 

mundo do trabalho. Essas, por sua vez, abrangerão cerca de 820 municípios que repactuaram ao 

Programa, localizados nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, aderentes da Resolução 

CNAS n° 03, de 19 de abril de 2017. Nesses 820 municípios, que variam de pequeno porte a 

metrópole, estão previstas 434.700 vagas para inscritos no Cadastro Único nessas oficinas que 

abarcarão conteúdos essenciais para a orientação e encaminhamento de potenciais trabalhadores 

para o mundo do trabalho. Em 2017, a Sisp realizou a descentralização orçamentária de R$ 22 

milhões para fortalecimento do Programa Acessuas Trabalho. 

Finalmente, a Rede de Parceiros do Desenvolvimento Social propõe o protagonismo das 

parcerias públicas e privadas nas ações de inclusão produtiva e no desenvolvimento social e 

econômico. Por meio do credenciamento de parceiros, o Progredir oferece ferramentas e serviços 
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para empresas ofertarem vagas no mercado de trabalho, bem como disseminar conteúdos de 

qualificação para ampliação do fluxo da população a trabalhos dignos. 

 

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS INICIAIS 

 

Em que pese a brevidade da política pública lançada, verifica-se, pelo processo de 

monitoramento interno, que o potencial do Plano Progredir de atingir as metas e os objetivos 

propostos é plenamente exequível.  

Ferramentas, aplicativos e processos desenvolvidos pela própria equipe da Sisp, com 

apoio de outras unidades ministeriais, tornaram possível construir um portal interativo, adaptado ao 

público alvo.  

Este início do Plano Progredir teve intenso acompanhamento gerencial, situação que 

permitiu a tomada incremental de decisões saneadoras e aperfeiçoadoras da política, tais como as 

medidas de simplificação cadastral da Rede de Parceiros do Desenvolvimento e a inclusão de 

estágios e do Programa Jovem Aprendiz no rol das opções de intermediação profissional. Da 

mesma forma, vêm sendo elaboradas novas alternativas para a geração e ampliação da oferta de 

cursos de ensino profissionalizantes, gratuitos, pela Rede de Parceiros. 

O Progredir recebeu, também, importante reforço institucional, com o acompanhamento 

e o apoio da Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência da República, 

que passou a participar das reuniões de monitoramento do Plano e irá compor, como convidada, o 

Grupo Gestor, ampliando a responsabilidade de seus integrantes na definição pactuada de metas 

intergovernamentais. 

Em que pese o cenário econômico restritivo, o Progredir foi planejado como uma peça 

aceleradora de políticas sociais e inclusivas em andamento, com ampliação da parceria público-

privada e focalização da ação no público do Cadastro Único. A mobilização social pela inclusão 

produtiva confirma o compromisso governamental com os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS/ONU), especialmente o combate à desigualdade e o fomento ao trabalho digno. 

Uma demonstração do potencial de mobilização e de engajamento de novos parceiros 

públicos na política de inclusão foi a inscrição para o Prêmio Progredir. Lançado em setembro de 

2017 e com prazo de inscrição encerrado em 12 janeiro de 2018, período de recesso para muitas 

prefeituras, angariou 384 projetos inscritos, de todas as regiões do país. Isso que representa grande 

capacidade para a multiplicação de projetos de sucesso na inclusão produtiva do público do 

Cadastro Único. O evento de premiação conta com o apoio do Banco Mundial. 

Da mesma forma, o crescimento dos parceiros da Rede, com adesão condicionada 

exclusivamente aos objetivos do Plano, sem transferência de recursos financeiros, mostra que os 

objetivos de comungar esforços entre o Poder Público e o setor privado empregador têm amplas 

possibilidades de consolidar uma rede de inclusão produtiva efetiva. A ferramenta já contabiliza a 

adesão de cadeias econômicas representativas, nos ramos de varejo, bebidas, alimentação, hotelaria, 



72 

 

 

 

 

 

indústria da construção, serviços e outros, além do segmento educacional privado com disposição 

de oferecer cursos gratuitos de qualificação profissional. O desafio traçado é capilarizar a adesão de 

novos parceiros no território nacional buscando a adesão voluntária da empresa empregadora na 

ponta da cadeia produtiva. 

Embora tenha sido lançado num período macroeconômico desfavorável, de 

concentração da economia nacional, com numeroso passivo de trabalhadores desempregados, o que 

poderia ser um desafio acabou se configurando como uma excelente oportunidade para associar 

inclusão produtiva a crescimento econômico. O Plano participa diretamente da geração de 

empregos, da qualificação profissional e da inclusão produtiva dos trabalhadores que mais precisam 

da renda do trabalho para superar a vulnerabilidade de suas famílias. 

O aperfeiçoamento do marco legal e a articulação institucional que estão sendo 

operados para ampliar os valores financeiros disponíveis para o microcrédito produtivo orientado e 

ofertar assistência técnica aos empreendedores do Cadastro Único serão decisivos para a produção 

de resultados consistentes num segmento economicamente resiliente, com forte expressão do 

trabalho por conta própria, autônomo e que possui embrionária capacidade de gerar negócios.  

O Plano Progredir, consolidado por meio da articulação dos seus eixos, abriga todos as 

competências institucionais da Sisp, atuando diretamente no planejamento de ações da Unidade e na 

consecução do Plano Plurianual (PPA), dentro do programa de inclusão social pela articulação 

social, na ação de inclusão produtiva de famílias em situação de pobreza. 

 

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 

 

A Subsecretaria de Planejamento e Orçamento - SPO é a unidade responsável pelo 

planejamento e gestão dos recursos orçamentários e financeiros necessários ao funcionamento do 

MDS, bem como pelos projetos de organização e de inovação institucional.  

Na função planejamento, a SPO investiu na capacitação de sua equipe para a 

estruturação do Planejamento Estratégico do Ministério, e atuou junto às secretarias do Ministério 

conduzindo atividades relacionadas ao Planejamento estratégico e ao desenho de projetos e gestão 

de riscos, tendo como importante destaque o apoio à criação de novas instâncias de governança no 

MDS: o Comitê de Governança, Riscos e Controles e o Comitê Permanente de Desburocratização.  

A Subsecretaria atuou juntamente com as áreas finalísticas no sentido de se manter os 

dados da execução física e financeira no SIOP, visando auxiliar no acompanhamento da execução 

das ações finalísticas da Pasta, bem como na avaliação e monitoramento de seus Programas.  

Em relação ao orçamento e finanças do MDS, a SPO desempenhou um papel 

fundamental, no sentido de ter intermediado junto às áreas finalísticas da Pasta e a área econômica 

do governo para a concretização da programação financeira estabelecida pelo Decreto n° 8.961, de 

16 de janeiro de 2017, e suas alterações, minimizando os efeitos do contingenciamento sobre as 

políticas públicas de responsabilidade do MDS.  
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A SPO também efetuou a instrução processual das propostas orçamentárias dos serviços 

sociais, dentre os quais o figuram o Serviço Social dos Transportes - SEST, o Serviço Social da 

Indústria - SESI e o Serviço Social do Comércio – SESC. 

Na área contábil, além de auxiliar no suporte das contas contábeis das áreas executoras 

da Pasta, também atua na elaboração dos processos de Tomadas de Contas Especiais – TCE, com a 

análise de processos de prestações de contas abertura de processos de TCE. 

 

Subsecretaria de Assuntos Administrativos 

 

A Subsecretaria de Assuntos Administrativos - SAA tem por finalidade o planejamento, 

coordenação e supervisão da gestão referente à execução das atividades-meio e de suporte às 

unidades finalísticas, assim como a articulação com os órgãos centrais dos sistemas federais.  

A atuação da SAA compreende os serviços administrativos, recursos humanos, 

manutenção e uso de frota veicular (própria e de terceiros), manutenção e conservação de imóveis, 

tecnologia da informação (sob a ótica meio) incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços 

técnicos e administrativos, despesas com viagens e locomoção, sistemas de informações gerenciais 

internos, estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou fornecer subsídios à formalização de 

políticas públicas, produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de 

informações sobre a missão finalística e institucional do Ministério, e demais atividades meio 

necessárias à gestão. 

De acordo com a estrutura regimental estabelecida pelo Decreto nº 8.949, em 29 de 

dezembro de 2016, quanto ao quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções de 

confiança, a SAA tem 3 (três) áreas de atuação executadas pelas coordenações de: Logística e 

Administração, Recursos Humanos, Licitações e Contratos. Essas desenvolvem suas atividades com 

vistas a fornecer os meios e condições para que as unidades finalísticas possam realizar, 

tempestivamente, os objetivos estratégicos para a implementação das políticas públicas da natureza 

e competência do Desenvolvimento Social.  

Com referência a Coordenação-Geral de Logística e Administração – CGLA sua 

atuação busca a adequação da infraestrutura física, em especial, a ocupação e acomodação dos 

espaços e os serviços gerais para o funcionamento das unidades do MDS. Além disso, atua no 

serviço de distribuição de documentos por meio de malotes, com destaque aos procedimentos de 

tratamento dos processos/documentos a serem arquivados e desarquivados visando a redução de 

tempo das atividades que requerem as suas análises e na otimização de espaço físico.  Ressalta-se, 

nessa ação, o suporte realizado para a implementação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI.  

Outro ponto a se destacar, é que com a nova reestruturação do Ministério, esta Coordenação 

assumiu a administração do Condomínio do Bloco A. 

Nesse conjunto de ações, a CGLA também subsidia a Comissão MDS Sustentável para 

implementação de soluções ecologicamente sustentáveis e no fornecimento de informações 
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referentes ao Projeto Esplanada Sustentável (PES), notadamente ao Sistema Projeto Esplanada 

Sustentável (SIPES) administrado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

(MP). 

Em relação à Coordenação-Geral de Licitações e Contratos – CGLC, destaca-se a busca 

constante pelo aprimoramento e instituição de normativos internos a fim de regulamentar os 

procedimentos e responsabilidades nos assuntos afetos ao tema. Principalmente, quanto a 

normatização de procedimentos visando a orientação aos gestores e fiscais contratuais, em face do 

desempenho de suas competências, com foco na efetividade na execução do trabalho, na gestão e 

execução dos procedimentos licitatórios, resultando na realização de aquisições/contratações mais 

céleres e vantajosas para a administração. 

No que concerne a Coordenação-Geral de Recursos Humanos – CGRH suas ações 

visam a adoção de procedimentos e elaboração de normas que objetivam a melhoria da qualidade de 

vida dos servidores no ambiente de trabalho, sua qualificação e desempenho. Para tanto, elabora, 

divulga e executa o Plano Anual de Capacitação – PAC, conduz os processos necessários ao 

ingresso de novos servidores de cargos efetivos e de contratos temporários, assim como, mantém o 

quadro de pessoal remunerado. Elabora as consultas à Secretaria de Gestão Pública do Ministério 

do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, relacionadas à orientação e ao esclarecimento de 

dúvidas referentes à aplicação da legislação de recursos humanos.   

Soma-se as ações expostas, o fato de que a SAA coordena a agenda socioambiental do 

Ministério seguindo as diretrizes, normas e programas do governo federal com ênfase na 

implantação da coleta seletiva solidária, da adoção de medidas de redução do consumo de energia, 

de água e outros recursos naturais utilizados e da qualidade de vida no ambiente de trabalho. 

 

Diretoria de Tecnologia da Informação 

 

O Planejamento da DTI encontra-se no Plano Diretor de Tecnologia da Informação 

(PDTI), que é um instrumento de planejamento dos órgãos setoriais e seccionais do Sistema de 

Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP), cuja elaboração está prevista na 

Instrução Normativa MP/SLTI nº 4, de 11 de setembro de 2014. 

O plano tem como intuito registrar objetivos, diretrizes, metas e ações de planejamento 

e gestão dos recursos de Tecnologia da Informação (TI) alinhados com os objetivos institucionais, 

de forma a apoiar e suportar as políticas, programas e ações públicas de forma organizada, a saber: 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TI: 

Processos Internos 

 OETI01 - Aprimorar os processos de gestão e governança de TI. 

 OETI02 - Melhorar os controles da gestão de contratos e serviços de TI. 
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 OETI03 - Garantir a integridade dos dados e informações. 

 OETI04 - Prover soluções de segurança, confiabilidade, e privacidade e controle de 

acessos a informação e infraestrutura tecnológica. 

 OETI05 - Desenvolver e manter os sistemas de informações. 

 OETI06 - Mitigar riscos relacionados a TI. 

 

Pessoas, Aprendizado e Crescimento 

 OETI07 - Desenvolver competências gerenciais e técnicas dos servidores. 

 OETI08 - Manter os servidores atualizados sobre as inovações de soluções e 

serviços de TI. 

 

Financeiro 

 OETI09 - Gerir os recursos orçamentários de TI. 

 

Diretoria de Cooperação Técnica 

 

As principais atividades previstas para o exercício de 2017, em linhas gerais, 

compreenderam: 

a) Execução do Projeto “Consolidação do Programa Bolsa Família e Apoio ao Plano 

Brasil Sem Miséria”, objeto do Acordo de Empréstimo do Banco Mundial nº 

7841/BR. 

b) Execução do Projeto de Cooperação Técnica com a UNESCO (914BRZ3002) – 

“Apoio ao Programa Bolsa Família e ao Plano para Superação da Extrema Pobreza”. 

c) Execução do Projeto PNUD/BRA/12/006 – “Apoio à Gestão Descentralizada do

 Sistema Único da Assistência Social – SUAS”.  

d) Execução do Projeto FAO UTF/BRA/085/BRA – “Apoio ao Aprimoramento e à 

Consolidação da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional”. 

e) Apoiar a elaboração e assinatura do Projeto IICA BRA/IICA/17/001- “A 

Disponibilidade e o Acesso a Alimentos Saudáveis e o Combate à Pobreza Rural". 

As atividades desenvolvidas pelas secretarias finalísticas no âmbito da cooperação 

nacional (celebrada por meio do instrumento Termo de Execução Descentralizada) dos projetos 

internacionais (sejam recursos externos ou nacionais) são parte do Plano Plurianual. Os projetos são 

elaborados com base no planejamento das secretarias para até cinco anos, considerando-se as metas 

do PPA e o orçamento disponível para cada unidade. 

Deve-se destacar que o orçamento previsto para os projetos está distribuído nas ações 

das secretarias técnicas e executoras. A DCT não possui orçamento próprio, uma vez que esta tem a 
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competência regimental de “coordenar técnica e administrativamente os projetos financiados no 

todo ou em parte por recursos externos ou objeto de acordo de cooperação técnica com organismo 

internacional”, não sendo executora orçamentária ou financeira dos projetos. 

No exercício de 2017, a Diretoria de Cooperação Técnica realizou a gestão e coordenou 

a execução do Acordo de Empréstimo do Banco Mundial Nº 7841/BR e de três acordos de 

cooperação técnica por meio da UNESCO, PNUD e FAO, já citados anteriormente. 

Além das atividades efetivas de gestão e monitoramento dos projetos de cooperação 

vigentes, foram realizadas ações relevantes da DCT para a consecução dos seus objetivos 

estratégicos, tais como: 

 Desenvolvimento de duas Missões do Banco Mundial de implementação do Acordo 

de Empréstimo Nº 7841/BR, nos meses de maio e novembro de 2017; 

 Participação em reuniões tripartites (MDS/Organismos/ABC) dos projetos FAO, 

PNUD e UNESCO; 

 Apoio às secretarias executoras do Projeto de Cooperação Técnica Internacional 

(PCTI) na elaboração da proposta orçamentária para 2017; 

 Apoio às secretarias executoras na atualização e acompanhamento de indicadores 

dos projetos de cooperação técnica internacional, para provimento de subsídios à 

ABC/MRE; 

 Apoio à elaboração de projeto de cooperação técnica da Secretaria Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional – SESAN, com o Instituto Interamericano de 

Cooperação para a Agricultura – IICA: “A Disponibilidade e o Acesso a Alimentos 

Saudáveis e o Combate à Pobreza Rural”- BRA/IICA/17/001, assinado em 30 de 

novembro de 2017. 

A execução financeira do empréstimo se dá na modalidade “antecipação de recursos do 

credor”, ou seja, o MDS efetua pedidos de saque/retiradas da conta designada do Projeto em US$, 

mediante necessidade de utilização e obedece à modalidade pari passu de fontes (47% das despesas 

são financiadas pelo Banco e 53% são financiadas pelo Tesouro Nacional), com exceção do 

componente 6 do Acordo, que é totalmente financiado pelo Banco (fonte 0148). A DCT/SE/MDS 

realiza a gestão financeira do Projeto, de modo a evitar antecipações desnecessárias dos recursos do 

credor e, em consequência, o pagamento de juros por parte do Tesouro Nacional. 

Em 2017, foi desembolsado o valor US$ 1.150.625,00 como adiantamento para a conta 

designada do Acordo. 

Até 31/12/2017, dos recursos antecipados pelo credor, somados aos recursos de 

contrapartida nacional, foram transferidos à UNESCO R$ R$ 42.270.832,20 para custear a 

contratação de estudos avaliativos e realização de capacitação de gestores do Programa Bolsa 

Família, dos programas de Inclusão Produtiva Rural, entre outras oficinas e seminários. 

Relativamente à prestação de contas, o MDS apresentou, em 2017, à STN e ao Banco 

Mundial 15 (quinze) demonstrativos de despesas (SOEs), referentes aos recursos adiantados. Foram 
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os SOEs 25 a 40, que comprovaram o uso de US$ 1.140.291,43 da fonte 0148 (47% do total gasto, 

financiado pelo BIRD). 

O orçamento do MDS destinado ao empréstimo foi executado da seguinte forma: 

 

Tabela 1 - Execução Orçamentária Acordo de Empréstimo BIRD 7841BR- 2017 
   R$1,00 

LOA 

Inscrito 
Empenho 

Inscrito 
Empenho 

Inscrito 
Empenho 

Inscrito 
Empenho 

Cancelado PAGO A % 

fonte 0100 fonte 0148 fonte 1151 Total Total  Total Pagar¹ pago 

(a) (b) (c) (d=a+b+c) (e) (f) (f =d-e-f) ) (g=) 

RAP - 3.870.938 4.365.096 8.236.034 1.663.007 5.619.679 953.348 68% 

LOA 1.378.000 5.517.675 4.348.718 11.244.393 - 1.621.329 9.623.064 14% 

Total 1.378.000  9.388.613  8.713.814  19.480.427  1.663.007  7.241.008  10.576.412  83% 

Fonte: SIOP   

 

Comparando-se a execução de 2017 com 2016, podemos verificar que houve uma 

elevação dos valores realizados. Esse aumento indica uma retomada do desempenho, desde no 

primeiro semestre de 2017, quando houve o pagamento final de vários contratos de Consultorias 

Individuais - CIs (R$ 797.596,00) e um bom nível de gastos com eventos (R$ 1.194.213,00 – sem 

contar passagens e diárias). Com a aprovação dos pedidos de prorrogação do acordo de empréstimo 

com o BIRD e do projeto de cooperação técnica com a UNESCO até 31/12/2018, novas 

contratações de CIs, que estavam represadas foram realizadas com rapidez, uma vez que a 

documentação já se encontrava pronta. Porém os pagamentos demoraram a iniciar devido ao prazo 

de contratação e elaboração dos produtos, totalizando somente R$ 499.003,00 no período. A quase 

paridade no desempenho dos dois semestres de 2017 se deveu a uma elevação substancial nos 

gastos com eventos na segunda parte daquele ano (R$ 2.716.631,00 – sem contar passagens e 

diárias), o que compensou o desempenho mais fraco dos novos contratos de CIs.  

Relativamente às ações realizadas no âmbito do acordo de empréstimo do Banco 

Mundial e de cada projeto de cooperação técnica, é importante destacar: 

 

Projeto BIRD – Acordo de Empréstimo 7841-BR - Consolidação do Programa Bolsa Família e 

Apoio ao Plano Brasil Sem Miséria 

 

Objetivo BIRD 7841-BR:  

O objetivo de desenvolvimento do Projeto é auxiliar no desenvolvimento de capacidade 

institucional para consolidar a principal política de transferência de renda do País, o Programa 

Bolsa Família (PBF), fomentar um Plano Nacional em torno das questões da desigualdade social, 

além de criar mecanismos eficientes de monitoramento e avaliação de resultados dos investimentos 
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no desenvolvimento de políticas sociais, um passo necessário para estabelecer uma gestão baseada 

em desempenho. 

Termo aditivo: Assinado em 01/06/2017 vigente até 31/12/2018. 

Áreas executoras: SAGI, SE, SENARC, SESAN, SISP, SNPDH e SNAS.  

Ressalta-se que a Secretaria Extraordinária para Superação da Extrema Pobreza 

(SESEP) foi substituída pela Secretaria de Inclusão Social e Produtiva (SISP), porém a Unidade 

Gestora no SIAFI permaneceu a mesma: UG 550018. Assim, os dados anteriormente atribuídos à 

SESEP permanecem no relatório sendo alterado o nome da Secretaria para SISP. 

Vigência BIRD 7841-BR: 21/09/2011 a 31/12/2018 

Estrutura/Resultados esperados: 

 

Componente 1: Transferência direta de renda com condicionalidades (Benefícios do Bolsa 

Família) 

Por envolver transferência de recursos na modalidade SWAP, relacionados ao repasse 

dos Benefícios do PBF, o componente 1 foi concluído em menos de dois anos de execução do 

projeto, tendo atingido 100% de execução. 

 

Componente 2: Fortalecimento do Cadastro Único como o Principal Instrumento de Seleção para 

os Programas Sociais 

Trata-se de componente técnico executado pela SENARC e pela SNAS, com vistas a 

desenvolver melhorias no Cadastro Único (CadÚnico), assim como na utilização deste para 

aprimoramento das políticas sociais. 

 

Subcomponente 2.A - Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família. 

Trata-se da continuidade do desenvolvimento de sistema informatizado para dar suporte 

à gestão do PBF, facilitando o armazenamento de dados e a atualização constante de informações 

sobre a execução do Programa, com o objetivo de aumentar a capacidade de análise e proporcionar 

maior segurança à tomada de decisões de seus gestores. O Sistema fornecerá os dados para análise 

de performance, grau de atendimento e ocorrências registradas, entre outros. 

 

Subcomponente 2.B - Fortalecimento do Cadastro Único. 

Trata-se da consolidação do CadÚnico como base de dados a ser utilizada para o 

registro de informações socioeconômicas das famílias com menor renda, para melhorar a concessão 

de benefícios do PBF e sua focalização nos mais pobres e, ainda, para constituir-se em referencial 
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de informações para organizar e compatibilizar as políticas dos diversos atores públicos 

direcionadas à mitigação das adversidades enfrentadas por esses segmentos sociais. 

 

Componente 3: Fortalecimento Institucional para a Consolidação do Programa Bolsa Família  

Subcomponente 3.A - Capacitação de gestores e membros de instâncias de controle social do PBF. 

Tem como objetivo elaborar e executar programas de capacitação, presenciais e à 

distância, para gestores locais, regionais e federais e membros de instâncias de controle social do 

PBF, com conteúdos relativos ao próprio Programa e a áreas relacionadas ao mesmo. 

 

Subcomponente 3.B - Melhoria da gestão do Programa Bolsa Família 

Visa complementar o desenho de gestão do Programa Bolsa Família mediante o 

fortalecimento da relação federativa e o controle social sobre o Programa, a instituição de 

estratégias de comunicação e informação com as famílias beneficiárias e o aperfeiçoamento dos 

correspondentes processos operacionais já desenvolvidos ou em desenvolvimento pelo MDS. 

 

Subcomponente 3.C - Aperfeiçoamento de Gestão de Benefícios do Programa Bolsa Família 

Tem como objetivo a melhoria na gestão e na logística de pagamento de benefícios 

diretamente às famílias, por meio da introdução de inovações na área e do aperfeiçoamento de 

instrumentos em vigor, tanto no âmbito do MDS quanto do Agente Operador do PBF. 

 

Subcomponente 3.D - Melhorias na Gestão das Condicionalidades do Programa Bolsa Família. 

Aperfeiçoar a estratégia de acompanhamento das condicionalidades do PBF, com vistas 

à ampliação de informações, à maior integração entre o monitoramento de condicionalidades e 

instrumentos que reforcem o direito de acesso das famílias aos serviços de saúde e de educação e, 

ainda, à articulação entre o monitoramento de condicionalidades e o acompanhamento das famílias 

que não as cumprem. 

 

Componente 4: Consolidação do Sistema de Monitoramento e Avaliação do MDS 

Tem como objetivo a produção de informações por meio de estudos, avaliações e 

acompanhamento de programas sociais, bem como eventos e oficinas, com a finalidade de 

disseminar os seus trabalhos e também propiciar, a equipe interna, treinamento e atualização dos 

avanços na área de monitoramento, avaliação e capacitação. As informações produzidas subsidiarão 

os gestores e formuladores das políticas sociais na tomada de decisões, tendo em vista o 

aprimoramento dos programas e projetos, e a consequente otimização dos recursos públicos. Essas 

iniciativas viabilizam o controle social e fortalecem a transparência sobre as ações do governo na 

área social. 



80 

 

 

 

 

 

 

Componente 5: Apoio ao Plano Brasil sem Miséria (PBSM) 

O componente 5 do presente Projeto contempla atividades de apoio à operacionalização 

do Plano Brasil Sem Miséria-PBSM e está organizado em quatro subcomponentes, a seguir 

descritos, que definem ações e atividades afins, tais como a de promover a gestão integrada com as 

demais Secretarias do MDS e a de dotar seus servidores de instrumentos e de metodologias que lhes 

propiciem melhores condições para o cumprimento de suas atribuições. 

 

Subcomponente 5.A - Apoio à Integração das Ações e dos Programas do MDS e de Outros Órgãos 

Públicos para obter uma maior sinergia e eficácia frente ao público-alvo do PBSM. 

Ao lado da garantia de renda e do acesso a serviços públicos, a inclusão produtiva 

representa um dos três eixos que compõem o Plano Brasil Sem Miséria. Esse eixo tem como 

objetivo propiciar o acesso da população em extrema pobreza a oportunidades de ocupação e renda 

e apresenta estratégias diferenciadas para o meio urbano e o rural. O estímulo ao aumento da 

produção no campo e a geração de ocupação e de renda na cidade. 

 

Subcomponente 5.B - Apoio ao Gerenciamento e à Operacionalização do PBSM e Desenho e 

Desenvolvimento de Mecanismos para a Geração de Informação. 

O objetivo do subcomponente é o apoio a identificação e organização das ações do 

Plano Brasil Sem Miséria, dando base para a operação de sistema informatizado que possibilite o 

aprimoramento de sua gestão, e que busque convergência com os demais programas do MDS. 

 

Subcomponente 5.C - Desenho e desenvolvimento de uma estratégia de informação e capacitação 

para o pessoal da SESEP/SESAN e, principalmente, dos Estados conveniados para implementação 

do PBSM.   

A fim de subsidiar a pactuação do PBSM na gestão descentralizada dos programas que 

o compõem, este subcomponente visa promover atividades de disseminação de informação, 

capacitação, discussão intersetorial, e interação com beneficiários das políticas. 

 

Subcomponente 5.D - Desenho e Desenvolvimento de instrumentos para promover a inclusão 

socioprodutiva do público elegível para o PBSM, incluindo estudos e avaliações. 

Neste subcomponente são desenvolvidos estudos para o levantamento contínuo de 

soluções inovadoras para o desenvolvimento de novos instrumentos de promoção da inclusão 

socioprodutiva dos beneficiários do PBSM. Serão avaliadas, ainda, experiências na área, e realizado 

o constante acompanhamento das atividades do PBSM. 
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Arranjo de Execução 

 

A execução dos componentes técnicos e de fortalecimento institucional cabe às 

Secretarias finalísticas do MDS, além da Diretoria de Cooperação Técnica (DCT) e das 

Subsecretarias de Planejamento e Orçamento (SPO) e de Assuntos Administrativos (SAA). Para 

implementar o Projeto, existe uma Comissão Especial de Licitação no âmbito da DCT e a UNESCO 

foi selecionada para a execução de algumas atividades do Projeto: contratação de pessoa física, 

emissão de diárias e passagens e contratação de eventos. 

 

Contratações pela Comissão Especial de Licitação 
 

Tabela 2 - Contratação de Pessoa Jurídica: 2011 a 2017 (excluindo eventos) 
R$ 1,00 

Secretarias MDS SAGI SENARC SESAN SNPDH SISP (SESEP) SNAS Total 

2011 
Não houve Não houve Não houve Não houve Não houve Não houve 

  

2012 

2013 

Nº Contrat. 0 1 0   0 0 1 

Valores 
Contratados 

0 552.000 0   0 0 552.000 

2014 

Nº Contrat. 2 2 0   1 0 5 

Valores 
Contratados 

5.870.559 164.698 0   8.151 0 6.043.408 

2015 

Nº Contrat. 2 1 1   0 0 4 

Valores 
Contratados 

84.075 206.125 20.125   0 0 310.325 

2016 

Nº Contrat. 0 2 0   0 1 3 

Valores 
Contratados 

0 538.955 0   0 270.000 808.955 

2017 

Nº Contrat. 1 4 0 0 0 1 6 

Valores 
Contratados 

23.000,00 1.169.695 0 0 0 270.399 1.463.094 

Fonte: Base de Dados SIAIN/DCT 

 

Tabela 3 - Contratação de Pessoa Jurídica: 2017 (excluindo eventos) 

  
R$ 1,00 

Secretaria Objeto Valor 

SAGI 

Curso de capacitação "Curso de Liderança Executiva em Desenvolimento da Primeira 

Infância a ser realizado em três etapas: 1° etapa, Estados Unidos da América, na 

Universidade de Harvard, Cambridge, Massachusetts, no período de 12 a 17 e março; 2º 

etapa, atividades a distância; 3° etapa, Insper, São Paulo, junho/2017 

R$ 23.000,00 

SENARC 

Contratação de empresa de consultoria para o desenvolvimento de material 

especializado e realização de treinamentos para equipe técnica do MDS visando 

qualificação e aperfeiçoamento no uso de metodologias qualiquantitativas para análise 

de dados e informações do Programa Bolsa Família e Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal. 

R$ 369.507,79 

SENARC Contratação de empresa para realização de estudo, sistematização e diagnóstico sobre o R$ 462.324,00 
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conhecimento dos beneficiários sobre o Programa Bolsa Família e o Cadastro Único 

para Programas Sociais. 

SENARC 

 Contratação de empresa especializada em serviços gráficos, visando à impressão dos 

materiais instrucionais de capacitação do curso “Formulários do Cadastro Único”. 

Serão impressos três tipos distintos de publicações. Ao todo, somando-se os totais 

demandados de cada material, serão impressos 22.400 exemplares. 

R$ 154.040,00 

SENARC 

Contratação de empresa de serviços gráficos para impressão dos materiais 

instrucionais atualizados dos cursos de “Gestão do Cadastro Único e do Programa 

Bolsa Família” e “Formação de Instrutores dos Formulários do Cadastro Único”,  

27.800 exemplares. 

R$ 183.824,00 

SNAS 

Contratação de empresa para realizar mobilização dos beneficiários do Benefício de 

Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) para inscrição no Cadastro Único 

para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único). 

R$ 270.399,06 

Fonte: Base de Dados SIAIN/DCT 
 

 

Tabela 4 - Contratação de Pessoa Jurídica-EVENTOS: 2011 a 2017 – UNESCO 

Fonte: CLC/CGEACT/DCT/SE/MDS 

 

Tabela 5 – Principais Contratações de Pessoa Jurídica-EVENTOS: 2017 – UNESCO 

SENARC 
Encontro Nacional com Coordenadores Estaduais do Cadastro Único e Bolsa Família, composto por: 

Mesa Técnica Intersetorial, nos dias 3 a 6 de abril, em Brasília/DF 

SENARC 
Formação de Instrutores de Formulários do Cadastro Único, a realizar-se em duas turmas, nos dias 24 

a 28 de abril de 2017, em Brasília/DF. 

SENARC 
1ª Oficina Regional sobre Grupos Populacionais Tradicionais e Específicos (GPTE) no Cadastro Único e 

Programa Bolsa Família (PBF) – Centro Oeste”, nos dias 25 e 28 de abril de 2017, na cidade de 
Cuiabá/MT. 

SENARC 
2ª Oficina Regional sobre Grupos Populacionais Tradicionais e Específicos (GPTE) no Cadastro Único e 

Programa Bolsa Família (PBF)”, nos dias 23 a 25 de maio de 2017, em Fortaleza/CE 

SENARC Lançamento da Rede de Programas Usuários do Cadastro Único, nos dias 3 a 5 de maio de 2017. 

SENARC 3ª Oficina Regional GPTE Sul, nos dias 28 a 31 de agosto de 2017, em Porto Alegre/RS 

SENARC 
11º Encontro dos Gestores do Cadastro Único das Metrópoles, nos dias 12 a 14 de setembro de 2017, em 

Brasília/DF. 

SENARC 
4ª Oficina Regional sobre Grupos Populacionais Tradicionais e Específicos (GPTE) no Cadastro Único e 
Programa Bolsa Família (PBF) – Sudeste, nos dias 18, 19, 20 e 21 de setembro de 2017, em Vitória/ES. 

Secretarias SAGI SE SENARC SESAN SESEP SNAS Total 

2013 

Nº de Eventos 1 1 2 2 1 1 8 

Valor 
Contratado 

56.534 1.079.907 43.449 847.986 88.535 4.270 2.120.681 

2014 

Nº de Eventos 2 0 10 5 5 12 34 

Valor 
Contratado 

121.026 0 536.036 1.369.560 754.042 3.408.950 6.189.614 

2015 

Nº de Eventos 0 2 2 0 0 1 5 

Valor 
Contratado 

0 218.790 27.598 0 0 106.736 353.124 

2016 

Nº de Eventos 1 0 5 1 0 2 9 

Valor 
Contratado 

38.284 0 514.077 40.466 0 66.010 658.837 

2017 

Nº de Eventos 0 0 11 5 0 9 25 

Valor 
Contratado 

0 0 792.690 464.365 0 1.596.230 2.853.285 



83 

 

 

 

 

 

SENARC 
5ª Oficina Regional sobre Grupos Populacionais Tradicionais e Específicos (GPTE) no Cadastro Único e 

Programa Bolsa Família (PBF) – Norte, nos dias 16, 17, 18, 19 de outubro de 2017, em Manaus/AM. 

SENARC 
Encontro Nacional dos Coordenadores Estaduais do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família, nos 

dias 27 a 30 de novembro de 2017 em Brasília/DF. 

SENARC 
6ª Oficina Regional sobre Grupos Populacionais Tradicionais e Específicos (GPTE) no Cadastro Único e 

Programa Bolsa Família (PBF) – Nordeste 2 - nos dias 6 a 9 de novembro de 2017 

SESAN 
Simpósio Compras de Alimentos da Agricultura Familiar, a ser realizado no dia 27 de abril de 2017, na 

cidade de Recife, PE. 

SESAN 
Simpósio Compras de Alimentos da Agricultura Familiar, no dia 05 de maio de 2017, na cidade de Porto 

Alegre/RS 

SESAN 
Simpósio Compras de Alimentos da Agricultura Familiar, a ser realizado no dia 26 de maio de 2017, na 

cidade de São Paulo, SP. 

SESAN 
Encontro com gestores estaduais para capacitação e intercâmbio de experiências sobre o PAA Compra 

com Doação Simultânea – Termo de Adesão”, realizado nos dias 11 e 12 de setembro de 2017, em 
Brasília/ DF 

SESAN 
Simpósio de Compras de Alimentos da Agricultura Familiar, no dia 20 de outubro de 2017, em Belo 

Horizonte/MG 

SNAS 
 Oficina de Alinhamento Intersetorial do Programa Criança Feliz, que ocorrerá em Brasília – DF, nos 

dias 23, 24, e 25 de janeiro de 2017 

SNAS Seminário Pan-Amazônico de Proteção Social, nos dias 27 a 31 de março de 2017 em Belém/PA. 

SNAS 
Curso de capacitação sobre o uso do CadÚnico na elaboração de diagnósticos socioterritoriais nos 

estados, nos dias 24 a 28 de abril de 2017, em Brasília/DF 

SNAS 
 Encontro Nacional de Vigilância Socioassistencial -  Diagnóstico Socioterritorial no SUAS: o uso do 

Cadastro Único para Programas Sociais, nos dias 24 a 26 de maio de 2017, em Brasília/DF 

SNAS 
Oficina colaborativa: Desenvolvimento de Habilidades e Orientação para o Mundo do 

Trabalho", realizado nos dias 15 e 16 de agosto de 2017, em Brasília/DF. 

SNAS 
1ª Oficina com a Diretoria Executiva do FNUSUAS, nos dias 09 a 11 de novembro de 2017, em 

Brasília/DF 

SNAS 
Oficina colaborativa: construção de parâmetros metodológicos para o Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de Vínculos de 0 a 6 anos, nos dias 13 e 14 de novembro de 2017, em Brasília/DF 

SNAS 
Capacitação de Multiplicadores para uso do Prontuário SUAS, a ser realizado nos dias 20 a 24 de 

novembro de 2017 

SNAS  
 Oficina de Socioaprendizagem no SUAS, a ser realizada nos dias 17 e 18 de maio de 2017, em 

Brasília/DF. 

 Fonte: CLC/CGEACT/DCT/SE/MDS 

 

Tabela 6 - Concessão de diárias e passagens (em R$) - UNESCO 

           
 R$ 1,00  

Secretarias 
2012 2013 2014* 2015 2016 2017 

Diárias  Passag.  Diárias  Passag.  Diárias  Passag.  Diárias  Passag.  Diárias  Passag.  Diárias  Passag.  
SAGI 2.885 5.093 152.137 84.989 20.996 39.476 43.560 51.646 4.394 16.123   
SENARC 84.642 124.172 492.464 804.158 572.130 713.479 699.804 527.794 320.005 386.629 1.147.877 1.065.885 
SESAN 0 0 19.331 109.144 98.896 361.378 0 -22.995 11.626 8.604 1.845 2.514 
SESEP 0 0 22.295 184.891 37.522 352.797 740 -26.403 -340 0 -106 0 
SNAS 0 0 83 0 12.162 1.573.703 14.972 304.729 150.843 245.765 319.877 942.702 
Total 87.527 129.265 686.310 1.183.182 741.705 3.040.833 759.076 834.771 486.528 657.122 1.496.493 2.011.101 
Total Geral 216.792 1.869.492 3.782.538 1.593.847 1.143.650 3.480.594 

Fonte: Base de Dados SIAIN/DCT 
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Corregedoria 

 

A Corregedoria, na condição de área meio cuja necessidade de existir independe da 

finalidade do Órgão, sua identificação no PPA 2016-2019 dá-se por meio do respectivo Programa 

de Gestão, no caso do MDSA, o Programa 2122 – Gestão e Manutenção do Ministério do 

Desenvolvimento Social. 

Dentro da estratégia de apoio as áreas finalísticas e administrativas da Pasta, e para 
potencializar os resultados no desempenho de suas atribuições, encontra-se a adoção de medidas 
preventivas, tais como revisão de procedimentos e processos, além da implantação da capacitação 
de servidores para integrar comissões disciplinares, o que traz ganho de produtividade aos trabalhos 
em execução.  

Dando prosseguimento ao seu papel institucional, cumpre registrar que, por meio de 
pareceres técnicos e notas técnicas, a Corregedoria orienta as autoridades desta Pasta com relação às 
recomendações emanadas, principalmente, do Órgão Central de Controle acerca de indícios de 
irregularidades ocorridas em processos administrativos.  Também são atendidas demandas oriundas 
de outros segmentos, inclusive, a sociedade civil. 

A partir da instalação da Corregedoria foram armazenados, tanto em bancos de dados 
quanto em arquivos físicos, as informações sobre os processos disciplinares concluídos e/ou em 
tramitação, bem como as denúncias passíveis de apuração, ocorridos desde a criação do, então, 
Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome – 
MESA, pela Medida Provisória nº 103, de 1º de janeiro de 2003, convertida na Lei nº 10.683, de 29 
de maio de 2003, e alterada pela Lei nº 13.341, de 29 de setembro de 2016, quanto ao 
armazenamento de dados e arquivos físicos, esse quadro foi alterado com a implantação na unidade, 
em 2017, do Sistema Eletrônico de Informação (SEI), possibilitando agilidade e simplicidade na 
consecução e detalhamento das suas ações, naquilo que couber. 

 

Ouvidoria Social e Previdenciária 

 

 Ouvidoria Social 
 

A Ouvidoria Social é composta, atualmente, por 11 pessoas. Dentre elas estão a Ouvidora, 1 

assessor técnico (servidor), 3 chefes de divisão (1 servidor), 1 técnico em secretariado terceirizado, 

4 auxiliares de escritório terceirizados e 2 estagiários de nível superior, responsáveis pelas 

atividades desempenhadas na Ouvidoria Social e no SIC.  

Os serviços de teleatendimento são realizados por uma empresa terceirizada por meio de 

contrato administrativo (Contrato nº 17/2013), composta, atualmente, por 8 operadores, 1 

supervisor, 1 monitor, 4 analistas I, 2 analistas II, 1 analista III e 1 coordenador de analistas, 

totalizando 18 pessoas.  

A Ouvidoria Social é responsável por fiscalizar e monitorar os serviços prestados pela 

empresa contratada, por meio de conferência mensal qualitativa e quantitativa da fatura a ser paga, 



85 

 

 

 

 

 

analisar documentos expedidos, avaliar atendimento e serviço prestado pelos 1º e 2º níveis, além de 

propor soluções para a melhoria dos serviços. 

Além disso, a Ouvidoria Social ainda coordena e acompanha assuntos estratégicos, tais 

como Comitês Internos e Intergovernamentais, a exemplo do Comitê MDS de Políticas para as 

Mulheres e de Gênero, do Grupo de Trabalho da Carta de Serviços ao Cidadão, do Comitê 

Permanente de Desburocratização e da pauta da Plataforma Digital e da Desburocratização no 

órgão. 

Cabe ressaltar que a Ouvidoria Social possui três níveis de atendimento. Cada nível possui 

atividades distintas, mas que se correlacionam: 

1º nível: Composto pelos operadores da Célula de Ouvidoria da Central de Atendimento. Os 

operadores do 1º nível são responsáveis por atender e registrar as demandas de ouvidoria 

recepcionadas pelo canal de telefonia. 

2º nível: Composto pelos analistas I, II e III. Os analistas I e II são responsáveis por 

analisar, tratar/encaminhar e concluir todas as demandas de Ouvidoria. Já o analista III é 

responsável por compilar e tratar os dados extraídos do SGD, além de elaborar relatórios que 

auxiliam na gestão estratégica da Ouvidoria.  

3º nível: Composto pelas áreas técnicas do Ministério e da Ouvidoria. O 3º nível é 

responsável por subsidiar as respostas de Ouvidoria. 

No planejamento organizacional, foram definidas ações estruturadas num Plano de Ação, 

organizadas, em sete dimensões: rotina, conscientização, comunicação, capacitação, comitês e 

outros, infraestrutura e sistemas. 

Na dimensão rotina, destacamos as seguintes ações: 

 Base de conhecimento atualizada: essa base de conhecimentos é acionada pelos 
operadores de Contact Center para obterem informações para oferecer respostas às 
demandas de Ouvidoria. Essa ação desdobra-se, dentre outras, nas seguintes 
subações:  
o Realizar o levantamento dos assuntos mais demandados. 
o Revisar as respostas contidas na base de respostas atual. 
o Levantar a necessidade de inserção de novas informações. 
o Propor texto novo e encaminhar para validação. 

 Realizar ativo de respostas da Ouvidoria por meio de telefonia: essa atividade tem 
como finalidade devolver para o cidadão uma resposta que não foi possível dar no 
momento do atendimento.  

 Executar o Projeto Lado a Lado: acompanhamento e avaliação das ligações 
recepcionadas na célula de Ouvidoria, em conjunto com os operadores, com o 
objetivo de identificar pontos de melhoria e aprimorar o atendimento ao cidadão. 

 Realizar reuniões mensais de monitoramento de ligações: Esta ação consiste em 
fazer a análise conjunta com a equipe de Atendimento da Ouvidoria e Coordenação 
Geral da Central de Relacionamento do MDS, de um quantitativo de ligações, para 
avaliar diversos pontos do atendimento e propor melhorias. 

 Fiscalizar as atividades previstas no contrato n.° 17/2013, de Contact Center. 
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 Revisar o Termo de Referência para contratação de empresa de Contact Center, 
tendo em vista o vencimento do contrato nº 17/2013 em maio de 2017. Ação 
realizada em parceria com a Coordenação Geral da Central de Relacionamento do 
MDS. 

A dimensão conscientização abarca um conjunto de ações que dependem de articulações 

com outros setores internos do Ministério ou externos a ele. As ações listadas nessa dimensão são as 

seguintes: 

 Realizar oficina sobre Lei de Acesso à Informação com os pontos focais do SIC. 
Foi realizada uma turma do MDS para curso promovido pela CGU. E duas turmas 
de oficina interna com as áreas mais demandadas no SIC. 

 Monitorar o atendimento por parte das áreas finalísticas aos prazos da Instrução 
Normativa nº 1 da Ouvidoria-Geral da União da Controladoria-Geral da União, de 
05 de novembro de 2014. Isso envolveu a realização de reuniões com os pontos 
focais de cada área a fim de pactuar fluxos e procedimentos de tratamento das 
demandas com base nos termos da IN. E sinalização das demandas represadas em 
cada área, com abertura para co-criação de solução para o atendimento ao cidadão.  

 Acompanhar a ação orçamentária Ouvidoria. 

Para informações sobre o registro de dados gerenciais e estatísticos referente a quantidade de 

solicitações, reclamações, denúncias, elogios e sugestões recebidas e sobre o 

atendimento/encaminhamento das demandas apresentadas, sugerimos acesso aos ‘Relatórios da 

Ouvidoria’ dos anos de 2010 a 2017, disponível no link: http://mds.gov.br/acesso-a-

informacao/contato/relatorios-de-atendimento. 

Outra dimensão é comunicação. Nela encontram-se ações relacionadas à divulgação 

institucional da Ouvidoria Social, incluindo a Carta de Serviços ao Cidadão e promoção da cultura 

da transparência. As ações são as seguintes:  

 Carta de Serviço ao Cidadão.  Com a disponibilização da Carta em Hotsite, cabe, 
sua divulgação e atualização periódica, tanto pela equipe da Ouvidoria, como 
estruturalmente pelo Grupo de Trabalho da Carta de Serviços (com todas as 
Secretarias do Ministério).  

 Produzir relatórios da ouvidoria para a transparência ativa. 
 Promover o uso do Painel Gerencia da Ouvidoria pelas áreas finalísticas. 

Na dimensão Comitês e Outros foram listadas ações relacionadas à coordenação e/ou 

participação da Ouvidoria Social em instâncias colegiadas do Ministério. Em alguns casos, a 

Ouvidoria é responsável pela coordenação, em outros, apenas participa e presta sua contribuição na 

sua esfera de competência.  Neste sentido, a Ouvidoria coordenou em parceria com a Secretaria 

Executiva ações, como o Curso sobre Gênero e Desenvolvimento Social (em parceria com ENAP – 

Escola Nacional de Administração Pública) e reuniões do Comitê de Políticas para Mulheres e 

Gênero MDS. As pautas de desburocratização e Plataforma da Cidadania Digital tiveram suas ações 

relacionadas à esta dimensão do planejamento, resultando no projeto de desburocratização do 

“acompanhamento online das demandas de ouvidoria e central de relacionamento”. 
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A dimensão Infraestrutura apresenta ações relacionadas à otimização das atividades da 

Ouvidoria Social, com vistas a suprir a necessidade de aumento de equipe, acompanhamento da 

reforma e layout de novo espaço físico da Ouvidoria Social no Bloco A da Esplanada, a mudança 

ocorreu em julho de 2017, deixando numa mesma sala a equipe de servidores e colaboradores do 

contrato de Contact Center, o que dinamizou a relação entre as equipes. 

Por fim, a dimensão Sistemas apresenta ações relacionadas a ações que visam implementar 

melhorias dos sistemas utilizados pela Ouvidoria Social e SIC. Em 2017, continuamos o uso do 

Painel para informações gerenciais, sinalizando a necessidade de ampliar seu uso para as demandas 

do SIC. Avançamos na utilização do SEI! como ferramenta também de relacionamento mais 

dinâmico com as áreas, ampliando o número de documentos padrões que auxiliam as respostas das 

áreas técnicas. 

 

 Ouvidoria Previdenciária 
 

A Ouvidoria Previdenciária tem como objetivo realizar a análise das manifestações 
registradas no Sistema de Ouvidoria em até quatro dias e meio, contados a partir da data de seu 
registro, ou seja, analisar a manifestação, elaborar e enviar resposta direta ao interessado ou 
encaminhar manifestação à área técnica solucionadora, dentro do período citado. No exercício, o 
tempo de tratamento aferido foi de 3,66 dias, dentro da meta estabelecida internamente. 

Auxiliar, em conjunto com as áreas solucionadoras, a diminuição das manifestações 
pendentes de ouvidoria, ou seja, executou grupos de trabalho nas unidades do Instituto Nacional do 
Seguro Social que possuem o maior número de manifestações pendentes de respostas. O objetivo é 
dar resolutividade nas demandas e diminuir o quantitativo de manifestações represadas nas áreas 
solucionadoras. Entende-se como áreas/unidades solucionadoras as unidades que executam os 
serviços previdenciários. Em 2017 foram realizados 11 grupos de trabalhos que resultou uma 
redução de 73% das manifestações que estão pendentes de respostas das áreas solucionadoras. 

A equipe da Ouvidoria Previdenciária é composta, atualmente, por 11 servidores, 95 
colaboradores do Contrato nº 04/2014 firmado com a empresa Cidade Serviços e Mão de Obra 
Especializada LTDA e por 1 colaboradora da Empresa Works Construção e Serviços (cedida pela 
SE/MDS).   

O Contrato nº 04/2014, firmado entre o extinto Ministério da Previdência Social e a 
Empresa Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada LTDA, foi sub-rogado para o Ministério do 
Desenvolvimento Social em 03 de outubro de 2017 e destina-se à prestação dos serviços de forma 
contínua de auxílio no pós-atendimento ao cidadão para direcionamento e informações padrões, 
triagem, cadastro/registro, envio/recepção de correspondências destinadas à ouvidoria, consulta e 
verificação de dados/informações de ouvidoria, pesquisa e avaliação de dados/informações de 
ouvidoria, encaminhamentos de informações prontas de ouvidoria, supervisão de atividades de 
ouvidoria, elaboração, gerenciamento e aperfeiçoamento das técnicas e procedimentos de ouvidoria, 
acompanhamento operacional de atividades de ouvidoria e atividades de processamento e avaliação 
de informações de ouvidoria. Todos os postos de trabalhos estão lotados fisicamente na Ouvidoria 
Previdenciária e são divididos em 4 níveis:  
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 05 (Cinco) Auxiliar de Ouvidoria – Nível I; 
 51 (cinquenta e um) Auxiliar de Ouvidoria - Nível II; 
 27 (vinte e sete) Assistente de Ouvidoria – Nível I; 
 12 (dezessete) Assistente de Ouvidoria - Nível II. 

De janeiro a dezembro foram cadastradas 251.153 manifestações na Ouvidoria 
Previdenciária, ou seja, média de 20.929 manifestações/mês. 

O atendimento via telefone realizado pela Central de Atendimento 135 cadastrou 163.792 
manifestações (65,22%), o autoatendimento via internet registrou 85.036 manifestações (33,86%), 
via cartas foram 2.081 cadastros (0,83%) e atendimento presencial foram 244 manifestações 
(0,10%). 

 

Central de Relacionamento 

 

O planejamento da unidade teve de ser adequado à ampliação residual de aproximadamente 
7% do valor empenhado do orçamento da ação 4907 (Planos Internos de Call Center e Atendimento 
0800), em comparação ao ano de 2016, o que tornou necessário manter os ajustes iniciados no ano 
anterior, em relação ao volume de chamadas recebidas para adequação da execução financeira anual 
ao faturamento dos contratos que operacionalizam a Central de Relacionamento. Mesmo com 
ampliação o orçamento ainda se encontrava abaixo da expectativa para execução plena das 
atividades em 32,51% a menor. Apresentam-se as ações realizadas para sanar ou diluir os impactos 
da limitação orçamentária. 

No que tange à empresa OI S.A, reduziu-se, em agosto, o volume de chamadas recebidas. 
Tinha-se 120 chamadas simultâneas (04 feixes E1 de 30 canais habilitados), passou-se a ter 90 
(noventa) chamadas simultâneas (03 feixes E1 habilitados), com objetivo de reduzir os 
atendimentos faturáveis no serviço de teleatendimento receptivo humano, previsto no Contrato nº. 
17/2013(Call Tecnologia). Assim, houve impacto significativo no atendimento da Central de 
Relacionamento, com o aumento de 68,44% de chamadas perdidas (chamadas ocupadas de 
terminais de telefone fixo), conforme dados da concessionária de telefonia (OI S.A), indicados na 
Tabela 1: 

Tabela 7 - Comparativo de chamadas entre os anos de 2015 a 2017 

 

Ano Chamadas Entregues Chamadas Recebidas Chamadas Perdidas

2015 4.822.678 4.193.106 629.572

2016 4.757.794 3.340.777 1.417.017

2017 5.612.979 3.226.172 2.386.807

-1,35% -20,33% 125,08%

17,97% -3,43% 68,44%

Variação %  2017 x 2016

Comparativo de Chamadas entre os anos de 2015 a 2017

Variação %  2016 x 2015
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Observa-se na tabela anterior, que no ano de 2016 foram recebidas mais de 3,340 milhões de 
chamadas e em 2017 aproximadamente 3,226 milhões de chamadas, ou seja, redução de 3,43%. Até 
o ano de 2016, essas chamadas eram recebidas no equipamento da Unidade de Resposta Audível – 
URA dos 0800 707 2003, e não necessariamente geravam atendimento, pois poderiam ser 
interrompidas sem serem atendidos pelos operadores.  

Com objetivo de aumentar a capacidade operacional do atendimento pelo 0800, dialogou-se 
com a Call Tecnologia (Contrato nº. 17/2013) para desenvolver soluções no âmbito do contrato que 
pudesse ampliar a capacidade da Central de Relacionamento.  

Assim, implementou-se a partir de 23 de maio de 2017, os primeiros autoserviços ou 
autoatendimentos do 0800 707 2003. O projeto foi implementado em duas etapas com a empresa: 

1ª etapa: Os usuários com o Número de Identidade Social – NIS começaram a consultar a 
situação do benefício de programa Bolsa Família, data de saque e valor do benefício; bem 
como pode ter orientações de “o que fazer” nos casos de perda do cartão e acesso a cadastro 
de senha. 

2ª etapa: implantada em dezembro: Os usuários com o Número de Identidade Social – NIS 
começou a consultar a situação de “o que fazer” quando receber uma carta do MDS, nos 
processos de Averiguação e Revisão Cadastral. 

Na tabela a seguir, contém o volume de atendimentos eletrônicos no 0800: 

Tabela 8 - Desempenho Atendimento Eletrônico em 2017 

 

As ações não se limitaram ao atendimento eletrônico no 0800, a empresa em conjunto com a 
Ouvidoria, implementou, em fevereiro, a utilização do canal de chat, no sentido de qualificar o 
contato com os usuários “gestores municipais” nos casos de manutenção e concessão de acessos aos 
sistemas da REDESUAS e SIGPBF, no âmbito do serviço de Help Desk. Com essas ações a Central 
de Relacionamento ampliou o atendimento em 23,87%, em comparação ao ano de 2016, conforme 
demonstrado na tabela abaixo: 

 

 

*Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL MÉDIA

Total de Acessos 59.724 89.090 88.355 81.917 67.690 67.416 56.136 50.686 561.014 70.127

Consulta Benefício 56.156 86.982 86.286 79.485 65.299 65.050 53.827 45.512 538.597 67.325

Consulta Novo Cartão PBF 744 557 646 1.093 959 794 787 447 6.027 753

Consulta Senha Cartão PBF 2.824 1.551 1.423 1.339 1.432 1.572 1.522 1.221 12.884 1.611

Consulta Carta 3.506 3.506 3.506

Desempenho Atendimento Eletrônico

Fonte: Call Tecnologia e Serviços Ltda - Relatório Operacional 2017 e Sistema de Gestão de Demandas.

Observação: * Os valores referente à maio/2017 são contabilizados a partir do dia 23/05, data em que iniciou o atendimento eletrônico.
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Tabela 9 - Execução Física do Contrato nº. 17/2013 – Dados Central de Relacionamento 

 

Em parceria com a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento – SPO, a Central de 
Relacionamento elaborou planejamento estratégico, compreendendo o período de julho de 2017 a 
dezembro de 2018, destaca-se os seguintes produtos: 

1. Definição de Mapa Estratégico 2017/2018; 

2. Elaboração de Cadeia de Valor; 

3. Mapeamento de processos; 

4. Definição de 04 Projetos/Batalhas a serem entregues até dezembro de 2018. 

a. Projeto Normatização: definição de norma interna para sistematizar o 

atendimento da Central de relacionamento no órgão; 

b. Projeto Matriz de capacitação: definição de um curso de formação aos 

colaboradores da Central de Relacionamento, com o propósito de qualificar 

o atendimento prestado; 

c. Projeto Comunicação: definir estratégia de comunicação interna e externa 

para fortalecer os serviços prestados pela Central de Relacionamento; 

d. Projeto Inovação: definir e implantar novos canais de contatos com a 

sociedade, entes federativos e entidades da assistência social, com a 

integração do atendimento humano, eletrônico e digital. 

Nesse cenário, a Central de Relacionamento deverá se reposicionar no âmbito do Ministério 
como uma instância estratégica para órgão, a partir do cumprimento dos resultados institucionais a 
serem perseguidos: Qualificação das bases de dados sobre as políticas a cargo do MDS; Prestação 
de informações que sejam resolutivas para quaisquer demandantes; Inovação e melhoria continua 
nos canais de contato da Central de Relacionamento; e por fim; ampliação do reconhecimento das 
funções da Central de pelo órgão. Como missão a unidade deverá promover soluções de 
relacionamento para cidadão e gestores das políticas do MDS, com qualidade, suficiência e 
tempestividade.  

Ademais, manteve-se o foco na qualidade do atendimento prestado ao cidadão. Para tanto, 
prosseguiu-se com a utilização de instrumentos de Calibração de Monitoria, Escutas Lado a Lado, 
Atualização da Base de Conhecimento, Capacitações e Pesquisa de Satisfação eletrônica, seguem os 
resultados: 

SERVIÇOS 2016 2017 Variação

Humano Receptivo 1.905.535 1.838.781 -3,50%

Humano Ativo 51.398 16.537 -67,83%

Help Desk 30.847 51.535 67,07%

Multimeios 17.767 16.498 -7,14%

Total de Demandas Faturadas 2.005.547 1.923.351 -4,10%

Atendimento eletrônico 0 561.014 -

Total de Atendimentos 2.005.547 2.484.365 23,87%

Execução Física da Central de Relacionamento (Contrato nº. 17/2013)
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a) Atualização permanente do Formulário de Avaliação do atendimento por meio da 
telefonia, e-mail, ativo de telefonia e chat; 

b) Elaboração de Sistema de Conformidade de atendimento, em andamento; 

c) Implantação do formulário de avaliação e pesquisa de satisfação do canal de chat; 

d) Aprimoramento constante da metodologia da reunião de Calibração de Monitoria; 

e) 716 escutas lado a lado com os operadores nas células do 1º Nível de Atendimento. 
Essa atividade se resume na visita diária de um servidor da Coordenação-Geral, o 
qual fica ao lado do operador acompanhando com um headfone adicional o 
atendimento prestado. Nesse procedimento são verificados itens como: completude 
da informação, cortesia/cordialidade, condições de atendimento e estabilidade dos 
sistemas que suportam o atendimento. Os dados são consolidados e apresentados à 
empresa para ações de melhoria no atendimento e acompanhados os seus resultados 
pela Coordenação-Geral; 

f) Reestruturação da Base de Conhecimento (Perguntes Frequentes) e dos Roteiros de 
Atendimento, finalizada em 31 de dezembro de 2017; 

g) Realização de 12 capacitações para os colaboradores do 1º e 2º nível de atendimento 
da Central de Relacionamento. 

h) Execução de curso “Seminário de Gestão Integral de Qualidade para Contact 
Center”, ministrado pela empresa Kenwin do Brasil, tendo como público a 
Comissão de Apoio ao Contrato nº. 17/2013, realizado em 29 de setembro de 2017. 

Apesar de todos os esforços empreendidos para qualificar e buscar a excelência no 
atendimento ao cidadão, observa-se a necessidade de reforçar a equipe de servidores do setor para 
execução das atividades inerentes às competências regimentais da Coordenação-Geral da Central de 
Relacionamento, em especial a gestão de conteúdos da base de conhecimento, de capacitações, da 
qualidade do atendimento, pois conta em sua estrutura atualmente, apenas com um Coordenador-
Geral, um Assessor Técnico, um servidor anistiado, dois postos de Técnico de Secretariado, dois 
postos de trabalho de Auxiliar de escritório e dois estagiários cursando a graduação em Gestão 
Pública, além da equipe da empresa Contratada de teleatendimento, denominada de 2º nível de 
atendimento. Tem–se uma equipe na gestão da Central de Relacionamento preponderante de 
terceirizados (70%). 

 

Conselho de Recursos do Seguro Social 

 

No decorrer de 2017, procurou-se promover com qualidade técnica o maior número 
possível de julgamentos de recursos administrativos interpostos com vistas a dar uma resposta legal, 
célere e eficiente a quem detenha o direito na relação jurídica: segurado/beneficiário/empresa e  
INSS - fundo securitário coletivo.  

Também, adequou-se às modificações advindas com a Reforma Administrativa 
promovida pela Lei nº 13.341/2016, e Decreto nº 8.894, de 04/11/2016, que alteraram as atribuições 
e competências fixadas no Decreto nº 7.078, de 2010 e na Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003.  
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Com a transformação do Ministério da Previdência Social - MPS, o CRPS passou a 
integrar o Ministério do Desenvolvimento Social – MDS, sob nova designação: Conselho de 
Recursos do Seguro Social - CRSS.  

Finalmente, obteve-se melhor resolução dos processos administrativo previdenciário e 
assistencial, com observância aos princípios norteadores da eficiência e qualidade da prestação 
jurisdicional, nos parâmetros legais fixados. 
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Descrição sintética dos objetivos do exercício 

 

Os objetivos fundamentais do MDS estão dispostos no PPA 2016-2019 e são 
direcionados aos grupos de maior vulnerabilidade da população brasileira, contribuindo para o 
combate à pobreza e redução das desigualdades, para a promoção do acesso equitativo aos serviços 
públicos e ampliando as oportunidades econômicas no campo e na cidade. Esses objetivos do PPA 
sob a responsabilidade do Órgão estão concentrados em três Programas que refletem as linhas 
mestras de atuação do MDS no período 2016-2019: Inclusão social por meio do Bolsa Família, do 
Cadastro Único e da articulação de políticas sociais (Programa 2019), Consolidação do Sistema 
Único de Assistência Social (Programa 2037) e Segurança Alimentar e Nutricional (Programa 
2069).  

O Programa Bolsa Família (PBF), cuja totalidade dos objetivos se encontra sob a 
responsabilidade do MDS, visa melhorar as condições socioeconômicas das famílias pobres e, 
sobretudo, as extremamente pobres, essencialmente por meio da política de transferência de renda, 
proporcionando o alívio imediato da pobreza.  

Além de reduzir a pobreza por meio da transferência direta de renda, os objetivos do 
Programa se propõem a reforçar e qualificar o acesso com equidade das famílias beneficiárias do 
Programa Bolsa Família aos direitos sociais básicos por meio de articulação com políticas sociais, 
prioritariamente nas áreas de Saúde, Educação e Assistência social.  

A gestão do Bolsa Família está ancorada no Cadastro Único de Programas Sociais 
(Cadastro Único), instrumento fundamental para se conhecer o perfil do segmento que se encontra 
em estado de vulnerabilidade social e que serve de subsídio para a formulação de políticas 
destinadas a este público que, em geral, é difícil de ser alcançado pelas políticas públicas.  O 
Fortalecimento do Cadastro como instrumento de articulação de políticas sociais para famílias de 
baixa renda, um dos objetivos do Programa, ocupa papel central na estratégia do MDS alcançar a 
totalidade das famílias afastadas da presença efetiva do Estado, não só para a realização da 
transferência de renda, mas também para a oferta dos serviços públicos.  

Aperfeiçoar e consolidar o modelo federativo de gestão do Programa Bolsa Família e do 
Cadastro Único para Programas Sociais é também um de seus objetivos. 

 
Objetivos do Programa: 
 
Objetivo 0374 - Reforçar e qualificar o acesso com equidade das famílias beneficiárias do 
Programa Bolsa Família aos direitos sociais básicos por meio de articulação com políticas 
sociais, prioritariamente nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social. 
 
Metas: 

 00SV – Acompanhar 50% de famílias do Programa Bolsa Família em fase de suspensão, por 
descumprimento de condicionalidades, nos serviços socioassistenciais, prioritariamente, no 
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF); 

 00SW – Acompanhar na Atenção Básica pelo menos 73% de famílias beneficiárias do 
Programa Bolsa Família com as condicionalidades de saúde; 

 00SY – Ampliar para 89,5% a média anual de crianças e adolescentes do Programa Bolsa 
Família com frequência escolar informada no Sistema Presença; 
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 04HW – Fomentar o acesso a creche de crianças de 0 a 48 meses beneficiárias do Programa 
Bolsa Família. 

 
Objetivo 0375 - Aperfeiçoar e consolidar o modelo federativo de gestão do Programa Bolsa 
Família e do Cadastro Único para Programas Sociais 
 
Metas: 

 00T2 – Ampliar o número de municípios com padrão de gestão do Programa Bolsa Família 
e do Cadastro Único que estão aptos a receber apoio financeiro do Índice de Gestão 
Descentralizada (IGD); 

 04I1 – Aumentar o desempenho médio dos municípios na gestão do PBF e do Cadastro 
Único, com base no Índice de Gestão Descentralizada (IGD); 

 04I2 – Apoiar o fortalecimento das equipes de gestão do PBF e do Cadastro Único nos 
municípios, Distrito Federal e estados; 

 04I3 – Aperfeiçoar mecanismos de qualificação do Cadastro Único e da gestão do PBF por 
meio da institucionalização dos procedimentos de verificação da consistência e atualidade 
das informações das famílias. 

 
Objetivo 0619 - Reduzir a pobreza por meio da transferência direta de renda 
 
Metas: 

 03U4 – Transferir renda às famílias em situação de pobreza que atendam aos critérios de 
elegibilidade, conforme as estimativas de atendimento do Programa Bolsa Família. 

 
Objetivo 1134 - Fortalecer o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 
como instrumento de articulação de políticas sociais para famílias de baixa renda 
 
Metas: 

 04I4 – Construir mecanismos de governança e coordenação dos programas usuários do 
Cadastro Único; 

 04I5 – Aperfeiçoar os instrumentos de coleta e acesso aos dados do Cadastro Único. 
A política de assistência social, centrada no Sistema Único de Assistência Social (Suas), é um dos 
pilares da atuação do MDS. Esta Política, que está representada no PPA 2016-2019 pelo Programa 
Consolidação do Sistema Único de Assistência Social. 

Os princípios fundamentais do Suas encontram-se na Lei Orgânica da Assistência 
Social (Loas), base normativa da Assistência Social, que determina que a Assistência Social seja 
organizada em um sistema descentralizado e participativo, composto pelo poder público e pela 
sociedade civil. O Programa foi estruturado em objetivos relacionados à gestão da Proteção Social 
Básica e Especial, dos Benefícios Assistenciais e ao apoio à gestão do Suas e ao Controle Social. 

A Proteção Social Básica é direcionada a famílias em situação de vulnerabilidade social, 
a fim de prevenir situações de risco (abandono, negligência, violência, dentre outras), por meio do 
desenvolvimento de potencialidades e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. É 
oferecido um conjunto de ações, em que se destacam os serviços de Proteção e Atendimento 
Integral à Família (Paif) e de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), além dos 
programas Acessuas Trabalho e do Programa Criança Feliz. Essa inovadora iniciativa destinada às 
crianças de até seis anos de idade está sendo implementada nas três esferas de governo, permitindo 
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o acompanhamento especializado de famílias do Bolsa Família com crianças e gestantes, de modo a 
reduzir os riscos de um desenvolvimento cognitivo, emocional e psicossocial que seja prejudicado 
por fatores relacionados à pobreza e subnutrição. 

Os serviços são ofertados nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras), em 
outras unidades públicas ou entidades de assistência social. Atualmente a rede de Cras é formada 
por 8.323 unidades. 

Por sua vez, a Proteção Social Especial é destinada a indivíduos e famílias em situação 
de risco pessoal ou social, de ameaça ou violação de direitos, como violência física, psicológica, 
abandono e negligência, abuso ou exploração sexual, trabalho infantil e discriminação em razão de 
orientação sexual ou raça/etnia. Em muitos casos, as pessoas encontram-se afastadas do convívio 
familiar devido à aplicação de medida de proteção ou ainda em situação de rua e mendicância.  

Ao final de 2017, o Governo Federal cofinanciava a oferta dos serviços de média 
complexidade em 2.512 Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) 
municipais e regionais; serviços de Abordagem Social; medidas socioeducativas em meio aberto; e  
Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua – Centros Pop.  

O Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC), por sua vez, é uma 
transferência de renda de natureza individual, no valor de 1 salário mínimo à pessoa idosa, com 65 
anos ou mais, e à pessoa com deficiência, de qualquer idade, com impedimentos de longo prazo, 
cuja renda per capita familiar mensal, seja inferior a ¼ do salário mínimo. Ao final de 2017, o BPC 
beneficiava 4,5 milhões de beneficiários, sendo 2,5 milhões de pessoas com deficiência e 2 milhões 
de pessoas idosas.  

A melhoria da gestão encontra-se entre os principais objetivos do MDS. Nesse sentido, 
no âmbito do Suas, foram criados o Índice de Gestão do Suas (IGDSuas), que é o instrumento de 
mensuração da qualidade da gestão descentralizada dos serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais e o Programa Nacional de Capacitação do Suas (CapacitaSUAS), por meio do 
qual são capacitados técnicos, gestores e conselheiros da assistência social. 

 
Objetivo 0370 - Manter, ampliar e qualificar os serviços e programas de Proteção Social 
Básica e Especial ofertados às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco 
social e pessoal 
 
Metas: 

 00IU – Ampliar a cobertura do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
(SCFV) para 100% dos municípios brasileiros, expandindo sua cobertura aos 532 
municípios ainda não cofinanciados; 

 00J0 – Ampliar a cobertura dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras), com 
650 novas unidades em municípios com população acima de 100 mil habitantes, 
referenciando 100% da população registrada no Cadúnico nesses municípios; 

 00J1 – Ampliar a cobertura de serviços ofertados às famílias e indivíduos residentes em 
localidades isoladas ou de difícil acesso, por meio da implantação de 970 novas Equipes 
Volantes, totalizando 2.224 equipes; 

 00RI – Ampliar a cobertura da oferta regionalizada dos serviços de proteção social especial 
de média complexidade para 1.500 novos municípios, com população inferior a 20 mil 
habitantes, totalizando 73% dos municípios desse porte; 
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 00RV – Adequar 80% das vagas ofertadas nos serviços de acolhimento para população em 
situação de rua aos parâmetros do Suas; 

 00S1 – Ampliar a cobertura da oferta regionalizada dos serviços de acolhimento para 
crianças e adolescentes, atingindo a taxa de 1 vaga/2.000 crianças e adolescentes, nas 
microrregiões não cobertas por serviços municipais; 

 049S – Implantar em todas as capitais o serviço de proteção social básica no domicilio, para 
pessoas com deficiência e idosas, atendendo prioritariamente os beneficiários do BPC; 

 049T – Acompanhar no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif) as 
famílias beneficiárias do Bolsa Família, sendo 15% das residentes em municípios com até 
20 mil habitantes e 10% das residentes em municípios com mais de 20 mil habitantes; 

 049Y – Ampliar a cobertura das ações estratégicas de enfrentamento ao trabalho infantil, 
expandindo o cofinanciamento de 958 para 1.913 municípios, atingindo 100% dos 
municípios brasileiros com alta incidência de trabalho infantil. 

 

Objetivo 0371 - Qualificar a gestão do Benefício de Prestação Continuada (BPC), concedê-lo a 
pessoa idosa e a pessoa com deficiência, fortalecer as estratégias de inclusão dos beneficiários 
nos serviços socioassistenciais e nas demais políticas e contribuir no aprimoramento da 
regulação dos benefícios eventuais pelos estados, municípios e DF 
 
Metas: 

 00S8 – Ampliar as oportunidades de acesso das pessoas idosas e pessoas com deficiência 
beneficiárias do BPC aos serviços socioassistenciais, na perspectiva da garantia da 
convivência familiar e comunitária; 

 00SA – Mobilizar e acompanhar 90% das famílias de crianças e adolescentes beneficiárias 
do BPC em idade escolar que estão fora da escola, visando assegurar a sua inclusão e 
permanência na escola e o acesso aos demais direitos sociais. 

 

 
Objetivo  0372 - Fortalecer e qualificar a gestão do Sistema Único de Assistência Social (Suas) 
e os mecanismos democráticos de participação e controle social 
 
Metas: 

 00SH – Qualificar a gestão do Suas nos municípios com um Índice de Gestão 
Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social (IGD-Suas) inferior a 0,6, 
reduzindo o percentual desses municípios de 25% para 20%; 

 00SI – Qualificar 120 mil gestores, trabalhadores e conselheiros da assistência social, por 
meio das ações de capacitação e de formação da Política Nacional de Educação Permanente 
do Suas; 

 00SS – Fortalecer o controle social do Suas, fomentando a organização dos Conselhos de 
Assistência Social, de forma a garantir a paridade e proporcionalidade das representações; 

 04A3 – Desenvolver e implantar sistema nacional de monitoramento do Suas, definindo 
instrumentos e metodologias que contemplem todos os benefícios, serviços e programas 
socioassistenciais (co)financiados com recursos federais. 

No âmbito do Programa Segurança Alimentar e Nutricional destaca-se o papel 
fundamental que tem o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan) na 
articulação de ações para a ampliação do abastecimento e do acesso regular à alimentação adequada 
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e saudável. Atualmente o Sisan conta com a adesão de todos os estados e do Distrito Federal, além 
de 276 municípios (64 aderiram em 2017). Está em pleno funcionamento o  II Plano Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional, que reúne as ações em segurança alimentar e nutricional de 20 
órgãos, com vigência até 2019. Entre estas, incluem-se as tecnologias sociais de acesso à água, 
ações em inclusão produtiva rural e o incentivo às compras públicas da agricultura familiar. 

Quanto ao acesso à água, o governo federal tem investido em ações de infraestrutura 
para minimizar os efeitos da estiagem prolongada em diversos municípios do país, garantindo 
acesso à água de qualidade.  

Tem-se reconhecido, também, a importância de promover ações que possibilitem ao 
público em situação de extrema pobreza a produção de alimentos, a geração de renda e a garantia da 
segurança alimentar e nutricional. No meio rural, o Programa de Fomento às Atividades Produtivas 
Rurais beneficia famílias que recebem recursos financeiros não reembolsáveis para investir em 
atividades produtivas com acompanhamento de Assistência Técnica e Extensão Rural - Ater. 

O Governo Federal busca ampliar as compras públicas de alimentos da agricultura 
familiar para alcançar, até 2019, um valor de R$ 2,5 bilhões. O objetivo é assegurar o acesso, 
especialmente dos mais vulneráveis, a alimentos saudáveis, menos processados, de acordo com os 
hábitos alimentares locais e, ao mesmo tempo, abrir oportunidades para comercialização da 
produção da agricultura familiar. 

Para tanto, está coordenando ações de compras realizadas pelos órgãos públicos nas três 
esferas de governo, especialmente por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), com 
destaque para a modalidade Compra Institucional, do Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(Pnae), e das aquisições dos órgãos da União em atendimento ao Decreto n° 8.473/2015. Com isso, 
busca-se consolidar um mercado permanente para a agricultura familiar, promovendo o seu 
fortalecimento e o acesso da população à alimentação de qualidade. Além de incentivar o pequeno 
produtor, o PAA promove o acesso à alimentação, com doações da produção adquirida pelo 
Governo Federal em todo o País.  

 
Objetivos do Programa: 
 
0377 - Consolidar a implementação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional (Sisan), aperfeiçoando a gestão federativa, a intersetorialidade e a participação 
social 
 
Metas: 

 00TD – Promover a elaboração de Planos Estaduais de Segurança Alimentar e Nutricional 
(SAN) em todos estados; 

 00TE – Promover a adesão de 600 municípios ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar 
e Nutricional (Sisan), com prioridade aos municípios com população acima de 200.000 
habitantes; 

 00TI – Realizar um Pacto Federativo pela garantia do Direito Humano a Alimentação 
Adequada (DHAA) com estados e municípios. 

 
 
 



98 

 

 

 

 

 

0380 Contribuir para a promoção do abastecimento e o acesso regular e permanente da 
população brasileira à alimentação adequada e saudável 
 
Metas: 

 00U3 – Ampliar as compras compras públicas da Agricultura Familiar alcançando R$ 2,5 
bilhoes; 

 00U5 – Ampliar a participação das mulheres no Programa de Aquisição de Alimentos de 
41% para 45% do total de fornecedores; 

 04EF – Alcançar 30% do recurso federal repassado para a aquisição de gêneros alimentícios 
da agricultura familiar para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). 

 
 
0614 Contribuir para ampliar o acesso à água para consumo humano para a população pobre 
no meio rural 
 
Metas: 

 01Y1 – Implantar 8.000 cisternas nas escolas; 
 01Y6 – Implantar cisternas de placa e outras tecnologias sociais de acesso à água para 

consumo humano; 
 01Y7 – Implantar 60 sistemas de dessalinização de água, incorporando cuidados técnicos, 

sociais e ambientais na gestão destes sistemas; 
 04QP – Implantar 13.000 sistemas coletivos de abastecimento. 

 
 
0615 Combater a insegurança alimentar e nutricional que persiste em grupos populacionais 
específicos, com ênfase em povos e comunidades tradicionais 
 
Metas: 

 04EQ – Reduzir 25% do déficit de peso para idade de crianças indígenas menores de 5 anos 
acompanhadas nas condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família, por meio de 
ações articuladas no âmbito da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e 
Nutricional (Caisan); 

 04ER – Reduzir 20% do déficit de peso para idade de crianças quilombolas menores de 5 
anos acompanhadas nas condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família, por meio 
de ações articuladas no âmbito da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e 
Nutricional (Caisan); 

 04ES – Atender 75 mil famílias de povos e comunidades tradicionais em situação de 
pobreza por meio de uma estratégia de inclusão produtiva rural, por meio da oferta de 
assistência técnica e extensão rural e do acesso a recursos de fomento e às tecnologias 
sociais de água para produção. 
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1109 Promover o consumo de alimentos adequados e saudáveis e controlar e prevenir as 
doenças decorrentes da má alimentação 
 
Metas: 

 04DY – Reduzir o consumo regular de refrigerante e suco artificial de 20,8% para 14% da 
população, por meio de ações articuladas no âmbito da Câmara Interministerial de 
Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan); 

 04DZ – Ampliar de 36,5% para 43% o percentual de adultos que consomem frutas e 
hortaliças regularmente, por meio de ações articuladas no âmbito da Câmara Interministerial 
de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan); 

 04E0 – Deter o crescimento da obesidade na população adulta, por meio de ações 
articuladas no âmbito da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional 
(Caisan); 

 04E1 – Reduzir em 50% o número de casos novos de beribéri notificados, por meio de ações 
articuladas no âmbito da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional 
(Caisan). 

 

Dentre as perspectivas para o futuro das políticas de desenvolvimento social e agrário 
está o aperfeiçoamento da integração do público das famílias mais pobres do país à economia 
nacional, permitindo ampliar a sua autonomia e contribuindo para romper o ciclo de reprodução da 
pobreza entre as gerações. Nesse sentido, foi lançado em 2017 o Plano Progredir, que é um 
conjunto articulado de ações de inclusão produtiva para pessoas inseridas no Cadastro Único, 
prioritariamente com renda de até meio salário-mínimo. Tem como objetivo estimular e ampliar o 
acesso ao mundo do trabalho, a fim de propiciar melhores condições de emprego e renda.  

Para o acesso a essa política pública, foi desenvolvida uma plataforma online que abriga 
seus três eixos principais: intermediação de mão de obra, qualificação profissional e 
empreendedorismo. Para além dos eixos definidos, foram instituídos a Rede de Parceiros de 
Desenvolvimento Social e o Prêmio Progredir. A Rede de Parceiros foi criada para fortalecer a 
cooperação entre o Governo Federal e as instituições privadas, em especial o setor empresarial. Já o 
Prêmio tem por objetivo identificar projetos municipais voltados para a inserção no mundo do 
trabalho das famílias em situação de baixa renda e vulnerabilidade social, com a possibilidade de o 
ente federado do projeto vencedor celebrar convênio com o Ministério do Desenvolvimento Social. 

 

3.1.2. Estágio de implementação do planejamento estratégico 

 

Em 2017 a SPO consolidou sua equipe, tanto em composição quanto em qualificação, 

para a realização do Planejamento Estratégico do Ministério, apoiando diversas unidades do 

Ministério, realizando oficinas para a realização de processos de planejamento estratégico em áreas 

específicas, estruturando projetos para o alcance de metas determinadas e avaliando e propondo 

melhorias nos processos de trabalho. 

O momento atual, por ser o último ano do governo atual, não é usualmente indicado 

para o início de uma tarefa que tem as diretrizes políticas de médio prazo como principais 

norteadoras do direcionamento do MDS, mas será importante para o monitoramento e a 
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consolidação das iniciativas apoiadas e que estão em andamento e com objetivos estratégicos 

definidos para 2018.  

Assim, a partir do novo ciclo que se iniciará no próximo exercício no âmbito da 

administração pública federal, espera-se que a SPO possa lançar mão do conhecimento e das 

experiências acumuladas durante o ano de 2017 e em 2018 para, no momento adequado, conduzir o 

processo de realização do Planejamento Estratégico do MDS. 

 

3.1.3. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos 

 

A partir do segundo semestre de 2016, iniciou-se a formulação da Estratégia Nacional 

de Inclusão Social e Produtiva (Enisp), com o pressuposto de que a indução ao desenvolvimento 

social de base territorial representa uma abordagem para a política pública capaz de avançar na 

consolidação da Política Nacional de Desenvolvimento Social, sob a perspectiva de superação da 

situação de pobreza por meio do fortalecimento de ações de inclusão social e produtiva. 

O contexto de mudanças presente em praticamente todo o ano de 2016 impactou 

diretamente nos resultados das políticas públicas, culminando na descontinuação do Plano Brasil 

Sem Miséria e na prospecção de nova estrutura administrativa e organizacional para a 

implementação da Estratégia Nacional de Inclusão Social e Produtiva. 

A partir de 2017, já com nova organização institucional, foi mantido um processo 

interno de prospecção, elaboração e formulação para uma nova estratégia de inclusão social e 

produtiva, tendo como foco o público do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal. 

Assim, o trabalho buscou prosseguir a elaboração da Estratégia Nacional de Inclusão 

Social e Produtiva (Enisp), em andamento, que visava a inclusão social e produtiva das famílias 

beneficiárias de programas sociais, com destaque para o Programa Bolsa Família. 

Com nova gestão e a conclusão dos estudos, foi lançado em 26 de setembro de 2017, 

por meio do Decreto n° 9.160, o Plano Progredir. 

O Progredir foi instituído como um conjunto articulado de ações de inclusão produtiva 

para pessoas inseridas no Cadastro Único, prioritariamente com renda de até meio salário-mínimo e 

tem como objetivo estimular e ampliar o acesso ao mundo do trabalho, a fim de propiciar melhores 

condições de emprego e renda. Para o acesso a essa política pública, foi desenvolvida uma 

plataforma online que abriga seus três eixos principais: intermediação de mão de obra, qualificação 

profissional e empreendedorismo. 

Para além dos eixos definidos, foram instituídos a Rede de Parceiros de 

Desenvolvimento Social e o Prêmio Progredir. A Rede de Parceiros foi criada por meio da Portaria 

nº 368, de 2017, para fortalecer a cooperação entre o Governo Federal e as instituições privadas, em 

especial o setor empresarial. Já o Prêmio tem por objetivo identificar e premiar projetos municipais, 

voltados para a inserção no mundo do trabalho das famílias em situação de baixa renda e 
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vulnerabilidade social, com a possibilidade de o ente federado do projeto vencedor celebrar 

convênio com o MDS para implementação ou ampliação da política pública premiada. 

O primeiro eixo, de intermediação de mão de obra, é centrado na criação de 

mecanismos que facilitam a aproximação do setor produtivo empregador com o público de baixa 

renda, de forma a ampliar a inserção desses trabalhadores no mercado de trabalho. 

O segundo, de empreendedorismo, desenvolve e potencializa empreendimentos 

produtivos. Estão previstas medidas como o acesso a microcrédito e assistência técnica e gerencial, 

ambas atreladas à oferta e disseminação de conteúdos de educação financeira, a fim de gerar 

capacidades e criar oportunidades de inclusão produtiva por meio da otimização de 

empreendimentos já existentes e do fomento de negócios inovadores. 

O terceiro e último eixo, de qualificação, é transversal a todas as ações do Progredir, já 

que se fundamenta na disseminação de conteúdos para o desenvolvimento de capacidades, 

promovendo assim a superação das barreiras de acesso ao mundo do trabalho. As ações e 

ferramentas construídas para este eixo visam ampliar o acesso a cursos profissionalizantes e 

oficinas preparatórias para o ingresso e permanência em atividades laborais de qualidade. 

No planejamento do Progredir, além do desenho de novas ações, buscou-se conhecer 

iniciativas de outros ministérios do Governo Federal, no intuito de fortalecer e aprimorar programas 

já existentes, especialmente os identificados como potencializadores de acesso do público inscrito 

no Cadastro Único ao mundo do trabalho. 
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3.2. Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos 

 

Tendo em vista que o principal instrumento de planejamento do Governo Federal é o 
Plano Plurianual e que a Secretaria-Executiva atua como órgão setorial que organiza e disciplina os 
Sistemas de Planejamento e de Orçamento Federal, conforme dispõe a Lei nº 10.180, de 6 de 
fevereiro de 2001, esta unidade utiliza o PPA como elemento central de acompanhamento das 
políticas públicas, coordenando seu monitoramento e execução junto às demais secretarias 
finalísticas do Ministério. 

Para tanto a Secretaria-Executiva, por meio de sua Subsecretaria de Planejamento e 
Orçamento (SPO/SE) orienta tecnicamente as demais unidades do Ministério para a realização das 
atividades de monitoramento apoiadas por meio do Sistema Integrado de Planejamento e 
Orçamento (Siop), que é o sistema estruturante do governo brasileiro para o monitoramento dos 
objetivos, indicadores, metas e iniciativas, bem como do acompanhamento orçamentário. 
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3.3. Desempenho Orçamentário 

 

3.3.1 Objetivos estabelecidos no PPA de responsabilidade da unidade e resultados alcançado 

 

O MDS é responsável pelas políticas nacional de desenvolvimento social; políticas de 
assistência social; de renda de cidadania e de segurança alimentar e nutricional, além de ter papel 
central na coordenação de uma estratégia que visa alcançar os cidadãos em sua integralidade, 
articulando ações de garantia de renda com iniciativas de inclusão produtiva e de acesso aos 
serviços públicos. 

A atuação da Secretaria-Executiva tem caráter estratégico na condução de políticas 
públicas, mas esta UPC não é diretamente responsável pela execução de objetivos de 
responsabilidade do MDS no PPA 2016-1019. Os Programas a seguir são os que contemplam os 
objetivos sob responsabilidade do MDS, e as análises realizadas acerca do grau de atingimento de 
objetivos e metas serão tratados em seguida. Em relação à execução de ações orçamentárias, essas 
estão expressas nos relatórios de gestão da unidade Prestadora de Contas a quem cumpre seu 
desenvolvimento de forma mais direta, a saber: 

 Programa de Fortalecimento e Dinamização da Agricultura Familiar (2012) – 
Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; 

 Programa Inclusão social por meio do Bolsa Família, do Cadastro Único e da 
articulação de políticas sociais (2019) – Secretaria Nacional de Renda de Cidadania; 

 Programa Consolidação do Sistema Único de Assistência Social (2037) – Secretaria 
Nacional de Assistência Social; 

 Programa Segurança Alimentar e Nutricional (2069) – Secretaria Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional. 

Em relação ao Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (Programa 2122), de responsabilidade da Secretaria-Executiva do Órgão, 
cabe esclarecer que se trata de um programa de gestão, não possuindo, portanto, objetivos, 
indicadores, metas ou iniciativas. 

A seguir, são consignadas análises que contemplam visão geral e uma análise 
situacional sobre os objetivos do Plano Plurianual afetos ao órgão, por programa temático. 

 

Programa 2012: Fortalecimento e Dinamização da Agricultura Familiar 

 

 O Programa de Fortalecimento e Dinamização da Agricultura Familiar traz em seus 
objetivos compromissos e medidas no intuito de promover instrumentos de crédito e mitigação dos 
riscos e de garantia de renda para a agricultura familiar. Além disso, o programa busca ampliar e 
qualificar os serviços de assistência técnica e extensão rural (Ater); fortalecer o cooperativismo e 
associativismo e promover a autonomia econômica das mulheres rurais. 
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 Por ter uma conexão com o PPA 2012-2015, neste Programa permanecem alguns 
objetivos daquele PPA que incluíam instrumentos de crédito e mitigação dos riscos climáticos e de 
mercado, de Ater e inovação, de apoio à organização econômica, de promoção da produção de base 
agroecológica, orgânica e da sociobiodiversidade, de promoção da autonomia das mulheres rurais e 
de promoção das políticas voltadas à agricultura familiar brasileira nos foros internacionais. O 
Programa ganhou um objetivo de inclusão produtiva rural, este sob responsabilidade do MDS e tem 
obtido grande sucesso na redução da pobreza rural e na dinamização da agricultura familiar. O 
objetivo mantém e amplia a estratégia de inclusão produtiva rural, por meio da oferta de Ater, e do 
acesso a recursos de fomento e às tecnologias sociais de água para produção. 

 O objetivo de responsabilidade do MDS envolve a execução e articulação direta de 
ações relacionadas a três programas: o Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais, o 
Programa Cisternas e o Programa Nacional de Sementes para a Agricultura Familiar. O Programa 
de Fomento objetiva atender famílias de agricultores, assentados da reforma agrária e povos e 
comunidades tradicionais que se encontram em situação de extrema pobreza, envolvendo a 
prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural (Ater) e o repasse de recursos 
financeiros não reembolsáveis, de forma a proporcionar a implantação e melhoria da estrutura 
produtiva dos beneficiários, o acúmulo do patrimônio produtivo, mudanças em relação à forma de 
produzir, ampliação e diversificação da produção de alimentos e a geração de renda, viabilizando a 
comercialização de excedentes dos produtos nos mercados locais e institucionais (tais como o 
Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar). No período 
de 2016-2017, 43.359 famílias foram beneficiadas. Além disso, sob a vigência de contratos e 
acordos firmados até o momento, há mais de 50 mil famílias a serem atendidas nos próximos 2 
anos.  

 No que se refere à garantia do acesso à água, a perspectiva é dotar as famílias com 
infraestrutura hídrica para captação e armazenamento de água para a produção de alimentos, a partir 
de projetos apoiados no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e 
Outras Tecnologias Sociais – Programa Cisternas. Em 2016 e 2017 foram beneficiadas diretamente 
26 mil famílias, sendo que a previsão é de que outras 15 mil sejam atendidas em 2018 a partir de 
instrumentos ainda vigentes ou da formalização de novos instrumentos com os recursos 
orçamentários a serem disponibilizados. 

 Por fim, em relação ao Programa Nacional de Sementes para a Agricultura Familiar, o 
objetivo é propiciar o acesso descentralizado de agricultores familiares a sementes, assegurando 
condições de identificação, produtividade, adaptação, resistência e qualidade das sementes 
utilizadas pelas famílias agricultoras, reduzindo com isso os riscos envolvidos nas atividades 
agrícolas e viabilizando a produção agrícola. Apoia também o uso, a produção e a pesquisa de 
cultivares locais, tradicionais ou crioulas, fortalecendo os processos sociais de manejo e 
conservação dessas sementes, considerando sua importância na autonomia dos agricultores 
familiares. Desde 2016 foram implantados 600 bancos de sementes, beneficiando diretamente 12 
mil famílias de agricultores localizados no meio rural de 202 municípios em 9 estados abrangidos 
pelo semiárido. Além disso, também foi ampliada parceria na região, de forma que foi viabilizada a 
implantação de mais 72 bancos de sementes comunitários em 2017, com atendimento de mais 
13.440 famílias   

 Em 2017, deu-se continuidade ao aprimoramento das ações de Fomento. Foi publicado 
o Decreto 9.221, de 6 de dezembro de 2017, o qual cria o serviço de atendimento familiar para 
inclusão social e produtiva, com o objetivo de propiciar às famílias beneficiárias um atendimento 
com perspectiva de inclusão social, além da melhoria de sua capacidade produtiva. Também com a 
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publicação do Decreto mencionado, foi possibilitada a implementação conjunta dos Programas de 
Fomento e Cisternas, com vistas a alcançar maiores resultados por meio da implementação 
integrada de políticas sociais. Essas ações de aprimoramento criadas em 2017 serão colocadas em 
execução ao longo de 2018 e 2019.   

 A tabela abaixo ilustra o acompanhamento da meta relativa ao objetivo em questão, de 
responsabilidade do MDS. 

 

Tabela 10 – Programa 2012: Fortalecimento e Dinamização da Agricultura Familiar 

OBJETIVO Meta 
Meta 

Quantificável 
Unidade de 

Medida 

Meta 
Final 
PPA 

Quantidade 
Alcançada 

1138 – Contribuir para 
a redução da pobreza 
rural, por meio da 
inclusão produtiva dos 
agricultores e das 
agricultoras familiares 

04MX – Atender 250 mil 
famílias em situação de 
pobreza em uma estratégia de 
inclusão produtiva rural, por 
meio da oferta de assistência 
técnica e extensão rural e do 
acesso a recursos de fomento às 
tecnologias sociais de água 
para produção 

sim 
Unidade 
(famílias) 

350.000 

82.878, sendo  
43.359 do 

Programa de 
Fomento às 
Atividades 
Produtivas 

Rurais, 13.440 
do Programa de 

Sementes, e 
26.079 da 
tecnologia 

social de 
água para 
produção 

Fonte: Siop, Espelho do Monitoramento – 2017, data de referência: 31/12/2017 

 

Programa 2019: Inclusão Social por Meio do Bolsa Família, do Cadastro Único e da 
Articulação de Políticas Sociais 

 

O fortalecimento do Programa Bolsa Família (PBF) e do Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) desde a década passada foram conquistas 
fundamentais para a continuidade da construção do Sistema de Proteção Social, a redução da 
pobreza e desenvolvimento mais inclusivo da sociedade brasileira, ao lado da implementação do 
Sistema Único de Assistência Social (Suas), com sua rede de serviços socioassistenciais. Os 
avanços sociais do Brasil na última década são evidentes e os índices de pobreza e extrema pobreza 
caíram significativamente.  

Instituído pela Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e regulamentado pelo Decreto nº 
5.209, de 17 de setembro de 2004, o Programa Bolsa Família tem como objetivos principais a 
transferência de renda para as famílias mais pobres, a fim de aliviar a pobreza extrema, e o reforço 
do acesso aos serviços de educação e saúde por meio dos compromissos assumidos pelas famílias e 
pelo Poder Público. Em 2017, o Programa alcançou em média 13,83 milhões de famílias 
beneficiárias, com benefício médio de R$ 179,41, de acordo com os dados de dezembro.  

As condicionalidades do PBF representam compromissos assumidos pelas famílias 
beneficiárias e pelo Poder Público. As famílias devem matricular e manter suas crianças e jovens na 
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escola, bem como cumprir uma agenda periódica de acompanhamento em saúde, incluindo 
consultas de pré-natal e vacinação das crianças em dia; o Poder Público deve prover os serviços de 
saúde, de educação e de assistência social que garantam o exercício desses direitos sociais.  

As condicionalidades cumprem papel importante de reforçar o acesso aos direitos 
sociais básicos e fortalecer a autonomia das famílias, e os resultados do acompanhamento 
expressam efeitos positivos significativos na saúde e educação das famílias beneficiárias do 
Programa. Além disso, o acompanhamento do descumprimento das condicionalidades pode indicar 
vulnerabilidades, risco social ou violação de direitos sociais das famílias e deve ensejar atuação 
prioritária das políticas sociais, por meio da ação integrada das três esferas de governo. O impacto 
das condicionalidades sobre a situação das famílias decorre tanto da exigência do cumprimento das 
condicionalidades, quanto do esforço articulado para que as famílias inadimplentes voltem ao 
cumprimento. 

A consolidação do modelo de gestão federativa do PBF e do Cadastro Único é outro 
objetivo pretendido para o quadriênio 2016-2019. O Bolsa Família foi estruturado com base no 
Cadastro Único. Vale ressaltar que atualmente há aproximadamente 28 milhões de famílias 
inscritas, que representam quase 74 milhões de pessoas que  podem acessar uma rede de mais de 20 
programas sociais.   

 Os indicadores estabelecidos no PPA do Programa Bolsa Família apresentaram os 
seguintes resultados em 2017:  

 

Tabela 11 - Indicadores estabelecidos no PPA do Programa Bolsa Família 

 
Fonte: Relatório de Evolução de Indicadores do SIOP 

 

A seguir são apresentados os principais aspectos de gestão que contribuíram para a 
implementação dos objetivos do Programa. 

 

Reduzir a pobreza por meio da transferência direta de renda (objetivo 0619). 

 

De acordo com os dados de dezembro de 2017, o Programa Bolsa Família atendeu 
13.828.609 milhões de famílias, o que significa cerca de 44 milhões de pessoas. O benefício médio 
pago em 2017 foi de R$ 179,41. Ao longo do ano, foram concedidos benefícios a 2,8 milhões de 
novas famílias e a “fila de espera” para ingresso no programa foi zerada durante todo o segundo 
semestre. Isso significa que todas as famílias inscritas no Cadastro Único com perfil para participar 
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do Bolsa Família, com dados atualizados há menos de 24 meses e sem divergências entre as 
informações cadastrais e outras bases de dados do Governo Federal, foram efetivamente 
selecionadas e ingressaram no Programa. 

Durante o ano, destacaram-se também os aprimoramentos nos mecanismos de 
verificações prévias das informações cadastrais na concessão do programa. A medida evita o 
ingresso de famílias com informações declaradas no Cadastro Único diferentes das existentes em 
outros registros do governo federal. 

Ressalte-se que, para além do foco no segmento de renda mais baixa da população, as 
ações do Governo Federal buscam atingir também segmentos populacionais historicamente mais 
vulneráveis, como mulheres, jovens, população negra e Grupos Populacionais Tradicionais e 
Específicos – GPTE. Na medida em que, no âmbito do PBF mais de 90% das famílias são chefiadas 
por mulheres, 75,02% dos beneficiários são negros ou pardos e 402 mil das famílias beneficiárias 
pertencem aos GPTE, a ação federal de transferência direta e condicionada de renda contribui para 
o processo de reforço à cidadania. 

Além da transferência de renda, o Ministério do Desenvolvimento Social - MDS autorizou 

medidas especiais de atendimento e pagamento a 229.704 famílias de municípios que tiveram 

declarada Situação de Emergência e Estado de Calamidade Pública pelo Estado ou pelo Governo 

Federal, totalizando R$ R$ 37.456.707. São medidas especiais que visam a facilitar o acesso ao 

pagamento, tais como a realização de saque dos benefícios a partir do primeiro dia do Calendário de 

Pagamentos de cada mês; a adoção da Declaração Especial de Pagamento, que permite o saque do 

benefício sem o cartão e sem apresentar documentos, caso a família tenha perdido seu Cartão Bolsa 

Família e seus documentos de identificação; e a mobilização da Caixa para operações especiais de 

pagamento. 

 A tabela abaixo ilustra o acompanhamento da meta relativa ao objetivo em questão. 

 

Tabela 12 – Redução da pobreza por meio da transferência direta de renda (objetivo 0619). 

Meta 
Meta 

Quantificável 
Unidade de 

Medida 

Meta 
Final 
PPA 

Quantidade 
Alcançada 

Data de 
Referência 

03U4 – Transferir renda às famílias em 
situação de pobreza que atendam aos critérios 
de elegibilidade, conforme as estimativas de 
atendimento do Programa Bolsa Família 

sim % 100 98,04 01/01/2018 

Fonte: Siop, Espelho do Monitoramento – 2017  

 

Reforçar e qualificar o acesso com equidade das famílias beneficiárias do Programa Bolsa 
Família aos direitos sociais básicos por meio de articulação com políticas sociais, 
prioritariamente nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social (objetivo 0374).  

 

Os números levantados pelo poder público a respeito do acompanhamento das 
condicionalidades revelam efeitos positivos nas famílias beneficiárias do Programa.  
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No caso das famílias que foram acompanhadas pela condicionalidade de saúde no 
primeiro semestre de 2017, por exemplo, 5,7 milhões de crianças tiveram seus cartões de vacinação 
verificados e dessas 98,9% estavam com a vacinação em dia. O resultado da primeira vigência de 
2017 foi superior ao obtido no mesmo período do ano anterior (69,9%). Neste período foram 
identificadas quase 389 mil beneficiárias gestantes, o que corresponde a uma cobertura de 80,3% do 
total de mais de 488 mil gestantes estimadas pelo Ministério da Saúde. Em números absolutos, 
houve um incremento de aproximadamente 11 mil mulheres grávidas acompanhadas entre o 
segundo semestre de 2016 e o primeiro de 2017. Do total de gestantes acompanhadas, 99,5% 
estavam realizando pré-natal, ação que contribui para a diminuição da taxa de mortalidade infantil e 
para a redução dos índices de deficiência nutricional crônica no país. 

Em relação à educação, o acompanhamento da frequência escolar dos beneficiários do 
Programa Bolsa Família (PBF) referente aos meses de outubro e novembro de 2017, alcançou a 
melhor cobertura já registrada nacionalmente, desde o início da implementação do Sistema 
Presença pelo Ministério da Educação (MEC), em 2006. Foi registrada a frequência de 13,5 milhões 
de crianças e jovens, entre 6 a 17 anos de idade. O número representa 92,94% de acompanhamento 
dos estudantes beneficiários do Bolsa Família. 

As famílias PBF em situação de descumprimento de condicionalidades, em especial 
aquelas que tiveram os benefícios suspensos, são público prioritário para inclusão nos serviços 
socioassistenciais de acompanhamento familiar. O monitoramento é feito a partir das informações 
registradas no Sistema de Condicionalidades (Sicon/MDS) e considera o número de famílias em 
fase de suspensão acompanhadas em relação ao total de famílias em fase de suspensão a cada 
repercussão. No ano de 2017, registrou-se 18,23% de famílias em fase de suspensão com registro de 
acompanhamento familiar no Sicon, número que representa a média das cinco apurações feitas ao 
longo do ano.  

No decorrer do ano, o acompanhamento pela assistência social das famílias com o 
benefício em fase de suspensão cresceu 2 pontos percentuais quando comparadas as informações de 
março (17,7%) e o resultado parcial da repercussão de novembro, de 19,7%. Embora os resultados 
de crescimento sejam positivos, o registro do acompanhamento de pouco mais de 28 mil famílias 
em fase de suspensão no Sicon, em média, a cada apuração, ainda é baixo em comparação ao 
público total médio de famílias em fase de suspensão (153 mil). Com o intuito de aumentar o 
registro do acompanhamento pela assistência social das famílias em descumprimento de 
condicionalidades, a Senarc/MDS e a SNAS/MDS iniciaram em 2017 uma agenda de integração 
entre as duas secretarias, construindo um plano de ações conjuntas, dentre elas orientações aos 
estados e municípios, construção de fluxos, fomento a utilização do Sicon, entre outras. Em 2018 
será dada continuidade a essa agenda. 

A tabela a seguir ilustra o acompanhamento das metas relativas ao objetivo em questão. 
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Tabela 13 – Acompanhamento do acesso com equidade das famílias beneficiárias nas áreas de 
Saúde, Educação e Assistência Social (objetivo 0374). 

Meta 
Meta 

Quantificável 
Unidade de 

Medida 

Meta 
Final 
PPA 

Quantidade 
Alcançada 

Data de 
Referência 

00SV – Acompanhar 50% de famílias 
do Programa Bolsa Família em fase 
de suspensão, por descumprimento de 
condicionalidades, nos serviços 
socioassistenciais, prioritariamente, 
no Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral à Família (Paif) 

sim % 50 18,23 31/12/2017 

00SW – Acompanhar na Atenção 
Básica pelo menos 73% de famílias 
beneficiárias do Programa Bolsa 
Família com as condicionalidades de 
saúde 

sim % 73 69,12% 31/12/2017 

00SY – Ampliar para 89,5% a média 
anual de crianças e adolescentes do 
Programa Bolsa Família com 
frequência escolar informada no 
Sistema Presença. 

sim % ao ano 89,5 89,32 31/12/2017 

04HW – Fomentar o acesso a creche 
de crianças de 0 a 48 meses 
beneficiárias do Programa Bolsa 
Família 

sim 

crianças de 0 a 
48 meses 

beneficiárias do 
PBF 

  5021,17 23/01/2017 

Fonte: Siop, Espelho do Monitoramento – 2017 

 

Fortalecer o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal como instrumento 
de articulação de políticas sociais para famílias de baixa renda (objetivo 1134). 

 

Esse ano foi muito importante para aproximar a realidade das famílias com as 
informações constantes no Cadastro Único, com novidades e grandes avanços em todas as áreas – 
na performance, no atendimento ao cidadão, na transparência e nos mecanismos de coordenação. 

O processo de qualificação do Cadastro Único em 2017 abrangeu aproximadamente 14 
milhões de famílias que foram convocadas a ir aos pontos de atendimento dos municípios para 
atualizar seus dados. Em dezembro de 2017, 4,5 milhões de famílias atualizaram seu cadastro e 
quase 3 milhões de famílias foram excluídas. As famílias desligadas da base provavelmente não 
precisavam mais dos benefícios que o Cadastro propicia, visto que não compareceram para atualizar 
as informações. O Cadastro Único atualmente conta com aproximadamente 27 milhões de famílias 
cadastradas, que representa quase 76 milhões de pessoas e a taxa de atualização é de 79,62%. Esse 
processo de qualificação ainda está em curso e será encerrado no início de 2018.   

Respeitar a diversidade social, cultural e étnica brasileira é componente indissociável do 
modelo de proteção social do país. Com o objetivo de dar visibilidade a essa heterogeneidade, o 
Cadastro Único adota estratégias de cadastramento diferenciado para os chamados grupos 
populacionais tradicionais e específicos (GPTEs). O cadastramento de GPTEs requer abordagens 
específicas, em especial as ações de Busca Ativa. Esta estratégia tem como finalidade localizar e 
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incluir no Cadastro Único todas as famílias de baixa renda, identificando-as quando pertencem a 
algum GPTE, e baseiam-se na articulação de parcerias com órgãos públicos que lidam com esses 
grupos, organizações da sociedade civil e lideranças comunitárias. Como resultado das ações de 
Busca Ativa houve um aumento significativo do total de famílias GPTEs identificadas no Cadastro 
Único desde 2011, chegando a 2,5 milhões de famílias em novembro de 2017, sendo já 9,3% do 
total de famílias cadastradas. Para reforçar a abordagem de GPTE, a Senarc realizou oficinas de 
orientação a gestores públicos e parceiros nas 5 regiões do país, abrangendo representação de todos 
os estados.  

Do ponto de vista da gestão dos programas e políticas sociais que utilizam os dados do 
Cadastro para seleção de famílias beneficiárias, no mês de maio foi criada a Rede Cadastro Único. 
A Rede permitiu a troca de experiências entre as mais de 20 políticas por meio de um fórum 
presencial, a obtenção da base de dados do Cadastro e o acesso aos processos de informação de 
forma ágil e segura por meio do Portal.  

A tabela a seguir ilustra apresenta as metas relativas ao objetivo em questão, as quais 
são não quantificáveis. 

 

Tabela 14 – Fortalecer o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal como 
instrumento de articulação de políticas sociais para famílias de baixa renda (objetivo 1134) 

Meta 
Meta 

Quantificável 
Unidade de 

Medida 

Meta 
Final 
PPA 

Quantidade 
Alcançada 

Data de 
Referência 

04I4 – Construir mecanismos de 
governança e coordenação dos 
programas usuários do Cadastro 
Único 

não 
    

04I5 – Aperfeiçoar os 
instrumentos de coleta e acesso 
aos dados do Cadastro Único 

não 
    

Fonte: Siop, Espelho do Monitoramento – 2017 

 

Aperfeiçoamento e consolidação do modelo federativo de gestão do Programa 
Bolsa Família e do Cadastro Único para Programas Sociais (objetivo 0375).  

 

O ano de 2017 também foi marcado por importantes avanços comunicacionais. Em 
março, foi disponibilizada o portal do “Bolsa Família e Cadastro Único no Seu Município” 
(http://www.mds.gov.br/bolsafamilia) – uma ferramenta para facilitar o acesso das gestões locais às 
informações básicas – dados, relatórios e orientações de gestão – em cada um dos 5.570 municípios 
brasileiros.  

Em 2017 também foi feito um esforço de aperfeiçoamento do procedimento para 
atualização de Gestores Municipais e Coordenadores Estaduais e geração de login e senhas de 
acesso ao Sistema de Gestão do Bolsa Família – SigPBF. A partir da Instrução Operacional nº 
89/2017, a validação das informações dos municípios, que antes era realizado com o envio de 
documentação física para a Senarc, passou a ser realizada pela verificação dos dados lançados no 
próprio Sistema de Cadastro do Suas – o CadSUAS, agilizando as alterações e o envio de login e 
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senha para acesso ao SigPBF. A ação fez ainda com que a taxa de atualização dos dados dos 
gestores no SigPBF saltasse de 50% para 85%. Atualmente, há 4.800 municípios com os dados 
atualizados no sistema. 

A agilidade para atualização cadastral viabilizou outra ação ligada ao aprimoramento da 
comunicação: a qualificação da rede de contatos entre a Senarc e os gestores municipais e estaduais. 
A parceria, o comprometimento e o empenho dos gestores locais em atualizar os cadastros dos 
municípios, informar à Senarc as trocas de gestores no SiGPBF e enviar informações de contato 
corretas permitiu aprimorar o mailing do principal mecanismo de comunicação que o MDS possui 
hoje com os gestores e técnicos do Programa Bolsa Família e Cadastro Único – o Bolsa Família 
Informa – e ampliar a sua abrangência.  

Outro fato que merece destaque em 2017 é que mesmo em período de crise e de 
restrição orçamentária houve um repasse de mais de aproximadamente meio milhão de reais para 
Estados e municípios no sentido de apoiá-los na gestão do bolsa família. O exercício de 2017 foi 
encerrado com todas as parcelas do IGD-M e IGD-e em dia. O repasse permite que os Estados e 
municípios sejam reconhecidos no processo de melhoria de gestão do bolsa família e do cadastro 
único e aperfeiçoem sua gestão. 

A tabela a seguir ilustra o acompanhamento das metas relativas ao objetivo em questão. 

 

Tabela 15 – Resultados do Índice de Gestão Descentralizada – IGD (objetivo 0375). 

Meta 
Meta 

Quantificável 
Unidade 

de Medida 

Meta 
Final 
PPA 

Quantidade 
Alcançada 

Data de 
Referência 

00T2 – Ampliar o número de municípios 
com padrão de gestão do Programa Bolsa 
Família e do Cadastro Único que estão 
aptos a receber apoio financeiro do Índice 
de Gestão Descentralizada (IGD) 

sim Municípios 5.383 5.476 31/12/2017 

04I1 – Aumentar o desempenho médio 
dos municípios na gestão do PBF e do 
Cadastro Único, com base no Índice de 
Gestão Descentralizada (IGD) 

sim % 83,8 83,94 31/12/2017 

04I2 – Apoiar o fortalecimento das 
equipes de gestão do PBF e do Cadastro 
Único nos municípios, Distrito Federal e 
estados 

não 
    

04I3 – Aperfeiçoar mecanismos de 
qualificação do Cadastro Único e da 
gestão do PBF por meio da 
institucionalização dos procedimentos de 
verificação da consistência e atualidade 
das informações das famílias 

não 
    

   Fonte: Siop, Espelho do Monitoramento – 2017 
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Programa 2037: Consolidação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 

O Sistema Único de Assistência Social (Suas) organiza em todo o território nacional um 
conjunto de ações voltadas à redução das desigualdades e a inclusão socioeconômica de parcelas 
expressivas da população. A magnitude e dispersão territorial do contingente populacional que 
enfrenta situações diversas de vulnerabilidade e risco social constituem grandes desafios que 
exigem do Suas, simultaneamente, capilaridade para viabilizar o acesso dos usuários, integração das 
ações e qualificação dos serviços e da gestão nas três esferas federativas. 

Com base nos registros do Cadastro Único para Programas Sociais (Cadastro Único), a 
tabela seguinte permite visualizar a magnitude e distribuição regional da vulnerabilidade decorrente 
da renda. 

 

Tabela 16 - Programa 2037: Consolidação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 

 
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil 

Famílias com renda per capita mensal 
até R$ 85 (situação de extrema pobreza) 

1.555.998 6.759.109 2.983.914 641.919 501.553 12.442.493 

Famílias com renda per capita mensal 
entre R$ 85,01 e R$ 170 (situação de 
pobreza) 

415.224 1.078.662 1.258.823 385.534 324.458 3.462.701 

Fonte: CadÚnico                                      * famílias registradas, com cadastro atualizado (<24 meses), extração em 19/01/17. 

 

Observa-se a existência de 12,4 milhões de famílias em situação de extrema pobreza, 
das quais 54% se encontram na região nordeste. Outros 3,5 milhões de famílias, distribuídas 
principalmente nas regiões sudeste e nordeste (cerca de 1/3 em cada uma delas), encontram-se em 
situação de pobreza. 

Situações diversas de vulnerabilidade e riscos comprometem o desenvolvimento pleno 
das crianças e adolescentes, favorecendo a incidência de evasão e baixo desempenho escolar, 
gravidez precoce (entre 10 e 19 anos), trabalho infantil, exploração sexual, drogadição, dentre 
outras situações que apresentam efeitos prejudiciais à convivência familiar e comunitária, às 
condições de saúde, educação, qualificação educacional e profissional, resultando em inserção 
precária e redução das oportunidades de trabalho. Em relação aos idosos (60 ou mais anos), 
ampliam-se os riscos de isolamento e exclusão do acesso à convivência familiar e comunitária, bem 
como a um conjunto de atividades essenciais ao seu bem-estar, em consequência dos processos de 
envelhecimento e da violência urbana. 

Com efeito, a cada ano ocorrem aproximadamente 557 mil casos de gravidez precoce1. 
Além disso, os jovens (15 a 29 anos) são a maioria das vítimas fatais de agressões (30,6 mil jovens 
assassinados, o que corresponde a 53% dos 57,7 mil óbitos por agressões no país)2. Em relação à 
escolaridade, apesar da tendência consistente de melhoria em todas as regiões, em 2014 a média de 
anos de estudo dos adultos (com 25 ou mais anos de idade) variava entre 6,4 a 8,5 anos, no nordeste 
e sudeste, respectivamente (fonte: IPEA). Por um lado, essa reduzida escolaridade resulta da 
combinação do acesso precário à educação, com o conjunto de riscos e vulnerabilidades já 
mencionados. Por outro, se constitui em séria limitação à capacidade de superação desses riscos, 
reforçando a tendência de volatilidade e precarização do trabalho e da renda, com reflexos diretos 

                                                
1
 Média de 2012 a 2015. Fonte: SINASC/Datasus/MS. 

2
 Média de 2012 a 2015. Fonte: SIM/Datasus/MS. 
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na capacidade de manutenção dessas pessoas e de suas famílias, especialmente nas regiões menos 
desenvolvidas e nas periferias das grandes metrópoles. Além de todos esses fatores, segundo o 
Censo IBGE (2010), 45,6 milhões (23,9%) da população apresentava algum nível de deficiência 
(auditiva, visual, motora ou mental).  

Os resultados dos indicadores estabelecidos no PPA para o Programa em 2017 estão 
apresentados na tabela a seguir: 

 

Tabela 17 - Resultados dos indicadores estabelecidos no PPA para o Programa 2037 em 2017 

 
Fonte: Relatório de Evolução de Indicadores do SIOP 

Para enfrentar os desafios colocados à política de Assistência Social, o programa 2037 – 
Consolidação do Suas articula três objetivos, resumidamente expressos como: manter e qualificar as 
ações de proteção social básica e especial; qualificar a gestão do Benefício de Prestação Continuada 
(BPC) e fortalecer as estratégias de inclusão social de seus beneficiários; e qualificar a gestão do 
Suas e os mecanismos de participação e controle social. 

 

Manter, ampliar e qualificar os serviços e programas de Proteção Social Básica e Especial 
(objetivo 0370) 

 

Os serviços e programas do Suas estão estruturados em dois níveis de atenção (proteção 
social básica e especial), considerando a complexidade das situações envolvidas. A proteção social 
básica tem um papel proativo e preventivo, visando prevenir situações de risco, fortalecer vínculos 
familiares e comunitários e superar as situações de vulnerabilidade. Esses serviços e programas são 
ofertados nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras), em outras unidades públicas ou 
entidades de assistência social. 

Atualmente a rede de Cras é formada por 8.323 unidades (fonte: CadSuas, 02/12/17), 
distribuídas por quase todos os municípios do País, das quais 7.456 (90%) são cofinanciadas pelo 
Governo Federal. Essa rede permite a cobertura de 76,6% da população registrada no Cadastro 
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Único para Programas Sociais - Cadúnico (novembro/2017). Para acompanhar o desenvolvimento 
dessa rede, foi criado o Índice de Desenvolvimento dos Cras (IDCras), calculado a partir de dados 
do Censo Suas, realizado anualmente. Observa-se uma elevação na qualidade dessa rede, cujo 
percentual de unidades operando segundo padrões nacionais de funcionamento (bom/aceitável) 
atingiu 75% (Censo SUAS 2016). Em 2017, os Cras realizaram mais de 15,8 milhões de 
atendimentos e acompanharam mais de 966 mil famílias por meio do Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral a Famílias – Paif (fonte: RMA/SNAS, dados preliminares). 

Para ampliar e viabilizar o acesso dos usuários às ações socioassistenciais, o Governo 
Federal tem cofinanciado a oferta de serviços por equipes volantes, vinculadas a unidades Cras em 
funcionamento, para atuarem junto a populações que vivem em áreas isoladas ou de difícil acesso, 
bem como a doação e a manutenção de lanchas de assistência social, para o transporte hidroviário 
dessas equipes a comunidades ribeirinhas de municípios da região amazônica e pantanal. Em 2017 
foram doadas 15 lanchas de porte oceânico, destinadas a áreas com ondas ou ventos, correntezas ou 
marés, que dificultam o tráfego das embarcações. Desse modo, atualmente o Governo Federal 
cofinancia a oferta de serviços por 1.226 equipes volantes, existentes em 1.056 municípios, e a 
manutenção de 138 lanchas, sendo 123 lanchas tipo 1 (fluvial) e 15 lanchas tipo 2 (oceânica).  

Na proteção social básica, o trabalho social com famílias é complementado pelo Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), realizado com grupos, organizados por faixa 
etária, visando a socialização e convivência familiar e comunitária. Atualmente o Governo Federal 
cofinancia a oferta do SCFV por 4.971 municípios (89,2%), que apresentam capacidade de 
atendimento a 1,6 milhão de usuários, existindo incentivos para que metade dessas vagas seja 
destinada ao público prioritário. No último trimestre de 2017, os municípios informaram o 
atendimento de 1,58 milhão de usuários, dos quais 733 mil identificados em uma ou mais situações 
prioritárias (fonte: SISC/SNAS). 

Uma das prioridades da atual gestão é o Programa Criança Feliz, iniciativa 
interministerial para a promoção do desenvolvimento infantil no País. O SUAS integra o Criança 
Feliz, por meio de atendimentos da rede socioassistencial às famílias com crianças alcançadas pelo 
programa, incluindo a realização de visitas domiciliares. 

O Programa Nacional de Acesso ao Mundo do Trabalho – Acessuas Trabalho tem por 
finalidade promover o acesso dos usuários da assistência social ao mundo do trabalho. Lançado em 
setembro/2017, o Plano Progredir é um conjunto de ações articuladas que visa facilitar o acesso das 
pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal a oportunidades de 
emprego e renda. Nesse sentido, o Progredir se consolida como uma ferramenta para qualificar as 
ações do Acessuas Trabalho, ao ofertar oportunidades de inclusão produtiva ao seu público alvo. 
São, portanto, complementares e sua atuação conjunta potencializará a inclusão dos usuários do 
SUAS no mundo do trabalho. 

A proteção social especial é direcionada a indivíduos e famílias em situação de risco 
pessoal ou social, em situação de ameaça ou violação de direitos (situações de violência, abuso ou 
exploração sexual, situação de rua, trabalho infantil, dentre outras). Seus serviços são organizados 
em dois níveis (média e alta complexidades), considerando a gravidade das situações, a natureza e 
especificidade dos serviços ofertados. 

Os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) são as principais 
unidades de prestação de serviços de média complexidade. Ao final de 2017, o Governo Federal 
cofinanciava a oferta de serviços em 2.512 Creas municipais e regionais. O cofinanciamento federal 
cobre aproximadamente 95% dos municípios com mais de 20 mil habitantes. Entre 2015-2017 a 
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cobertura dos municípios de pequeno porte, por serviços regionalizados, oscilou de 272 (6,9%, em 
dez/2015) para 306 municípios (7,8%), segundo os registros do Cadastro de Unidades do Suas 
(CadSuas). Os Creas também podem ofertar o serviço de proteção social a adolescentes em 
cumprimento de medida socioeducativa (MSE) em meio aberto, de liberdade assistida (LA) e de 
prestação de serviços à comunidade (PSC). Esse serviço objetiva criar condições para a 
(re)construção de projetos de vida, a ruptura com a prática do ato infracional, o estabelecimento de 
autoconfiança e construção de autonomias e o fortalecimento da convivência familiar e comunitária. 
Ao final de 2017, o governo federal cofinanciava a oferta desse serviço em 1.009 municípios. Em 
2017, os Creas inseriram mais de 282,5 mil casos (pessoas ou famílias) em acompanhamento, além 
de outros 60,6 mil adolescentes em Medidas Socioeducativas (fonte: RMA/SNAS, dados 
preliminares). 

Ao final de 2017, o Governo Federal também cofinanciava a oferta de serviços em 230 
Centros de Referência para População em Situação de Rua (Centro Pop), presentes em 205 
municípios. Esses serviços oferecem orientação individual e grupal e encaminhamento a outros 
serviços socioassistenciais e de outras políticas setoriais, visando contribuir para a construção da 
autonomia, a inserção social e proteção em situações de violência. Em 2017, essas unidades 
realizaram mais de 342 mil atendimentos (fonte: RMA/SNAS, dados preliminares). 

Essas unidades (Creas e Centro Pop) podem ofertar o serviço de abordagem social, que 
busca identificar a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, 
situação de rua, dentre outras, visando a inserção desses indivíduos e famílias na rede de serviços 
socioassistenciais e de outras políticas e a resolução de necessidades imediatas. Ao final de 2017, o 
Governo Federal cofinanciava a oferta desses serviços em 265 municípios. Em 2017, o conjunto das 
unidades (Creas e Centro Pop) realizou mais de 1 milhão de abordagens, a aproximadamente 460 
mil pessoas (Fonte: RMA/SNAS). 

Uma das situações que recebem especial atenção da Assistência Social é o trabalho 
infantil, enfrentado por meio do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti). As famílias 
identificadas nessas situações são incluídas no Cadúnico, beneficiadas com a transferência de renda 
(Bolsa Família) e acompanhadas pelo Cras ou Creas e as crianças/adolescentes são inseridos em 
serviços socioeducativos, por meio do Serviço de Convivência (SCFV). Além disso, os estados, o 
Distrito Federal e 957 municípios identificados no Censo IBGE (2010) com alta incidência de 
trabalho infantil, passaram a contar com recursos federais para o apoio à gestão. Em 2016 o IBGE 
substituiu a PNAD, que até então era realizada anualmente, pela PNAD Contínua. Em razão das 
alterações metodológicas ocorridas, os resultados da PNADC relativos ao Trabalho Infantil não são 
comparáveis com os anos anteriores (PNAD). Essas alterações estão sendo analisadas por um grupo 
de trabalho constituído pelo MDS, Ministério do Trabalho (MTb), IBGE e OIT, para definir a 
fórmula de mensurar o trabalho infantil, no País, a partir de 2016. 

A proteção social especial de alta complexidade oferta serviços de acolhimento em 
diferentes tipos de equipamentos (abrigos, casas-lares, famílias acolhedoras, repúblicas, residências 
inclusivas), destinados a indivíduos e famílias em situação de abandono, ameaça ou violação de 
direitos, em razão de rompimento ou inexistência de vínculos familiares e comunitários. O Censo 
Suas 2016 captou a existência de 5.781 unidades de acolhimento, que atenderam no ano anterior a 
165,7 mil usuários. Ao final de 2017 o Governo Federal cofinanciava a oferta de 85,1 mil vagas, 
destinadas a idosos e mulheres em situação de violência, crianças e adolescentes, jovens e adultos 
com deficiência, população em situação de rua e migrantes. 

 A tabela a seguir ilustra o acompanhamento das metas relativas ao objetivo em questão. 
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Tabela 18 – Manter, ampliar e qualificar os serviços e programas de Proteção Social Básica e 
Especial ofertados às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social e 
pessoal (objetivo 0370) 

Meta 
Meta 

Quantificável 
Unidade de 

Medida 

Meta 
Final 
PPA 

Quantidade 
Alcançada 

Data de 
Referência 

00IU – Ampliar a cobertura do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
(SCFV) para 100% dos municípios brasileiros, 
expandindo sua cobertura aos 532 municípios 
ainda não cofinanciados 

sim Municípios 532 0 31/12/2017 

00J0 – Ampliar a cobertura dos Centros de 
Referência da Assistência Social (Cras), com 650 
novas unidades em municípios com população 
acima de 100 mil habitantes, referenciando 100% 
da população registrada no Cadúnico nesses 
municípios 

sim 

Centros de 
Referência 

da 
Assistência 

Social 
(CRAS) 

650 
50 
 

31/12/2017 

00J1 – Ampliar a cobertura de serviços ofertados 
às famílias e indivíduos residentes em 
localidades isoladas ou de difícil acesso, por 
meio da implantação de 970 novas Equipes 
Volantes, totalizando 2.224 equipes 

sim 
Equipes 
Volantes 

970 0 31/12/2017 

00RI – Ampliar a cobertura da oferta 
regionalizada dos serviços de proteção social 
especial de média complexidade para 1.500 
novos municípios, com população inferior a 20 
mil habitantes, totalizando 73% dos municípios 
desse porte 

sim Municípios 1500 98 31/12/2017 

00RV – Adequar 80% das vagas ofertadas nos 
serviços de acolhimento para população em 
situação de rua aos parâmetros do Suas 

sim % 80 19,37 31/12/2016 

00S1 – Ampliar a cobertura da oferta 
regionalizada dos serviços de acolhimento para 
crianças e adolescentes, atingindo a taxa de 1 
vaga/2.000 crianças e adolescentes, nas 
microrregiões não cobertas por serviços 
municipais 

sim 
vaga/2.000 
crianças e 

adolescentes 
1 0,04 31/12/2017 

049S – Implantar em todas as capitais o serviço 
de proteção social básica no domicilio, para 
pessoas com deficiência e idosas, atendendo 
prioritariamente os beneficiários do BPC 

sim 
capitais 

estaduais 
27 0 31/12/2017 

049T – Acompanhar no Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral à Família (Paif) as famílias 
beneficiárias do Bolsa Família, sendo 15% das 
residentes em municípios com até 20 mil 
habitantes e 10% das residentes em municípios 
com mais de 20 mil habitantes 

não 
    

049Y – Ampliar a cobertura das ações 
estratégicas de enfrentamento ao trabalho 
infantil, expandindo o cofinanciamento de 958 
para 1.913 municípios, atingindo 100% dos 
municípios brasileiros com alta incidência de 
trabalho infantil 

sim  Municípios 1913 958 31/12/2017 

Fonte: Siop, Espelho do Monitoramento – 2017  
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Benefícios Assistenciais (objetivo 0371)  

 

A União também é responsável pelo financiamento e gestão do Benefício de Prestação 
Continuada (BPC), que transfere um salário mínimo mensal a pessoas com deficiência ou idosas, 
cuja renda familiar per capita mensal, em ambas as situações, seja inferior a ¼ do salário mínimo. 
Ao final de 2017, o BPC beneficiava 4,5 milhões de beneficiários, sendo 2,5 milhões de pessoas 
com deficiência e 2 milhões de pessoas idosas. 

A partir da publicação do Decreto n° 8.805, de 7 de julho de 2016, todos os requerentes 
e beneficiários do BPC passaram a ser necessariamente registrados no Cadúnico, o que favorece o 
acompanhamento familiar pelos serviços socioassistenciais, amplia o acesso dos beneficiários a 
serviços e programas que utilizam o Cadúnico como instrumento de seleção de seu público alvo e 
amplia a capacidade da administração pública conhecer a realidade desse conjunto de cidadãos, 
permitindo o aperfeiçoamento das ações direcionadas a este público. Em novembro/2017, a maioria 
(57,3%) dos beneficiários do BPC já estava registrada no Cadastro Único, o que representa uma 
significativa evolução em relação ao final de 2016 (43,5%), prevendo-se a inclusão dos demais 
beneficiários até o final de 2018. 

Além do benefício, outras iniciativas são implementadas visando a inclusão social e 
melhoria da qualidade de vida dos beneficiários, com destaque para o BPC na Escola, programa que 
visa promover o acesso e a permanência na escola das pessoas com deficiência em idade escolar, 
assim como o seu acompanhamento e de suas famílias. Até o final de 2017, o programa contava 
com a adesão de 4,95 mil municípios, incluindo todas as capitais, onde residem mais de 477 mil 
beneficiários. O cruzamento de dados do BPC com o Censo Escolar (Inep/MEC), realizado em 
2016, mostrou que 297,8 mil (59,4%) dos 501,6 mil beneficiários com idade até 18 anos 
encontravam-se registrados no sistema escolar. A tabela a seguir ilustra o acompanhamento das 
metas relativas ao objetivo em questão. 

 

Tabela 19 – Benefícios Assistenciais (objetivo 0371) 

Meta 
Meta 

Quantificável 
Unidade 

de Medida 

Meta 
Final 
PPA 

Quantidade 
Alcançada 

Data de 
Referência 

00S8 – Ampliar as oportunidades de 
acesso das pessoas idosas e pessoas com 
deficiência beneficiárias do BPC aos 
serviços socioassistenciais, na 
perspectiva da garantia da convivência 
familiar e comunitária 

não 
    

00SA – Mobilizar e acompanhar 100% 
das famílias de crianças e adolescentes 
beneficiárias do BPC em idade escolar 
que estão fora da escola, visando 
assegurar a sua inclusão e permanência 
na escola e o acesso aos demais direitos 
sociais 

sim % 100 
59,38 

 
01/11/2016 

Fonte: Siop, Espelho do Monitoramento – 2017  
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Apoio à gestão do Suas e ao controle social (objetivo 0372).  

 

O MDS, por meio da Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS), também 
coordena diversas iniciativas visando apoiar e qualificar a implementação do SUAS, no âmbito da 
gestão e dos mecanismos de participação e controle social em todas as esferas federadas. 

O Índice de Gestão Descentralizada do Suas (IGD-Suas) é um instrumento de 
mensuração da qualidade da gestão descentralizada no âmbito dos Municípios, Estados e DF. Com 
base nos resultados alcançados pelos demais entes, a União transfere um incentivo financeiro para o 
aprimoramento da gestão. Em 2018 deverá ser definida uma nova metodologia de cálculo do IGD-
Suas, que apresentou na última mensuração (jul/2016-jun/2017) apenas 13,9% dos municípios com 
resultados insatisfatórios. 

O Programa Nacional de Capacitação do Sistema Único de Assistência Social 
(CapacitaSuas), pelo qual o MDS apoia os estados e o Distrito Federal na implementação de seus 
planos de capacitação de técnicos, gestores e conselheiros do Suas, se constitui na principal 
estratégia para execução da Política Nacional de Educação Permanente do Suas. No período 2016-
2017 foram certificadas pelo programa 20,5 mil pessoas, das quais 8,9 mil foram certificadas em 
2017. 

Para realizar o monitoramento das ações do Suas, ao longo do tempo foram criados 
diversos instrumentos, a exemplo do Censo Suas, do Sistema de Cadastro do SUAS (CadSuas) e do 
Registro Mensal de Atendimentos (RMA) das unidades. Em razão da diversidade, complexidade e 
capilaridade das ações do Suas, uma das prioridades da atual gestão é a integração de dados em um 
sistema nacional de monitoramento, que resulte em ganhos de informação para o processo decisório 
e transparência para a sociedade.   

Por fim, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) está aperfeiçoando o Cadastro 
Nacional de Entidades de Assistência Social (Cneas), que registra dados fornecidos pelos gestores 
municipais de assistência social sobre os serviços socioassistenciais prestados pelas entidades. A 
base de dados do Cneas já conta com 19,5 mil entidades, das quais 10,6 mil já concluíram o 
processo de cadastramento. O registro no Cneas passará a ser requisito para a realização de 
parcerias das entidades com o poder público, abrangidas pela Lei nº 13.019/2014 (novo marco 
regulatório das organizações da sociedade civil – MROSC). Como instrumento de financiamento 
indireto dessas entidades, o MDS realiza a concessão e renovação da Certificação de Entidades 
Beneficentes de Assistência Social (Cebas). Ao final de 2017, aproximadamente 5,5 mil entidades 
estavam usufruindo da certificação concedida pelo MDS, das quais aproximadamente mil foram 
concedidas ou renovadas no ano. 

A tabela a seguir ilustra o acompanhamento das metas relativas ao objetivo em questão. 
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Tabela 20 – Apoio à gestão do Suas e ao controle social (objetivo 0372). 

Meta 
Meta 

Quantificável 
Unidade de 

Medida 

Meta 
Final 
PPA 

Quantidade 
Alcançada 

Data de 
Referência 

00SH – Qualificar a gestão do Suas 
nos municípios com um Índice de 
Gestão Descentralizada do Sistema 
Único de Assistência Social (IGD-
Suas) inferior a 0,6, reduzindo o 
percentual desses municípios de 25% 
para 20% 

sim % 20 13,9 01/07/2016 

00SI – Qualificar 120 mil gestores, 
trabalhadores e conselheiros da 
assistência social, por meio das ações 
de capacitação e de formação da 
Política Nacional de Educação 
Permanente do Suas 

sim 
Agentes 

qualificados 
120.000 22.695 31/12/2017 

00SS – Fortalecer o controle social do 
Suas, fomentando a organização dos 
Conselhos de Assistência Social, de 
forma a garantir a paridade e 
proporcionalidade das representações 

não 
    

04A3 – Desenvolver e implantar 
sistema nacional de monitoramento do 
Suas, definindo instrumentos e 
metodologias que contemplem todos 
os benefícios, serviços e programas 
socioassistenciais (co)financiados 
com recursos federais 

não 
    

Fonte: Siop, Espelho do Monitoramento – 2017  

 

Programa 2069 – Segurança Alimentar e Nutricional 

 

O Programa Segurança Alimentar e Nutricional, constante do Plano Plurianual 
2016/2019, foi construído no contexto da saída do Brasil do Mapa da Fome da Organização das 
Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), que ocorreu em 2014. O Programa buscava 
conciliar a manutenção dos avanços alcançados pelo país na questão da fome e da desnutrição, mas 
reconhecia que ainda havia públicos específicos em situação de insegurança alimentar e nutricional, 
como povos e comunidades tradicionais. Ao mesmo tempo, o Programa buscou contemplar a 
agenda da alimentação saudável, em um contexto de crescimento do sobrepeso e da obesidade e dos 
problemas decorrentes da má alimentação, assim como fortalecer as ações de promoção da inclusão 
produtiva rural contribuindo, assim, para a redução da extrema pobreza no meio rural. 

Em 2017 foi possível dar seguimento aos principais programas e ações intersetoriais e 
participativas que contribuíram para os importantes avanços dos últimos anos na área de segurança 
alimentar e nutricional voltadas para o enfrentamento da fome e da pobreza extrema.  

Se o país obteve êxito ao sair do Mapa da Fome elaborado pela Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e reduziu a desnutrição infantil aguda, também 
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passou a enfrentar novos desafios na agenda de segurança alimentar e nutricional como a qualidade 
da alimentação e o avanço do sobrepeso e da obesidade.  

Os resultados dos indicadores estabelecidos no PPA para o Programa em 2017 estão 
apresentados na tabela a seguir: 

 

Tabela 21 - Resultados dos indicadores estabelecidos no PPA para o Programa 2069 em 2017 

 

 
Fonte: Relatório de Evolução de Indicadores do SIOP 

 

A seguir são avaliados os objetivos articulados pelo Programa para o êxito da Política Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional: 

 

Contribuir para a promoção do abastecimento e acesso regular e permanente à alimentação 
adequada e saudável (objetivo 0380) 

 

Em 2017, perseverou-se na estratégia de aprimoramento das compras públicas da 
agricultura familiar, especialmente por meio da promoção da modalidade Compra Institucional, que 
permite que órgãos públicos federais, estaduais e municipais adquiram, com recursos próprios, 
produtos da agricultura familiar para suprir as demandas de alimentos de restaurantes universitários, 
hospitais, quartéis, presídios, entre outras instalações públicas. Com isso, busca-se consolidar um 



121 

 

 

 

 

 

mercado permanente para a agricultura familiar, promovendo o seu fortalecimento e o acesso da 
população à alimentação de qualidade.  

Somados os recursos investidos pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) em 
apoio à formação de estoques, em compras diretas da agricultura Familiar e os disponibilizados pela 
modalidade Compra Institucional (chamadas públicas abertas), alcançou-se um valor superior a R$ 
500 milhões em 2017. Somente a modalidade Compra Institucional dobrou os valores 
disponibilizados por meio das chamadas públicas de órgãos federais, passando de R$ 61 milhões 
em 2016 para R$ 127 milhões em 2017. Os dados referentes ao Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE), importante comprador da agricultura familiar, ainda não estão disponíveis para o 
referido ano.  

Para se alcançar a meta de R$ 2,5 bilhões em compras da agricultura familiar ao ano até 
2019, prevista no PPA, além da intensificação do trabalho de promoção e articulação para 
ampliação da Compra Institucional e para o cumprimento do mínimo obrigatório de 30% de compra 
da agricultura familiar com recursos do PNAE, será necessário, também, o aumento do orçamento 
disponível para a execução do PAA. 

A tabela a seguir ilustra o acompanhamento das metas relativas ao objetivo em questão. 

 

Tabela 22 – Abastecimento e acesso regular e permanente à alimentação adequada e saudável 
(objetivo 0380) 

Meta 
Meta 

Quantificável 

Unidade 
de 

Medida 

Meta 
Final 
PPA 

Quantidade 
Alcançada 

Data de 
Referência 

00U3 – Ampliar as compras públicas 
da Agricultura Familiar alcançando R$ 
2,5 bilhões 

sim 
Bilhões de 

reais 
2,5 1,94 31/12/2017 

00U5 – Ampliar a participação das 
mulheres no Programa de Aquisição 
de Alimentos de 41% para 45% do 
total de fornecedores 

sim % 45 47,59 31/12/2017 

04EF – Alcançar 30% do recurso 
federal repassado para a aquisição de 
gêneros alimentícios da agricultura 
familiar para o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (Pnae) 

sim % 30 21,8 31/12/2016 

Fonte: Siop, Espelho do Monitoramento – 2017  

 

Combate à insegurança alimentar e nutricional em grupos populacionais específicos, com 
ênfase em povos e comunidades tradicionais (objetivo 0615)  

 

Apesar dos importantes avanços dos últimos anos no enfrentamento da fome e da 
extrema pobreza, ainda há grupos vulneráveis sujeitos à insegurança alimentar, especialmente 
povos e comunidades tradicionais (PCT). Analisando-se a desnutrição infantil, ainda que tenha 
havido, nas últimas décadas, queda na prevalência de desnutrição aguda (peso abaixo do esperado 
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para a idade) em crianças menores de cinco anos, a prevalência entre crianças pertencentes a povos 
e comunidades tradicionais (como indígenas e quilombolas) ainda é superior à média nacional. 

O acompanhamento das metas de redução da desnutrição infantil em PCT envolve a 
articulação entre diversos órgãos públicos, sob coordenação da Câmara Interministerial de 
Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan). O último esforço de cálculo dos indicadores para 
aferição dessas metas teve como referência as bases de dados do Cadastro Único (de 16/09/2017) e 
do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) de 2016 e não apontou alterações na 
desnutrição aguda de crianças indígenas acompanhadas pelas condicionalidades de saúde do Bolsa 
Família PBF. O mesmo foi observado no caso das crianças quilombolas (embora, especificamente 
para este grupo, tenha ocorrido um aumento que não foi significativo estatisticamente). 

Nos últimos dois anos, houve um trabalho intenso na elaboração e aprimoramento do 
Mapeamento de Insegurança Alimentar e Nutricional, promovido pela Caisan, considerando, para 
tanto, a desnutrição em crianças menores de 5 anos de idade acompanhadas pelas condicionalidades 
de saúde do Programa Bolsa Família. O Mapa permite a identificação e a focalização de ações 
específicas para esses públicos mais vulneráveis. Nesse sentido, o Programa Fomento às Atividades 
Produtivas Rurais passou a utilizar o estudo como um dos critérios para atendimento das famílias, 
considerando como prioritárias aquelas crianças em situação de insegurança alimentar 
(desnutrição). Vale mencionar que, além disso, está em processo de formalização um acordo de 
cooperação técnica (ACT) com a Pastoral da Criança cujo objetivo é o acompanhamento nutricional 
das crianças menores de 6 anos nos territórios com maior vulnerabilidade e insegurança alimentar e 
nutricional, priorizando, especialmente os municípios identificados no estudo técnico da Caisan. 

Entre essas ações, estão aquelas que compõem uma estratégia de inclusão produtiva 
rural, que estimulem a geração de trabalho e renda e que garantam o acesso a alimentos para as 
famílias de povos e comunidades tradicionais que vivem em áreas rurais e se encontram em 
situação de extrema pobreza. Por meio dessa estratégia, no período de 2016 e 2017, mais de 20 mil 
famílias de PCT estão contempladas em contratos vigentes do Programa de Fomento às Atividades 
Produtivas Rurais, em processo de recebimento de assistência técnica e extensão rural, sendo que 
5.023 famílias já foram incluídas no Programa. Além disso, 564 foram beneficiados com 
tecnologias sociais de acesso à água para a produção de alimentos pelo Programa Cisternas. 

Importante medida para o aprimoramento de uma estratégia de inclusão produtiva rural 
foi viabilizada por meio do Decreto nº 9.221, de 6 de dezembro de 2017, que reformulou o 
Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais. No formato original do Programa, os 
agentes da Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) articulam as políticas sociais e as ações 
de desenvolvimento rural para atender as famílias beneficiárias e as apoiam na elaboração de um 
projeto produtivo, no qual devem ser aplicados os recursos financeiros não reembolsáveis 
repassados por meio da estrutura de pagamentos do Programa Bolsa Família. Com o Decreto, criou-
se o Serviço de Atendimento Familiar para Inclusão Social e Produtiva (SAFISP), com o objetivo 
de permitir a diversificação dos arranjos de execução do serviço de assistência técnica previsto em 
lei, estimulando, assim, a composição multidisciplinar das equipes de atendimento e reforçando o 
potencial desenvolvimento de atividades não agrícolas no meio rural, bem como possibilitando a 
integração das agendas de inclusão social e produtiva no acompanhamento dessas famílias. Com 
isso, novas possibilidades de arranjos institucionais e de políticas públicas para aprimorar a 
implementação do Programa foram criadas, inclusive por meio de cooperação entre os entes da 
federação, universidades, serviço social autônomo, entre outras. 

A tabela a seguir ilustra o acompanhamento das metas relativas ao objetivo em questão. 
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Tabela 23 – Combate à insegurança alimentar e nutricional em grupos populacionais 
específicos (objetivo 0615) 

Meta 
Meta 

Quantificável 

Unidade 
de 

Medida 

Meta 
Final 
PPA 

Quantidade 
Alcançada 

Data de 
Referência 

04EQ – Reduzir 25% do déficit de peso para idade 
de crianças indígenas menores de 5 anos 
acompanhadas nas condicionalidades de saúde do 
Programa Bolsa Família, por meio de ações 
articuladas no âmbito da Câmara Interministerial de 
Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan) 

sim % 25 0 31/12/2017 

04ER – Reduzir 20% do déficit de peso para idade de 
crianças quilombolas menores de 5 anos 
acompanhadas nas condicionalidades de saúde do 
Programa Bolsa Família, por meio de ações 
articuladas no âmbito da Câmara Interministerial de 
Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan) 

sim % 20 -7 31/12/2017 

04ES – Atender 100.000 famílias de povos e 
comunidades tradicionais em situação de pobreza por 
meio de uma estratégia de inclusão produtiva rural, 
por meio da oferta de assistência técnica e extensão 
rural e do acesso a recursos de fomento e às 
tecnologias sociais de água para produção 

sim Famílias 100000 20.745 31/12/2017 

Fonte: Siop, Espelho do Monitoramento – 2017  

 

Acesso à água para consumo humano para a população pobre no meio rural (objetivo 0614).  

 

Para a ampliação do acesso à água para consumo para populações vulneráveis 
residentes no meio rural, somam-se esforços de vários órgãos do governo federal (Ministérios do 
Desenvolvimento Social, da Integração Nacional e do Meio Ambiente), para implantação de 
tecnologias sociais e/ou outros sistemas de abastecimento que garantam acesso à água de qualidade.  

No âmbito do Programa Cisternas, foram entregues, em 2017, mais de 47 mil 
tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano em todo país (destaque para as cisternas 
entregues para comunidades indígenas das etnias Maxakali e Xakriabá em Minas Gerais). 
Considerado o histórico de execução do programa desde seu início, já foram entregues 900 mil 
tecnologias de água para consumo humano. Em 2017, também foram entregues 1.637 cisternas para 
as escolas públicas rurais da região do semiárido.  

Reflexo da efetividade e viabilidade do Programa, em 2017, foram firmadas 14 novas 
parcerias, envolvendo recursos da ordem de R$ 170 milhões para a implantação de 34 mil novas 
tecnologias sociais de acesso à água, com destaque para a ampliação de parcerias e metas na 
Amazônia e atendimento de indígenas das etnias Guarani e Kaiowá no Mato Grosso do Sul, assim 
como foram atualizadas as especificações de 7 tecnologias e sistematizadas as de outras 8 novas 
tecnologias, como a cisterna telhadão e o microssistema de abastecimento de água para escolas (ver 
http://mds.gov.br/assuntos/seguranca-alimentar/acesso-a-agua-1/marco-legal-1.)  

Também foi firmado Acordo de Cooperação Técnica com o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), para implantação de tecnologias sociais de acesso 
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à água e outras ações visando à inclusão produtiva. Mais que a ampliação de metas, o acordo 
contribui para viabilizar a efetiva integração do Programa Cisternas com o Programa de Fomento às 
Atividades Produtivas Rurais, fortalecendo os instrumentos de inclusão produtiva rural. A partir do 
aporte de R$ 100 milhões do BNDES em contrato com a AP1MC, 6,8 mil novas famílias serão 
atendidas com tecnologias de acesso à água para produção de alimentos, das quais 2.380 receberão 
acompanhamento por dois anos associado a repasse de recursos não reembolsáveis do Programa de 
Fomento. 

 A tabela a seguir ilustra o acompanhamento das metas relativas ao objetivo em questão. 

 

Tabela 24 – Acesso à água para consumo humano para a população pobre no meio rural 
(objetivo 0614). 

Meta 
Meta 

Quantificável 
Unidade de 

Medida 

Meta 
Final 
PPA 

Quantidade 
Alcançada 

Data de 
Referência 

01Y1 – Implantar 8.000 
cisternas na escolas 

sim Cisternas 8000 3.141 29/12/2017 

01Y6 – Implantar cisternas de 
placa e outras tecnologias 
sociais de acesso à água para 
consumo humano 

sim 
Tecnologias 

sociais de acesso à 
agua 

 
96.813 29/12/2017 

01Y7 – Implantar 60 sistemas 
de dessalinização de água, 
incorporando cuidados técnicos, 
sociais e ambientais na gestão 
destes sistemas 

sim 
sistemas de 

dessalinização de 
água 

60 30 15/12/2017 

04QP – Implantar 13.000 
sistemas coletivos de 
abastecimento 

sim 
sistemas coletivos 
de abastecimento 

13000 497 31/12/2017 

Fonte: Siop, Espelho do Monitoramento – 2017  

 

Consolidação da implantação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
(Sisan) (objetivo 0377).  

 

O processo de fortalecimento do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional (Sisan) se dá por meio do aperfeiçoamento contínuo da gestão federativa, da 
intersetorialidade e da participação social. Quanto à relação federativa, além da adesão de todos os 
estados e do Distrito Federal (dos quais treze já possuem planos próprios de segurança alimentar e 
nutricional publicados), já aderiram 276 municípios, 64 em 2017.  

Com relação ao Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, este encontra-se 
em sua segunda edição, para o período 2016-2019, estando em plena execução e sendo objeto de 
constante monitoramento (existe um sistema próprio para tanto – Sisplansan – que foi 
aperfeiçoado).  

Também merece destaque a atuação da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar 
e Nutricional (Caisan), que, entre outros temas, tratou da estratégia contra perdas e desperdícios de 
alimentos e de compromissos a serem assumidos no âmbito da Década de Ação em Nutrição, 
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promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU). Além disso foi realizada uma oficina de 
trabalho sobre Desertos Alimentares no Brasil, que contou com a presença de 56 participantes entre 
pesquisadores e especialistas na temática, que debateram em que medida a caracterização dos 
desertos alimentares pode apoiar na elaboração ou fortalecimento de políticas públicas que 
favoreçam a construção de ambientes saudáveis. 

 Também em 2017, houve o processo de transição da gestão do Conselho Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) no qual foram designados novos membros da 
sociedade civil, além da nova presidência do conselho. 

A tabela a seguir ilustra o acompanhamento das metas relativas ao objetivo em questão. 

 

Tabela 25 – Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan) (objetivo 0377). 

Meta 
Meta 

Quantificável 
Unidade de 

Medida 

Meta 
Final 
PPA 

Quantidade 
Alcançada 

Data de 
Referência 

00TD – Promover a elaboração de 
Planos Estaduais de Segurança 
Alimentar e Nutricional (SAN) em 
todos estados 

sim 
Planos 

estaduais 
27 13 22/01/2018 

00TE – Promover a adesão de 600 
municípios ao Sistema Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional 
(Sisan), com prioridade aos 
municípios com população acima de 
200.000 habitantes 

sim Municípios 600 276 22/01/2018 

00TI – Realizar um Pacto Federativo 
pela garantia do Direito Humano a 
Alimentação Adequada (DHAA) com 
estados e municípios 

não 
    

Fonte: Siop, Espelho do Monitoramento – 2017  

 

Consumo de alimentos adequados e saudáveis (objetivo 1109).  

 

Um dos principais desafios atuais é o de promover a adoção de hábitos alimentares mais 
saudáveis por parte da população brasileira. O padrão de consumo alimentar dos brasileiros tem 
contribuído para um aumento expressivo do excesso e da obesidade, em todas as faixas etárias. 
Dados da pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito 
Telefônico (Vigitel), fornecido pelo Ministério da Saúde mostram que, em 2016, o excesso de peso 
já acometia 53,8% da população adulta do país, sendo maior entre homens (57,7%) do que entre 
mulheres (50,5%). Quanto à obesidade, 18,9% da população adulta do pais foi considerada obesa 
naquele ano (Índice de Massa Corporal igual ou superior a 30 kg/m2). O elevado percentual de 
excesso de peso afeta também as crianças: 1/3 delas já enfrenta o problema. O custo da obesidade 
para o Sistema Único de Saúde, em 2011, foi estimado em quase meio bilhão de reais.  

Em 2017, deu-se continuidade aos processos de articulação com os estados para ampliar 
as condições de oferta, disponibilidade e consumo para uma alimentação saudável e o combate ao 
sobrepeso e à obesidade, no escopo do Pacto pela Alimentação Saudável (Decreto nº 8.553/2015). 
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Esses processos de articulação evoluíram nos estados de Alagoas e Paraíba. Maranhão e Ceará estão 
em elaboração de suas propostas. Foram também disponibilizados às Caisans estaduais guia de 
orientação para adesão ao Pacto Nacional. 

No ano que passou também foi encerrado o ciclo de formação de profissionais e 
gestores afetos à temática da Educação Alimentar e Nutricional e às compras institucionais, por 
meio de parceria com a Universidade Federal de Ouro Preto e o Conselho Federal de Nutricionistas. 
Mais de mil profissionais foram formados em 2017, totalizando 1.476 profissionais concluintes ao 
final dos 15 ciclos realizados em todas as regiões do país.  

Também destacamos outras frentes de atuação responsáveis por fortalecer a agenda de 
promoção da alimentação adequada e saudável e prevenção das doenças associadas, como a 
participação nas agendas de pactuação voluntária de redução do açúcar em alimentos 
industrializados, coordenada pelo Ministério da Saúde, e a revisão dos parâmetros nutricionais do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar, além do lançamento do mapa colaborativo de feiras 
orgânicas em formato de aplicativo, fruto de colaboração do Ministério do Desenvolvimento Social 
com o Instituto de Defesa do Consumidor. 

A tabela a seguir ilustra o acompanhamento das metas relativas ao objetivo em questão. 

 

Tabela 26 – Consumo de alimentos adequados e saudáveis (objetivo 1109). 

Meta 
Meta 

Quantificável 

Unidade 
de 

Medida 

Meta 
Final 
PPA 

Quantidade 
Alcançada 

Data de 
Referência 

04DY – Reduzir o consumo regular de 
refrigerante e suco artificial de 20,8% para 14% 
da população, por meio de ações articuladas no 
âmbito da Câmara Interministerial de Segurança 
Alimentar e Nutricional (Caisan) 

sim % 14 16,5 31/12/2017 

04DZ – Ampliar de 36,5% para 43% o percentual 
de adultos que consomem frutas e hortaliças 
regularmente, por meio de ações articuladas no 
âmbito da Câmara Interministerial de Segurança 
Alimentar e Nutricional (Caisan) 

sim % 43 35,2 31/12/2017 

04E0 – Deter o crescimento da obesidade na 
população adulta, por meio de ações articuladas 
no âmbito da Câmara Interministerial de 
Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan) 

sim % 52,5 53,8 31/12/2017 

04E1 – Reduzir em 50% o número de casos 
novos de beribéri notificados, por meio de ações 
articuladas no âmbito da Câmara Interministerial 
de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan) 

sim % 50 0 31/12/2017 

Fonte: Siop, Espelho do Monitoramento – 2017  
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3.3.2. Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade 
da unidade 

 

3.3.2.1 Ações do OFSS 

 

Por se tratar, essencialmente, de área meio o principal programa sob gestão da UPC SE 
MDS é o Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Desenvolvimento Social. No entanto 
com a consolidação da SNPDH e SISP algumas ações vinculadas a programas temáticos passaram a 
integrar o rol de ações integrantes da prestação: 

  

Quadro 8 – Ações do OFSS – Ação 2000 - Administração da Unidade 
Valores em R$ 1,00 

Identificação da Ação 

Responsabilidade da UPC 

na execução da ação 

(X ) Integral      (     ) Parcial 

Código 2000 Tipo: Atividade 

Título  Administração da Unidade 

Objetivo  Não se Aplica      Código:  

Programa 

Programa de Gestão e Manutenção do 

Ministério do Desenvolvimento Social            

Código:             

2122          

Tipo: 7 – Gestão e 

Manutenção 

Unidade Orçamentária  55101 - Ministério do Desenvolvimento Social            

Ação Prioritária (     )Sim (   X )Não Caso positivo: (   ) PAC   (   ) Brasil sem Miséria (   ) Outras 

Lei Orçamentária do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

132.538.245  121.383.942  119.906.086   104.258.548 104.257.834  715  15.647.538 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Meta 

Prevista Reprogramada Realizada 

Não há Não há Não há Não há Não há 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1º 

janeiro  
Valor Liquidado 

Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

12.914.501 9.202.590 2.364.017 Não há Não há Não há 
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Análise de Desempenho 

 

O principal programa sob gestão da Secretaria Executiva é o 2122 - Programa de Gestão 
e Manutenção do Ministério do Desenvolvimento Social. 

A ação 2000 – Administração da Unidade em face de abarcar os principais contratos 
administrativos e de informática da Pasta, que equivale a 73% das despesas discricionárias do 
programa. 

Nesse sentido detalha-se a seguir a execução da ação 2000 constante do orçamento do 
exercício, distribuídos por áreas responsáveis: 

 

Tabela 27 - Execução da ação 2000 pela Subsecretaria e Assuntos Administrativos - SAA 
distribuídos por áreas responsáveis 

R$ 1,00 

Área do MDS 
Dotação 

(A) 
Empenhado 

 (B) 
Liquidado 

(C) 
Pago 
(D) 

% 
Emp. 
 (B/A) 

% 
Liq. 

 (C/A) 

% 
Pag. 

(D/A) 
CGLC - Coordenação-Geral de 
Licitações e Contratos 

80.956.739 79.963.197 68.653.247 68.653.247 99% 85% 85% 

ASCOM - Assessoria de 
Comunicação 

11.703.655 11.645.745 10.598.678 10.598.678 100% 91% 91% 

CGRH - Coordenação-Geral de 
Recursos Humanos 

9.082.429 8.656.025 8.643.031 8.642.317 95% 95% 95% 

DTI - Diretoria de Tecnologia da 
Informação 

19.446.516 19.446.516 16.186.952 16.186.952 100% 83% 83% 

CNPCT - Conselho Nacional de 
Povos e Comunidades Tradicionais 

194.603 194.603 176.640 176.640 100% 91% 91% 

TOTAL 121.383.942 119.906.086 104.258.548 104.257.834 99% 86% 86% 

Fonte: Tesouro Gerencial; Filtro: x Ação 2000 
 

As despesas constantes do quadro acima compreendem: serviços administrativos; 
pessoal temporário; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos da 
União; manutenção e conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados 
pelos órgãos da União; tecnologia da informação, sob a ótica meio, incluindo o apoio ao 
desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção 
(aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; 
promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas etc.; produção e edição 
de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais 
atividades-meio necessárias à gestão e administração da unidade. 

Cabe registrar que as despesas necessárias para manutenção dos programas finalísticos 
constam de orçamento próprio das respectivas unidades responsáveis pelas ações. 

No que diz respeito às despesas referentes aos espaços físicos ocupados em edifícios 
cuja gestão é de responsabilidade de outros órgãos, informa-se abaixo os valores descentralizados, 
em 2017, a título de cota condominial, para o Condomínio do Bloco C, F e do DNIT e, quanto ao 
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Bloco A, passou a ser administrada pelo MDS, por intermédio da Unidade Gestora 550025 – 
Condomínio Bloco “A”:  

 Condomínio do Bloco “F” – MF - 835.413,00 (PI 02000405080); 

 Condomínio do Bloco “A” – ME - 25.985,00 (PI 02000405036); 

 Condomínio do Bloco “C” – MPOG - 1.909.773,00 (PI 02000405037); 

 Condomínio Ocupação do DNIT – MTR - 1.291.692,00 (PI 02000405065). 

Por meio da Medida Provisória nº 726/2016, que promoveu a junção de alguns órgãos 
do Poder Executivo Federal e ocasionou alterações nos percentuais de ocupação do Condomínio do 
Bloco “A”, este Ministério de Desenvolvimento Social assumiu a Administração do Condomínio do 
Bloco “A” da Esplanada dos Ministérios, por meio de Ata de reunião realizada em 16 de junho de 
2016. 

A Portaria MARE nº 3044, publicada no Diário Oficial da União em 29 de setembro de 
1997, estabelece que o rateio das despesas do condomínio deva ser percentualmente proporcional ao 
espaço ocupado por essa Unidade Condominial. 

Com relação aos valores inscritos em Restos a Pagar Não Processados de exercícios 
anteriores, no valor de R$ 15 milhões, destaca-se que os mesmos foram realizados ao longo do 
exercício, restando apenas 22% para serem saldados no decorrer do exercício de 2018, conforme 
detalhado no quadro a seguir: 

 

Tabela 28 – Restos a pagar da ação 2000 pela Subsecretaria e Assuntos Administrativos - SAA 
distribuídos por áreas responsáveis 

1,00 

UNIDADE INSCRITO / REINSCRITO CANCELADOS VALORES PAGOS VALORES A PAGAR 

CGRH 396.060 -411.219 9.441 0 

DTI 2.044.725 -377.379 1.006.646 660.700 

ASCOM 1.350.761 0 1.342.053 8.708 

CGLC 11.108.550 -1.575.419 6.853.772 2.654.759 

TOTAL:  14.900.096 -2.364.017 9.211.912 3.324.167 

Fonte: SIOP; Filtro: UO x Ação 2000 

 

Quadro 9 – Ações do OFSS – Ação 20IY- Promoção Internacional de Políticas e Ações de 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

Identificação da Ação 

Responsabilidade da UPC 
na execução da ação 

(X ) Integral      (     ) Parcial 

Código 20IY Tipo: Atividade 

Título 
Promoção Internacional de Políticas e Ações de Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome 

Iniciativa Ação sem iniciativa 

Objetivo 
Ação sem objetivo 

Código:  - 
 



130 

 

 

 

 

 

Programa 
2122 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério 
do Desenvolvimento Social e Agrário 

Código:                 
2122 

      Tipo: 
Manutenção 

Unidade Orçamentária 55101 - Ministério do Desenvolvimento Social - Administração Direta 

Ação Prioritária (     )Sim  ( X)Não Caso positivo: (   ) PAC   (   ) Brasil sem Miséria (   ) Outras 

Lei Orçamentária do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa 
Restos a Pagar do 

exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga 
Processado

s 
Não 

Processados 
          

713.317  
                                                                    

669.163  
                                   

664.334  
                                                          

664.334  
                           

664.334  
                                    
-    

0,00 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Meta 

Prev
ista 

Reprogr
amada 

Reali
zada 

Cooperação internacional realizada Unidade 3 3 3 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1º 
janeiro  

Valor 
Liquidado 

Valor Cancelado Descrição da Meta 
Unidade 

de 
medida 

Reali
zada 

1.879 (-4) Cooperação internacional - 
 

Fonte: SIOP 

 

Análise de Desempenho 

 

 Execução de despesas com contratados vinculadas ao 2º Acordo BIRD, o que representa 
77% do total empenhado e a Realização da II Reunião Extraordinária do Conselho de Segurança 
Alimentar e Nutricional da Comunidade dos Países de Língua portuguesa - CONSAN - CPLP. 
Projeto BRA/13/008, bem como reuniões relativas a presidência pro tempore brasileira do 
Mercosul, no período de 07 a 10 de novembro de 2017, em Brasília/DF. 

 

Tabela 29 - Execução do 2º BIRD 

Unidade 
Dotação 
Inicial 

Autorizada Empenhado Liquidado Pago % 

SESAN - Secretaria Nacional de Segurança 
Alimentar 

            -            123.945        123.945       123.945       123.945  19% 

CGLC - Coordenação Geral de Licitações e 
Contratos 

    195.778             27.679          26.838         26.838         26.838  4% 

SE - Secretaria  Executiva     517.539           517.539        513.551       513.551       513.551  77% 

    713.317           669.163       664.334      664.334      664.334  100% 
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Quadro 10 – Ações do OFSS – Ação 20GG - Promoção da Inclusão Produtiva de Famílias em 
Situação de Pobreza 

Identificação da Ação 

Responsabilidade da 
UPC na execução da 
ação 

( X ) Integral      (     ) Parcial 

Código 20GG Tipo: Atividade 

Título Promoção da Inclusão Produtiva de Famílias em Situação de Pobreza 

Iniciativa 
Ampliar oportunidades de inclusão produtiva, qualificação profissional e 
empreendedorismo para elevação da renda e emancipação socioeconômica das famílias em 
situação de vulnerabilidade e pobreza 

Objetivo 

Reforçar e qualificar o acesso com equidade das 
famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família aos 
direitos sociais básicos por meio de articulação com 
políticas sociais, prioritariamente nas áreas de Saúde, 
Educação e Assistência Social 

 
Código: 
0374 

Programa 
Inclusão social por meio do Bolsa Família, do Cadastro 
Único e da articulação de políticas sociais 

Código: 2019 Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária 55101 - Ministério do Desenvolvimento Social - Administração Direta 

Ação Prioritária (     )Sim (  X )Não Caso positivo: (   ) PAC   (   ) Brasil sem Miséria (   ) Outras 

Lei Orçamentária do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

  50.000.000  28.000.000    26.616.883   41.852   41.852    -     26.575.031  

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Meta 

Prevista Reprogramada Realizada 

Família Atendida Unidade  55.000 30.800  24.446  

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1º 
janeiro  

Valor 
Liquidado 

Valor Cancelado 
Descrição da 

Meta 
Unidade de medida Realizada 

- - - - - - 

Fonte: SIOP 
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Análise de Desempenho 

 

Conforme informado, a criação da Sisp exigiu um conjunto de medidas que visaram 
adequar a institucionalidade ao perfeito atendimento das novas competências legais estabelecidas, 
além de garantir a continuidade de ações já desenvolvidas. 

É relevante destacar que o lançamento do Plano de Inclusão Produtiva “Progredir”, por 
meio do Decreto Presidencial 9.160, de 26 de setembro de 2017, visou exatamente atender ao 
conjunto de competências estabelecidas pelo Decreto nº 8.949, de 29 de dezembro de 2016. As 
atividades preparatórias para o lançamento do Plano foram determinantes para que houvesse restrita 
execução orçamentária e forte atividade interna de elaboração, pesquisa, formulação e articulação 
da política social de inclusão produtiva no primeiro semestre de 2017. 

Com o lançamento do Plano, em setembro, verifica-se que a despesa liquidada e paga 
no exercício orçamentário concentrou-se nas demandas de passagens, diárias e de divulgação 
institucional, necessárias todas para a articulação e implementação inicial da nova política. 

Do montante empenhado e inscritos em restos a pagar para o OGU 2018, ressalta-se o 
destaque orçamentário de R$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais) direcionados ao 
Programa Acessuas Trabalho, da Secretaria Nacional de Assistência Social, para ampliação das 
metas de atendimento da população do Cadastro Único demandante de preparação para o mundo do 
trabalho, além de R$ 2.385.000 (dois milhões trezentos e oitenta e cinco mil reais) para 
contrapartida em acordo de cooperação com o BIRD de apoio a inclusão social e produtiva, R$ 
2.115.000,00 (dois milhões cento e quinze mil) para promoção da inclusão social e produtiva, além 
valores para despesas operacionais e administrativas da Sisp. 

 

 

Quadro 11 – Ações do OFSS – Ação 20TR - Apoio Financeiro Suplementar à Manutenção da 
Educação Infantil 

Identificação da Ação 

Responsabilidade 

da UPC na 

execução da ação 

( X ) Integral      (     ) Parcial 

Código 20TR                                                                                                  Tipo: Atividade 

Título  Apoio Financeiro Suplementar à Manutenção da Educação Infantil 

Iniciativa  0000 - Representa o próprio objetivo       

Objetivo 

Ampliar o atendimento escolar de qualidade em todas as etapas e modalidades da 

educação básica, em colaboração com os sistemas de ensino, com melhoria do fluxo 

escolar e da aprendizagem, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa na perspectiva 

da educação ao longo da vida e à formação cidadã, contemplando as especificidades da 

diversidade e da inclusão, e considerando as metas estabelecidas no Plano Nacional de 

Educação 2014-2024 

Código: 

1007 

Programa Educação de qualidade para todos               Código:    2080           Tipo: Temático 

Unidade 

Orçamentária 
55101 - Ministério do Desenvolvimento Social - Administração Direta 
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Ação Prioritária ( X )Sim (     )Não Caso positivo: (   ) PAC   (   ) Brasil sem Miséria (   ) Outras 

Lei Orçamentária do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

137.044.274 67.644.274 40.000.242 39.920.093 39.920.093 - 80.149 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Meta 

Prevista 
Reprograma

da 
Realizada 

 Criança atendida  Unidade 700.000  -  502.117  

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1º 

janeiro  
Valor Liquidado 

Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

- - - - - - 

Fonte: SIOP 

 

Análise de Desempenho 

O Programa Brasil Carinhoso teve execução de 99,8% do valor disponibilizado para a 

SNPDH. O valor repassado ao MEC ficou muito abaixo dos anos anteriores e do esperado pelos 

municípios. O restante do recurso somente não foi executado porque foi oferecido como crédito 

orçamentário ou contingenciado pela Secretaria-Executiva. 

Os recursos orçamentários da ação 20TR, em 2017, sofreram contingenciamento 

orçamentário, o que implicou na redução dos recursos inicialmente previstos na LOA de 2017 de 

R$ 137,04 milhões para R$ 40 milhões efetivamente disponibilizados para empenho. 

Em dezembro de 2017 o recurso da Ação 20TR - Brasil Carinhoso foi repassado aos 

municípios que se habilitaram, conforme estabelecido na Portaria Interministerial do Ministério do 

Desenvolvimento Social e da Educação de nº 04 de dezembro de 2017, onde dispõe sobre a forma, 

o acompanhamento e a implementação do apoio financeiro suplementar de que trata o art. 4º da Lei 

nº 12.722, de 3 de outubro de 2012, a partir do exercício de 2017. 

A norma definida considerou:  

i) aos critérios de elegibilidade dos municípios a serem contemplados, (ii) ao percentual 

calculado com base no piso nacional do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), definido conjuntamente pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social e Ministério da Educação, conforme disponibilidade 

financeira e (iii) ao público-alvo do programa (crianças de 0 a 48 meses beneficiárias do Programa 
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Bolsa Família, do Benefício de Prestação Continuada e com deficiência, de forma não cumulativa). 

Diante dessas mudanças, foram repassados R$ 39,92 milhões para os municípios que se 

habilitaram, representando execução de 29,13% do orçamento disponibilizado para o exercício de 

2017, o que permitiu atender 502.117 crianças beneficiárias do PBF, em 2.402 municípios elegíveis 

ao repasse financeiro. O valor repassado a cada um dos municípios representou 2,65% do valor do 

Fundo de manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 

de Educação (Fundeb), multiplicado pelo número de matrículas de crianças identificadas como 

público-alvo do programa. 

Em que pese a redução de 8,01% do percentual estabelecido para repasse (fixado em 

2,65%) e o desconto do saldo existente em conta (apenas dos municípios que se habilitaram ao 

repasse), a meta de 700.000 matrículas de crianças público-alvo do Brasil Carinhoso em creches foi 

parcialmente alcançada, abrangendo 502.117 crianças beneficiárias do PBF, BPC e com deficiência, 

conforme anteriormente citado. 

 

Quadro 12 – Ações do OFSS – Ação 217M - Desenvolvimento Integral na Primeira Infância – 
Criança Feliz 

Identificação da Ação 

Responsabilidade da UPC 

 na execução da ação 

(X) Integral      (     ) Parcial 

Código 217M                                                                                        Tipo: Atividade 

Título  Desenvolvimento Integral na Primeira Infância – Criança Feliz 

Iniciativa  0000 - Representa o próprio objetivo 

Objetivo 

Manter, ampliar e qualificar os serviços e programas de Proteção Social 

Básica e Especial ofertados às famílias e indivíduos em situação de 

vulnerabilidade e risco social e pessoal    

Código: 

0370 

Programa 
Consolidação do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS)  

Código:  

2037 

Tipo: 

Temático 

Unidade Orçamentária  55101 - Ministério do Desenvolvimento Social - Administração Direta 

Ação Prioritária ( X   )Sim (     )Não Caso positivo: (   ) PAC   (   ) Brasil sem Miséria (   ) Outras 

Lei Orçamentária do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

328.982.986 239.993.146 211.726.407 174.483.664 174.483.664 0 37.242.743 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Meta 

Prevista Reprogramada Realizada 

Criança atendida  Unidade 808.028   - 189.172  
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 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1º 

janeiro  
Valor Liquidado 

Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

- - - - - - 

Fonte: SIOP 

 

Análise de Desempenho 

O Programa Criança Feliz - PCF foi instituído pelo Decreto n.º 8.869, de 5 de outubro 

de 2016, com caráter intersetorial e com o objetivo de promover o desenvolvimento integral das 

crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida. 

O PCF é coordenado pela Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento 

Humano do Ministério de Desenvolvimento Social, que articula ações das políticas de assistência 

social, saúde, educação, cultura e direitos humanos, tendo como fundamento a Lei nº 13.257, de 8 

de março de 2016 – Marco Legal da Primeira Infância. É implementado por meio de pactuação 

interfederativa, mediante adesão voluntária dos Estados e Municípios. 

Entre os principais objetivos do Programa estão: a promoção do desenvolvimento 

humano a partir do acompanhamento do desenvolvimento infantil integral, bem como a integração, 

ampliação e fortalecimento de políticas públicas voltadas para gestantes e crianças na primeira 

infância.  Para tanto, definiu-se a realização de visitas domiciliares periódicas, por profissional 

capacitado, como a principal estratégia para se atingir os objetivos traçados. 

São priorizadas gestantes e crianças de até 3 anos de idade beneficiárias do Programa 

Bolsa Família, crianças de até 6 anos que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e 

também as afastadas do convívio familiar por medida protetiva (crianças abrigadas). 

Sob a coordenação do Ministério do Desenvolvimento Social, um Comitê Gestor do 

Programa foi instituído, contando com a representação dos Ministérios da Saúde, Educação, Cultura 

e Direitos Humanos. A participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios se dá por 

meio de adesão ao Programa, processo iniciado no final do ano de 2016. Para a operacionalização 

do Programa, foi definido o repasse de recursos federais por meio do Fundo Nacional de 

Assistência Social aos respectivos Fundos Estaduais e Municipais.  

Na implantação do PCF os Estados designam multiplicadores que, após capacitados, 

ficam responsáveis por capacitar as equipes municipais de supervisores, difundindo a metodologia 

do PCF.  

O PCF tem dois pilares: i) a realização de visitas domiciliares por profissionais 

capacitados no conteúdo e metodologia definidos pela SNPDH e ii) a articulação intersetorial para o 

atendimento de demandas familiares identificadas nas visitas. 

As visitas domiciliares, sob responsabilidade dos municípios e Distrito Federal, devem 

ser: I - realizadas por Visitadores, profissionais de nível médio e superior, II - supervisionadas por 



136 

 

 

 

 

 

Supervisores, profissionais de nível superior que devem ter o Centro de Referência da Assistência 

Social – CRAS como referência ; III - referenciadas no CRAS, que deverá articular sua oferta com 

os demais serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas intersetoriais, visando a 

atenção à integralidade das demandas das famílias. 

O planejamento das visitas domiciliares observa diagnósticos socioterritoriais, tendo o 

CRAS como referência no território para a gestão das ações do Programa, devendo contemplar o 

atendimento às crianças de crianças de 0 a 6 anos, em acolhimento familiar ou em abrigos, pois 

estas são extremamente vulneráveis. As visitas domiciliares consideraram o contexto familiar, as 

necessidades e potencialidades das famílias e possibilitar suportes e acessos para fortalecer sua 

função protetiva e o enfrentamento de vulnerabilidades  

No âmbito estadual, a maior parte das Unidades da Federação aderiu ao Programa em 

2016/2017, não participando apenas Minas Gerais e Santa Catarina, . As exceções ocorreram pela 

não aprovação dos respectivos Conselhos Estaduais de Assistência Social, critério exigido no ato da 

adesão. O financiamento das ações para os Estados foi realizado em parcela única em 2016/2017 no 

montante total de R$ 19,4 milhões. 

No âmbito municipal, o Programa contou com três etapas de adesão, a primeira 

realizada em fevereiro, a segunda em agosto e a terceira em dezembro de 2017 que se estenderá até 

julho de 2018, conforme informações dispostas no quadro abaixo:  

 

Tabela 30 – Etapas do Programa Criança Feliz em 2017 

Nº de municípios que participam do 

Programa 2017 

2.364 em fevereiro e 142 em agosto e 39 em 

dezembro, totalizando 2.545 municípios 

Valores repassados aos municípios 2017: R$ 173,38 milhões 

Metas pactuadas pelos municípios 2017: 401.150 metas 

Municípios que iniciaram as visitas em 23 

Unidades da Federação 2017: 

1.755 municípios 

Crianças e gestantes que já estão sendo 

atendidas: 

189.172 indivíduos 

 

Para 2018 os desafios do programa são ainda maiores. Com cerca de R$ 490 milhões 

aprovados na LOA 2018, o PCF deve chegar em torno de 800 mil metas pactuadas. É necessário 

ampliar o número de municípios participantes do PCF que devem aderir em 2018, bem como 

fortalecer aqueles que já iniciaram as suas atividades em 2017. De forma complementar a realização 

das visitas domiciliares, buscando a qualificação e aperfeiçoamento da oferta do PCF, novas ações 

de capacitação e educação permanente estão em curso, com destaque para o tema de “brinquedos e 

brincadeiras”. 
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Por fim, o Programa Criança feliz compreende ainda ações de promoção da 

intersetorialidade, observada a articulação entre as políticas para a promoção do desenvolvimento 

integral das crianças na primeira infância e suas famílias, e a constituição dos Comitês federal, 

estadual e municipal do programa.  

Desta forma, o Programa Criança Feliz conta com Comitê Gestor Interministerial 

composto nos termos do art. 6º do Decreto nº 8.869, de 2016, e instituído pela Portaria nº 323, de 13 

de dezembro de 2016, do Ministério do Desenvolvimento Social. A efetivação da intersetorialidade 

dependerá ainda de uma agenda articulada no âmbito local, sendo de fundamental importância o 

papel dos Comitês Gestores Intersetoriais estaduais e municipais. 

É relevante salientar também, que o PCF tem como objetivo não descartar experiências 

anteriores já em desenvolvimento pelos entes federados, e sim envidar esforços para a promoção da 

articulação e sinergia das ações em curso das políticas de assistência social, saúde, educação, 

cultura e direitos humanos, que tenham como fundamento a Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016 – 

Marco Legal da Primeira Infância. Neste sentido destacam-se parcerias já firmadas em 2017 com o 

estado do Rio Grande do Sul e a prefeitura de Fortaleza. 

Em função do exposto, consideramos que a execução orçamentária do Programa 

Criança Feliz é considerada intermediária, considerando que os primeiros repasses ocorreram em 

março, após ter finalizado o período de aceite dos municípios ao Programa. Considerando a dotação 

inicial da Lei Orçamentária Anual líquida, a execução do Programa foi de 46%. No entanto, os 

meses de novembro e dezembro de 2017, em razão da sistemática do Programa, somente são pagos 

em 2018, o que aumentará o valor da execução para 55%, aproximadamente. 

 

Quadro 13 – Ações do OFSS – Ação 2015 - Funcionamento do Conselho de Recursos da 
Previdência Social 

Valores em R$ 1,00 

Identificação da Ação 

Responsabilidade da 
UPC 
na execução da ação 

( X  ) Integral      (    ) Parcial 

Código  2015 Tipo: Atividade 

Título Funcionamento do Conselho de Recursos do Seguro Social 

Iniciativa Representa o próprio objetivo 

Objetivo  
Garantir a Melhoria da Qualidade dos Serviços 
Previdenciários. 

Código: 0251 

Programa Previdência Social Código: 2061 Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária 55101 - Ministério do Desenvolvimento Social - Administração Direta 

Ação Prioritária  (  ) Sim (x) Não Caso positivo: (  )PAC  (  ) Brasil sem Miséria (  ) Outras 
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Lei Orçamentária 2016 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar Inscritos 2016 

Inicial Final Empenhada Liquidada Pago Processados 
Não  

Processados 

22.091.205 22.091.205 20.400.825 20.179.206 20.179.206 0 221.619 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 

Montante 

Previsto (ano) Reprogramado 
Realizado 

(ano) 

Processo analisado Unidade 420.000 420.000 354.747 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 
1/1/2016  

Valor 
 Liquidado 

Valor 
Cancelado 

Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

0 0 - – – – 

Fonte: SIOP 

 

Análise de Desempenho 

 

No ano de 2017, o CRSS recebeu do INSS 558.471 processos, e com as ações 
implementadas, foi possível analisar um total de 354.747, correspondendo ao percentual de 
aproximadamente 64% do estoque de processos recebidos; bem como, executar 84% da meta física 
estabelecida.  

A gestão orçamentária do ano de 2017 foi executada em 92%, indicando o cumprimento 
das metas estabelecidas pelo CRSS.   

A execução não foi total (100%) em decorrência da reavaliação dos mandatos de 
conselheiros que não foram renovados, tendo o quantitativo impactado diretamente no pagamento 
da remuneração dos processos analisados. 

Além disso, muitas ações para atender à reestruturação administrativa, que exigiu 
alterações frente à nova realidade e adequação ao processo de mudanças requeridas. Uma das 
principais dificuldades enfrentadas pelo Conselho foi o recebimento do elevado volume de 
processos de matéria médica. 

Principais ações implementadas no exercício de 2017: 

 alteração do fluxo recursal em razão dos benefícios por incapacidade (implantação 
no Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade - SABI pelo ATM); 
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 implementação da nova sistemática de concentração de períodos de mandatos;  
 adequações quanto aos critérios para seleção e manutenção de conselheiros 

(entrevista, Comitê de Avaliação);  
 redução de 94 conselheiros, após reanálise dos processos de nomeação (de 538 para 

442 membros). 

 

 

Quadro 14 – Ações do OFSS – Ação 4907 – Ouvidoria-Geral do Desenvolvimento Social  
Valores em R$ 1,00 

Identificação da Ação 

Código 4907  Tipo: Atividade 

Título Ouvidoria-Geral do Desenvolvimento Social  

Unidade Orçamentária  55101 - Ministério do Desenvolvimento Social  

Ação Prioritária (  ) Sim    ( X )Não  Caso positivo: (   )PAC  (   ) Brasil sem Miséria    (  ) Outras 

Lei Orçamentária Anual do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

16.836.868 20.883.602 19.733.448 17.684.814 17.684.814 0 2.048.634 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 

Meta 

Prevista 
Reprogramada 

(*) 
Realizada 

Pessoa Atendida Unidade 3.139.865 3.139.865 4.163.618 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas 

 Valor em 1º de janeiro  Valor Liquidado 
 Valor 

Cancelado 

Descrição da 

Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

861.524 751.323 (-514.953) 
Pessoa 

atendida 
unidade 0 

Fonte: SIOP 

 

 

Análise de Desempenho  

 

 A ação 4907-Ouvidoria-Geral do Ministério do Desenvolvimento Social é composta por 
dois Planos Orçamentários – PO:  
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 PO 001 - Serviços de Ouvidoria aos Usuários da Previdência Social, teve como 
execução física 251.153 manifestações de ouvidoria cadastradas do período de janeiro a 
dezembro, ou seja, 4,44% a mais do previsto para o período. No tocante ao Contrato 
Administrativo nº 04/2014, a execução financeira foi realizada linearmente e totalizou R$ 
6.514.250,77 mais restos a pagar em 2018 no montante de R$ 367.998,00 referente à repactuação 
contratual. 

 A execução da ação orçamentária se deu com a continuação dos serviços prestados, sendo 
cadastradas 251.153 manifestações, uma média de 20.929 manifestações mensais, das quais 
204.173 foram respondidas ao cidadão e 46.980 estão em andamento, ou seja, foram encaminhadas 
às áreas responsáveis e aguarda resposta para que seja enviada ao cidadão. 

 O desafio se deu em relação à migração do Sistema de Ouvidoria (SOUWeb, haja vista que 
foi necessário tornar o sistema indisponível para cadastro durante os dias 08, 09, 10 e 11 de 
dezembro. A suspensão ocorreu com o devido aviso prévio aos cidadãos e usuários internos e a 
migração foi realizada. 

 No entanto, as Centrais de Atendimento 135 (responsáveis por aproximadamente 65% dos 
cadastros) não estavam conseguindo acessar o sistema por medidas de segurança estabelecidas pela 
DATAPREV. Por esse motivo, a quantidade de manifestações cadastradas em dezembro foi inferior 
aos demais meses. 

  

 PO 002 – Ouvidoria do Desenvolvimento Social, assegura recursos para a 
manutenção de dois contratos administrativos: um contrato para a prestação de serviço telefônico 
fixo, na modalidade discagem gratuita (0800) – Contrato Administrativo n° 48/2014; o outro para 
assegurar a prestação de serviços especializados de Contact Center – Contrato Administrativo n° 
17/2013. 

Abaixo, demonstra-se os valores físicos e financeiros executados no âmbito do Contrato 
nº 17/2013: 

 

Tabela 31 - Valores físicos e financeiros executados no âmbito do Contrato nº 17/2013 

Execução Orçamentária   Execução Física 
Central de Relacionamento   Central de Relacionamento 

SERVIÇOS TOTAL %   SERVIÇOS TOTAL % 
Humano Receptivo    9.755.468,73 92%   Humano Receptivo 1.838.781 17% 
Humano Ativo  73.212,61  1%   Humano Ativo 16.537 0% 

Help Desk  640.688,29  6%   Help Desk 51.535 0% 
Multimeios  170.670,15  2%   Multimeios 16.498 0% 

Total 10.640.039,78 -   Total de Demandas Faturadas 1.923.351 - 

Ouvidoria Social   Ouvidoria Social 
SERVIÇOS TOTAL %   SERVIÇOS TOTAL % 

Humano Receptivo 295.563,83  79%   Humano Receptivo 55.710  15% 

Humano Ativo           18.660,64  5%   Humano Ativo 4.215  1% 
Help Desk   -   0%   Help Desk 0  0% 
Multimeios - total 60.393,51  16%   Multimeios 5.838  2% 
Total orçamentário 374.617,98 -   Total de Demandas Faturadas 65.763 - 

TOTAL  ORÇAM*   11.014.657,76  -   TOTAL  FÍSICO 1.989.114  - 

    Obs.: Os volumes e valores correspondem ao período de janeiro a dezembro de 2017.  
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O valor total corresponde às Notas fiscais atestadas pela fiscalização do Contrato, 
considerando glosas ao longo do ano. 

No tocante ao Contrato Administrativo n° 17/2013, a execução financeira, totalizou R$ 
10.562.002,99 (mais restos a pagar em 2018 no montante de R$ 684.882,18, referente aos valores 
das notas fiscais de dezembro). O valor da execução financeira inclui os atendimentos realizados na 
Central de Relacionamento e na Ouvidoria Social. Considerando apenas o valor pago pelos serviços 
relacionados à Ouvidoria Social, a execução financeira totalizou R$ 374.617,98, representando 
3,5% do montante total pago no âmbito daquele Contrato.  

A média de desembolso mensal referente aos serviços de Ouvidoria foi de R$ 
31.218,17. A análise da execução orçamentária da Ouvidoria, considerando as diferentes 
modalidades de atendimento previstas no Contrato n° 17/2013. Assim, os dois serviços mais 
representativos em termos financeiros, são a telefonia e o e-mail. No primeiro caso, foram pagos R$ 
295.563,83. Aproximadamente 78,9% da execução financeira da Ouvidoria estiveram concentradas 
em telefonia. O serviço de e-mail somou R$ 60.393,51, ou cerca de 16,2% do total. 

A meta física global, referente à ação 4907 foi de 1.989.114 atendimentos faturados. 
Esses atendimentos devem ser somados ao volume de consultas realizadas de forma eletrônica no 
0800 707 2003, totalizando 561.014 atendimentos. Isto significa que no ano de 2017, a Central de 
Relacionamento e a Ouvidoria Social realizaram 2.550.128 atendimentos. O quantitativo de 
demandas faturadas no ano, referentes aos serviços de Ouvidoria contemplados no Contrato n° 
17/2013, foi de 65.763, ou aproximadamente 3% do total da meta física executada. A telefonia e o 
e-mail, que são os serviços que concentram a maior parte dos recursos da Ouvidoria Social, 
registraram, respectivamente, 55.710 e 5.838 atendimentos faturados. A média mensal de 
atendimento faturado no ano foi de 5.480,25.  

Com relação ao Contrato de Telefonia (Contrato n° 48/2014), o desembolso anual 
correspondeu a R$ 910.953,00. (mais o restos a pagar em 2018, no montante de R$ 56.259.69, 
referente ao valore da nota fiscal de dezembro/2017). Foram atendidas 2.846.364 chamadas, sendo 
computados 13.233.643 minutos falados/faturado, no âmbito desse contrato. 

   

Quadro 15 – Ações do OFSS – Ação 4923 - Produção e Disseminação de Informação e 
Conhecimento para Gestão de Políticas de Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

Identificação da Ação 

Responsabilidade da 

UPC na execução da 

ação 

(    ) Integral      ( X ) Parcial 

Código   4923  Tipo:  Atividade 

Título 

- Avaliação e monitoramento de Políticas de Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

- Produção e Disseminação de Informação e Conhecimento para Gestão de Políticas de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

Iniciativa Sem iniciativa 

Objetivo Sem objetivo              Código: ND 

Programa 

2122 - Programa de Gestão e Manutenção do 

Ministério do Desenvolvimento Social 

Código:  

2122 

Tipo:  

7 – Gestão e 

Manutenção 
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Unidade Orçamentária 55101 - Ministério do Desenvolvimento Social - Administração Direta 

Ação Prioritária (     )Sim ( X )Não Caso positivo: (   ) PAC   (   ) Brasil sem Miséria (   ) Outras 

Lei Orçamentária do exercício 

Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar do exercício 

Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados 
Não 

Processados 

15.581.204 10.111.843 2.821.137 171.418 171.418 0 2.649.719 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 

Meta 

Prevista 
Reprograma

da 
Realizada 

Projeto implantado Unidade 8 3 1 

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

 Execução Orçamentária e Financeira   Execução Física - Metas  

 Valor em 1º 

janeiro  

Valor  

Liquidado 

Valor 

Cancelado 
Descrição da Meta 

Unidade de 

medida 
Realizada 

702.249 0 692.840 Projeto implantado Unidade 0 

Fonte: SIOP 

 

Tabela 32 - Execução por área. 

  LEI EMPENHADO LIQUIDADO PAGO RAPN PROC 

SNPDH 1.083.271 123.600 3.600 3.600 120.000 

SE 6.198.721 - - - - 

DTI 1.824.988 1.824.988 - - 1.824.988 

SAGI 1.004.863 872.549 167.818 167.818 704.731 

 
10.111.843 2.821.137 171.418 171.418 2.649.719 

 

Análise de Desempenho 

  

 R$123.600,00 - Recurso empenhado e inscrito em Restos a Pagar para contratação de 
serviço de consultoria no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica Internacional com a 
Unesco/BIRD e despesas om TI conforme segue: 
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Tabela 33 - Despesas de TI 

 Em R$1,00 

Despesas de TI valor 

Aquisição de 30 (trinta) servidores de rede - tipo 3 (CAS) para atender a diretoria de tecnologia da 
informação - DTI/MDS. 

584.970 

Aquisição de 20 (vinte) computadores do tipo workstation com 02 (dois)  monitores, para atender as 
necessidades da DTI/MDS. 

431.000,00 

Aquisição de mobiliário para atender a secretaria de gestão e avaliação da informação (SAGI) do 
MDS. 

298.936,00 

Aquisição de 10 (dez) notebooks ultrafino hídrico. (DTI). 80.240,00 

3? Termo aditivo ao contrato administrativo 30/2014 - prestação de serviços de administração de dados 
e de banco de dados para atender DTI/MDS. 

428.778,00 

  1.823.924,00 

 

3.3.2.2 Ações Não Previstas na LOA do Exercício – Restos a Pagar Não Processados – OFSS 

 

Por se tratar, essencialmente, de área meio o principal programa sob gestão da UPC SE 
MDS é o Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Desenvolvimento Social. No entanto 
com a consolidação da SNPDH e SISP algumas ações vinculadas a programas temáticos passaram a 
integrar o rol de ações integrantes da prestação 

 

Quadro 16 – Ações do OFSS – Ação 20TR- Apoio Financeiro Suplementar a Manutenção da Educação 
Infantil (MDS) 

Identificação da Ação 

Código 20TR   Tipo: Atividade     

Título Apoio Financeiro Suplementar a Manutenção da Educação Infantil (MDS) 

Iniciativa 

Apoio técnico, pedagógico e financeiro à rede física escolar pública para construções, 
reformas, ampliações e aquisições de equipamentos e mobiliário, inclusive para a formação 
dos profissionais da educação, garantindo acessibilidade e sustentabilidade socioambiental e 
atendendo às demandas e especificidades das etapas e modalidades da educação básica, 
considerando, inclusive, as populações do campo, quilombolas, indígenas, pessoas com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, a 
educação de jovens e adultos e a ampliação gradativa da educação em tempo integral 

Objetivo 

Elevar o atendimento escolar, por meio da promoção do acesso e da 
permanência, e a conclusão na educação básica, nas suas etapas e 
modalidades e de ensino, em colaboração com os entes federados, 
também por meio da ampliação e qualificação da rede física. 

Código:  0596 

Programa Educação Básica Código:  2030 
Tipo: 
Temático 

  

Unidade 
Orçamentária 

55101 - Ministério da Previdência Social 

Ação Prioritária ( X) Sim      (     )Não    Caso positivo: (     )PAC  (X) Brasil sem Miséria (  )Outras 
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Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

Valor em 1º de janeiro Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição 
da Meta 

Unidade 
de 

medida 
Realizado 

3,13 0,00 3,13 
Criança 
atendida 

Unidade - 

Fonte: SIOP 

 

Quadro 17 – Ações do OFSS – Ação 216K Aquisição de Insumos Estratégicos para Prevenção E 
Proteção 

Identificação da Ação 

Código 216K              Tipo:  Projeto     

Título Aquisição de Insumos Estratégicos para Prevenção E Proteção 

Iniciativa  Representa o próprio objetivo 

Objetivo 

Reforçar e qualificar o acesso com equidade das famílias beneficiárias 
do Programa Bolsa Família aos direitos sociais básicos por meio de 
articulação com políticas sociais, prioritariamente nas áreas de Saúde, 
Educação e Assistência Social 

Código:  

  
 
0374 

  

Programa 
Inclusão social por meio do Bolsa Família, 
do Cadastro Único e da articulação de 
políticas sociais 

Código: 2019 Tipo: Temático   

Unidade Orçamentária 55101 - Ministério da Previdência Social 

Ação Prioritária (X) Sim   (     )Não     Caso positivo: (     )PAC    (X ) Brasil sem Miséria (  )Outras 

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

Valor em 1º de janeiro Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da 

Meta 

Unidade 
de 

medida 
Realizado 

82.200.000,00 59.914.198,34 0,00 
Pessoa 

beneficiada- 
Unidade 498.281/mês 

Fonte: SIOP 

 

Análise de Desempenho 

 

 Lei nº 10.836, de 09/01/2004; Decreto nº. 5.209, de 17/09/2004; Decreto nº 8.232, de 

30/04/2014; Portaria MS nº 1.813, de 11/11/2015. 

 Trata-se de medidas adicionais de prevenção e de proteção às gestantes que integram 

famílias do Programa Bolsa Família, já que este público, em virtude de sua situação de 

vulnerabilidade social, não teria como arcar com as despesas com a prevenção individual da 

microcefalia sem prejuízo de outras despesas essenciais à sua subsistência.  
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 Para não agravar a situação econômica dessas famílias, foram previstas entre as ações 

intersetoriais constantes das frentes de trabalho do Plano Nacional de Enfrentamento ao Aedes 

aegypti e à Microcefalia a aquisição de insumos para prevenção e proteção individual de gestantes 

beneficiárias do Programa Bolsa Família, tais como repelentes de insetos para uso tópico. 

A execução é realizada pelo Ministério da Saúde, por meio de empenho no valor de R$82,2 milhões 

para atender 3.000.000.000 de horas de repelência.  

A aquisição das 3 bilhões de horas de repelência foi realizada no intuito de atendimento, às 

gestantes beneficiárias pelo Bolsa Família, por um período de 16 meses. 

Foram adquiridos 15.945.000 frascos de Repelente. Para cada atendimento mensal à 

gestante são necessários 2 frascos, logo o quantitativo adquirido será suficiente para realizar 

7.972.500 atendimentos durantes os 16 meses. Isso equivale à uma média de 498.281 gestantes 

atendidas por mês. Lembrando que uma mesma gestante poderá ser atendida por até 9 meses 

seguidos. 

 

Quadro 18 – Ações do OFSS – Ação 2587 - Serviços de Ouvidoria aos Usuários da Previdência 
Social 

Identificação da Ação 

Código 2587   Tipo: Atividade     

Título Serviços de Ouvidoria aos Usuários da Previdência Social 

Iniciativa 0000 - Representa o próprio objetivo 

Objetivo 0251 - Garantir a melhoria da qualidade dos serviços... Código:  0251 

Programa Previdência Social Código:  2061 Tipo: Temático 

Unidade Orçamentária 55101 - Ministério da Previdência Social 

Ação Prioritária (  ) Sim      ( X )Não   Caso positivo:  (     )PAC  (   ) Brasil sem Miséria   (   )outras 

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Meta 

Valor em 1º de janeiro Valor Liquidado 
Valor 

Cancelado 
Descrição da 

Meta 
Unidade 

de medida 
Realizado 

106.514,28 0,00 0,00 
Registro 

processado 
Unidade - 

Fonte: SIOP 

 

Análise de Desempenho 

Valor inscrito com finalidade de garantir o pagamento da repactuação solicitada no 
exercício 2016, o qual encontra-se em discussão. 
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3.3.3 Fatores intervenientes no desempenho orçamentário 

 

A dotação inicial designada ao conjunto de ações sob responsabilidade das unidades 
integrantes da UPC SE, foi de R$811 milhões, montante esse que sofreu ajustes decorrentes de 
créditos suplementares para atender as demandas do MDS, encerrando 2017 com valor autorizado 
de R$632 milhões, com percentual empenhado de 90% e liquidado/pago de 73%.   

Como evento positivo em 2017, no que pese o contingenciamento que atingiu o MDS, 
as ações do programa de gestão foram, na medida do possível, preservadas de modo a não 
impactarem as políticas finalísticas da Pasta. 

Cabe enfatizar que não ocorreram alterações significativas na execução orçamentária 
neste exercício em relação ao anterior, tanto nos créditos originários da UPC, assim como nos 
créditos executados diretamente e os executados por movimentação.  Tal desempenho é 
consequência da contínua melhoria de gestão na UPC, mesmo com o contingenciamento e as 
limitações de empenho nas despesas administrativas. 

 

3.3.4 Obrigações assumidas sem respectivo crédito autorizado no orçamento 

 

Quadro 19 - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos 
Valores em R$ 1,00 

Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 

21111.0102 Décimo terceiro salário a pagar 

Linha Detalhe 

UG Credor (CNPJ/CPF) 
Saldo Final em 

31/12/2016 

Movimento 

Devedor 
Movimento Credor 

Saldo Final em 

31/12/2017 

550006 - 4.895.555,43 0,00 5.783.665,01 10.679.220,44 

Fonte: SIAFI 

 

Quadro 20 - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos 
Valores em R$ 1,00 

Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 

21111.0103 Férias a pagar 

Linha Detalhe 

UG Credor (CNPJ/CPF) 
Saldo Final em 

31/12/2016 

Movimento 

Devedor 

Movimento  

Credor 

Saldo Final em 

31/12/2016 

550006 - 3.013.608,79 0,00 1.755.444,89 4.769.053,68 

Fonte: SIAFI 
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3.3.4.1 Análise Crítica 

 

21111.0102 - Decimo Terceiro Salário a Pagar e 21111.0103 – Férias a Pagar 

Com relação as provisões mensais de férias e 13º salário que são realizadas em folha de 
pagamento, informa-se que os valores a serem provisionados são extraídos do relatório DDP, porém 
os valores para estorno não constam do referido relatório. 

A baixa das provisões são efetuadas sempre no final de cada exercício, mas devido à 
grande demanda ocasionada no final e começo de ano na área de gestão de pessoas, as baixas não 
foram feitas no período correto, conforme normas de encerramento de exercício. 

Após a constatação do problema foram efetuados as devidas baixas para sanar as 
pendências. 

 

3.3.5 Restos a pagar de exercícios anteriores 

 

Quadro 21 - Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores  
R$ 1,00 

Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar não Processados Liquidados 

Ano de 

Inscrição 

Montante em 1º de 

janeiro do ano X 

( a ) 

Pagos 

( b ) 

Cancelados 

( c ) 

Saldo a pagar 31/12 do 

ano X 

(d) = (a-b-c) 

2016 9.322  9.322  -  -  

Restos a Pagar Não Processados  

Ano de 

Inscrição 

Montante em 1º de 

janeiro do ano X 

(e) 

Liquidados 

(f) 

Pagos 

(g) 

Cancelados 

(h) 

Saldo a pagar 31/12 do 

ano X 

(i) = (e-g-h) 

2012 56.482  - - 56.482 - 

2014 99.369 - - 99369 - 

2015 2.491.349 - - 2.491.349 - 

2016 17.911.507 10.245.393 10.245.393 4.171.801 3.494.313 

20.558.708  10.245.393 10.245.393 6.819.002 3.494.313 

Fonte: SIOP 

 

3.3.5.1 Análise Crítica 

 

Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar não Processados Liquidados 

 

 2016:  9.322,00 – Saldos de empenhos para despesas com telefonia - Pago em 2017. 
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Restos a Pagar Não Processados 

Tipo de Despesa  Inscrito   Liquidado   Pago   Cancelado   A pagar  

Despesas de Pessoal, auxílios a 
servidores, plano de saúde, 
capacitações 

4.316.482 158.709 158.709 4.157.172 600 

Passagens 576.430 5.319 5.319 - 571.111 

Callcenter 584.596 584.596 584.596 - - 

Material Permanente 1.371.887 1.011.926 1.011.926 - 359.961 

Obras e Reformas 928.617 782.510 782.510 - 146.107 

Despesas manutenção: energia, 
correios, imprensa nacional, água e 
esgoto, telefonia, etc. 

10.133.495 7.702.333 7.702.333 14.628 2.416.534 

  17.911.507      10.245.393   10.245.393   4.171.801   3.494.313  

    Fonte: SIOP 

 

Nos exercícios de 2015 e 2016, os saldos em restos a pagar não processados são resultantes 

de diversos empenhos em aberto. Neste sentido, foram encaminhados e-mails às unidades 

responsáveis solicitando manifestação dos gestores no sentido de pagar ou cancelar os saldos 

remanescentes. 

Sobre o assunto, em 2 de janeiro de 2018, a SPO encaminhou o Memorando-circular nº 

02 solicitando que as unidades avaliassem a necessidade de manutenção ou cancelamento dos 

saldos. 

Do valor a pagar em 31/12/2017 será cancelado o valor de 2.097.768,00 (60%), 

referente a despesa da área de Tecnologia de Informação/DTI. 

 2012: 56.482,24 - Despesas com Publicidade – saldo cancelado. 

 2014 - 99.369,46 - Despesas com Publicidade – saldo cancelado. 

 2015: 2.491.349,00 – Saldos de empenhos de diversas despesas de manutenção, tais 
como: Correios, Imprensa Nacional, Telefonia, Callcenter e Ouvidoria, limpeza, 
reformas, despesas de TI, os quais foram cancelados, haja vista não existir pendencia 
do exercício.  

 2016  

a) Inscrito - Valores inscritos para diversas despesas de manutenção, tais como: 
Pessoal e Auxílios, Passagens, Callcenter e Ouvidoria, Material Permanente, 
Reformas, Correios, Imprensa Nacional, Telefonia, limpeza, reformas, despesas de 
TI.  

b) Pagos - Do valor inscrito foram pagos 49,83% durante o exercício. 

c) Cancelado – Foram cancelados 33,17% do valor inscrito, sendo 99,65% 
referente às despesas de Recursos Humanos. 
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d) A pagar – Apenas 17,00 % permaneceram inscritos para 2018 e referem-se 
basicamente as despesas com manutenção e TI. 
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3.3.6 Execução descentralizada com transferência de recursos 

 

Os quadros e análises proferidas neste tópico abrangem todas unidades integrantes da 
UPC SE. 

 

3.3.6.1 Visão gerencial dos instrumentos de transferência e dos montantes transferidos 

Quadro 22 – Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos 
três exercícios 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Secretaria Executiva MDS 

Modalidade 

Quantidade de 

Instrumentos Celebrados  
Montantes Repassados no Exercício (em 1,00) 

2017 2016 2015 2017 2016 2015 

Termo de Cooperação - 1 - - 104.628 - 

Totais - 1 - - 104.628 - 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Coordenação Geral de Logística e Contratos MDS 

Modalidade 

Quantidade de 

Instrumentos Celebrados 
Montantes Repassados no Exercício (em  1,00) 

2017 2016 2015 2017 2016 2015 

Termo de Cooperação 9 1 4 4.489.184 1.173.737 4.160.680 

Totais 9 1 4 4.489.184 1.173.737 4.160.680 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Coordenação Geral de Recursos Humanos MDS 

Modalidade 

Quantidade de 

Instrumentos Celebrados 
Montantes Repassados no Exercício (em 1,00) 

2017 2016 2015 2017 2016 2015 

Termo de Cooperação 2 4 1 79.850 71.311 45.780 

Totais 2 4 1 79.850 71.311 45.780 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: II Projeto de Apoio ao PBF e ao CNDS 

Modalidade 

Quantidade de 

Instrumentos Celebrados 
Montantes Repassados no Exercício (1,00) 

2017 2016 2015 2017 2016 2015 

Termo de Cooperação - - 1 - - 600.000 

Totais - - 1 - - 600.000 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Secretaria de Inclusão Social e Produtiva 

Modalidade Quantidade de Montantes Repassados no Exercício (1,00) 
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Instrumentos Celebrados 

 2017 2016 2015 2017 2016 2015 

Termo de Cooperação - 1 - - 300.000 - 

Totais - 1 - - 300.000 - 

 

3.3.6.2 Visão gerencial da prestação de contas dos recursos pelos recebedores 

 

Quadro 23 – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ nas 
modalidades de convênio, contratos de repasse e instrumentos congêneres. 

Valores em R$ 1,00 
Unidade Concedente 

Nome: Secretaria Executiva MDS 

Exerc da 
Prestação 

das Contas 
Quantitativos e Montante Repassados 

Instrumentos (Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios 
Termos de 

Cooperação 
Contratos de 

Repasse 

Exerc do 
Relatório 
de Gestão 

Contas Prestadas 
Quantidade - - - 

Montante Repassado - - - 
Contas NÃO 

Prestadas 
Quantidade - - - 

Montante Repassado - - - 

Exercícios 
Anteriores 

Contas NÃO 
Prestadas 

Quantidade - 2 - 
Montante Repassado - 133.716 - 

Nome: Coordenação Geral de Logística e Contratos MDS 

Exerc da 
Prestação 

das Contas 
Quantitativos e Montante Repassados 

Instrumentos (Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios 
Termos de 

Cooperação 
Contratos de 

Repasse 

Exerc do 
Relatório 
de Gestão 

Contas Prestadas 
Quantidade - - - 

Montante Repassado - - - 
Contas NÃO 

Prestadas 
Quantidade - 9 - 

Montante Repassado - 4.489.184 - 

Exercícios 
Anteriores 

Contas NÃO 
Prestadas 

Quantidade - 10 - 
Montante Repassado - 19.875.838 - 

Nome: Coordenação Geral de Recursos Humanos MDS 

Exerc da 
Prestação 

das Contas 
Quantitativos e Montante Repassados 

Instrumentos (Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios 
Termos de 

Cooperação 
Contratos de 

Repasse 

Exerc do 
Relatório 
de Gestão 

Contas Prestadas 
Quantidade - 1 - 

Montante Repassado - 32.000 - 

Contas NÃO 
Prestadas 

Quantidade - 1 - 

Montante Repassado - 3.505 - 

Exercícios 
Anteriores 

Contas NÃO 
Prestadas 

Quantidade - 2 - 
Montante Repassado - 229.398 - 

Nome: II Projeto de Apoio ao PBF e ao CNDS  

Exerc da 
Prestação 

das Contas 
Quantitativos e Montante Repassados 

Instrumentos (Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios 
Termos de 

Cooperação 
Contratos de 

Repasse 

Exerc do 
Relatório 
de Gestão 

Contas Prestadas 
Quantidade - - - 

Montante Repassado - - - 

Contas NÃO 
Prestadas 

Quantidade - - - 

Montante Repassado - - - 

Exercícios Contas NÃO Quantidade - 1 - 



152 

 

 

 

 

 

Anteriores Prestadas Montante Repassado - 600.000 - 

Nome: II Projeto de Apoio ao PBF e ao 

Exerc da 
Prestação 

das Contas 

Quantitativos e 
Montante 

Repassados 

Instrumentos 
(Quantidade e 

Montante Repassado) 

Instrumentos (Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios 
Termos de 

Cooperação 
Contratos de 

Repasse 

Exerc do 
Relatório 
de Gestão 

Contas Prestadas 
Quantidade - - - 

Montante Repassado - - - 

Contas NÃO 
Prestadas 

Quantidade - - - 

Montante Repassado - - - 

Exercícios 
Anteriores 

Contas NÃO 
Prestadas 

Quantidade - 1 - 

Montante Repassado - 300.000 - 

Fonte: Siafi Operacional e SAA 

 

  

3.3.6.3. Visão gerencial da análise das contas prestadas 

 

Quadro 24 - Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório 
de gestão 

Valores em R$ 1,00 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Secretaria Executiva MDS 

Contas apresentadas ao repassador no exercício de 

referência do relatório de gestão 

Instrumentos 

Convênios 
Contratos de 

repasse 

Termos de 

Cooperação 

Contas analisadas 

Quantidade aprovada - - - 

Quantidade reprovada - - - 

Quantidade de TCE 

instauradas - - - 

Montante repassado (R$) - - - 

Contas NÃO 

analisadas 

Quantidade - - - 

Montante repassado (R$) - - - 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Coordenação Geral de Logística e Contratos MDS 

Contas apresentadas ao repassador no exercício de 

referência do relatório de gestão 

Instrumentos 

Convênios 
Contratos de 

repasse 

Termos de 

Cooperação 

Contas analisadas 

Quantidade aprovada - - - 

Quantidade reprovada - - - 

Quantidade de TCE 

instauradas - - - 

Montante repassado (R$) - - - 

Contas NÃO 

analisadas 

Quantidade - - 2 

Montante repassado (R$) - - 1.150.586,00 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Coordenação Geral de Recursos Humanos MDS 

Contas apresentadas ao repassador no exercício de Instrumentos 
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referência do relatório de gestão 
Convênios 

Contratos de 

repasse 

Termos de 

Cooperação  

Contas analisadas 

Quantidade aprovada - - 3 

Quantidade reprovada - - - 

Quantidade de TCE 

instauradas - - - 

Montante repassado (R$) - - 80.103 

Contas NÃO 

analisadas 

Quantidade - - 3 

Montante repassado (R$) - - 261.398 

Nome: II Projeto de Apoio ao PBF e ao CNDS 

Contas apresentadas ao repassador no exercício de 

referência do relatório de gestão 

Instrumentos 

Convênios 
Contratos de 

repasse 

Termos de 

Cooperação  

Contas analisadas 

Quantidade aprovada - - - 

Quantidade reprovada - - - 

Quantidade de TCE 

instauradas - - - 

Montante repassado (R$) - - - 

Contas NÃO 

analisadas 

Quantidade - - - 

Montante repassado (R$) - - - 

Nome: II Projeto de Apoio ao PBF e ao CNDS 

Contas apresentadas ao repassador no exercício de 

referência do relatório de gestão Instrumentos 

  Convênios 
Contratos de 

repasse 

Termos de 

Cooperação  

Contas analisadas 

Quantidade aprovada - - - 

Quantidade reprovada - - - 

Quantidade de TCE 

instauradas - - - 

Montante repassado (R$) - - - 

Contas NÃO 

analisadas 
Quantidade 

- - 1 

 Montante repassado (R$) - - 600.000 

Fonte: Siafi Operacional e SAA 
 

 

Quadro 25 - Perfil dos atrasos na análise das contas prestadas por recebedores de recursos 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Secretaria Executiva/ MDS 

Instrumentos da transferência 

Quantidade de dias de atraso na análise das contas 

Até 30 dias De 31 a 60 

dias 

De 61 a 90 

dias 

De 91 a 120 

dias 

Mais de 

120 dias 

Convênios - - - - - 

Contratos de Repasse - - - - 1 

Termos de Cooperação - - - -  - 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Coordenação Geral de Logística e Contratos MDS 

Instrumentos da transferência Quantidade de dias de atraso na análise das contas 
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Até 30 dias De 31 a 60 

dias 

De 61 a 90 

dias 

De 91 a 120 

dias 

Mais de 

120 dias 

Convênios - - - - - 

Contratos de Repasse - - - - - 

Termos de Cooperação  - - - - - 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Coordenação Geral de Recursos Humanos MDS 

Instrumentos da transferência 

Quantidade de dias de atraso na análise das contas 

Até 30 dias De 31 a 60 

dias 

De 61 a 90 

dias 

De 91 a 120 

dias 

Mais de 

120 dias 

Convênios - - - - - 

Contratos de Repasse - - - - - 

Termos de Cooperação - - - - - 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: II Projeto de Apoio ao PBF e ao CNDS 

Instrumentos da transferência 

Quantidade de dias de atraso na análise das contas 

Até 30 dias De 31 a 60 

dias 

De 61 a 90 

dias 

De 91 a 120 

dias 

Mais de 

120 dias 

Convênios - - - - - 

Contratos de Repasse - - - - - 

Termos de Cooperação - - - - - 

Fonte: Siafi Operacional e SAA 

 

3.3.6.4. Análise Crítica 

 

Não houve oscilações significativas na quantidade e no volume de recursos transferidos 
nos últimos exercícios nas Unidades Gestoras da UPC SE. 

As transferências efetuadas pelo MDS visam otimizar os recursos disponíveis, na 
medida em que se busca parcerias especializadas em assuntos diversos de interesse desta Pasta, sem 
necessidade de criação de instrumentos próprios, como, por exemplo, capacitação de servidores, 
onde se utiliza a estrutura da ENAP e pesquisas diversas, utilizando-se ferramentas específicas do 
IBGE. 

No exercício 2017 as situações de prestações de contas identificadas em atraso, 
especialmente na UG CGLC, estão sendo tomadas providências no sentido de regularizar a 
prestação de contas junto aos parceiros da Pasta. 

Como em exercícios anteriores, as Unidades Gestoras da SE não têm realizado 
transferências por meio de convênios, apenas por meio de termos de execução descentralizada. 
Nesta forma de transferência a operacionalização tem sido efetuada pelas Unidades Gestoras 
recebedora dos recursos. Tal procedimento tornou as operações mais eficientes. 

Como orientação administrativa, as Unidades Gestoras da SE não realizam 
transferências por meio de convênios, apenas por meio de termos de cooperação. Desta forma se 
transfere a operacionalização de serviços especializados utilizando-se da estrutura das Unidades 
Gestoras recebedoras dos recursos da própria estrutura do governo com os mesmos mecanismos de 
controle e acompanhamento dos gastos. 
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 Em todos os processos foi instruído despacho, solicitando a viabilização da execução 
dos TED, com posterior prestação de conta até o final do exercício. Após essa solicitação, foram 
enviados e-mails às áreas demandantes diminuindo, consideravelmente, a inadimplência.  

 Dos Termos de Execução Descentralizada, solicitados no exercício de 2017, cinco estão 
com vigência expirada, conforme quadro a seguir. 
 

Quadro 26 - Termos de Execução Descentralizada pendentes em 2017 

TC Nº TED VIGÊNCIA PROCESSO RECEBEDORA OBJETO VALOR  

TC - 
01/2013    

674567 
15/05/2013 
28/02/2017 

71000.031381/2013-40 

Universidade Federal 
do Rio Grande do sul - 
UFRGS UG:153114 / 
15235 

Capacitação e técnicas 
para avaliação de 
programas e ações do 
MDS. 

1.815.000 

TED - 
04/2014  

682161 
18/11/2014 
31/10/2017 

71000.122345/2014-75 

Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul. 
UFRGS - 
UG:153114/15235 

Implementação da política 
nacional de educação 
permanente do SUAS 

2.116.990 

TED - 
05/2014  

682305 
03/12/2014 
31/12/2016 

71000.016010/2014-19 
Fundação Oswaldo 
Cruz (fiocruz) 
ug:254420/25201 

Apoiar a construção de 
projetos pedagógicos 

1.500.000 

TED - 
02/2017   

689328 
04/05/2017 
31/12/2017 

71000.035217/2017-35 

Escola De 
Administração 
Fazendária - ESAF 
UG:170009/00001 

Capacitar técnicos e 
instrutores que atuem na 
gestão do (PBF) 

38.131 

TED - 
02/2017   

690028 
18/07/2017 
16/09/2017 

71000.020776/2017-41 
Fundação Nacional Do 
Índio- Funai - 
UG:194088 / 19208 

Implantação do programa 
bolsa família em 
comunidades indígenas 

22.451 

Fonte: SAA/CEOF 

 
 A Unidade Gestora da CGLC, sabedora dos prazos regulamentares, solicitou ás áreas 
técnicas responsáveis a devida prestação de contas visando  de está providenciando, junto às áreas 
responsáveis, a regularização. 

 

3.3.6.5. Informações sobre a estrutura de pessoal para análise das prestações de contas 

 

As Unidades Gestoras da SE não realizam transferências por meio de convênios, apenas 
por meio de termos de execução descentralizada. Desta forma de transferência a operacionalização 
dá-se com o auxílio da estrutura das Unidades recebedoras dos recursos. 
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3.3.7 Informações sobre a execução das despesas 

 

3.6.7.1. Despesas Totais por Modalidade de Contratação 

 

Quadro 27 - Despesas por Modalidade de Contratação – Unidade Orçamentária 55101 MDS 

Modalidade de Contratação 
Despesa executada Despesa paga 

2016 % 2017 %  2016  % 2017 % 

1.    Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)          128.644.626  0,44%         162.759.378  0,55%          104.855.856  0,00%        110.348.066  0,38% 

a)    Convite                              -   0,00%                             -   0,00%                              -   0,00%                            -   0,00% 

b)    Tomada de Preços                              -   0,00%                             -   0,00%                              -   0,00%                            -   0,00% 

c)     Concorrência              12.132.822  0,04%             31.564.473  0,11%              10.608.034  0,04%            10.571.429  0,04% 

d)    Pregão             116.451.839  0,40%           131.180.765  0,45%              94.187.857  0,33%            99.762.497  0,34% 

e)     Concurso                              -   0,00%                             -   0,00%                              -   0,00%                            -   0,00% 

f)     Consulta                              -   0,00%                             -   0,00%                              -   0,00%                            -   0,00% 

g)    Regime Diferenciado de Contratações Públicas                     59.965  0,00%                    14.140  0,00%                     59.965  0,00%                   14.140  0,00% 

2.     Contratações Diretas (h+i)          196.774.922  0,67%         156.651.164  0,53%          134.912.082  0,47%        103.377.297  0,36% 

h)     Dispensa            183.062.147  0,63%           139.161.026  0,47%            125.988.179  0,44%            91.029.034  0,31% 

i)    Inexigibilidade              13.712.775  0,05%             17.490.138  0,06%                8.923.904  0,03%            12.348.262  0,04% 

3.     Regime de Execução Especial                    10.484  0,00%                    14.313  0,00%                    10.484  0,00%                   13.558  0,00% 

j)      Suprimento de Fundos                     10.484  0,00%                    14.313  0,00%                     10.484  0,00%                   13.558  0,00% 

4.     Pagamento de Pessoal (k+l)            80.469.504  0,28%         102.538.211  0,35%            76.464.305  0,27%        101.846.242  0,35% 

k)      Pagamento em Folha              78.123.138  0,27%              99.978.047  0,34%               74.432.083  0,26%             99.286.793  0,34% 

l)    Diárias                 2.346.366  0,01%               2.560.163  0,01%                2.032.222  0,01%              2.559.449  0,01% 

5.     Total das Despesas acima (1+2+3+4)          405.899.536  1,39%         421.963.065  1,44%          316.242.728  1,11%        315.585.162  1,09% 

6. Outros - Não se Aplica (Bolsa Família)    28.792.451.010  98,61%    28.941.100.996  98,56%    28.275.151.733  98,89%   28.613.144.490  98,91% 

7.     Total das Despesas da UPC (5+6)    29.198.350.546  100,00%    29.363.064.062  100,00%    28.591.394.460  100,00%   28.928.729.652  100,00% 

Fonte: SIOP Consulta: UO 
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A dotação inicial da Unidade Orçamentária 55101 foi de R$31,3 bilhões, a qual sofreu 
alterações orçamentárias para atender demandas internas, bem como das demais Unidades 
Orçamentárias sob responsabilidade do MDS. 

Desse modo, a dotação final autorizada foi de R$29,6 bilhões, dos quais foram 
empenhados 99,02%, liquidados 97,73% e pago 97,56%. 

Do orçamento aprovado na LOA 2017 para o MDS, 96,2 % destina-se a despesas 
primárias obrigatórias (folha de pessoal e auxílios aos servidores, transferência de renda às famílias 
em condição de pobreza e extrema pobreza - bolsa família) e, apenas, 3,5% às despesas primárias 
discricionárias (despesas com manutenção e ações finalísticas), conforme segue: 

 

Gráfico 1 - Composição da LOA 2017 da UPC SE MDS 

 

    Fonte: SIOP 

 

A principal modalidade de licitação da UO 55101 é a classificada como “não se aplica” 
em face da ação 8442 – Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza 
Extrema (Lei nº 10.836, de 2004), com R$ 27,8 bilhões, que representa 94,6% dos recursos 
liquidados e 95,6% dos valores pagos da UO, ação responsável pelo pagamento do benefício do 
Programa Bolsa Família sob gestão da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc). 

 

Contingenciamento no exercício: Neste exercício os efeitos na gestão orçamentária 
provocada pela limitação de empenho foi bastante significativo, obrigando o Ministério a 
reprogramar-se a fim de minimizar os efeitos dos mesmos, especialmente, na execução das políticas 
finalísticas. 

Cabe enfatizar que não ocorreram alterações significativas na execução orçamentária 
neste exercício em relação ao anterior, nos créditos originários da Unidade Orçamentária 55101, 
conforme gráfico abaixo: 

 

0 - Financeira; 
8.987.684,00; 

0,030%

1 - Primária 
obrigatória; 

28.526.037.219,00; 
96,198%

2 - Primária 
discricionária; 

1.042.610.387,00; 
3,516%

3 - PAC; 
71.831.022,00; 

0,242%

6 - Primária 
discricionária, 
decorrente de 

emendas 
individuais, 

considerada no 
cálculo do RP; …

Autorizado
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Gráfico 2 – comparativo entre a execução orçamentária de 2016 e 2017 
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Fonte: SIOP

Quadro 28 - Despesas por Modalidade de Contratação – Unidade Prestadora de Contas - UPC 
R$ 1,00 

Modalidade de Contratação 
Despesa executada Despesa paga 

2016 % 2017 %  2016  % 2017 % 

1.    Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)           77.939.844  38,84%         111.772.229  19,72% 68.371.262 37,41%           78.793.505  17,0% 

a)    Convite                            -   0,00%                             -   0,00% - 0,00%                            -   0,0% 

b)    Tomada de Preços                            -   0,00%                             -   0,00% - 0,00%                            -   0,0% 

c)     Concorrência             12.129.575  6,04%              31.564.473  5,57% 10.604.787 5,80%             10.571.429  2,3% 
d)    Pregão              65.810.269  32,80%              80.207.756  14,15% 57.766.475 31,61%             68.222.076  14,7% 

e)     Concurso                            -   0,00%                             -   0,00% - 0,00%                            -   0,0% 

f)     Consulta                            -   0,00%                             -   0,00% - 0,00%                            -   0,0% 

g)    Regime Diferenciado de Contratações Públicas                            -   0,00%                             -   0,00% - 0,00%                            -   0,0% 

2.     Contratações Diretas (h+i)           15.503.779  7,73%            29.082.296  5,13% 13.456.872 7%           25.870.127  5,6% 

h)     Dispensa               9.570.730  4,77%              19.336.237  3,41% 8.634.447 4,72%             17.935.454  3,9% 

i)    Inexigibilidade               5.933.049  2,96%                9.746.059  1,72% 4.822.425 2,64%               7.934.673  1,7% 

3.     Regime de Execução Especial                        865  0,00%                      1.000  0,00% 865 0,00%                        245  0,0% 
j)      Suprimento de Fundos                         865  0,00%                       1.000  0,00% 865 0,00%                         245  0,0% 

4.     Pagamento de Pessoal (k+l)           79.359.277  39,55%         101.410.353  17,89% 75.482.690 41,30%        100.718.097  21,7% 

k)      Pagamento em Folha             77.940.138  38,84%              99.566.684  17,56% 74.310.714 40,66%             98.875.429  21,3% 

l)    Diárias               1.419.139  0,71%                1.843.668  0,33% 1.171.976 0,64%               1.842.668  0,4% 

5.     Total das Despesas acima (1+2+3+4)        172.803.766  86,11%         242.265.877  42,73% 157.311.690 86,08%        205.381.974  44,2% 
6. Outros - Não se Aplica (Bolsa Família)           27.866.424  13,89%         324.671.690  57,27% 25.437.671 13,92%        259.002.413  55,8% 

7.     Total das Despesas da UPC (5+6)        200.670.190  100,00%         566.937.567  100,00% 182.749.361 100,00%        464.384.386  100,00% 
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Para análise do desempenho especificamente da Unidade Prestadora de Contas – UPC 
considerar-se-á: 

 Programa 2122 - de Gestão e Manutenção do Ministério do Desenvolvimento 
Social, exceto a ação 4923 - Produção e Disseminação de Informação e 
Conhecimento para Gestão de Políticas de Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, haja vista ser de responsabilidade da Secretaria de Avaliação e Gestão da 
Informação, a qual prestará contas em separado. 

 Ação 2015 - Funcionamento do Conselho de Recursos do Seguro Social; 

 Ação 20TR - Apoio Financeiro Suplementar à Manutenção da Educação 
Infantil; 

 Ação 20GG - Promoção da Inclusão Produtiva de Famílias em Situação de 
Pobreza; e 

 Ação 217M - Desenvolvimento Integral na Primeira Infância – Criança Feliz. 

 

A dotação inicial designada ao conjunto de ações sob responsabilidade da UPC foi de 
R$811milhões, montante esse que sofreu ajustes decorrentes de créditos suplementares para atender 
as demandas do MDS, encerrando 2017 com valor autorizado de R$632,4 milhões, com percentual 
empenhado de 90%, liquidado 76% e pago de 73%.   

 

Tabela 34 - Execução orçamentária de 2017 da UPC SE MDS 

Área 
Dotação 

(A) 
Empenhado 

 (B) 
Liquidado 

(C) 
Pago 
(D) 

% 
Emp. 
 (B/A) 

% 
Liq. 

 (C/A) 

% 
Pag.  

(D/A) 
Coordenação-Geral de Licitações e 

Contratos 
80.956.739 79.963.197 79.963.197 68.653.247 99% 99% 85% 

Assessoria de Comunicação 34.315.961 31.645.745 11.645.745 10.598.678 92% 34% 31% 

Coordenação-Geral de Recursos 

Humanos 
118.286.932 116.545.368 115.807.899 115.706.362 99% 98% 98% 

Diretoria de Tecnologia da 

Informação 
19.446.516 19.446.516 19.446.516 16.186.952 100% 100% 83% 

Conselho Nacional de Povos e 

Comunidades Tradicionais 
194.603 194.603 194.603 176.640 100% 100% 91% 

Secretaria Nacional de Promoção do 

Desenvolvimento Humano 
307.637.420 251.726.649 214.403.758 214.403.758 82% 70% 70% 

Secretaria de Inclusão Social e 

Produtiva 
28.000.000 26.616.883 41.852 41.852 95% 0% 0% 

Conselho de Recursos do Seguro 

Social 
22.091.205 20.400.825 20.179.206 20.179.206 92% 91% 91% 

Ouvidoria 20.883.602 19.733.448 17.684.814 17.684.814 94% 85% 85% 

Secretaria Executiva 669.163 664.334 664.334 664.334 99% 99% 99% 

TOTAL 632.482.141 566.937.567 480.031.924 464.295.842 90% 76% 73% 

 

 



161 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 - Valores empenhados da UPC SE MDS em 2017 

 

 

 

Como evento positivo em 2017, no que pese o contingenciamento que atingiu o MDS, 
as ações do programa de gestão foram, na medida do possível, preservadas de modo a não 
impactarem as políticas finalísticas da Pasta. 

Se a análise fosse apenas das ações constantes do relatório de 2016 a variação seria de 
34%, referente basicamente ao contrato para Publicidade de Utilidade Pública. No entanto, observa-
se um acréscimo de 183% no valor empenhado e 154% no valor pago. Tal desempenho é 
consequência das unidades agregadas à prestação de contas 2017, conforme gráficos abaixo: 

 

Gráfico 4 - Variação 2016 x 2017 

 

Coordenação-Geral de 
Licitações e Contratos; 

79.963.197; 14%

Assessoria de 
Comunicação; 31.645.745; 

6%

Coordenação-Geral de 
Recursos Humanos; 
116.545.368; 21%

Diretoria de Tecnologia 
da Informação; 
19.446.516; 3%

Conselho Nacional de 
Povos e Comunidades 

Tradicionais; 194.603; 0%

Secretaria Nacional de 
Promoção do 

Desenvolvimento 
Humano; 251.726.649; 

44%

Secretaria de Inclusão 
Social e Produtiva; 

26.616.883; 5%

Conselho de Recursos do 
Seguro Social; 20.400.825; 

4%

Ouvidoria; 19.733.448; 3% Secretaria Executiva; 
664.334; 0%
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Dos créditos vinculados a UPC a modalidades de contratação “Não se Aplica” 
representa 57% do valor global do UPC e refere-se basicamente as despesas com Remuneração de 
Conselheiros, Programa Inclusão Produtiva de Famílias em Situação de Pobreza, Manutenção da 
Educação Infantil, despesas com pessoal, capacitações e Criança Feliz, o que justifica a variação de 
mais de 1.000% 

 

Gráfico 5 - Execução x Modalidade de Contatação 

 

 

Concentração de contratações realizadas via dispensa e inexigibilidade: 

As modalidades representaram 5% dos recursos liquidados e pagos e tratam despesas 
com processamento de dados (DATPREV e SERPRO), capacitações, passagens, energia, água e 
esgoto, etc. 

 

Gráfico 6 - Modalidade de Contratação - Variação 2016 x 2017 
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Gráfico 7 - Distribuição dos Recursos da UCP 
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3.6.7.2. Despesas por grupo e elemento de despesa  

 

Quadro 29 - Despesas por grupo e elemento de despesa  

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

    2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

1. Despesas de Pessoal     77.940.138   99.566.684      74.310.714     98.955.211       3.629.424           611.473        74.432.083           98.875.429  

11 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil  60.929.455    79.330.725         59.595.791        79.330.725        1.333.665                          -          59.595.791            79.330.725  

13 - obrigações patronais     11.128.258    13.578.173           9.797.942        13.578.173        1.330.316                        -            9.797.942            13.578.173  

96 - ressarcimento de desp. de pessoal requisitado      2.502.649     3.289.907              1.992.039             2.678.433               510.610               611.473              1.992.039                  2.598.652  

Demais elementos do grupo       3.379.775      3.367.880           2.924.942          3.367.880           454.834                          -            3.046.311             3.367.880  

2. Juros e Encargos da Dívida - - - - - - - - 

3. Outras Despesas Correntes   117.735.567  458.435.828      106.446.230      360.953.139      11.289.338       97.482.689       106.436.908          360.944.376  

41 - contribuições   49.900.363  269.371.376         47.259.268      213.815.960        2.641.095       55.555.416         47.259.268          213.815.960  

39 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica    43.802.075    80.174.186            38.801.207           44.003.229           5.000.868          36.170.957            38.791.885                44.003.229  

36 - outros serviços de terceiros - pessoa física      7.788.756    16.988.941              7.751.116           16.988.941                37.640                          -                7.751.116               16.988.226  

Demais elementos do grupo    16.244.374    91.901.326         12.634.639        86.145.009       3.609.735         5.756.317         12.634.639            86.136.961  

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

4. Investimentos 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

 4. Investimentos         4.994.484     8.935.055           2.001.740          4.476.036        2.992.745         4.459.018           2.001.740              4.476.036  

52 - equipamentos e material permanente       4.341.639      7.931.055              1.924.614             4.476.036           2.417.025            3.455.018              1.924.614                  4.476.036  

39 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica         575.720                    -                             -                             -                575.720                          -                              -   - 

41 - contribuições                   -      1.000.000                         -                         -   -        1.000.000                          -                          -   

39 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica                    -             4.000  - - -                 4.000  - - 

92 - despesas de exercícios anteriores            77.126  -                  77.126  - - -                  77.126  -  

Fonte: SIOP
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3.6.7.3. Análise Crítica 

 

As análises proferidas neste tópico abrangem todas unidades integrantes da UPC SE. 

 

Alterações significativas ocorridas no exercício: 

Não ocorreram alterações significativas neste exercício em relação ao exercício anterior 
nos créditos originários da UPC, assim como nos créditos executados diretamente pela UPC e os 
executados por movimentação. 

 

Concentração de contratações realizadas via dispensa e inexigibilidade: 

Dos créditos originários da UPC estas modalidades de contratação representaram menos 
de 1% dos recursos liquidados e pagos no exercício. 

A principal modalidade de licitação da UO 55101 é a classificada como “não se aplica” 
em face da ação 8442 – Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza 
Extrema (Lei nº 10.836, de 2004), com R$ 26,4 bilhões, que representa 98% dos recursos 
liquidados e pagos da UO, ação responsável pelo pagamento do benefício do Programa Bolsa 
Família sob gestão da SENARC. 

 

Contingenciamento no exercício: 

Neste exercício os efeitos na gestão orçamentária provocada pela limitação de empenho 
foi bastante significativo, obrigando o Ministério a reprogramar-se a fim de minimizar os efeitos 
dos mesmos, especialmente, na execução das políticas finalísticas. 

 

Eventos negativos ou positivos sobre a execução orçamentária:  

O evento positivo em 2017 foi que, apesar do contingenciamento que atingiu o MDS, as 
políticas sob responsabilidade da Pasta não foram prejudicadas substantivamente em relação à 
execução orçamentária, para tanto foi necessário um novo planejamento das ações inicialmente 
programadas. 

Destaca-se também o elevado índice de empenho e pagamento do orçamento do Órgão 
em que se empenhou 99% da dotação, com liquidação de 98% e pagamento de 98% da dotação 
orçamentária do exercício.  

Cabe registrar que, em relação aos restos a pagar, houve expressiva redução em 2017, 
equivalente a 83% do valor inscrito em 1º de janeiro, sendo 33% cancelados e 50% pagos. 
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3.3.8 Suprimentos de fundos, contas bancárias tipo B e cartões de pagamento do governo 
federal 

 

3.3.8.1 Concessão de Suprimento de Fundos 

 

Quadro 30 – Concessão de suprimento de fundos 

Exercício 

Financeiro 

Unidade Gestora (UG) do 
SIAFI 

Meio de Concessão 
Valor do 

maior 
limite 

individual 
concedido 

Conta Tipo B 
Cartão de Pagamento do 

Governo Federal 

Código Nome ou Sigla Quantidade  
Valor 
Total 

Quantidade  
Valor 
Total 

2017 550005 CGLC/SAA - - 1 1.000 1.000 

2016 550005 CGLC/SAA - - 4 12.000 6.000 

2015 550005 CGLC/SAA - - 9 20.800 6.000 

Fonte: Siafi 

 

3.3.8.2. Utilização de Suprimento de Fundos 

 

Quadro 31 – Utilização de suprimento de fundos 

 

Exercício 

Unidade Gestora 
(UG) do SIAFI 

Conta Tipo B 
Cartão de Pagamento do Governo Federal 

Saque Fatura 

Total 

(a+b) Código 
Nome ou 

Sigla 
Quantidade  Valor Total Quantidade  

Valor dos 
Saques  

(a) 

Valor das 
Faturas 

(b) 

2017 550005 CGLC - - - - 245,00 245,00 

2016 550005 CGLC - - - - 865,13 865,13 

2015 550005 CGLC - - - - 1.458,98 1.458,98 

Fonte: Siafi 
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3.3.8.3. Classificação dos Gastos com Suprimento de Fundos 

 

Quadro 32 – Classificação dos gastos com suprimento de fundos no exercício de referência 

R$ 1,00 

Unidade Gestora (UG) do SIAFI Classificação do Objeto Gasto 

Código Nome ou Sigla Elemento de Despesa Subitem da Despesa Total 

550005 CGLC 30 16 – Material de Expediente 245,00 

Fonte: Siafi 

 

Análise Crítica 

 

Em comparação com os exercícios de 2015 e 2016, pode-se observar, de acordo com os 
quadros acima, que houve redução dos gastos realizados por meio do Cartão de Pagamento do 
Governo Federal (CPGF). 

A Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira, da Subsecretaria de Assuntos 
Administrativos, responsável pelo controle dos cartões de pagamento e respectivas prestações de 
contas, tem repassado aos supridos as principais orientações e normas a serem observadas na 
utilização do cartão. 

Os supridos estão cientes que o CPGF é um meio de pagamento que proporciona à 
administração pública mais agilidade, porém são conhecedores dos mecanismos de controle 
estabelecidos em legislação que são por si só, bem rigorosos quanto a utilização do cartão. Desse 
modo, percebe-se que este Ministério tem feito opção pelo cartão apenas em situações excepcionais 
e urgentes.   

Todas as operações realizadas por meio do cartão são registradas no sítio Comprasnet, 
podendo ser acompanhadas pelos órgãos de controle e no Portal da Transparência, por qualquer 
cidadão. 

Os limites são registrados nas agências de relacionamento do Banco do Brasil S.A., 
mediante autorização expressa do ordenador de despesa. 
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3.4 Desempenho operacional 

  

A dotação inicial designada ao conjunto de ações sob responsabilidade das unidades 
integrantes da prestação de contas UPC SE, foi de R$811 milhões, montante esse que sofreu ajustes 
decorrentes de créditos suplementares para atender as demandas do MDS, encerrando 2017 com 
valor autorizado de R$632 milhões, com percentual empenhado de 90% e liquidado/pago de 73%.   

Como evento positivo em 2017, no que pese o contingenciamento que atingiu o MDS, 
as ações do programa de gestão foram, na medida do possível, preservadas de modo a não 
impactarem as políticas finalísticas da Pasta. 

Se a análise fosse apenas das ações constantes do relatório de 2016 a variação seria de 
34%, referente basicamente ao contrato para  Publicidade de Utilidade Pública. No entanto, 
observa-se um acréscimo de 183% no valor empenhado e 154% no valor pago. Tal desempenho é 
consequência das unidades agregadas à prestação de contas 2017, conforme gráficos abaixo: 
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3.5. Apresentação e análise de indicadores de desempenho 

 

 Os quadros e análises proferidas neste tópico abrangem todas unidades integrantes da 
UPC SE.   

 

Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano 

 

A SNDPH ainda não implementou indicadores de desempenho, os quais estão em fase estudo para 
elaboração indicadores para avaliação e monitoramento do Programa Criança Feliz. 

 

Secretaria de Inclusão Social e Produtiva 

 

Os indicadores e metas serão pactuados no âmbito do Grupo Gestor do Plano Progredir (GGPP), 

haja vista a necessidade de pactuação com os membros do Grupo: MEC, MTb, MDIC e MCTIC. 

 

Coordenação Geral de Logística e Administração - CGLA 

 

Tabela 35 - Indicadores de Desempenho CGLA 

Denominação 
Índice de 

Referência 
Índice 

Previsto 
Índice 

Observado 
Periodicidade Fórmula de Cálculo 

Serviço de 
Desarquivamento e 
Arquivamento de 
Processos  

100% 100% 100% 12 meses 

Todas as solicitações de 
desarquivamento e/ou 

arquivamento foram atendidas 
conforme solicitado.  

ICAS - Índice de 
Consumo de Água por 
Servidor 

0,81 0,77 0,69 Mensal 

(Metros cúbicos mensais de água 
consumidos nos imóveis 

administrados pela 
Pasta)/(quantitativo de 

colaboradores  nos imóveis 
administrados pela Pasta) 

ICES - Índice de 
Consumo de Energia 
Elétrica por Servidor 

129,63 123,14 228,83 Mensal 

(kilowatts mensais de energia 
elétrica consumida no conjunto de 

imóveis administrados pela 
Pasta)/(quantitativo de 

colaboradores nos imóveis  nos 
imóveis administrados pela Pasta) 

Consumo de papel 
7.346 7.346 8.192 anual 

Quantidade de resmas consumidas 
no exercício de 2017 com 
referência ao ano 2016. 
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INDICADOR 1 - Serviço de Desarquivamento e Arquivamento de Processos/Documentos  

 

Método: Monitoramento das solicitações de desarquivamento e/ou arquivamento 

atendidas conforme solicitado. 

Objetivo do indicador: 

Redução de tempo das atividades que requerem a análise de documentos, visando à 

otimização de espaço físico, mantendo a agilidade e eficiência no atendimento das demandas. 

Meta do indicador: 100% 

Frequência da apuração: Mensal 

 

Tabela 36 - Percentuais apurados em 2016 

Mês 
Quantidade de 

Processos/Documentos 
Recebidos e Desarquivados 

Percentual utilizado em 
100% 

Janeiro 2.783 34,31% 

Fevereiro 381 4,69% 

Março 254 3,13% 

Abril 298 3,67% 

Maio 422 5,20% 

Junho 390 4,80% 

Julho 788 9,71% 

Agosto 6.036 43,88% 

Setembro 467 5,75% 

Monitoramento de 
gastos dos insumos de 
limpeza 

300 mil 

unidades 

mensais. 

280 mil 
unidades 
mensais 

292 mil 
unidades 
mensais 

Mensal 

 
Quantidade média mensal de papel 
toalha utilizada pelos servidores e 
demais usuários. (média aferida 

pela soma de todos os papeis 
consumidos durante o ano dividido 

por 12 meses) 
 
 

Substituição de copos 
plásticos por copos 
ecológicos 

45 mil 
unidades 
mensais 

30 mil 
unidades 
mensais  

41 mil 
unidades 
mensais  

Mensal 

Quantidade média mensal de 
copos de 200 ml utilizada pelos 
servidores e demais usuários. 

(média aferida pela soma de todos 
os copos consumidos durante o 

ano dividido por 12 meses) 
Observação:  
1) Para os indicadores ICAS E ICES, foi considerada a média das unidades efetivamente geridas por este Ministério, 
quais sejam: Bloco A da Esplanada dos Ministérios (imóvel da União) e os edifícios The Union e SAAN, alugados e 
ocupados integralmente por este Ministério. 
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Outubro 684 8,43% 

Novembro 449 5,53% 

Dezembro 802 9,89% 

Total 13.754 100% 

 

Tabela 37 - Percentuais apurados em 2017 

Mês 

 

Quantidade de 
Processos/Documentos 

Recebidos e Desarquivados 

Percentual utilizado em 
100% 

Janeiro 4.957 8,35% 

Fevereiro 5.014 8,44% 

Março 5.148 8,67% 

Abril 4.516 7,61% 

Maio 5.830 9,82% 

Junho 5.351 9,01% 

Julho 6.001 10,11% 

Agosto 5.045 8,50% 

Setembro 4.539 7,64% 

Outubro 4.519 7,61% 

Novembro 3.830 6,45% 

Dezembro 4.623 7,79% 

Total 59.373 100% 

 

Observação: Com a criação do SEI, passamos a arquivar e desarquivar todos os documentos físicos 

que são entregues na Coordenação de Documentação e Arquivo e nos Protocolos Setoriais, que 

foram enviados eletronicamente as Unidades do MDS.           

 

INDICADOR 2 - ICAS – Indicador de Consumo de Água por Servidor  

 

Método: 

 ICAS = Metros cúbicos de água consumidos nos imóveis alugados 

       Quantitativo de servidores em imóveis alugados 

 

Objetivo do Indicador:  

Mensurar, no conjunto de imóveis administrados por esta Pasta, as variações de 

consumo de água, possibilitando aferir a ocorrência de desperdícios, que podem decorrer de 
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problemas nas instalações hidráulicas (vazamentos, defeitos em torneiras, etc.) e, até mesmo, do uso 

indevido pelos consumidores dos edifícios. 

 

Unidade de Medida: Metros Cúbicos Mês por Servidor (m³ mês / servidor). 

 

Tabela 38 – Valores apurados em 2016 e 2017 

Mês de referência 
  Total   

m³ pessoas ICAS 

jan/16 624 865 0,72 

fev/16 722 783 0,92 

mar/16 722 783 0,92 

abr/16 848 783 1,08 

mai/16 955 783 1,22 

jun/16 953 783 1,22 

jul/16 765 783 0,98 

ago/16 891 783 1,14 

set/16 508 783 0,65 

out/16 311 757 0,41 

nov/16 306 395 0,77 

dez/16 337 195 1,73 

jan/17 1.143 1630 0,70 

fev/17 1.162 1630 0,71 

mar/17 1.110 1630 0,68 

abr/17 1.235 1630 0,76 

mai/17 1.063 1630 0,65 

jun/17 1.133 1630 0,70 

jul/17 1.140 1630 0,70 

ago/17 1.164 1630 0,71 

set/17 1.136 1630 0,70 

out/17 1.096 1630 0,67 

nov/17 1.034 1630 0,63 

dez/17 569 871 0,65 

 

Índice de Referência 

(2016) 

Índice Previsto 

 (2017) 

Índice Observado 

(2017) 

0,81 0,77 0,69 

 

Em 2017, foi traçada como objetivo a redução de 5% do consumo de água em relação 

ao ano anterior, sem que fossem feitas obras ou atualizações no sistema, apenas alterando a forma 

de uso do recurso, apresentando uma redução de, aproximadamente, 14,81%, resultado este 

considerado satisfatório. 
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INDICADOR 3 - ICES – Indicador de Consumo de Energia Elétrica por Servidor  

 

Método: 

ICES = Kilowatts mensais de energia elétrica consumida no conjunto de imóveis alugados 

Quantitativo de servidores nos imóveis alugados 

* Potência Ativa (kW) 

 

Objetivo do Indicador:  

Mensurar, no conjunto de imóveis administrados por esta Pasta, as variações de 

consumo de energia elétrica, possibilitando aferir a ocorrência de desperdícios desse recurso, os 

quais podem decorrer de falhas nas instalações (instalações antigas e ineficientes) ou de mal uso 

pelos consumidores das edificações (lâmpadas e equipamentos elétricos que são deixados ligados 

após o expediente). 

Unidade de Medida: Kilowatt mês por servidor (kW mês / servidor). 

 

Tabela 39 - Valores apurados em 2016 e 2017 

Mês de referência 
  Total   

Kw pessoas ICES 

jan/16 134.209 865 155,15 

fev/16 127.755 783 163,16 

mar/16 137.392 783 175,47 

abr/16 142.455 783 181,93 

mai/16 136.450 783 174,27 

jun/16 135.970 783 173,65 

jul/16 107.354 783 137,11 

ago/16 107.848 783 137,74 

set/16 108.281 783 138,29 

out/16 91.933 757 121,44 

nov/16 54.274 395 137,40 

dez/16 36.266 195 185,98 

jan/17 395.485 1630 242,63 

fev/17 421.058 1630 258,32 

mar/17 357.842 1630 219,53 

abr/17 424.833 1630 260,63 

mai/17 350.123 1630 214,80 
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jun/17 395.203 1630 242,46 

jul/17 321.960 1630 197,52 

ago/17 294.829 1630 180,88 

set/17 370.306 1630 227,18 

out/17 360.849 1630 221,38 

nov/17 410.540 1630 251,87 

dez/17 372.890 1630 228,77 

 

Índice de Referência 

 (2016) 

Índice Previsto 

(2017) 

Índice Observado 

(2017) 

158,80 123,14 228,83 

 

Como pode ser observado, houve um aumento considerável do consumo de energia por 

esta Pasta no ano de 2017. Tal circunstância se deve ao fato de, a partir do ano de 2017, os dados do 

Bloco A, da Esplanada dos Ministérios, edifício atualmente administrado por este MDS, passarem a 

compor a base de cálculo do índice. 

O Bloco A da Esplanada dos Ministérios é uma edificação do final da década de 1970, 

com instalações defasadas e, principalmente, com um sistema de ar condicionado antigo. Tal 

sistema é responsável por aproximadamente metade do consumo de energia de todo o prédio. 

Se desconsiderarmos o Bloco A e realizarmos os cálculos apenas com os edifícios 

locados por este Ministério (metodologia utilizada até o ano passado), verifica-se que o ICES é de 

aproximadamente de 126,64, o que representaria uma redução de 2,5% do consumo em relação ao 

ano anterior. 

Buscando reduzir o consumo de energia do Bloco A, estamos envidando esforços no 

sentido de efetivar a substituição das lâmpadas atuais por mais eficientes. Além disso, estão sendo 

implementadas rotinas de manutenção e atualização de instalações elétricas, bem como a realização 

de estudo para adequação do sistema de ar condicionado, responsável pela maior parte do consumo 

de energia no edifício. 

 

INDICADOR 4 - Consumo de Papel  

 

Método: 

Monitoramento do quantitativo de PAPEL utilizado, comparando o ano de 2015 e 2016 

Objetivo do indicador: 
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Reduzir o consumo de papel A4, visando às ações de sustentabilidade que estão sendo 

implantadas no MDS. 

Meta do indicador: Manter o consumo atual sem que haja aumento. 

Frequência da apuração: Mensal 

Tabela 40 - Quantitativos de Resmas de Papéis A4 CLORADO apurados em 2015 

Jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez TOTAL 
5 8 5 0 6 0 13 17 5 0 7 0 66 

 

Tabela 41 - Quantitativos de Resmas de  Papéis A4 RECICLADO apurados em 2015 

Jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez TOTAL 
756 585 653 721 819 615 832 754 835 846 797 714 8.927 

Soma dos papeis – Clorado e Reciclado – Exercício 2015 
761 593 658 721 825 615 845 771 840 846 804 714 8.993 

 

 

Tabela 42 - Quantitativos de Resmas de Papéis A4 CLORADO apurados em 2016 

Jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez TOTAL 
2 2 5 8 6 10 24 28 6 3 35 28 157 

 

Tabela 43 - Quantitativos de Resmas de  Papéis A4 RECICLADO apurados em 2016 

Jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez TOTAL 
642 737 549 717 580 515 809 290 467 563 740 580 7.189 

Soma dos papeis – Clorado e Reciclado – Exercício 2016 
644 739 554 725 586 525 833 318 473 566 775 608 7.346 

 

Tabela 44 - Quantitativos de Resmas de Papéis A4 CLORADO apurados em 2017 

Jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez TOTAL 
13 45 52 10 28 4 1 0 0 0 0 0 153 

 

Tabela 45 - Quantitativos de Resmas de Papéis A4 RECICLADO apurados em 2017 

Jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez TOTAL 
619 929 485 620 848 845 685 723 700 451 474 660 8.039 

Soma dos papeis – Clorado e Reciclado – Exercício 2017 
632 974 537 630 876 849 686 723 700 451 474 660 8.192 

 

Houve um aumento de consumo de 10.32% (dez vírgula trinta e dois por cento) na 

quantidade de resmas consumidas no exercício de 2017, com referência ao consumo no exercício 

2016. O aumento se deu devido à incorporação do Conselho de Recurso de Seguridade Social e a 

Ouvidoria do INSS ao Ministério, órgãos estes que ainda não utilizavam o SEI em 2017. 
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INDICADOR 5 - Monitoramento dos gastos 

 

Método: 

Monitoramento dos gastos com insumos utilizados nos serviços de limpeza, asseio 

conservação e higienização nas unidades do MDS utilizados em 2017. 

Objetivo: 

Reduzir os gastos com a aquisição de papel toalha. 

Frequência de apuração: Mensal 

Meta: Redução de gastos em até 6,6% 

Avaliação: 

• Foram realizados esforços para o acompanhamento e monitoramento junto à empresa 

prestadora dos serviços de limpeza, visando à conscientização e maior controle de gastos de 

insumo. 

• O acompanhamento foi realizado por meio da solicitação de Notas Fiscais que 

comprovassem a aquisição junto aos fornecedores e controle da entrega e distribuição dos materiais. 

• Foi utilizado 292.000 folhas por mês para abastecer 3 unidades do MDS.  

 

 

INDICADOR 6 - Soluções ecologicamente sustentáveis 

 

Método: 

Monitoramento da quantidade média mensal de copos de 200 ml utilizada pelos 

servidores e demais usuários.  

Objetivo: 

Apresentar soluções ecologicamente corretas para utilização de materiais 

biodegradáveis e insumos que não agridam o meio ambiente nos serviços de copa no âmbito do 

MDS. O que inclui a substituição de copos plásticos por copos ecológicos e/ou copos de vidro 

reduzindo o alto custo de aquisição dos copos descartáveis, reduzindo impacto ambiental. 

Frequência de apuração: Mensal 

Meta: Redução de 33,3% na aquisição de copos descartáveis. 

Avaliação: 

• Realizado trabalho em conjunto com a Secretaria-Executiva, por meio do Projeto 

Esplanada Sustentável (PES), propondo estudos e soluções ecologicamente sustentáveis. 
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• Paralelamente foi realizado monitoramento da distribuição e consumo dos copos nas 

diversas unidades do MDS mês a mês. A média mensal de copos utilizados no ano de 2017 foi de 

41.500. Uma vez que o contrato de copeiragem do MDS passou a atender também ao condomínio 

do Bloco A da Esplanada, o público alvo aumentou e, portanto, não foi possível alcançar a meta 

projetada.  

 

Coordenação Geral de Licitações e Contratos - CGLC 

 

Foram firmados 9 (nove) Contratos de Tecnologia da Informação, sendo 6 (seis) 
contratos na ação 2000, 2 (dois) na ação 6414 e 1 (um) na ação 215I e 51 (cinquenta e um) demais 
Contratos, sendo 42 (quarenta e dois) na Ação 2000, 6 (seis) na Ação 215I e 2 (dois) na Ação 2784, 
conforme disponibilizados conforme disponibilizados nos anexos VI e VII do Relatório de Gestão. 

No exercício de 2017, foram realizadas 32 (trinta e dois) licitações na modalidade 
Pregão Eletrônico na UASG 550005, dos quais 4 (quatro) foram revogados e 02 (dois) fracassados, 
uma concorrência e 4 (quatro) Pregões Eletrônicos na UASG 550025; 36 (trinta e seis) dispensas de 
licitação; 04 (quatro) processos de inexigibilidades de Licitação e 25 (vinte e cinco) adesões a Atas 
de Registro de Preços. 

No tocante aos indicadores de desempenho, a Coordenação de Compras e Licitações- 
CCLIC, manteve 4 (quatro) indicadores, com a intenção de avaliar, monitorar e identificar avanços 
e melhorias na qualidade dos serviços prestados pela área.  

Pode-se observar, de acordo com os gráficos a seguir, no que tange ao indicador Tempo 
Médio de Realização de Procedimento Licitatório (TMRPL), que houve um aumento no tempo de 
conclusão dos processos licitatórios. O referido aumento decorreu, da majoração no Índice de 
Alteração do Termo de Referência (IATR), haja vista a necessidade de reanálise de alguns 
processos em curso devido a sua complexidade, bem como tempo demandado pelas áreas 
demandantes quando da avaliação e ajustamentos emanados pelo Parecer Jurídico. O indicador 
TMRPL, calculado em dias, considera a data de entrada do processo na CCLIC, incluindo o tempo 
de realização da pesquisa de mercado, até a homologação do certame. 

Verifica-se, também, na majoração do índice TMRPL, o tempo de duração dos 
processos na área jurídica aguardando manifestação, sem a qual os autos permanecem sem 
andamento, em relação aos procedimentos seguintes.  

No cálculo foram computados 32 (trinta e dois) processos autuados nos exercícios de 
2016/2017, cujas licitações foram concluídas em 2017, não levando em consideração as licitações 
revogadas, considerando, ainda, uma periodicidade anual. 
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Gráfico 8 – Indicador Tempo Médio de Realização de Procedimento Licitatório 

  

 

No gráfico a seguir é possível observar que o Tempo Médio de Dispensa de Licitação 
(TMDL) apurado foi de 64,58 dias, levando-se em conta a data de entrada do processo na CCLIC, 
incluindo o tempo de realização da pesquisa de mercado, até a Emissão da Nota de Empenho. 

No cálculo foram computados 36 (trinta e seis) processos autuados nos exercícios de 
2016/2017, cujos processos foram concluídos em 2017. 

Em comparação ao exercício de 2016 observa-se que houve uma certa majoração no 
TMDL, resultado de um tempo maior de permanência dos processos nas áreas demandantes para 
efeito de reanálise e ajustes no Termo de Referência, em que pese o encaminhamento de 
correspondência (e-mail), “cobrando” o andamento dos autos, com a finalidade de promover a 
ativação de processos paralisados nas citadas áreas.  

 

Gráfico 9 – Indicador Tempo Médio de Realização de Dispensa de Licitação 
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Quanto ao Índice de Representações junto ao Tribunal de Contas da União–TCU/Ações 

Judiciais, no ano de 2017, houve uma ação judicial e uma representação, o que correspondeu a um 

aumento em relação ao índice registrado no exercício de 2016 no qual não houve ações e 

representações em processos licitatórios.  

 

Gráfico 10 – Índice de Representações Junto ao TCU/Ações Judiciais 

   

 

No que se refere ao Índice de Alterações no Termo de Referência (IATR), no contexto do 
procedimento licitatório, observa-se que houve um aumento em relação ao índice apurado no 
exercício de 2016. Contudo, pode-se afimar que tal variação justifica-se pela alta complexidade de 7 
processos autuados na área. Tal fato fez com que os setores revisassem suas demandas e 
reajustassem as mesmas.  

Em comparação ao Índice do tempo médio de realização de procedimento licitatório 
(TMRPL), percebe-se que o aumento na quantidade de alterações no Termo de Referência implicou 
no aumento do tempo de conclusão das licitações em 2017. 
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Gráfico 11 – Índice de Alterações no Termo de Referência  

  

 

Coordenação Geral de Recursos Humanos - CGRH 

 

Indicador 1 – Força de trabalho 
 

Fórmula do Indicador 
Quantitativo de servidores efetivos pertencentes ao quadro do Órgão, 
comparado com o total da força de trabalho do Órgão (dados do SIAPE) 

Objetivo do Indicador 
Aferir o percentual de servidores efetivos pertencentes ao quadro do Órgão em 
relação ao total da força de trabalho do MDS  (dados SIAPE) 

Meta do Indicador 50% 

Frequência da Apuração Anual  

Percentuais Apurados em 2017 32,04%   

Fonte: SIAPE Gerencial (GRCADAS>GRCOSITCAR - Ref. Dezembro/2017). 

 
Análise: 

A reforma ministerial promovida pela Medida Provisória nº 726, de 12 de maio de 
2016, convertida na Lei nº 13.341, de 29 de setembro de 2016, extinguiu o Ministério do Trabalho e 
Previdência Social – MTPS, resultando na transferência de algumas atribuições e vinculação do 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a esta Pasta, bem como a redistribuição de servidores 
daquele órgão, em especial do Conselho de Recursos do Seguro Social – CRSS e da Ouvidoria. 

Assim, o quantitativo de servidores efetivos do MDS é composto por cargos da Carreira 
do PGPE, da Carreira da Previdência, Saúde e Trabalho - PST e dos Analistas Técnicos de Políticas 
Sociais, o que representam apenas 1/3 dos servidores da força de trabalho do Órgão, ratificando a 
necessidade de realização de concurso público no âmbito desta Pasta. 
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Indicador 2 – Monitoramento da folha de pagamento 
 
Fórmula do 

Indicador 

Valor pago na folha de pagamento relativamente a cargos em comissão, comparado com o 

total de gastos brutos com a folha de pagamento de pessoal (dados do SIAPE) 

Objetivo do 

Indicador 

Aferir o percentual gasto com pagamento de cargos em comissão na folha de pagamento de 

pessoal do Órgão (dados SIAPE) 

Meta do Indicador 50% 

Frequência da 

Apuração 
Mensal 

Percentuais 

Apurados em 2017 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

37,77 38,52 34,94 36,06 35,75 27,48 36,13 36,00 36,34 36,84 19,45 29,80 

Fonte: SIAPE Gerencial - >GRFINANCE>GRCOFINDDP. Ref. Dezembro/2017. 

 
Indicador 3 – Monitoramento de cessões  
 

Fórmula do Indicador 
Quantidade de servidores cedidos comparado com o total de servidores efetivos 
do Órgão (dados do SIAPE) 

Objetivo do Indicador 
Aferir o percentual de servidores cedidos em relação ao total de servidores do 
Órgão 

Meta do Indicador 10% 

Frequência da Apuração Anual  

Percentuais Apurados em 2017 12,62% 

Fonte: SIAPE Gerencial (GRCADAS>GRCOSITCAR - Ref. Dezembro/2017). 

 

Análise: 

Ao comparar-se o ano de 2016, em que foi apurado o percentual de 20,07%  com o ano de  2017 

com 12,62, aparentemente, houve uma significativa redução no quantitativo de cessões. 

No entanto, essa diminuição em termos percentuais deve-se à incorporação de 412 servidores 

efetivos oriundos do quadro de pessoal do extinto Ministério da Previdência Social, o que significou 

um acréscimo da ordem de 31,16% ao quadro efetivo total do MDS.  

 

Indicador 4: Percentual de Acidente de Trabalho no âmbito da UPC em relação ao total de 
servidores da UPC em 2017.  
 

Fórmula do Indicador Valor absoluto de acidentes ocorridos no âmbito da UPC com afastamento do 
trabalho em relação ao total de servidores da UPC. 

Objetivo do Indicador Demonstrar a eficiência na gestão de recursos humanos em relação à prevenção 
de ocorrências de acidentes de trabalho. 

Meta do Indicador 0  
Frequência da Apuração Anual 
Resultado do Indicador no 
Exercício 

Nenhum acidente com possibilidade de ser enquadrado como acidente de 
trabalho. 

 
Análise: 
 O ambiente de trabalho do MDS, por sua própria natureza, não oferece grandes riscos 
aos servidores. No entanto, medidas preventivas de rotina são adotadas, a fim de evitar acidentes, 
como por exemplo, a indicação de placas e avisos de áreas perigosas.  
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Indicador 5: Percentual de Doenças Ocupacionais no âmbito da UPC em relação ao total de 
servidores da UPC em 2017. 
 

Fórmula do Indicador Valor absoluto de afastamentos em função de doenças ocupacionais ocorridos no 
âmbito da UPC com afastamento do trabalho em relação ao total de servidores da 
UPC. 

Objetivo do Indicador Indica e demonstra a eficiência na gestão de recursos humanos em relação à 
prevenção de ocorrências de doenças ocupacionais. 

Meta do Indicador 0 
Frequência da Apuração Anual 
Resultado do Indicador no 
Exercício 

No ano de 2017, 21 servidores entregaram atestados que poderiam ser 
enquadrados como doenças ocupacionais.  

 
Análise: 

A apuração do resultado referente a doenças ocupacionais utilizou como indicador os 
principais afastamentos passíveis de tal classificação. 

Essa forma de apuração foi adotada, visto as dificuldades enfrentadas por este MDS 
para homologação dos atestados médicos. Ocorre que, em 2013 a homologação dos atestados dos 
servidores, era realizada pelo Ministério da Fazenda, de maneira precária, o que foi descontinuado 
em 2014, gerando um grande passivo.  

Somente após julho de 2015, por meio de parceria com o Hospital das Forças Armadas 
– HFA, esta pasta conseguiu passar a integrar uma Unidade do Subsistema Integrado de Atenção à 
Saúde do Servidor. 

No ano de 2016, 15 servidores entregaram atestados que poderiam ser enquadrados 

como doenças ocupacionais e no ano de 2017 tivemos um total de 21 atestados, o que demonstra 

um aumento de 40%. 
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4. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 

 

4.1. Descrição das estruturas de governança 

 

No exercício de 2017, o MDS criou novas instâncias de governança por meio da 
Portaria 174, de 11 de maio de 2017, que instituiu o Comitê de Governança, Riscos e Controles 
(CGRC-MDS), com o objetivo de adotar medidas para a sistematização de práticas relacionadas à 
gestão de riscos, controles internos e governança no âmbito do Ministério.  

Entre as competências do CGRC-MDS no que se refere à disseminação de boas práticas 
de governança, destaca-se:  

a) a promoção de práticas e princípios de conduta e padrões de comportamento;  

b) a institucionalização de estruturas adequadas de governança, gestão de riscos e 
controles internos;  

c) a promoção do desenvolvimento contínuo dos agentes públicos e o incentivo a 
adoção de boas práticas de governança, gestão de riscos e de controles internos;  

d) a promoção da integração dos agentes responsáveis pela governança, pela gestão de 
riscos e pelos controles internos;  

e) a garantia da aderência à regulamentações, leis, códigos, normas e padrões, com 
vistas à condução das políticas e à prestação de serviços de interesse público; e  

f) a promoção de práticas que institucionalizem a responsabilidade dos agentes 
públicos na prestação de contas, na transparência e na efetividade das informações.  

Em 2017, também foi instituído o Comitê Permanente de Desburocratização (CPD) do 
MDS, por meio da Portaria nº 431, de 23 de outubro de 2017. O referido Comitê tem como 
propósito fomentar a agenda de desburocratização e melhoria da qualidade dos serviços prestados 
ao cidadão pelo Ministério, por meio de ações de desburocratização, simplificação administrativa e 
modernização da gestão pública.  O CPD também é responsável por consolidar as propostas de 
desburocratização a serem encaminhadas anualmente ao Conselho Nacional para a 
Desburocratização - Brasil Eficiente, em conformidade com o § 1º do art. 1º do Decreto de 7 de 
março de 2017. 

 

4.3. Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos 

 

Quanto à atuação da Corregedoria, em 2017 foi instaurado um Processo 
Administrativo de Responsabilização – PAR, que está em fase de instrução; três Processos 
Administrativos instaurados em gestão anterior:   

a) um concluído (julgado) onde a autoridade julgadora decidiu pela aplicação da 
penalidade de suspensão por dez dias a um servidor e, ainda, nesse mesmo 
processo a outro servidor aplicou-se a pena de advertência;   
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b) um em fase de instrução; e 

c) outro com relatório final concluído, no âmbito desta Corregedoria; todos 
decorrentes de Processos Administrativos Disciplinares - PAD, e listados no 
Relatório Área de Correição. 

No destaque a cumprimento de Unidade de  apoio, em matéria correcional, a outras 
áreas desta Pasta, notadamente, à Coordenação-Geral de Recursos Humanos – CGRH, com a 
finalidade de  consultar previamente sobre existência ou não de processos disciplinares, quer na 
condição de acusado ou de sindicado, ou se há registro de punições concluídas e/ou em andamento 
no Sistema Central de Controle, em 2017, obtendo-se, como resultado, trinta e oito manuseios  e 
respostas imediatas, quer por e-mails e/ou via SEI,   todas atendidas prontamente, ou seja: 

a) cinco processos para indicar representante governamental; 
b) onze processos de  solicitações de aposentadorias; 
c) dez processos de cessões/requisições;  
d) oito processos de pedido de vacância;  
e) um processo de  Pedido de Desligamento Voluntário – PDV;   
f) um processo de redistribuição de servidor;  
g) um processo de  declaração funcional;  
h) um processo de pedido de anuência com vista a licença para tratar de interesse 

particular, todos listados abaixo. 

 

Tabela 46 - Solicitação recebidas por e-mails,  Consulta de Processo Administrativo 
Disciplinar. 

CONSULTA DE PAD 

 Regimento Interno aprovado pela 

 Portaria/SE-MDS nº 116 de 20/03/2017 

art. 21, inciso I, § 9º. 

Tipo Quantidade 

Processo para indicar representante governamental 5 

Processo de  solicitação para Aposentadoria 11 

Processo de  Cessão/Requisição 10 

Processo de Pedido de Vacância 8 

Processo de  Pedido de Desligamento Voluntário – PDV 1 

Processo de redistribuição de Servidor 1 

Processo de  declaração funcional 1 

Processo de pedido de anuência para Requerimento de Licença para trata de 
interesse particular.  

1 

TOTAL: 38 
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Tabela 47 - Estatísticas do Sistema Eletrônico de Informação – SEI 

 

DOCUMENTOS EXTERNOS GERADOS EM 2017 

COGER/SE-MDS 

Tipo Quantidade 

Anexo 5 

Aviso de Recebimento - AR 3 

Currículo 3 

Decisão 1 

Despacho 1 

E-mail 2 

Folha de Ponto 6 

Memorando  1 

Ofício 12 

Portaria 2 

Recibo 4 

Relatório 2 

Requerimento 1 

Resposta 1 

TOTAL: 44 

 

Tabela 48 - Estatísticas do Sistema Eletrônico de Informação - SEI 

PROCESSOS GERADOS EM 2017 

COGER/SE-MDS 

Tipo Quantidade 

Contratação e Aquisição 1 

Corregedoria: Investigação Preliminar 4 

Corregedoria: Procedimento Geral 9 

Demanda Externa: Outros Orgãos Externos 1 

Pessoal: Controle de frequência/Folha de Ponto 9 

Pessoal: Emissão de Certidões e Declarações 1 

Pessoal: Escala de Recesso de Fim de Ano 1 

Pessoal: movimentação de Servidor 2 

Pessoal: Normatização Interna 1 

Pessoal: Solicitação de Pagamento de Substituição 1 

Protocolo: Solicitação de  Postagem 2 

SEI: Permissões – Inclusão, Exclusão, Alteração 1 

TOTAL: 33 
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Tabela 49 - Estatísticas do Sistema Eletrônico de Informação - SEI 

PROCESSOS COM TRAMITAÇÃO NO PERÍODO 

COGER/SE-MDS 

Tipo Quantidade 

Acesso à Informação: Demanda do e-SIC 2 

Arrecadação: Cobrança 1 

Arrecadação: Subsidiar Ação Judicial 1 

Assistência Social: Diligência 2 

Carta do Cidadão/Entidade 3 

Comunicação: Ações de Comunicação 1 

Comunicação: Evento Institucional Público Externo 1 

Comunicação: Publicidade Legal 1 

Contratação e Aquisição 1 

Corregedoria: Investigar Preliminar 4 

Corregedoria: Procedimento Geral 9 

Corregedoria: Recursos – Processo Administrativo Disciplinar 2 

Demanda Externa: Órgãos Governamentais Estaduais  1 

Demanda Externa: Órgãos Governamentais Federais 2 

Demanda Externa: Outros Órgãos Externos 6 

Gestão de Contrato: Acompanhamento da Execução 2 

Gestão de Contrato: Processo de Pagamento 6 

Participação em Evento 1 

Pessoal: Afastamento para Curso de Formação 2 

Pessoal: Afastamento Pós-graduação – ônus limitado 4 

Pessoal: Controle de Frequência/Folha de Ponto 11 

Pessoal: Cumprimento de Decisão Judicial 1 

Pessoal: Curso Promovido por outra Instituição 2 

Pessoal: Emissão de Certidões e Declarações  1 

Pessoal: Escala de Recesso de Fim de Ano 2 

Pessoal: Férias – Informação 2 

Pessoal: Férias – Solicitação  1 

Pessoal: Folha de Pagamento 1 

Pessoal: Licença para Capacitação 1 

Pessoal: Licença para Tratamento da Própria Saúde  1 

Pessoal: Movimentação de Servidor 2 

Pessoal: Movimento Reivindicatório 1 

Pessoal: Normatização Interna 2 

Pessoal: Solicitação de Pagamento de Substituição 1 

Pessoal: Subsidiar Ação Judicial 1 

Pessoal: Término de Contrato Temporário 1 

Protocolo: Solicitação de Postagem 2 

SEI: Normatização, Regulamentação, Orientação 1 

SEI: Permissões- Inclusão, Exclusão, Alteração 1 

TOTAL: 87 
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No vigente Sistema Eletrônico de  Informação - (SEI), naquilo que permite registro 
correcional, pode-se destacar,  mensurar e informar  as  ações da unidade em 2017:   

a) cento e dezesseis documentos gerados;  
b) quarenta e quatro documentos externos;  
c) oitenta e sete processos tramitados na unidade;  
d) cinquenta e três processos com andamentos fechados;  
e) trinta e quatro processos com andamentos abertos e,  
f) trinta e três processos  gerados, todos listados abaixo.  

 

Tabela 50 - Estatísticas do Sistema Eletrônico de Informação - SEI: 

 

ESTATÍSTICAS  GERAIS  –  COGER/SE-MDS 

 

Processos gerados no período 33 

Processos com tramitação no período 87 

Processos com andamento fechado na unidade no período 53 

Processos  com andamento aberto  na unidade no período 34 

Tempo médio de tramitação (GERAL) 117d 3h 21m 

Documentos externos  no período 44 

Documentos  gerados  no período 116 

 

Entre os resultados das ações executadas ao longo do exercício, vale destacar a 
manutenção atualizada de todos os processos disciplinares instaurados no MDS desde a sua criação 
no Sistema de Gestão de Processos Disciplinares, administrado pela Controladoria Geral da União – 
(CGU-PAD e CGU-PJ), dentro do prazo estabelecido pela norma. 

Dando prosseguimento ao seu papel institucional, cumpre registrar que, por meio de 
instrumentos técnicos (Pareceres e Notas) a Corregedoria orientou as autoridades do Órgão com 
relação às recomendações emanadas dos órgãos de controle sobre indícios de irregularidades 
ocorridas em processos administrativos. 

 

4.4. Gestão de riscos e controles internos 

 

Em 2017, o MDS instituiu o arranjo de governança para a implementação do sistema de 
gestão de riscos no Ministério. A Instrução Normativa Conjunta CGU/MPOG nº 1/2016, de 10 de 
maio de 2016, determinou aos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal a instituição da 
Política de Gestão de Risco. Em atendimento a IN, o MDS publicou a Portaria 174, de 11 de maio 
de 2017, que instituiu o Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC-MDS) e outras 
instâncias de governança, e a Portaria nº 187, de 16 de maio de 2017, que especificou princípios, 
objetivos e diretrizes da Política de Gestão de Riscos no âmbito do Ministério. 
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Entre as competências do CGRC-MDS na implementação da Política de Gestão de 
Riscos, destaca-se: 

a) a aprovação da política, diretrizes, metodologias e mecanismos para comunicação e 
institucionalização da gestão de riscos e dos controles internos;  

b) a supervisão do mapeamento e avaliação dos riscos-chave que podem comprometer a 
prestação de serviços de interesse público;  

c) a liderança e a supervisão da institucionalização da gestão de riscos e dos controles 
internos, oferecendo suporte necessário para sua efetiva implementação no órgão ou 
entidade;  

d) a definição dos limites de exposição a riscos globais do órgão, bem com os limites de 
alçada ao nível de unidade, política pública, ou atividade;  

e) a aprovação e a supervisão do método de priorização de temas e macroprocessos 
para gerenciamento de riscos e implementação dos controles internos da gestão e  

f) a liderança e a supervisão da institucionalização da gestão de riscos e dos controles 
internos. Em atendimento à Portaria 174, de 2017, o CGCR-MDS deliberou e 
aprovou o seu Regimento Interno, presente na Portaria nº 505, de 15 de dezembro de 
2017. 

A Portaria 174, de 2017, também instituiu o Subcomitê de Gestão de Riscos, Controles 
Administrativos e Transparência, com vistas a apoiar e assessorar os atos e ações do CGCR-MDS. 
Entre as atribuições do Subcomitê estão a promoção e a disseminação da cultura e de 
recomendações de gestão de riscos e controles internos de gestão; o auxilio as unidades 
organizações do MDS na identificação e mapeamento de riscos das áreas específicas e a proposição 
de método de priorização de processos para o processo de gestão de riscos.  

Neste contexto, a Assessoria Especial de Controle Interno do MDS - AECI/MF, que 
dentre outras atribuições assessora o Ministro e orienta os administradores nos assuntos relativos à 
gestão de riscos, governança, integridade e controles internos. 

Ao longo do exercício de 2017 foram realizadas 5 (cinco) reuniões do Subcomitê de 
Gestão de Riscos, Controles Administrativos e Transparência. Na reunião de novembro de 2017, o 
referido Subcomitê realizou o planejamento dos próximos passos da implementação da Política de 
Gestão de Riscos no MDS. Entre elas, destaca-se a elaboração de uma metodologia para a definição 
de critérios para priorização de processos, a organização da oficina para definição de critérios e o 
cronograma de eventos e capacitações relacionados à Gestão de Riscos para 2018.  

As seguintes unidades organizacionais fazem parte do CGCR-MDS:  Gabinete do 
Ministro; Secretaria-Executiva, Secretaria Nacional de Renda de Cidadania,  Secretaria Nacional de 
Assistência Social, Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Secretaria de 
Avaliação e Gestão da Informação, Secretaria Nacional para Promoção do Desenvolvimento 
Humano, Secretaria de Inclusão Social e Produtiva,  Conselho de Recursos do Seguro Social, 
Consultoria Jurídica, Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, Subsecretaria de Assuntos 
Administrativos e Diretoria de Tecnologia da Informação. Os titulares das unidades acima 
relacionadas são os responsáveis pela gestão de riscos no âmbito de sua unidade. Para isso, cada 
uma destas unidades deve criar o seu Núcleos de Gestão de riscos.  

Os núcleos tem entre as suas atribuições implementar e gerenciar as ações do Plano de 
Gestão de Riscos, a ser instituído pelo CGCR-MDS, e avaliar os resultados; apoiar o 
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monitoramento de riscos ao longo do tempo, de modo a garantir que as respostas adotadas resultem 
na manutenção do risco em níveis adequados, de acordo com o modelo de gestão de riscos 
aprovado; gerar e reportar informações adequadas sobre a gestão de riscos e controles internos da 
gestão às Instâncias de Supervisão de Gestão de Riscos e Controles Internos da Gestão, entre outras. 
Em 2017, as unidades organizacionais que compõem o CGCR-MDS indicaram os participantes dos 
seus Núcleos de Gestão de riscos.  

Visando capacitar servidores do MDS, inclusive os participantes dos Núcleos de Gestão 
de Riscos das unidades do Ministério, no exercício de 2017, foram ofertadas duas turmas do curso 
sobre Gestão de Riscos, ministradas por servidores do Ministério da Transparência, Fiscalização e 
Controle (CGU) nos dias 15 a 19 de maio de 2017 e nos dias 20 a 24 de novembro de 2017. No 
total, foram capacitados 78 servidores. 
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5. ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO 

 

5.1. Gestão de pessoas 

 

A Coordenação-Geral de Recursos Humanos – CGRH está subordinada 
administrativamente à SAA e exerce as atividades relacionadas ao Sistema de Pessoal Civil da 
Administração Pública Federal – SIPEC em consonância com as orientações normativas emanadas 
pela Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão - MP, que atua como órgão central do sistema. 

A CGRH é responsável pela proposição de diretrizes gerais para a preparação de planos, 
programas e metas de aperfeiçoamento, bem como o desenvolvimento e gestão de recursos 
humanos, coordenação, acompanhamento e supervisão das atividades de recrutamento, de seleção, 
de administração e pagamento de pessoal e das atividades de desenvolvimento de recursos 
humanos, bem como o gerenciamento do pagamento de diárias e emissão de passagens e a 
promoção das atividades relacionadas à saúde e seguridade social do servidor. 

À unidade, cabe também propor normas complementares e procedimentos relativos à 
área de recursos humanos, subsidiando proposta orçamentária na matéria pertinente à unidade, bem 
assim na promoção de ações que visem à valorização do servidor, e na orientação e uniformização 
de procedimentos decorrentes da avaliação de desempenho individual dos servidores, nos termos da 
legislação vigente. 

As atividades e ações desenvolvidas pela Coordenação-Geral de Recursos Humanos 
visam prover a estrutura de pessoal adequada à execução dos projetos e programas incumbidos a 
cada uma das unidades administrativas do Ministério do Desenvolvimento Social. 
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5.1.1. Estrutura de pessoal da unidade 

 

5.1.1.1. Força de Trabalho da UPC 

 

Em dezembro de ano  2017, a força de trabalho do Ministério do Desenvolvimento 
Social totalizava 1.318 (mil trezentos e dezoito) ativos (exceto a mão-de-obra terceirizada e 
estagiários), classificados nas situações: 

 

Tabela 51 - Força de Trabalho do MDS - Distribuição por Situação 

 

Situação   Quantidade   Percentual  

 Ministro de Estado  1 0,1 

 Ativo Permanente  423 32,1 

 Cedidos a Outros Órgãos  52 3,9 

 Nomeado Cargo Comissionado (Sem Vinculo)  237 18,0 

 Requisitado (Poder Executivo Federal)  360 27,3 

 Requisitado (Estados e Municípios)  23 1,7 

 Exercício Descentralizado de Carreira  97 7,4 

 Anistiado  32 2,4 

 Exercício Provisório  - - 

 Contrato Temporário  93 7,1 

 Total Geral  1.318 100 

      Fonte: Extrator SIAPE - Ref. 12/2017 
 

 
Vale ressaltar que o aumento em relação a 2016 ocorreu em face da reforma ministerial, 

em que servidores do extinto Ministério do Trabalho e Previdência Social – MTPS, em especial do 
Conselho de Recursos do Seguro Social – CRSS e da Ouvidoria, foram redistribuídos para o MDS. 

 
O quadro a seguir, relativo à distribuição entre as áreas técnicas responsáveis por 

macroprocessos finalísticos e as unidades responsáveis pelos macroprocessos de suporte, demonstra 
concentração de servidores nas unidades finalísticas, em razão da necessidade de assegurar o 
cumprimento da missão institucional do MDS. 
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Tabela 52 – Distribuição dos servidores do MDS 

GM AECI SE CONJUR SENARC SNAS SESAN SAGI SNPDH SISP CRSS TOTAL 

75 3 278 25 115 199 122 47 16 36 402 1.318 

5,69% 0,23% 21,09% 1,9% 8,73% 15,1% 9,26% 3,57% 1,21% 2,73% 30,5% 100% 

Fonte: Extrator SIAPE - Ref. 12/2017 

 

Trata-se de um corpo funcional com nível escolar elevado, conforme se verifica no quadro 
referente à distribuição por grau de escolaridade, haja vista que cerca de 78,8% da força de trabalho 
possui instrução de nível superior ou mais. 

 

Tabela 53 - Força de Trabalho do MDS - Distribuição por Nível de Escolaridade 

 

Situação Quantidade Percentual 

4ª Série do Ensino Fundamental Completo 1 0,1% 

Ensino Fundamental Incompleto 5 0,4% 

Ensino Fundamental 25 1,9% 

Ensino Médio - Completo 206 15,6% 

Ensino Médio - Incompleto 6 0,5% 

Superior Incompleto 36 2,7% 

Ensino Superior 933 70,8% 

Mestrado 92 7,0% 

Doutorado 14 1,1% 

Total Geral 1.318 100% 

Fonte: Extrator SIAPE - Ref. 12/2017 

 

 
Registra-se que, até o ano de 2016, o corpo funcional do MDS era relativamente jovem, 

pois a maior parte do pessoal tinha até 40 anos de idade.  
 
Entretanto, em 2017, com a redistribuição de servidores do Conselho de Recursos do 

Seguro Social – CRSS, do extinto Ministério do Trabalho e da Previdência Social – MTPS, que 
possuía um quadro mais antigo, houve um aumento considerável do número de servidores com mais 
de 50 anos, hoje equivalentes a 42%, o que reflete aumento no número de servidores com 
possibilidade de aposentadoria. 
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Tabela 54 - Força de Trabalho do MDS - Distribuição por Faixa Etária 

 

Faixa Etária   Quantidade   Percentual  

 Até 30 anos  126 9,6 

 Mais de 30 até 40 anos  409 31,0 

 Mais de 40 até 50 anos  229 17,4 

 Mais de 50 ate 60 anos  330 25,0 

 Mais de 60 anos  224 17,0 

 Total  1.318 100,0 

Fonte: Extrator SIAPE - Situação: 2/2017  

   

No que diz respeito à transitoriedade, a relação entre servidores permanentes e temporários 
(contratados), o quadro a seguir indica a prevalência de servidores efetivos pertencentes ao quadro 
permanente do MDS, da ordem de 82% em relação aos 18% de contratados por tempo determinado.  

 

Tabela 55 - Relação entre servidores permanentes (ativo permanente) e temporários (contrato 
temporário) 

Situação Quantidade % 

Ativo permanente 420 82 

Contrato temporário 93 18 

Total Geral 513 100 

      Fonte: SIAPE Gerencial (GRCADAS>GRCOSITCAR) - Ref. Dezembro/2017. 

 

 
Qualificação do Corpo Funcional do MDS 

 

Tem sido permanente o esforço para qualificação do corpo funcional, sendo importante 
destacar que a capacitação dos servidores do Ministério do Desenvolvimento Social está alinhada à 
Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal (PNDP), instituída em 2006, pelo Decreto nº 
5.707, de 23 de fevereiro de 2006. 

Busca-se, capacitar os servidores com vistas ao desenvolvimento das competências 
individuais necessárias ao alcance dos objetivos institucionais, identificadas por meio de consistente 
análise e diagnóstico das necessidades de treinamento e desenvolvimento. O modelo de gestão por 
competências está estabelecido como um referencial para a gestão da capacitação, embora não tenha 
sido efetivamente implantado no âmbito do MDS. Adicionalmente, tem-se como referência a 
racionalização e a efetividade dos gastos com capacitação.  

O instrumento norteador das ações de capacitação é o Plano Anual de Capacitação (PAC), 
que é elaborado em consonância com as diretrizes estabelecidas no Decreto nº 5.707, bem como 
com a Portaria n° 249, de 14 de novembro de 2016, que institui a Política de Capacitação no MDS, 
estabelecendo as seguintes diretrizes: 

I. promoção da excelência na qualidade dos serviços prestados à sociedade, partindo 
das premissas: transparência, eficiência, eficácia e efetividade; 
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II. promoção da formação e da educação contínua dos servidores; 
 

III. adequação das competências dos servidores aos objetivos, tendo como referência o 
Plano Plurianual – PPA e as diretrizes estratégicas do MDS;  

 

IV. envolvimento das unidades na avaliação das necessidades, bem como no 
acompanhamento dos resultados das ações de capacitação e desenvolvimento.  

Em parceria com diversas instituições públicas e privadas, foram realizadas diferentes 
modalidades de capacitação, tais como: cursos presenciais, cursos à distância, seminários, 
congressos, inclusive em turmas fechadas. Nas ações de capacitação, realizadas no exercício de 
2017, servidores da Administração Pública Federal, foram contratados como instrutores, 
remunerados com Gratificação por Encargo de Curso e Concurso – GECC. Essa alternativa, além 
de valorizar e motivar os servidores, permite a seleção de profissionais qualificados, com 
experiência comprovada no âmbito da Administração Pública, possibilitando, ainda, a celeridade da 
realização das turmas e minimizando custos, o que converge com o princípio da economicidade.  

A Lei Orçamentária Anual de 2017 disponibilizou um orçamento inicial de R$ 512.937,00 
(quinhentos e doze mil, novecentos e trinta e sete reais), a qual foi suplementada, totalizando 
R$662.937,00 (seiscentos e sessenta e dois mil, novecentos e trinta e sete reais),  para as ações de 
capacitação com meta física de 282 (duzentos e oitenta e dois) servidores capacitados. O limite foi 
estabelecido, no montante de R$ 587.937,00 (quinhentos e oitenta e sete mil e novecentos e trinta e 
sete reais).  

No decorrer de 2017, foram ofertadas 844 vagas, dessas, 570 (quinhentos e setenta) foram 
preenchidas, envolvendo a capacitação de 402 (quatrocentos e dois) servidores, em 9.078 (nove mil 
e setenta e oito) horas de capacitação. 

No que concerne à distribuição de investimento por unidade do MDS, observa-se o maior 
investimento em capacitação na área meio, ainda que exista certo equilíbrio no orçamento destinado 
a ambas as áreas. A diferença se explica pela maior demanda proveniente das áreas meios, em 
relação às áreas finalísticas. 
 

Gráfico 12 – Distribuição de Capacitação por Área 

 
Fonte: CODEP/CGRH/SAA/SE/MDS 
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Outro aspecto identificado foi o percentual de servidores das unidades que participaram dos 

eventos de aprendizagem. O percentual varia de 88% de participação dos servidores da SNPDH 

para 17% de participação dos servidores do CNAS. Os números revelam a necessidade de buscar 

equalizar não só a oferta de capacitação, mas também as condições que possibilitam os servidores, 

das mais diversas unidades do MDS a participarem dos eventos de aprendizagem. 
 

Gráfico 13 - Percentual de servidores capacitados 

 
Fonte: CODEP/CGRH/SAA/SE/MDS 

No que se refere à distribuição de oportunidades de capacitação entre os servidores, 
verifica-se que existe sobreposição de servidores, nas unidades do MDS, que realizam as 
capacitações. Isto é, em cada área, há servidores que participaram de mais de uma ação de 
capacitação e servidores que participaram apenas de uma, como pode ser observado no gráfico a 
seguir. Ainda, tendo em tela o universo da força de trabalho, boa parte do quadro de servidores não 
participou de qualquer ação de capacitação no exercício de 2017.  

 

Gráfico 14 – Capacitações Realizadas e Servidores Capacitados 2017 

 

             Fonte: CODEP/CGRH/SAA/SE/MDS 
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O Plano de Capacitação 2017 prevê a utilização de indicadores de Alcance de Meta 
Física (AMF) e da relação de horas de capacitação por servidor (HSC), que apresentam os 
resultados dispostos no quadro a seguir: 

 

Tabela 56 – Indicadores CGRH/SAA 

QUADRO DE INDICADORES 
DENOMINAÇÃO DESCRIÇÃO FÓRMULA RESULTADO 

Alcance da Meta Física: 
AMF 

% de servidores 
capacitados em 
relação à meta 

física programada 
para o exercício 

Total anual de servidores 
capacitados x 100 

Meta prevista para o ano 

AMF = 
(402X100) / 282 = 

142% 

Horas/servidor despendidas 
com capacitação: 

HSC 

Carga horária 
média anual de 
capacitação por 

servidor 

Total anual de horas de 
capacitação 

Total anual de servidores 
capacitados 

HSC = 
9.078 / 402 = 22,58 

 

PONDERAÇÃO DOS INDICADORES 
AMF  HSC 

100% – 80% ÓTIMO 40 – 25 HORAS ÓTIMO 
79% – 50% ATENÇÃO 25 – 15 HORAS BOM 
49% – 0% CRÍTICO 15 – 10 HORAS ATENÇÃO 

         10 – 00 HORAS CRÍTICO 

 

O quadro a seguir demonstra os quantitativos referentes à estrutura de pessoal referente à 

posição de dezembro de 2017, contemplando o Ministério como um todo, bem como a Secretaria 

Executiva - SE, Secretaria de Inclusão Social e Produtiva - SISP e Secretaria Nacional de Promoção 

do Desenvolvimento Humano - SNPDH. 

Quadro 33 - Força de Trabalho da UPC - MDS (GERAL) 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos 

no 

Exercício 

Egressos 

no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)  988 447 37 

1.1.   Membros de poder e agentes políticos   1 0 0 

1.2.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)  987 447 37 

1.2.1.    Servidores de carreira vinculada ao órgão  496 154 5 

1.2.2.    Servidores de carreira em exercício descentralizado  97 12 8 

1.2.3.    Servidores de carreira em exercício provisório  0 0 0 

1.2.4.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas  394 281 24 

2.   Servidores com Contratos Temporários (CDT)  93 4 1 

3.   Servidores s/vínculo com a Administração Pública  237 56 59 

4.   Total de Servidores (1+2+3)  1.318 507 97 

Fonte: Extrator SIAPE Situação: 12/2017 / Dados sobre Egressos no Exercício: controle da movimentação COGEP 
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Quadro 34 - Força de Trabalho da UPC - MDS (SE) 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos 

no 

Exercício 

Egressos 

no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)  216 31 8 

1.1.   Membros de poder e agentes políticos   0 0 0 

1.2.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)  216 31 8 

1.2.1.    Servidores de carreira vinculada ao órgão  131 5 0 

1.2.2.    Servidores de carreira em exercício descentralizado  27 9 3 

1.2.3.    Servidores de carreira em exercício provisório  0 0 0 

1.2.4.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas  58 17 5 

2.   Servidores com Contratos Temporários (CDT)  7 0 1 

3.   Servidores s/vínculo com a Administração Pública  55 9 7 

4.   Total de Servidores (1+2+3)  278 40 16 

Fonte: Extrator SIAPE Situação: 12/2017 / Dados sobre Egressos no Exercício: controle da movimentação COGEP 

Quadro 35 - Força de Trabalho da UPC - MDS (SISP) 

Tipologias dos Cargos 

Lotação Ingressos 

no 

Exercício 

Egressos 

no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)  10 2 8 

1.1.   Membros de poder e agentes políticos   0 0 0 

1.2.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)  10 2 8 

1.2.1.    Servidores de carreira vinculada ao órgão  6 0 0 

1.2.2.    Servidores de carreira em exercício descentralizado  2 0 4 

1.2.3.    Servidores de carreira em exercício provisório  0 0 0 

1.2.4.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas  2 2 4 

2.   Servidores com Contratos Temporários (CDT)  19 2 3 

3.   Servidores s/vínculo com a Administração Pública  7 5 2 

4.   Total de Servidores (1+2+3)  36 9 13 

Fonte: Extrator SIAPE Situação: 12/2017 / Dados sobre Egressos no Exercício: controle da movimentação COGEP 

Quadro 36 - Força de Trabalho da UPC - MDS (SNPDH) 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos 

no 

Exercício 

Egressos 

no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)  8 8 2 

1.1.   Membros de poder e agentes políticos   0 0 0 

1.2.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)  8 8 2 
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1.2.1.    Servidores de carreira vinculada ao órgão  0 0 0 

1.2.2.    Servidores de carreira em exercício descentralizado  3 3 1 

1.2.3.    Servidores de carreira em exercício provisório  0 0 0 

1.2.4.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas  5 5 1 

2.   Servidores com Contratos Temporários (CDT)  2 2 0 

3.   Servidores s/vínculo com a Administração Pública  6 6 1 

4.   Total de Servidores (1+2+3)  16 16 3 

Fonte: Extrator SIAPE Situação: 12/2017 / Dados sobre Egressos no Exercício: controle da movimentação COGEP 

Quadro 37 - Força de Trabalho da UPC – MDS (CRSS) 

Tipologias dos Cargos 

Lotação Ingressos 
no 

Exercício 

Egressos 
no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)   392 5 7 

1.1.   Membros de poder e agentes políticos    0 0 0 

1.2.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)   392 5 7 

1.2.1.    Servidores de carreira vinculada ao órgão   149 0 6 

1.2.2.    Servidores de carreira em exercício descentralizado   0 0 0 

1.2.3.    Servidores de carreira em exercício provisório   0 0 0 

1.2.4.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas   243 5 1 

2.   Servidores com Contratos Temporários   0 0 0 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública   10 2 3 

4.   Total de Servidores (1+2+3)   402 7 10 

Fonte: Extrator SIAPE Situação: 12/2017 / Dados sobre Egressos no Exercício: controle da movimentação COGEP 

O quadro a seguir busca evidenciar a distribuição da força de trabalho entre área meio e 
área fim dos servidores de carreira, em contratos temporários e sem vínculo com a administração. 

 

Quadro 38 - Distribuição da Lotação Efetiva MDS - GERAL 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

1.   Servidores de Carreira (1.1) 267 720 

1.1.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 267 720 

1.1.2.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 140 356 

1.1.3.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 46 51 

1.1.4.    Servidores de carreira em exercício provisório - - 

1.1.5.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 81 313 
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2.   Servidores com Contratos Temporários 12 81 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 101 136 

4.   Total de Servidores (1+2+3) 380 937 

Fonte: Extrator SIAPE - Situação: 12/2017 
. 
 

Quadro 39 - Distribuição da Lotação Efetiva MDS - SE 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

1.   Servidores de Carreira (1.1) 25 191 

1.1.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 25 191 

1.1.2.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 9 115 

1.1.3.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 2 25 

1.1.4.    Servidores de carreira em exercício provisório - - 

1.1.5.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 14 51 

2.   Servidores com Contratos Temporários - 7 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 22 33 

Fonte: Extrator SIAPE - Situação: 12/2017 
 

Quadro 40 - Distribuição da Lotação Efetiva MDS - SISP 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

1.   Servidores de Carreira (1.1) 5 5 

1.1.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 5 5 

1.1.2.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 2 4 

1.1.3.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 2 - 

1.1.4.    Servidores de carreira em exercício provisório 1 - 

1.1.5.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas - 1 

2.   Servidores com Contratos Temporários 19 - 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 3 4 

4.   Total de Servidores (1+2+3) 27 9 

Fonte: Extrator SIAPE - Situação: 12/2017 
 

Quadro 41 - Distribuição da Lotação Efetiva MDS - SNPDH 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Efetiva 

Área Meio Área Fim 

1.   Servidores de Carreira (1.1) 3 5 

1.1.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 3 5 

1.1.2.    Servidores de carreira vinculada ao órgão - - 

1.1.3.    Servidores de carreira em exercício descentralizado - 3 
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1.1.4.    Servidores de carreira em exercício provisório - - 

1.1.5.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 3 2 

2.   Servidores com Contratos Temporários 2 - 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 2 4 

4.   Total de Servidores (1+2+3) 7 9 

Fonte: Extrator SIAPE - Situação: 12/2017 

 

Quadro 42 - Distribuição da Lotação Efetiva MDS -  CRSS 

Tipologias dos Cargos 
  

 Lotação Efetiva  

 Área Meio   Área Fim  

1.   Servidores de Carreira (1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4) 22 370 

1.1.1.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 15 134 

1.1.2.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 0 

1.1.3.    Servidores de carreira em exercício provisório 0 0 

1.1.4.    Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 7 236 

2.   Servidores com Contratos Temporários 0 0 

3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 1 9 

4.   Total de Servidores (1+2+3) 23 379 

Fonte: Extrator SIAPE - Situação: 12/2017 
 

 
 
O quadro seguinte tem por objetivo identificar a estrutura de cargos em comissão e de 

funções gratificadas da UPC. 

 

Quadro 43 - Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC 
- MDS 

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções 
Gratificadas 

Lotação 
Ingressos no 

Exercício 

Egressos 
no 

Exercício 
Autorizada Efetiva 

1.   Cargos em Comissão  561 158 124 

1.1. Cargos Natureza Especial  1 0 0 

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior  560 158 124 

1.2.1.Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão  162 44 26 

1.2.2. Serv. de Carreira em Exercício Descentralizado  60 19 12 

1.2.3.    Servidores de Outros Órgãos e Esferas  102 29 24 

1.2.4.    Sem Vínculo  236 66 62 

1.2.5.    Aposentados  0 0 0 

2.   Funções Gratificadas  70 22 21 

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão  61 19 20 

2.2. Serv. de Carreira em Exercício Descentralizado  1 0 0 
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2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas  8 3 1 

3.   Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)   631 180 145 

Fonte: Força de Trabalho / Planilha de Controle COGEP 

 

Quadro 44- Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC 
- SE 

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções 
Gratificadas 

Lotação 
Ingressos no 

Exercício 

Egressos 
no 

Exercício 
Autorizad

a 
Efetiva 

1.   Cargos em Comissão  126 25 23 

1.1. Cargos Natureza Especial  0 0 0 

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior  126 25 23 

1.2.1.Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão  26 4 9 

1.2.2. Serv. de Carreira em Exercício Descentralizado  18 4 3 

1.2.3.    Servidores de Outros Órgãos e Esferas  28 7 4 

1.2.4.    Sem Vínculo  54 10 7 

1.2.5.    Aposentados  0 0 0 

2.   Funções Gratificadas  9 7 2 

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão  5 4 2 

2.2. Serv. de Carreira em Exercício Descentralizado  1 0 0 

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas  3 3 0 

3.   Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)   135 32 25 

Fonte: Força de Trabalho / Planilha de Controle COGEP 

Quadro 45-  Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC 
- SISP 

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções 
Gratificadas 

Lotação 
Ingressos no 

Exercício 
Egressos no 
Exercício 

Autoriz
ada 

Efetiva 

1.   Cargos em Comissão  15 12 11 

1.1. Cargos Natureza Especial  0 0 0 

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior  15 12 11 

1.2.1.Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão  4 3 0 

1.2.2. Serv. de Carreira em Exercício Descentralizado  1 1 5 

1.2.3.    Servidores de Outros Órgãos e Esferas  2 2 4 

1.2.4.    Sem Vínculo  8 6 2 

1.2.5.    Aposentados  0 0 0 

2.   Funções Gratificadas  0 0 0 

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão  0 0 0 

2.2. Serv. de Carreira em Exercício Descentralizado  0 0 0 

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas  0 0 0 

3.   Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)   15 12 11 

Fonte: Força de Trabalho / Planilha de Controle COGEP 
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Quadro 46-  Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC 
- SNPDH 

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções 
Gratificadas 

Lotação 
Ingressos no 

Exercício 
Egressos no 

Exercício 
Autoriz

ada 
Efetiva 

1.   Cargos em Comissão  13 13 3 

1.1. Cargos Natureza Especial  0 0 0 

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior  13 13 3 

1.2.1.Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão  0 0 0 

1.2.2. Serv. de Carreira em Exercício Descentralizado  2 2 1 

1.2.3.    Servidores de Outros Órgãos e Esferas  5 5 1 

1.2.4.    Sem Vínculo  6 6 1 

1.2.5.    Aposentados  0 0 0 

2.   Funções Gratificadas  0 0 0 

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão  0 0 0 

2.2. Serv. de Carreira em Exercício Descentralizado  0 0 0 

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas  0 0 0 

3.   Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)   13 13 3 

Fonte: Força de Trabalho / Planilha de Controle COGEP 

 

Quadro 47- Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC  
- CRSS 

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções 
Gratificadas 

Lotação Ingressos 
no 

Exercício 

Egressos 
no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Cargos em Comissão   53 7 4 

1.1. Cargos Natureza Especial   0 0 0 

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior   53 7 4 

1.2.1.    Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão   10 1 0 

1.2.2.    Servidores de Carreira em Exercício 
Descentralizado 

  0 0 0 

1.2.3.    Servidores de Outros Órgãos e Esferas   42 4 1 

1.2.4.    Sem Vínculo   1 2 3 

1.2.5.    Aposentados   0 0 0 

2.   Funções Gratificadas   34 4 4 

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão   34 1 4 

2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado   0 0 0 

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas   0 3 0 

3.   Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)  
 

87 11 8 

Fonte: Força de Trabalho / Planilha de Controle COGEP 

 

5.1.1.2. Análise Crítica 

 

A reforma ministerial promovida pela Medida Provisória nº 726, de 12 de maio de 
2016, convertida na Lei nº 13.341, de 29 de setembro de 2016, extinguiu o Ministério do Trabalho e 
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Previdência Social – MTPS, resultando em transferência de algumas atribuições e vinculação do 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a esta Pasta. 

Nesse sentido, merece destaque a situação do Conselho de Recursos do Seguro Social, 
que passou a integrar a estrutura básica do MDS, cujo quadro de pessoal é composto de servidores 
oriundos do extinto MTPS e cedidos pelo INSS, possuindo peculiaridades nas leis de regência das 
respectivas carreiras, o que exigiu uma série de estudos e resultou em questionamentos sobre a 
possibilidade de incorporação da força de trabalho do órgão extinto ao MDS. Devido à 
complexidade, algumas destas questões ainda aguardam posicionamento do Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MP e podem necessitar até mesmo de alterações legais 
para sua solução. 

Estes fatores impactaram sobremaneira a área de recursos humanos, aprofundando ainda 
mais o problema da escassez de pessoal identificado nos anos anteriores no MDS e que se buscava 
enfrentar mediante a apresentação de propostas para realização de concurso público, as quais, 
embora concluídas, tiveram que ser descontinuadas, em razão das novas diretrizes que apontavam 
para redução de gastos, inclusive de cargos em comissão. 

Ademais, durante quase todo o ano, havia incerteza quanto à dimensão final que teria o 
MDSA, em face de possível incorporação do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA. 

Parte das questões decorrentes da reforma ministerial ficou definida somente ao final do 
ano após a aprovação da Estrutura Regimental do MDS, por meio do Decreto nº 8.949, de 29 de 
dezembro de 2016. 

No entanto, quanto ao aproveitamento de pessoal do extinto MTPS e sobre a situação 
funcional de servidores cedidos do INSS ainda há ações em curso junto ao MP. 

 

5.1.2. Demonstrativo das despesas com pessoal 

 

Em termos de recursos financeiros, as despesas associadas à manutenção do pessoal 

totalizaram 24.644.562,82 (vinte e quatro milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e 

sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos), em 2016, e 17.561.824,85 (dezessete milhões, 

quinhentos e sessenta e um mil, oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos), em 

2017 - o que representa um decréscimo de 28,74% (vinte e oito vírgula setenta e quatro por cento) 

em relação ao ano anterior, decorrente, principalmente, da política de contensão de despesas do 

Governo Federal.  
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Quadro 48 – Despesas de pessoal 2017 - Geral (MDS) 

Tipologias / 
Exercícios 

 Vencimentos e 
Vantagens Fixas  

 Despesas Variáveis  
 Despesas de 
Exercícios 
Anteriores  

 Decisões 
Judiciais  

 Total  
 Retribuições   Gratificações   Adicionais   Indenizações  

 Benefícios 
Assistenciais e 

Previdenciários  

 Demais 
Despesas 
Variáveis  

Membros de poder e agentes políticos 

Exercício 2017  -   -   -   -   -   -   -   -   -        -   

Exercício 2016    321.720,87   -   10.311,57    61.869,40    1.625,55   -   -   -   -        395.527,39  

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade 

Exercício 2017 16.396.859,26 5.371.909,17 3.572.727,79 1.172.672,11 2.651.510,72 1.417.826,31 17.760.284,39    18.465,05  17.294,99     48.379.549,79  

Exercício 2016 8.583.382,13 3.316.416,77 1.863.207,39 604.734,44 1.475.346,46 472.639,26 9.494.604,76        12.451,49   -     25.822.782,70  

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade 

Exercício 2017            351.072,15           8.976.798,72    947.052,17         294.360,13          280.669,51         100.103,47            646.837,40  13.870,19  -     11.610.763,74  

Exercício 2016              95.477,76           6.564.578,90  
        

706.785,99  
       338.077,68          357.545,58         153.574,15            345.743,90  1.100,37  -     8.562.884,33  

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários) 

Exercício 2017 17.713.317,34 - 1.559.556,07 710.474,93 2.423.082,38 382.865,10 332.311,49      6.231,79   -     23.127.839,10  

Exercício 2016 12.349.033,93   1.062.843,60 664.802,17 1.536.963,42 403.984,67 433.596,55   24.150,08       16.475.374,42  

Servidores cedidos com ônus 

Exercício 2017         1.850.953,66   6.919,07  
        

346.367,81  
       107.080,30          241.853,56           97.515,94  

        
2.071.375,56  

 -   -      4.708.227,76  

Exercício 2016         2.475.676,86   -  
        

332.537,63  
     73.809,86          338.198,06        72.859,36     1.450.260,39   -   -       4.743.342,16  

Servidores com contrato temporário 

Exercício 2017 6.148.231,02 - 503.051,67 197.007,42 558.501,45 43.318,94  -   -   -            7.450.110,50  

Exercício 2016 5.896.783,37 - 501.614,98 168.709,39 541.881,18 37.508,85  -   -   -            7.146.497,77  

Fonte: Extração SIAPE – posição 31 de dezembro de 2017. 
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Quadro 49 – Despesas de Pessoal 2017 - Secretaria Executiva (SE) 

Tipologias / 
Exercícios 

 Vencimentos e 
Vantagens Fixas  

 Despesas Variáveis  
 Despesas de 
Exercícios 
Anteriores  

 Decisões 
Judiciais  

 Total  
 Retribuições   Gratificações   Adicionais   Indenizações  

 Benefícios 
Assistenciais e 

Previdenciários  

 Demais 
Despesas 
Variáveis  

Membros de poder e agentes políticos 

Exercícios  
2017  -   -   -   -   -   -   -   -   -        -   

2016  -   -   -   -   -   -   -   -   -        -   

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade 

Exercícios  
2017 3.003.444,33 1.122.497,92 668.627,67 249.456,39 527.114,23 159.985,34 3.582.431,66             478,97   -  

          
9.314.036,51  

2016 2.434.603,62 941.797,05 597.213,70 160.146,75 514.706,69 165.462,84 3.234.079,71             470,87    
          

8.048.481,23  

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade 

Exercícios  
2017  -           1.623.415,47          193.264,36           73.134,57            41.551,74           31.762,16            305.289,46  4.311,34  -  

          
2.272.729,10  

2016              42.869,55           1.825.529,37          217.322,74           80.088,32            67.682,78           44.692,59            347.404,45  42.135,32   
          

2.667.725,12  

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários) 

Exercícios  
2017 2.818.272,69 - 252.853,31 117.363,99 337.817,54 88.539,08 150.360,36             260,42   -  

          
3.765.467,39  

2016 2.862.712,85 - 259.302,77 116.907,26 356.036,24 120.686,38 84.489,80               61,71   -  
          

3.800.197,01  

Servidores cedidos com ônus 

Exercícios  
2017         1.440.391,52  -              7.218,43          267.945,73           79.778,36          164.409,23           55.834,73          1.558.006,88   -   -  

          
3.559.148,02  

2016            896.498,11            168.658,97           53.303,06          139.485,08           40.849,68          1.009.277,74   -   -  
          

2.308.072,64  

Servidores com contrato temporário 

Exercícios  
2017 595.170,00 - 46.485,00 19.628,53 44.738,27 3.210,00  -   -   -  

             
709.231,80  

2016 747.455,01 - 67.533,33 91.441,02 55.661,30 -  -   -   -  
             

962.090,66  

Fonte: Extração SIAPE – posição 31 de dezembro de 2017. 
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Quadro 50 – Despesas de Pessoal 2017- Secretaria de Inclusão Social e Produtiva (SISP) 

Tipologias / 
Exercícios 

 Vencimentos e 
Vantagens 

Fixas  

 Despesas Variáveis  
 Despesas de 
Exercícios 
Anteriores  

 Decisões 
Judiciais  

 Total  
 Retribuições   Gratificações   Adicionais   Indenizações  

 Benefícios 
Assistenciais e 

Previdenciários  

 Demais 
Despesas 
Variáveis  

Membros de poder e agentes políticos 

Exercícios  
2017                         -   

2016                         -   

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade 

Exercícios  
2017 185.725,90 23.028,48 54.864,95 12.287,07 21.984,00 4.040,35 144.442,00                  446.372,75  

2016 143.129,60 32.717,47 25.517,16 5.758,33 18.660,00 3.072,25 129.363,80                  358.218,61  

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade 

Exercícios  
2017               189.968,00            35.142,56           11.073,92                    6.796,95              751,36                 243.732,79  

2016               497.001,81            59.412,34           11.283,10              3.145,27             4.425,77                2.125,41                   577.393,70  

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários) 

Exercícios  
2017 284.031,41   22.297,93 8.379,49 56.084,56 973,26 1.379,91                  373.146,56  

2016 313.616,80   17.734,12 18.566,12 36.897,17 4.843,98 13.176,07 2.577,26                407.411,52  

Servidores cedidos com ônus 

Exercícios  
2017                         -   

2016                         -   

Servidores com contrato temporário 

Exercícios  
2017 1.266.510,00   87.615,00 30.238,69 177.628,27                   1.561.991,96  

2016 1.408.003,00   125.502,49 20.433,30 136.770,71                   1.690.709,50  

Fonte: Extração SIAPE – posição 31 de dezembro de 2017. 
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Quadro 51 – Despesas de Pessoal 2017 - Secretaria Nacional para Promoção do Desenvolvimento Humano (SNPDH) 

Tipologias / 
Exercícios 

 Vencimentos e 
Vantagens Fixas  

 Despesas Variáveis   Despesas de 
Exercícios 
Anteriores  

 Decisões 
Judiciais  

 Total  
 Retribuições   Gratificações   Adicionais   Indenizações   Benefícios 

Assistenciais e 
 Demais 
Despesas 

Membros de poder e agentes políticos 

Exercícios  
2017                         -   

2016                         -   

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade 

Exercícios  
2017 - - - - - - - - -       -   

2016 - - - - - - - - -       -   

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade 

Exercícios  
2017 94.882,70 252.001,83 46.074,17 5.011,69 7.661,19 1.421,67       407.053,25 

2016  -   -   -   -   -   -   -   -   -  0,00 

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários) 

Exercícios  
2017 616.370,56 - 51.741,14 6.317,65 103.574,50 11.473,16 16.965,77 271,90                806.714,68  

2016 - - - - - - - - -       -   

Servidores cedidos com ônus 

Exercícios  
2017 - - - - - - -  -   -        -   

2016 - - - - - - -  -   -        -   

Servidores com contrato temporário 

Exercícios  
2017 24.200,00   12.100,00 4.033,32 2.103,40 -  -   -   -                 42.436,72  

2016 - - - - - -             -   

Fonte: Extração SIAPE – posição 31 de dezembro de 2017. 

 

 

  



208 

 

 

 

 

 

Quadro 52 – Despesas de Pessoal 2017 – Conselho de Recursos do Seguros Social (CRSS) 

Tipologias / 
Exercícios 

 Vencimentos e 
Vantagens 

Fixas  

 Despesas Variáveis  
 Despesas de 
Exercícios 
Anteriores  

 Decisões 
Judiciais  

 Total  
 Retribuições   Gratificações   Adicionais   Indenizações  

 Benefícios 
Assistenciais e 

Previdenciários  

 Demais 
Despesas 
Variáveis  

Membros de poder e agentes políticos 

Exercícios  
2017  -   -   -   -   -   -   -   -   -                      -   

2016  -   -   -   -   -   -   -   -   -                      -   

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade 

Exercícios  
2017 4.426.610,38 163.742,33 898.788,89 284.005,40 862.420,26 822.224,80 4.343.614,80   17.294,99 11.818.701,85 

2016  -   -   -   -   -   -   -   -   -                      -   

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade 

Exercícios  
2017 

  
       513.492,12       67.038,07       14.369,96    

  
         594.900,15  

2016  -   -   -   -   -   -   -   -   -                      -   

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários) 

Exercícios  
2017 297.127,87   27.475,64 7.301,62 64.261,66            396.166,79  

2016  -   -   -   -   -   -   -   -   -                      -   

Servidores cedidos com ônus 

Exercícios  
2017  -   -   -   -   -   -   -   -   -                      -   

2016  -   -   -   -   -   -   -   -   -                      -   

Servidores com contrato temporário 

Exercícios  
2017  -   -   -   -   -   -   -   -   -                      -   

2016  -   -   -   -   -   -   -   -   -                      -   

Fonte: Extração SIAPE – posição 31 de dezembro de 2017. 
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5.1.3. Gestão de riscos relacionados ao pessoal 

 

Força de trabalho 

A insuficiente quantidade de servidores pertencentes ao quadro permanente do MDS 
pode constituir risco à continuidade das ações desenvolvidas pela Pasta para cumprimento de todas 
as atribuições necessárias a missão institucional. 

Esta situação decorre da falta de reposição dos cargos vagos, por meio de concurso 
público, em que pese a evasão de servidores aprovados em outros concursos públicos que oferecem 
remuneração mais vantajosa. 

Destaque-se que desde 2010 não ocorre autorização para realização de concurso público 
que permita recompor o número de servidores ocupantes do cargo de Agente Administrativo.  

Situação semelhante ocorre para o cargo de Analista Técnico de Políticas Sociais, para o 
qual, embora o provimento das vagas tenha se dado a partir de 2013, com autorização inicial para 
admissão de 200 servidores, e posteriormente mais 20 vagas, das quais nove eram em virtude de 
candidatos que não tomaram posse, ficando assim o total de admissões em 211.  

Para enfrentar tal questão, o MDS tem buscado junto ao Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão autorização para realização de concurso público para provimento de 
cargos efetivos, com o objetivo de promover o fortalecimento institucional. 

Ademais, um número significativo de contratos temporários regidos pela Lei nº 8.745, 
de 1993, decorrentes do Processo Seletivo Simplificado autorizado pelo MPDG em 2012, serão 
encerrados em maio de 2018 e, tendo em vista as mudanças organizativas e alterações legislativas e 
normativas, o que gera risco à conclusão das atividades para as quais foram contratados. Para tentar 
contornar esse risco, foi elaborada proposta para autorização excepcional destes contratos, por mais 
um ano. 

 

Capacitação 

No que tange à capacitação, observa-se aumento das participações de servidores em 
eventos externos, inclusive cursos realizados em instituições estrangeiras. A contratação recorrente 
de tais cursos representa um investimento elevado, muito superior ao praticado na realização de 
eventos internos, e abrange um número reduzido de servidores. As demandas de capacitação de alto 
custo representam risco na medida em que são de difícil dimensionamento e previsão, e 
comprometem o atendimento às necessidades de capacitação de todo o universo de servidores que 
compõem o MDS. A norma interna vigente referente à capacitação não estabelece critérios e limites 
adequados a esse cenário. 

Observa-se, ainda, risco de aumento do contingente de servidores do MDS interessados 
na concessão de afastamento para participação em programa de pós-graduação stricto sensu e de 
licença para capacitação, considerando o tempo de efetivo exercício alcançado pelos servidores 
efetivos ocupantes do cargo de Analista Técnico de Políticas Sociais, que representam 
aproximadamente 15% da força de trabalho do órgão. Os critérios e procedimentos atualmente 
estipulados na Portaria de capacitação também não estão adequados a essa realidade. 

Diante do exposto, pesquisas foram realizadas para melhor dimensionamento dos 
desafios relacionados à capacitação, visando reformulação do planejamento de modo a privilegiar 
ações internas. Está em processo de revisão da Portaria vigente, com o intuito de prevenir e 
aumentar a governabilidade sobre as situações de risco identificadas. 
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Controle de Frequência 

A ausência de um sistema informatizado para controle de frequência resulta em riscos 
na apuração de horas e dias efetivamente trabalhados pelos servidores. Dessa forma, foi adotado um 
controle manual de frequência no qual são apurados os dias trabalhados, as faltas e afastamentos 
legalmente previstos e, com base na verificação realizada, são expedidas notificações aos servidores 
para saneamento de pendências ou informações incompletas ou inconsistentes, acaso verificadas nas 
folhas de ponto. 
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5.1.4. Contratação de pessoal de apoio e de estagiários 

 

Contratação de Pessoal de Apoio 
 

A força de trabalho do Contrato Administrativo nº 07/2016 tem um total de 490 postos 

de trabalho, sendo 478 ocupados em 31.12.2017, referente à mão-de-obra terceirizada contratada 

para a prestação de serviços de atividades de apoio administrativo e de atividades auxiliares. 

As informações sobre a terceirização de mão-de-obra referente a apoio administrativo 

encontram-se disponíveis na página da internet, no link: http://mds.gov.br/acesso-a-

informacao/servidores 

A contratação de empresa de terceirização tem como objetivo aperfeiçoar o 

funcionamento administrativo, para alcance de melhores resultados, inclusive em termos de 

economicidade e aproveitamento dos recursos humanos. Os serviços propostos para terceirização 

destinam-se à realização de atividades materiais administrativas, instrumentais ou complementares 

aos assuntos que constituem a área de competência legal do Ministério, necessárias ao bom 

funcionamento da instituição e não inerentes às atribuições de cargos de seu quadro de servidores.  
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Quadro 53 - Contrato de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da unidade 

Unidade Contratante 

Nome: Coordenação-Geral de Logística e Administração 

UG/Gestão: 550005  

Informações sobre os Contratos 

Ano do 

Contrato 

Objeto Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período Contratual de Execução das Atividades 

Contratadas 

Nível de escolaridade mínimo 

exigido dos trabalhadores 

contratados 

Sit. 

Início Fim 

 

2016 

Serviços de apoio 

administrativo e serviços 

auxiliares. 

 

54.419.492/00001-09 

 

24/02/2016 

 

24/02/2018 

 

Nível Médio 

 

A 

Fonte: Contratos Administrativos nº 07/2016   
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Contratação de Estagiários 
 
O Programa de Estágio Remunerado no MDS cumpre as disposições contidas na 

Orientação Normativa nº 2, de 24 de junho de 2016, bem como os demais atos normativos vigentes 
relacionados ao tema editados pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 
Inexiste norma interna que discipline regras, exigências, restrições e procedimentos específicos para 
a contratação de estagiários no MDS.  

Importa ressaltar, que o Programa Estágio Remunerado no MDS é operacionalizado em 
parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, agente de integração que tem como 
finalidade precípua fazer a interlocução entre instituições de ensino, os estagiários e o MDS, bem 
como auxiliar no processo de aperfeiçoamento do instituto do estágio. As responsabilidades 
acometidas ao CIEE na operacionalização do Programa de Estágio Remunerado no MDS foram 
acordadas por meio do Contrato nº 45/2014, e são objeto de permanente acompanhamento e 
fiscalização por parte da unidade responsável pela gestão do Programa de Estágio. 

O Quadro a seguir explicita, em termos quantitativos, a composição do quadro de 
estagiários do MDS ao final de cada semestre dos últimos três exercícios, agregados por área e nível 
de escolaridade. Há predominância da contratação de estagiários que cursam nível superior.  

 

Tabela 57 - Composição do quadro de estagiários do MDS 

NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE 

COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS 
1º 

Semestre / 
2015 

2º 
Semestre / 

2015 

1º 
Semestre / 

2016 

2º 
Semestre / 

2016 

1º 
Semestre / 

2017 

2º 
Semestre / 

2017 
1. Nível Superior 48 43 40 35 43 46 
1.1. Área Fim 26 24 22 18 17 19 
1.2. Área Meio 22 22 18 17 26 27 
2. Nível Médio 22 22 20 17 19 25 
2.1. Área Fim 15 15 12 10 10 17 
2.2. Área Meio 7 7 8 7 9 8 
TOTAIS 70 65 60 52 62 71 

         Fonte: CODEP/CGRH/MDS 

 
Nota-se que o quantitativo de estagiários está muito aquém do limite de 20% da força de 

trabalho, conforme estabelecido na Orientação Normativa nº 2/2016. Ao final de 2017, o quadro de 
estagiários estava mantido também abaixo do número total de vagas disponíveis, com uma taxa de 
ocupação de aproximadamente 51% (cinquenta e um por cento). Cumpre registrar que nos últimos 
três anos a aceitação de estagiários no MDS tem sido contingenciada em observância à dotação 
orçamentária disponível para tal, e que o pequeno aumento no número de contratações ocorrido em 
2017 deveu-se a demandas do Conselho de Recursos do Seguro Social – CRSS, que passou a 
compor a estrutura do Ministério no último exercício. Ainda assim, o número de estagiários 
contratados mantém-se estável em razão de uma elevada e persistente rotatividade que decorre 
principalmente do baixo valor da bolsa de estágio e do valor do auxílio transporte, os quais não são 
reajustados há pelo menos 10 anos no âmbito da Administração direta.  

 
Quanto à evolução das despesas com contratações de estagiários, o quadro a seguir 

apresenta dados referentes aos totais das despesas praticadas nos últimos três exercícios: 
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Tabela 58 - Evolução das despesas com contratações de estagiários 

DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 

Tipo de Despesa Exercício 2015 Exercício 2016 Exercício 2017 

1. Bolsa de Estágio 298.489,36 274.319,52 280.571,24 

2. Auxílio Transporte 106.904,32 92.698,00 97.296,00 

3. Outras despesas* 4.658,23 13.629,46 12.300,55 

TOTAIS 410.051,91 380.646,98 390.167,79 

Fonte: Demonstrativos da folha de pagamento processada via SIAPE. 
*Acertos financeiros decorrentes de recessos não usufruídos, conforme o disposto no Art. 15, § 3º da Orientação 
Normativa nº 2, de 24 de junho de 2016. 
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5.1.5 Contratação de consultores com base em projetos de cooperação técnica com 
organismos internacionais 

 

Projeto UNESCO 914BRZ3002 

Apoio ao Programa Bolsa Família e ao Plano para Superação da Extrema Pobreza 

 

O 2º Acordo de Empréstimo do Banco Mundial Nº 7841/BR foi assinado em 21 de 
setembro de 2011, para implementação do Projeto “Consolidação do Programa Bolsa Família e 
Apoio ao Plano Brasil sem Miséria”, com vigência até 31 de dezembro de 2018. O valor do 
empréstimo é de US$ 200.000.000,00, com contrapartida nacional no valor de US$ 15.000.000,00. 

Os recursos do empréstimo são distribuídos da seguinte forma: US$ 185 milhões são 
destinados ao Componente 1 do Acordo: Reembolso do Banco ao Tesouro Nacional de 1,85% das 
Transferências de Benefícios do PBF já realizadas pelo MDS com orçamento próprio; e US$ 15 
milhões do Banco + US$ 15 milhões de contrapartida para os Componentes 2 a 6 do Acordo (Ações 
de Assistência Técnica). 

A execução técnica das ações do acordo é realizada parcialmente por meio do Projeto de 
Cooperação Técnica com a UNESCO – 914BRZ3002 (consultorias e capacitações) e por meio da 
execução direta do MDS (licitações, publicações, etc.). 

 

Objetivo: Contribuir para a consolidação da política de desenvolvimento social no 
Brasil, fortalecendo programas, ações sociais e serviços sob responsabilidade do MDS. 

Áreas executoras: SAGI, SE, SENARC, SESAN, SESEP e SNAS. 

Conforme destacado anteriormente neste relatório, a Secretaria Extraordinária para 

Superação da Extrema Pobreza (SESEP) foi substituída pela Secretaria de Inclusão Social e 

Produtiva (SISP). 

Particularidade da execução: O Projeto UNESCO 914BRZ3002 é executado 
inteiramente com recursos do Projeto BIRD – Acordo de Empréstimo 7841/BR. Sua execução está, 
portanto, contida nas informações de execução do Projeto BIRD, acima. 

Vigência: 15/12/2011 a 31/12/2018  

Estrutura/Resultados esperados: 

Objetivo Imediato 1 – Desenvolver, aperfeiçoar e monitorar aspectos conceituais, 
metodológicos e de planejamento gerencial e operacional necessários ao aprimoramento do 
Cadastro Único. 

Objetivo Imediato 2 – Capacitar gestores e desenvolver aspectos metodológicos, de 
planejamento gerencial e operacional necessários ao fortalecimento do Programa Bolsa Família e da 
gestão de condicionalidades. 

Objetivo Imediato 3 – Fortalecer e aprimorar o Sistema de Avaliação e Monitoramento 
do MDS 

Objetivo Imediato 4 – Desenvolver, aperfeiçoar e implantar aspectos conceituais, 
metodológicos e de planejamento gerencial e operacional necessários à implementação do Plano 
para Superação da Extrema Pobreza. 
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Tabela 59 - Contratação de consultores – UNESCO 

Secretaria SAGI SENARC SESAN 
SISP 

(SESEP) 
SNAS Total 

2012 
Nº de contratos 11 16 0 1 0 28 

Valor 809.148 1.934.107 0 28.539 0 2.771.794 

2013 
Nº de contratos. 27 18 17 0 0 62 

Valor 1.935.465 1.523.313 1.487.725 0 0 4.946.503 

2014 
Nº de contratos 13 31 7 0 4 55 

Valor 1.281.435 2.879.203 524.915 0 401.000 5.086.553 

2015 
Nº de contratos. 9 6 0 0 4 19 

Valor 768.532 560.685 0 0 247.795 1.577.012 

2016 
Nº de contratos. 0 10 2 1 0 13 

Valor 0 1.501.459 324.000 126.720 0 1.952.179 

2017 
Nº de contratos 0 3 3 0 5 11 

Valor 0 238.630 264.000 0 430.800 933.430 

 

Tabela 60 - Produtos pagos a consultores individuais - UNESCO 

     
  

Secretaria  
Produtos pagos 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

SAGI 10 93 67 59 14 0 

SENARC 18 92 113 9 40 32 

SESAN 0 24 69 0 5 5 

SISP (SESEP) 1 0 0 0 0 4 

SNAS 0 0 3 19 7 10 

Total 29 209 252 87 66 51 

Fonte: Base de Dados SIAIN/DCT  

 

Principais ações do Projeto – UNESCO: 

 

Por meio do Projeto Unesco, foram contratados, em 2017, consultores individuais para 
gerar novos conhecimentos e aprimorar os programas, projetos e serviços do MDS, bem como 
foram realizados eventos de suma importância para a realização dos objetivos das políticas sociais 
do MDS.  

Os principais resultados alcançados neste ano incluem:  

 Investigação do Cadastro Único para identificação de fatores de vulnerabilidade que 
permitam identificar públicos prioritários e demandas potenciais para os Serviços 
Socioassistenciais. 

 Análise comparativa entre os dados de endereço do Cadastro Único, base do 
Diretório Nacional de Endereços (DNE) dos Correios e Cadastro Nacional para Fins 
Estatísticos (CNEFE) do IBGE, com o objetivo de adquirir elementos elucidativos 
para melhoria na captação de dados de endereçamento do Cadastro Único. 
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 Atualização de metadados de estudos e pesquisas sobre as condicionalidades, 
pobreza e desigualdade levando em consideração a produção lato sensu e outras 
bases de dados disponíveis. 

 Referenciais teóricos e parâmetros metodológicos para o Programa Criança Feliz, 
com ênfase na metodologia das visitas domiciliares para apoio à família, estímulo ao 
desenvolvimento infantil e fortalecimento de vínculos, considerando a família, o 
território e a intersetorialidade.  

 Levantamento de indicadores de contexto da segurança alimentar e nutricional, 
indicadores de processo, preparação de documentos subsídio para a V Conferência 
de Segurança Alimentar e Nutricional + 2 e documentos subsídios para a revisão do 
II Plano. 

 

Projeto PNUD BRA/12/006 - Projeto de Apoio à Gestão Descentralizada do Sistema Único da 
Assistência Social (SUAS) 

 

Objetivo: Ampliar e consolidar o apoio do MDS aos entes federados na gestão 
descentralizada da política nacional de assistência social e assim permitir a efetivação do pacto 
entre os três entes federados e as instâncias de articulação, pactuação e deliberação, visando à 
implementação e consolidação do SUAS no Brasil. 

Áreas executoras: SAGI e SNAS  

Vigência: 14/01/2013 a 31/12/2017 

Estrutura/Resultados esperados: 

Resultado 1. Implantação da Vigilância Socioassistencial no âmbito estadual, do DF e 
municipal fomentada 

Resultado 2. Melhorias no Sistema Nacional de Informação do SUAS desenvolvidas  

Resultado 3. Planejamento e Gestão Descentralizada do SUAS aprimorados  

Resultado 4. Gestão do Trabalho consolidada 

Resultado 5. Serviços Socioassistenciais qualificados e consolidados  

Resultado 6. Gestão dos Benefícios Socioassistenciais aprimorada  

Resultado 7. Integração de Serviços e Benefícios fortalecida 

Resultado 8. Avaliação e Produção de dados para Gestão Descentralizada da Assistência 
Social ampliada  

Os beneficiários previstos destas ações são: 

 A sociedade brasileira em geral; 

 O MDS, a SNAS e a SAGI; 

 Os órgãos gestores e executores da política de Assistência Social no Brasil; e 

 Os beneficiários/usuários dos serviços e benefícios da Assistência Social. 
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Contratações realizadas desde o início do Projeto 

 

 

Tabela 61 - Contratação de consultores - PNUD 

         
 R$ 1,00 

Secretaria  
2013 2014 2015 2016 2017 

Consultor  Valor Consultor  Valor Consultor  Valor Consultor  Valor Consultor  Valor 

SAGI 1 85.025 4 464.640 0 0 1 104.280 0 0 

SNAS 32 2.109.629 23 1.828.686 13 877.655 3 245.575 21 1.334.15
5 Total 33 2.194.654 27 2.293.326 13 877.655 4 349.855 21 1.334.15
5 Fonte: Base de Dados SIAIN/DCT   

 

Tabela 62 - Produtos pagos a consultores - PNUD 

Secretaria 
MDS 

2013 2014 2015 2016 2017 

SAGI 1 12 13 0 2 

SNAS 18 114 64 21 37 

Total 19 126 77 21 39 

Fonte Base de Dados SIAIN/DCT  

 

Tabela 63 - Concessão de diárias e passagens - PNUD 

         
 R$ 1,00 

Secretarias 
MDS 

2013 2014 2015 2016 2017 

Diárias  Passagens  Diárias  Passagens  Diárias  Passagens  Diárias  Passagens  Diárias  Passagens  

SAGI 228 464 - - 
  

0 0 3.234 5.117 

SNAS 121.393 215.031 101.953 137.307 65.800 101.629 27.962 42.078 52.406 78.250 

Total 121.621 215.495 101.953 137.307 65.800 101.629 27.962 42.078 55.640 83.367 

Fonte: Base de Dados SIAIN/DCT   

 

Objetos das principais contratações de consultorias em 2017 - PNUD: 

 Realização de análise estatística dos ativos educacionais e da inserção laboral da 
população de baixa renda, utilizando dados do IBGE e outras fontes, com objetivo 
de subsidiar ações de Proteção Social Básica, voltadas à promoção da integração ao 
mundo do trabalho. 

 Realização de estudo sobre o processo de judicialização do Benefício de Prestação 
Continuada da Assistência Social (BPC), com o objetivo de analisar territorialmente 
as concessões judiciais do BPC, mapeando os fundamentos das sentenças judiciais e 
propondo soluções que contemplem estratégias de gestão para se reduzir a 
judicialização do benefício. 

 Realização de levantamento e análise de dados e informações relativos à demanda 
dos serviços de Proteção Social Básica para a população rural em situações de 
vulnerabilidade, bem como das ofertas destinadas ao atendimento de tais situações.   
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 Mapeamento e análise dos planos estaduais de capacitação e/ou de educação 
permanente do SUAS e propor instrumento para acompanhamento /monitoramento 
do governo federal à execução dos planos estaduais. 

 Realização de diagnóstico dos processos de escolha/eleição de conselheiros de 
Assistência Social e sua atuação no âmbito dos respectivos Conselhos. 

 Desenvolvimento de propostas de modelos de instrumentais para realização de 
parcerias entre a administração pública e as entidades de assistência social e 
organizações da sociedade civil (Marco Regulatório das Organizações da Sociedade 
Civil - MROSC - Lei nº 13.019 de 2014). 

 Identificação e análise de normas/regulações do SUAS relativas a financiamento nos 
Estados e Munícipios selecionados. 

 Elaboração de proposta de caderno contendo orientações técnicas para 
implementação dos programas intersetoriais do BPC. 

 Elaboração de estudos, levantamentos, orientações (técnicas e metodológicas), 
procedimentos, acompanhamentos e capacitações voltadas ao programa Criança 
Feliz visando o apoio aos entes federados na sua implantação e a qualificação da 
Atenção desse segmento nos serviços socioassistenciais e o fortalecimento da 
integração entre serviços e benefícios. 

 Elaboração de diagnóstico sobre o processo de inscrição das entidades e 
organizações de assistência social, bem como inscrição dos serviços, programas, 
projetos e benefícios socioassistenciais pelos Conselhos Municipais de Assistência 
Social- CMAS e pelo Conselho de Assistência Social do Distrito Federal- CAS/DF. 

 

Projeto FAO UTF/BRA/085/BRA - Apoio ao Aprimoramento e à Consolidação da Política 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

 

Objetivo: Fortalecer e consolidar o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional (SISAN) e a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN) e 
avaliar e monitorar a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 

Vigência: 10/12/2013 a 09/07/2018 (execução iniciada em abril de 2014) Áreas 
executoras: SAGI e SESAN. 

Estruturas/Resultados esperados: 

(1) metodologias específicas para a efetivação do modelo de gestão descentralizada do 
sistema, envolvendo os entes federados, e para o incentivo à participação social por meio da atuação 
dos conselhos; 

(2) estratégias para o fomento, a estruturação e a inclusão da produção de alimentos por 
agricultores familiares e povos e comunidades tradicionais e para o acesso à água para o consumo 
humano e para a produção de alimentos em áreas rurais de diferentes regiões do país; 

(3) metodologias que subsidiem a implantação do novo modelo de operacionalização do 
PAA e a ampliação de sua base social, enfatizando a maior inserção de agricultores familiares 
pobres, mulheres rurais e povos e comunidades tradicionais; 

(4) estratégias para a qualificação e ampliação dos serviços ofertados pelos 
equipamentos de abastecimento, alimentação e nutrição, para a elaboração de ações de educação 
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alimentar e nutricional integradas aos programas já existentes e às redes de serviços de saúde, 
assistência social e educação e para a o aperfeiçoamento das ações de agricultura urbana e 
periurbana, e 

(5) materiais educativos e programas de capacitação e formação para a qualificação de 
beneficiários, gestores públicos e representantes da sociedade civil. No que se refere à avaliação e 
ao monitoramento da PNSAN, particularmente das ações que integram o plano Brasil Sem Miséria. 

 

Contratações realizadas desde o início do Projeto: 

 

Tabela 64 - Contratação de Consultores - FAO 

  R$ 1,00 

Secretarias  

2014 2015 2016 2017 

Consultor. Valor Consultor  Valor Consultor  Valor Consultor  Valor 

SAGI 1 116.161 0 0 0 0  464.440 

SESAN 30 2.615.608 16 1.379.528 20 2.123.039 19 1.368.240 

Total 31 2.731.769 16 1.379.528 20 2.123.039 19 1.862.680 

Fonte: Base de Dados SIAIN/DCT   

 

Tabela 65 - Produtos pagos a consultores - FAO 

Secretarias  2014 2015 2016 2017 

SAGI 1 7 0 0 

SESAN 29 135 41 61 

Total 30 142 41 61 

Fonte: Base de Dados SIAIN/DCT 
 

 

 

Tabela 66 - Concessão de Diárias e Passagens - FAO 
 R$ 1,00 

Secretarias  

2014 2015 2016 2017 

Diárias  Passagens  Diárias  Passagens  Diárias  Passagens  Diárias  Passagens  

SAGI 0 0 0 0 0 0 0 0 

SESAN 17.295 19.723 95.000 106.470 35.760 41.636 44.456 53.336 

Total 17.295 19.723 95.000 106.470 35.760 41.636 44.456 53.336 

Fonte: Base de Dados SIAIN/DCT 
    

  

 

Objetos das principais contratações de consultorias em 2017 – FAO: 

 Desenho e especificação de proposta de monitoramento das ações de segurança 
alimentar e inclusão produtiva rural da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar 
e Nutricional (SESAN), fundamentado em rede de indicadores de desempenho e de 
resultados das ações executadas, organizados em painéis com interface dinâmica, 
com o propósito de permitir o acompanhamento dessas ações e a promoção 
tempestiva de ajustes e correções sempre que necessários. 
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 Realização de estudo para levantamento dos fluxos e processos relacionados à 
implementação das ações da SESAN, com o objetivo de elaborar sistemática de 
macro-acompanhamento dos projetos prioritários relacionados à Segurança 
Alimentar. 

 Realização estudos analíticos sobre a composição dos preços instituídos pelo 
Programa Cisternas por meio das Instruções Operacionais de padronização das 
tecnologias sociais de captação e armazenamento de água da chuva. 

 Proposição de estratégias para a execução da ADA-Ação de Distribuição de 
Alimentos junto ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), visando ao 
atendimento do público em insegurança alimentar para a garantia do Direito 
Humano à Alimentação Adequada (DHAA). 

 Elaboração de subsídios técnicos para a utilização da ferramenta Mapa de Feiras 
Orgânicas, no âmbito da Campanha Brasil Saudável e Sustentável, visando à 
ampliação do acesso da população aos alimentos orgânicos e/ou agroecológicos. 

 Análise da implantação da Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle da 
Obesidade, em todos os estados, considerando os eixos propostos e propor 
recomendações para aperfeiçoamento. 

 Avaliação da efetividade e impactos do PAA-Leite para os beneficiários 
consumidores, com a avaliação do público beneficiário, e a comparação entre os 
pontos de distribuição e as entidades recebedoras que possuem acompanhamento 
técnico da assistência social, saúde, educação e outros. 

 Avaliação da eficácia das ações de comunicação desenvolvidos pela Caisan 
Nacional. 

 Revisão de Metodologia para realização do MapaSAN 2017 e produção de proposta 
de conteúdo para publicação de divulgação dos dados coletados 

 Elaboração de proposta de Marcas Coletivas, para produtos da Agricultura Familiar 
trabalhados pelos Programas de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), visando 
agregação de renda a esses produtos. 

 Avaliação e identificação de gargalos e propor possíveis estratégias e metodologias 
que promovam o processo de Adesão ao Sisan dos municípios com população acima 
de 200 mil habitantes, considerando as diferenças regionais (Região Sudeste). 

 Sistematização de tecnologias de inclusão produtiva rural no âmbito dos programas 
da SESAN/MDS. 

 Mapeamento e proposição de melhorias para a efetividade da estratégia de 
divulgação e articulação da Modalidade PAA - Compra Institucional implementada 
junto aos órgãos da administração pública estadual e municipal, orientado ao 
fortalecimento da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Local. 

 Elaboração de estudo técnico acerca das etapas da prestação de contas financeira no 
âmbito do Programa cisternas, levando em conta as inovações trazidas pelo novo 
Marco Legal, com o objetivo de subsidiar o aperfeiçoamento dos instrumentos de 
parceria desse programa 

 Realização de avaliação do SisPAA Leite atual frente ao modo de operacionalização 
da modalidade Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite - PAA Leite, nos 
convênios em vigência e propor fluxograma detalhado para implementação da 
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modalidade no novo modelo operacional do Programa de Aquisição de Alimentos   
PAA. 

 Acompanhamento e monitoramento da efetividade da estratégia de execução da 
ADA-Ação de Distribuição de Alimentos junto ao Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA), orientado ao atendimento do público em insegurança alimentar 
para a garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA). 

 Desenvolvimento de estratégias de implementação da Rede Brasileira de Bancos de 
Alimentos. 

 

O endereço internet para acesso a informações sobre os projetos de cooperação técnica do 

MDS é http://mds.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos  
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5.2. Gestão do patrimônio e infraestrutura 

 

5.2.1. Gestão da frota de veículos 

 

Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados de Terceiros 

Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade de Prestação de Contas 
 
a) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos; 
A forma de utilização da frota de veículos segue os parâmetros estabelecidos no Decreto 

nº 6.403/2008, na Instrução Normativa MP nº 3/2008 e nas Portarias MDS nº 35/2004 e nº 
257/2014, que dispõem sobre o serviço de transporte oficial e terceirizado no âmbito do Ministério, 
bem como o Decreto nº 8.541/2015, que estabelece medidas de racionalização do gasto público no 
uso de veículos oficiais. 

 
b) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UPC; 

Devido à estrutura organizacional do MDS, com instalações físicas em sete locais 
distintos no Plano Piloto, as demandas diárias requerem o transporte de servidores durante todo o 
horário de expediente, necessidade essa decorrente das próprias atividades de cada Unidade.  

O MDS atualmente possui 10 (dez) veículos próprios, sendo 1 (um) inservível (em 
processo de desfazimento) e 9 (nove) em circulação, caracterizados como de representação, de 
transporte institucional e utilitários para diversas finalidades institucionais. 

Em complemento à frota própria, o Ministério conta ainda com a prestação de serviços 
de transporte por empresa terceirizada no total de 17 (dezessete) veículos, sendo 14 (quatorze) 
veículos básicos para a necessidade diária dos servidores e 3 (três) veículos executivos utilizados 
para atender as autoridades referidas nos incisos I a IV, do art. 5º, do Decreto nº 6.403/2008. 

Para o transporte de bens do ativo imobilizado, pequenas cargas e atendimento em geral 
ao Setor de Almoxarifado, e ainda para atendimento aos diversos eventos programados ao longo do 
ano, solicitados pelas Unidades, utiliza-se a prestação de serviços por empresa terceirizada 
compreendendo transporte de passageiros para eventos (Vans) e cargas (caminhonete e caminhão). 
Contudo, a disponibilização ao MDS ocorre somente quando há demandas efetivas, mediante 
solicitação, não ficando à disposição do órgão em tempo integral. 

 
c) Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da UPC, discriminados 

por grupos, segundo a classificação que lhes seja dada pela UPC (por exemplo, veículos de 
representação, veículos de transporte institucional etc.), bem como sua totalização por grupo 
em geral; 

 O MDS possui 10 (dez) veículos dos quais 9 (nove) estão em circulação, a saber: 

 REPRESENTAÇÃO 

 Um FIAT LINEA  

 INSTITUCIONAL 

     Dois FORD FOCUS 

 Um FIAT LINEA  
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 USO COMUM 

 1 (um) FORD FIESTA –  (3) três FIAT UNO – 1 (um) FORD COURRIER - 
veículos para transportes institucionais de uso comum. 

 Além disso, o órgão possui um veículo em processo de desfazimento, – 1 (um) VW 
SANTANA (fora de uso). 

 
d) Quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação contida na 

letra “c” supra; 
 

 Veículos de Representação: um veículo: 22.124 km rodados em 2017 

 Veículos de Transporte Institucional: três veículos; 32.902 km rodados em 2017 

 Veículos Transporte Comum: cinco veículos; 71.388 km rodados em 2017 

 Total de Km rodados em 2017: 126.414 km 

 Média anual por veículo = 14.046 km 

(Um VW SANTANA está fora de uso). 
 
e) Idade média da frota, por grupo de veículos; 

 Veículos de Representação - 8 anos 

 Veículos Transporte Institucional - 14 anos 

 Veículos Transporte Comum - 13 anos 
 
f) Custos associados à manutenção da frota (Por exemplo, gastos com 

combustíveis e lubrificantes, revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável 
pela administração da frota, entre outros); 

 Licenciamento e Seguro obrigatório –  1.790,90 anual para todos os veículos. 

 Gastos com Revisão e Conserto dos Veículos –  36.138,95 para todos os veículos. 

 Gastos com combustíveis -  60.263,16 anual para todos os veículos. 

 Custos totais de manutenção:  98.193,01. 

 

g) Plano de substituição da frota; 

Em 2017 o Ministério aderiu à Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n° 
048/2017 do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, para aquisição de 3 (três) veículos 
executivos. Para tanto, foi elaborado Plano Anual de Aquisição de Veículos – PAAV, constante do 
processo nº 71000.107343/2016-18.  

Os ocupantes dos cargos de Ministro, Secretário Executivo e Secretário Executivo 
Adjunto já são atualmente atendidos por veículos da frota própria do Ministério, contudo, conforme 
demonstra o PAAV, elaborado a partir do Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção de cada 
veículo oficial, trata-se de veículos com mais de dez anos de utilização e que apresentaram em 
2017, juntos, gastos com manutenção corretiva de  13.202,09. 

A análise realizada quando do planejamento da contratação de serviços de veículo com 
motorista apontou para os riscos de ser ter 100% da frota contratada de empresa terceirizada, uma 
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vez que ela pode falhar na disponibilização do serviço por fatores tais como dificuldades 
financeiras, greve de motoristas, falência e etc. Portanto, prestar o serviço de transporte no 
Ministério com parte da frota composta de veículos próprios é uma maneira de reduzir o risco de 
ficarmos totalmente dependentes de empresa terceirizada para o deslocamento de servidores.  

A adesão citada foi concluída e os veículos foram efetivamente entregues ao Ministério 
do Desenvolvimento Social, contudo, apenas em 2018.  

 
h) Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação;  

A opção principal do MDS não foi pela aquisição de novos veículos. 

O Ministério utilizou-se de locação e terceirização de serviços de transporte, visto que 
na modalidade de terceirização os custos relacionados à gestão de pessoal, manutenção, 
abastecimento e substituição da frota são absorvidos pela empresa contratada. Esse modelo de 
prestação dos serviços desonera a administração dos custos anteriormente listados, diminuindo a 
necessidade de servidores motoristas, cargo extinto na administração, e garante a prestação dos 
serviços por frota renovada regularmente.  

Entretanto, mantém em funcionamento a prestação do serviço por meio de veículos 
próprios, a fim de minimizar eventuais problemas com paralização do atendimento caso ocorra 
algum impasse junto à empresa contratada, atraso na licitação, etc. 

Portanto, a solução escolhida é a de continuar a disponibilizar veículos institucionais 
para os cargos de Ministro, Secretário Executivo e Secretário Executivo Adjunto por meio de frota 
própria, porque, apesar de gerar mais contratos com manutenção e combustível, atende à 
necessidade de ação mitigadora do risco de o Ministério ficar subitamente sem veículos para 
atendimento de suas autoridades caso ocorram falhas graves nos contratos terceirizados. 

 
 
i) Estrutura de controles de que a UPC dispõe para assegurar uma prestação 

eficiente e econômica do serviço de transporte. 

 Para o transporte comum, o MDS em 2017 aderiu ao TáxiGov. Portanto, toda a operação 
e controle é realizada por meio do sistema disponibilizado pela empresa contratada pelo 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

 Quantos aos veículos próprios, utilizamos a Ficha de requisição de transporte, a qual 
contém: Nome do usuário, Setor de Trabalho, Itinerário, Veículo/Placa, Nome do 
motorista, Quilometragem, Saída e Chegada, Horário de Saída e chegada. Essas 
informações permitem rastrear todas as informações do atendimento realizado, além de 
garantir amplo controle sobre os deslocamentos e gastos registrados. 
 
Frota de Veículos Automotores a Serviço da UPC, mas contratada de terceiros 
 

a) Estudos técnicos realizados para a opção pela terceirização da frota e dos serviços 
de transporte; 

Os estudos que subsidiam a opção pela terceirização foram realizados por ocasião dos processos 
licitatórios realizados para a contratação dos respectivos serviços. O estudo mais recente consta do 
processo SEI nº 71000.009399/2016-16. 

Dentre as razões apontadas, destacamos que o órgão não possui frota própria suficiente para 
atendimento das demandas e em seu quadro de pessoal, não dispõe de força de trabalho na categoria 
Motorista Oficial, levando em consideração que o referido cargo encontra-se extinto e/ou em 
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extinção, em virtude da Lei nº 9.632/98, o que impede a recomposição de força de trabalho por 
meio de concurso público. 

Ademais, conforme explicitado no item anterior, no modelo de terceirização dos serviços, todos os 
custos relacionados a manutenção da frota, gestão de pessoal, contratação, substituição de mão de 
obra, gestão de abastecimentos e substituição dos veículos são absorvidos pela empresa contratada. 

Dessa forma, a fiscalização dos contratos concentra esforços no controle descentralizado dos 
serviços prestados, buscando a prestação eficiente, célere e econômica dos serviços, desonerando a 
administração de possuir uma grande estrutura de pessoal técnico para controle das atividades. 

Conforme informado acima, em 2017 o MDS aderiu ao TáxiGov, gerando economia em torno de 
60% quando comparado ao modelo anterior de veículos locados por quilômetro rodado.  

 

b) Nome e CNPJ da empresa contratada para a prestação do serviço de transporte; 
 

NOME CNPJ 

GL transportadora e Serviços Ltda.  08.295.197/0001-45  

Investicar Veículos Ltda. 01.615.224/0001-70 

Abril Tour Viagens e Turismo Ltda. 37.287.521/0001-81 

Marajó Locação e Serviços Ltda. 63.859.961/0001-76 

Fast Automotive e Turismo Ltda. 04.201.934/0001-42 

 

c) Tipo de licitação efetuada, nº do contrato assinado, vigência do contrato, valor 
contratado e valores pagos desde a contratação até o exercício de referência do 
Relatório de Gestão;  

  

GL TRANSPORTADORA E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 
08.295.197/0001-45. 

Objeto: prestação de serviços de locação de veículos de pequeno e médio porte, aferido por 
quilômetros rodados, incluindo combustível, motorista habilitado e todos os encargos para a 
execução dos serviços, para o transporte de pessoas, documentos, encomendas, e pequenas cargas 
no Distrito Federal e Entorno, para atender as necessidades do MDS. 

     Contrato nº 17/2014 Processo nº 71000.075662/2011-42 

     Inicio: 11/04/2014 – Término: 28/3/2017. 

     15 veículos básicos e 3 veículos executivos. 

     Valor anual contratado: 1.724.516,69 

     Valor gasto em 2017: 108.689,68 

 

INVESTICAR VEICULOS LTDA. CNPJ: 01.615.224/0001-70 

Objeto: prestação de serviços de locação de veículos de médio e grande porte, aferidos por diárias, 
incluindo combustível, motorista habilitado e todos os encargos para a execução dos serviços, para 
o transporte de pessoas documentos, encomendas, e pequenas cargas no Distrito Federal e Entorno, 
para atender as necessidades do MDS. 

 Contrato nº 39/2012 Processo nº 71000.075662/2011-42 
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 Inicio: 10/08/2012 – Término: 10/02/2018 

 Veículos tipo: (uso comum) VAN, CAMINHONETE, CAMINHÃO BAÚ. 

 Valor anual contratado: 229.918,80 

 Valor gasto: 60.278,52. 

 

 ABRIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. – CNPJ 37.287.521/0001-81 

Serviços continuados de locação de veículos para o transporte de autoridades e grupo de trabalho do 
MDS, em serviço, incluindo combustível e motorista, sem franquia de quilometragem. 

 Contrato nº 29/2015 

 Início: 15/09/2015 a 15/09/2018 

Locação de veículos para transporte de autoridades no Centro-Oeste e Região Sul, 
exceto Distrito Federal e entorno. 

 Valor anual do contrato: 111.600,00 

  

MARAJÓ LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME CNPJ 63.859.961/0001-76 

 Prestação de serviços continuados de locação de veículos, em âmbito nacional, 
exceto Distrito Federal e entorno, para o transporte de autoridades e grupo de trabalho, em serviço, 
incluindo combustível e motorista devidamente habilitado, sem franquia de quilometragem, para 
atender às necessidades do MDS na Região Norte, conforme especificações do Termo de 
Referência e da proposta da contratada. 

 Contrato nº 30/2015 

    Início: 18/09/2015 a 18/09/2018 

 Valor anual do contrato: 35.200,00 

 

FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA CNPJ 04.201.934/0001-42 

 Prestação de serviços continuados de locação de veículos executivos, na Região 
Nordeste, para o transporte de autoridades, incluindo combustível e motorista devidamente 
habilitado, sem franquia de quilometragem, com vistas a atender às necessidades do MDS. 

 Contrato nº 4/2016 

 Início: 11/01/2016 a 11/01/2019 

 Valor anual do contrato: 64.230,72 

 

FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA CNPJ 04.201.934/0001-42 

 Prestação de serviços continuados de locação de veículos executivos, na Região 
Sudeste, para o transporte de autoridades, incluindo combustível e motorista devidamente 
habilitado, sem franquia de quilometragem, com vistas a atender às necessidades do MDS. 

 Contrato nº 5/2016 

 Início: 01/02/2016 a 01/02/2019 
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 Valor anual do contrato: 71.581,30 

 

d) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos; 

 Decreto 6.403/2008 - Dispõe sobre a utilização de veículos oficiais pela 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 

 IN 3/2008 - MPOG - Dispõe sobre a classificação, utilização, especificação, 
identificação, aquisição e alienação de veículos oficiais e dá outras providências. 

 Portarias MDS nº 35, de 14 de junho de 2004, e a nº 257, de 9 de julho de 2014 - 
Dispõem sobre o serviço de transporte oficial e terceirizado no âmbito do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

 
e) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UPC; 

 
 A frota terceirizada é fundamental para contornar as dificuldades do Ministério, haja 

vista estar instalado em sete localidades diferentes, sendo necessária a integração entre as unidades 
em situações em que se exige a presença física de seus colaboradores, tais como reuniões, 
treinamentos, encontros, eventos, manutenção predial e gestão de contratos administrativos.  

  
 

f) Quantidade de veículos existentes, discriminados por grupos, segundo a 
classificação que lhes seja dada pela UPC (por exemplo, veículos de representação, veículos de 
transporte institucional etc.), bem como sua totalização por grupo e geral; 

 3 Veículos Institucionais  

 14 Veículos de Uso Comum 

 17 Veículos ao todo.  

Cabe ressaltar que o contrato da frota terceirizada vigorou até o dia 12/02/2017. 

 
g) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a 

classificação referida no atendimento da letra “f” supra; 

 Veículos Institucionais – quilômetros rodados anual = 3.273 km – Media anual por 
veículo = 272 km;  

 Veículos de Uso Comum – quilômetros rodados anual = 14.051km – Media anual 
por veículo = 1.170 km. 

Cabe ressaltar que o contrato da frota terceirizada vigeu até o dia 28/03/2017. 

 
h) Idade média anual, por grupo de veículos; 

 Idade média da frota veículos Institucionais – 2 (dois) anos 

 Idade média da frota veículos de Uso Comum – 2 (dois) anos 
 

Cabe ressaltar que o contrato da frota terceirizada vigorou até o dia 28/03/2017. 

 



229 

 

 

 

i) Custos associados à manutenção da frota (Por exemplo, gastos com combustíveis e 
lubrificantes, revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela 
administração da frota, entre outros), caso tais custos não estejam incluídos no contrato 
firmado; 

Os custos de manutenção e abastecimento, entre outros, estão incluídos no contrato 
firmado, sendo que o Ministério paga somente por quilometragem. Posteriormente, a parte 
terceirizada do serviço de transporte foi assumida pelo TáxiGov.  

 
j) Estrutura de controle existente na UPC para assegurar a prestação do serviço de 

transporte de forma eficiente e de acordo com a legislação vigente. 

 As autorizações de transporte “vouchers” são emitidas apenas por servidor designado 
para autorizar a utilização dos serviços e requisitar o transporte mediante preenchimento 
e assinatura dos formulários apropriados. 

 A Ficha de requisição de transporte contém: Nome do usuário, Setor de Trabalho, 
Itinerário, Veículo/Placa, Nome do motorista, Quilometragem, Saída e Chegada, Horário 
de Saída e chegada. Essas informações permitem rastrear todas as informações do 
atendimento realizado, além de garantir amplo controle sobre os deslocamentos e gastos 
registrados. 

 Os serviços eram cobrados por km rodado, os quais são lançados em planilha de controle 
dos “vouchers” emitidos, onde é possível avaliar os setores e usuários que mais 
demandam os serviços, as principais rotas com as respectivas distâncias, os horários de 
maior demanda dos serviços, dentre outras informações.  

 Cabe ressaltar que o contrato da frota terceirizada vigorou até o dia 28/03/2017. 

 O MDS aderiu ao TáxiGov em 24/4/2017.  

 

5.2.1.1. Política de destinação de veículos inservíveis ou fora de uso e informações 
gerenciais sobre veículos nessas condições 

 

No que concerne às políticas de destinação dos veículos inservíveis, o MDS segue a 
orientação exarada pela Instrução Normativa nº 03/2008, in verbis: 

 

“Art. 32. Os órgãos ou entidades procederão ao desfazimento de veículos classificados 
como ociosos, antieconômicos ou irrecuperáveis (sucatas), na forma do Decreto nº 99.658, de 
30 de outubro de 1990, e desta Instrução Normativa. 

Art. 33. O veículo classificado como irrecuperável (sucata) será alienado pelo órgão ou 
entidade, obedecidos os dispositivos contidos no Decreto nº 1.305, de 09 de novembro de 1994, 
e na Resolução CONTRAN nº 11,de 23 de janeiro de 1998. 

Art. 34. A cessão ou a alienação, atendidas as exigências legais e regulamentares, será 
realizada mediante o preenchimento do Termo de Vistoria (Anexo VIII), Termo de 
Cessão/Doação (Anexo IX) e Quadro Demonstrativo de Veículos Alienados (Anexo X). 

Art. 35. O órgão ou a entidade proprietária de veículo cedido ou alienado comunicará sua 
baixa ao Departamento de Trânsito, a Circunscrição Regional de Trânsito e aos demais órgãos 
competentes, para fins da retirada da isenção do IPVA, quando for o caso, bem como alteração 
de propriedade, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a realização do evento”. 
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Ademais, o órgão utiliza os veículos por tempo indeterminado, observando durante todo 
o período os gastos relacionados com reparo e manutenção, até que possa definir e identificar 
veículos cujo custo/benefício não justifique a sua permanência de utilização.  

Nestes casos, os veículos são avaliados por pessoal técnico, em consonância com o 
previsto no art. 34, da IN 03/2008 supracitada, e destinados ao desfazimento por meio de processo 
formal, seja para doação ou alienação dos mesmos. 

Assim, em 2017 foram doados um total de cinco veículos básicos inservíveis. Outro 
motivador da doação foi a adesão ao TáxiGov. 
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5.2.2 Gestão do patrimônio imobiliário da União 

 

Tabela 67 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA 

UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DA UPC 

EXERCÍCIO 2017 EXERCÍCIO 2016 

BRASIL 
Distrito Federal 1 1 

Brasília 1 1 

Subtotal Brasil 1 1 

EXTERIOR PAÍS 1 0 0 

Subtotal Exterior 0 0 

Total (Brasil + Exterior) 1 1 

Fonte: SAA/MDS 
Imóveis Sob a Responsabilidade da UPC, Exceto Imóvel funcional 

 

Tabela 68 - Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UPC, exceto Imóvel 
Funcional 

UG RIP 
Regim

e 

Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício 

Valor 

Histórico 

Data da 

Avaliação 

Valor 

Reavaliado 

Com 

Reformas 

Com 

Manutenção 

550005 97.0127261.500-7 10 8 1.043.077 09/02/2017 
   

Total 0  0  

Fonte: Superintendência do Patrimônio da União no Distrito Federal. 

Nota explicativa: Terreno destinado à futura Sede do MDS, localizado no Setor de Administração Federal Sul, Quadra 

01, Lote nº 03, Brasília - DF, medindo 69,52m pelos lados norte e sul e 137m pelos lados leste e oeste, perfazendo a 

área de 9.524,24m². 

Fonte: CGLA/SAA/MDS 

Análise Crítica 

O terreno localizado na parte posterior do Edifício Anexo do Bloco C da Esplanada dos 

Ministérios é objeto de termo de Cessão firmado entre a Secretaria de Patrimônio da União (SPU) e 

o MDS, cuja destinação é a construção da sede desta Pasta. Os projetos de construção são objeto do 

Contrato Administrativo nº 035/2010, firmado com Escritório de Arquitetura e Urbanismo Oscar 

Niemeyer, responsável pela elaboração e fornecimento dessas peças técnicas.  

 

5.2.2.1. Cessão de espaços físicos e imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas 

 

O terreno localizado aos fundos do Edifício Bloco C da Esplanada dos Ministérios é 
objeto de termo de Cessão firmado entre a Secretaria de Patrimônio da União (SPU) e o MDS, 
destinado a construção da sede desta Pasta. Este terreno, identificado por placa situada à lateral 
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defronte a via S1, encontra-se atualmente desocupado, aguardando a finalização dos projetos de 
construção do Edifício Anexo do Bloco C. 

 

5.2.2.2 Informações sobre imóveis locados de terceiros 

 

Após alterações estruturais envolvendo diversos órgãos da Administração Pública 
Federal Direta, o MDS, por ocupar maior espaço no edifício, tornou-se o Órgão gestor do Bloco A 
da Esplanada dos Ministérios, edifício este que também é ocupado por unidades do Ministério do 
Esporte, da Secretaria Especial de Agricultura Familiar – SEAD, Ministério dos Direitos Humanos 
– MDH, do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União.  

Além do Bloco A, o MDS, na posição de cessionário, ocupa espaços físicos em outros 
três imóveis da União: Bloco C e Anexo do Bloco F (todos na Esplanada dos Ministérios – Brasília-
DF) e Edifício Núcleo dos Transportes (DNIT, situado no Setor de Autarquias Norte – Brasília-DF). 

 

Tabela 69 - Imóveis Locados de Terceiros pela UPC 

 

Análise Crítica: 

 

A locação de imóveis pelo MDS faz-se necessária, uma vez que, por não possuir sede 

própria, ocupa parcialmente, por meio de cessão de uso, áreas em imóveis da União sob a gestão de 

outros órgãos da Administração Pública Federal, não sendo essas áreas suficientes para abrigar 

todas as Unidades de sua estrutura regimental, bem como servidores e colaboradores que laboram 

nesses setores. 

As despesas com manutenção nesses imóveis locados junto a terceiros é de 

responsabilidade do MDS, e se dão por meio do Contrato Administrativo nº 32/2017, firmado com 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

QUANTIDADE DE IMÓVEIS LOCADOS DE 

TERCEIROS DELA UPC 

EXERCÍCIO 2017 EXERCÍCIO 2016 

BRASIL Distrito Federal 2 3 

 
Brasília 2 3 

Subtotal Brasil 2 3 

EXTERIOR 
 

0 0 

Subtotal Exterior 0 0 

Total (Brasil + Exterior) 2 3 

Fonte: CGLA/SAA 

* Nota explicativa: Atualmente, além de imóveis da União, o MDS está distribuído em imóveis locados de terceiros, 

conforme endereços abaixo:  

1) Edifício SAAN: SAAN Quadra 04 Lote 916 

2) SMAS Trecho 03, Lote 01, Ed. The Union (ocupação iniciada em setembro/2016) 
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a empresa ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E 

INSTALAÇÕES LTDA. 

Informações sobre as principais obras e serviços de engenharia relacionados à atividade-fim  

Não se aplica às unidades integrantes da UPC SE 

Patrimônio de propriedade da União de uso da entidade  

No que concerne a imóveis, o MDS não faz uso de Patrimônio de propriedade da União, 
uma vez que a ocupação de áreas dos Edifícios Bloco A, Bloco C, Anexo do Bloco F e Núcleo dos 
Transportes (DNIT) foi concedida por meio de termos de Cessão de Uso assinados entre os órgãos 
gestores de cada um daquele edifícios e este Ministério. 

Informações sobre a infraestrutura física  

O MDS está distribuído em sete imóveis localizados em Brasília-DF. Por não dispor de 
sede própria para abrigar sua estrutura regimental, esta Pasta faz uso parcial de áreas em imóveis da 
União e ocupa por completo outros dois edifícios objetos de contratos de locação com terceiros. Os 
imóveis ocupados pelo MDS, bem como as áreas, locais e endereços estão informados abaixo: 

Tabela 70 - Infraestrutura física do MDS  

Endereço Local Área (m²) 

1 
Bloco “A” (Ocupação Parcial) 

Esplanada dos Ministérios 

Subsolo  260,74 

Térreo 562,01 

1º andar 646,84 

3° andar 1.781,76 

4° andar 1.781,76 

7º andar 1.781,76 

8º andar 1.781,76 

TOTAL 8.596,63 

2 
Bloco “C” (Ocupação Parcial) 

Esplanada dos Ministérios 

Garagem – Transporte  40,66 

4° andar 1.763,25 

6° andar 1.763,25 

TOTAL 3.567,16 

3 
Bloco “F”, Anexo, Ala “A” (Ocupação 

Parcial) Esplanada dos Ministérios 

Subsolo – Arquivo  194,10 

1º Andar  588,04 

TOTAL  782,14 

4 
DNIT (Ocupação Parcial) Edif. Núcleo 

dos Transportes, Quadra 3 Lote “A” 

1° Subsolo  761,15 

2° andar 1.572,08 

TOTAL 2.333,23 

5 

SAAN (Ocupação Total) 

Setor de Armazenamento e Abastecimento 

Norte Quadra 4 Lote 916 

Subsolo 145,64 

Térreo 262,77 

1º Andar 273,11 

2º Andar 265,90 

Galpão 1.104,76 

TOTAL 2.052,18 

6 
Edif. The Union (Ocupação Total) 

SMAS Trecho 03, Lote 01 

2º Subsolo (garagem) 3.222,72 

1º Subsolo 3.770,00 

Térreo 1.845,00 

Pavimento Tipo – (1º ao 2º)  1.965,00 

Área complementar 971,81 

TOTAL 11.774,53 
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Endereço Local Área (m²) 

7 

Bloco “C” Anexo (Ocupação total) Setor 

de Administração Federal Sul, Quadra 01, 

Lote nº 03, Brasília, DF 

 

Térreo                      9.524,24  

 
TOTAL 9.524,24 

ÁREA TOTAL 38.630,11 m² 

Fonte: CPMT/CGLA 
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5.3. Gestão da tecnologia da informação 

 

5.3.1. Principais sistemas de informações 

 

O MDS interage com os Estados, os municípios e o DF por meio de sistemas de 
informação, pelos quais é possível trocar, gerenciar e controlar dados de informação. Em 2017, 
foram utilizados, sob a gestão da DTI, os seguintes sistemas: 

 

Tabela 71 - Catálogo de Sistemas Sob Gestão da DTI 
ID Sistema Descrição do Sistema 

1 
COOP INTERNAC - Sistema 

Cooperação Internacional 

Sistema Cooperação Internacional que abriga as informações sobre políticas, programas 

e ações para o desenvolvimento social, dos países membros da União das Nações Sul-

Americanas (UNASUL). 

2 
SendMail – Sistema de Envio de 

Informações 

Sistema para envio de informativos sobre os serviços, programas e benefícios que o 

MDS oferece. Mailing Digital. 

3 PORTAL INTRANET Portal de comunicação interna do MDS . 

4 PORTAL MDS 

Portal Oficial do MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 

Ferramenta de gerenciamento de conteúdo, administrada pela equipe de comunicação 

eletrônica da ASCOM (Assessoria de Comunicação). 

5 
PORTAL CARTA AO  

CIDADÃO 

Portal de divulgação dos serviços providos ao Cidadão pelo MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO SOCIALl e Combate à Fome. Ferramenta de gerenciamento de 

conteúdo, administrada pela equipe de comunicação eletrônica da ASCOM (Assessoria 

de Comunicação). 

6 

SISCOP -  

Sistema de Controle 

Orçamentário de Publicidade 

Sistema de controle dos recursos financeiros utilizados nos contratos com as agências de 

publicidade de atendem ao MDS . 

7 
SISDTI – Sistema da Diretoria 

da Tecnologia de Informação. 

Sistema de Gestão do Fluxo de Atendimento de Demandas da Coordenação Geral de 

Sistemas 

8 

DiciVIP – Dicionário de 

Variáveis, Indicadores e 

Programas 

O DiciVIP funciona como um compêndio de dicionários. Atualmente são apresentados 

quatro dicionários: o de variáveis, o de indicadores, o de programas sociais e o de 

fontes.  

O processo de construção de cada um destes dicionários permite que se estabeleça uma 

base de conhecimento, a partir de dados básicos, utilizados em questionários, 

formulários eletrônicos, documentos técnicos, planilhas de micro-dados, dentre várias 

outras fontes 

9 CENSO SUAS 

Sistema que gera questionários eletrônicos utilizados para aplicar os questionários 

eletrônicos do Censo SUAS (Sistema Único de Assistência Social) e do Mapeamento 

SAN (Segurança Alimentar e Nutricional). Sistema Gerador de Questionários 

Eletrônicos - SGQE 

10 
AVADES - Sistema de 

Avaliação de Desempenho 

Sistema de Avaliação de Desempenho dos servidores em exercício no MDS , com base 

no decreto nº 7.133/2010, com objetivo de acompanhar o alcance das metas 

organizacionais. 

11 SISPRO – Sistema de Protocolo 
Sistema de tramitação de documentos avulsos ou processos administrativos no âmbito 

do MDS . 

12 
SCC – Sistema de Controle de 

Contratos 

Sistema para acompanhamento dos contratos administrativos firmados por todo o MDS. 

Gerenciado pela Coordenação de Contratos. 

13 
SIEXP – Sistema de Expedição 

de Correspondências 

Sistema de cadastro e rastreamento das correspondências expedidas pelo Serviço de 

Protocolo por meio da Empresa Brasileira de Correios. O sistema é gerenciado pela 

equipe da Coordenação-Geral de Documentação e Arquivo e propícia o cadastramento 

prévio dos dados das postagens pelas unidades do MDS  com consulta a base de CEPs. 

14 SIAIN – Sistema de Acordo Sistema de acompanhamento e controle de programas de cooperação e acordos de 
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Internacionais empréstimos que o MDS  mantém junto aos órgãos internacionais. 

15 
SISCONTEL - Sistema de 

Controle de Telefonia 

Sistema para o acompanhamento dos gastos com telefonia fixa e móvel do MDS . 

16 
SIASC – Sistema de Apoio a 

Seleção de Consultor 

Sistema para dar suporte à avaliação e seleção dos candidatos nos processos de 

contratação de consultores pessoa física. 

17 
Portal EAD – Portal de Ensino a 

Distância 

Portal que provê cursos de capacitação nas políticas e programas gerenciados pela 

SENARC (Distribuição de Renda) 

18 

OBSERVATÓRIO – Sistema 

Observatório de Boas Práticas do 

Programa Bolsa Família 

Sistema observatório de Boas Práticas na gestão do Programa Bolsa Família nos 

Estados e Municípios com o objetivo de apoiar a construção de uma rede de gestores. 

19 
SIGPBF - Sistema de Gestão do 

Programa Bolsa Família** 

O SIGPBF é um sistema de gestão destinado, especificamente, aos Gestores e Técnicos 

municipais e Coordenadores e Técnicos estaduais que trabalham na gestão do PBF. 

Porém, outros grupos que participam do processo de gestão também podem fazer uso 

desta ferramenta, tais como: os órgãos de controle, as Instâncias de Controle Social, os 

cidadãos e os beneficiários que buscam obter informações sobre a gestão local. 

20 
SICON - Sistema de 

Condicionalidades** 

O SICON permite o acompanhamento das famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa 

Família (PBF). Através dele, o MDS acompanha se os beneficiários estão cumprindo as 

condições estabelecidas pelo PBF nas áreas de saúde, educação e assistência social. O 

principal objetivo é, através do acompanhamento, identificar as famílias vulneráveis, 

para que a assistência social possa dar as orientações necessárias.     

21 

SIMAC Questionário – Sistema 

de Monitoramento de 

Atualizações Cadastrais 

Sistema de aplicação de questionários online possibilitando o monitoramento e 

identificação de indícios de irregularidades no Programa Bolsa Família. 

22 

SIMAC Processamento - 

Sistema de Monitoramento de 

Atualizações Cadastrais 

Sistema de auditoria que auxilia a identificação de irregularidades na operacionalização 

do Cadastro Único e no pagamento de benefícios do Programa Bolsa Família. 

23 GUARDIÃO 

O Guardião V7 é um aplicativo de monitoramento da disponibilidade e desempenho do 

Sistema do Cadastro Único V7 Online. O aplicativo faz uma consulta a cada 05 (cinco) 

minutos entre às 07 e 21 horas diariamente. 

24 SISFIS - Sistema de Fiscalização 

Sistema de fiscalização que permite o controle e o acompanhamento dos processos da 

área de fiscalização relacionados às denúncias recebidas sobre irregularidades no 

Programa Bolsa Família. O sistema permite o cadastro de ofícios, denúncias e o registro 

da análise do processo. Todo o ciclo de vida da denúncia é registrado no sistema. 

25 
SISTAC – Sistema de Isenção de 

Taxa de Concurso 

Sistema de consulta, na base do CadÚnico (Cadastro Único), dos candidatos a 

concursos públicos, com o objetivo de conceder o benefício de isenção da taxa de 

inscrição aos beneficiários do Programa Bolsa Família que se enquadrem no perfil. 

26 
SIGD - Sistema de Índice de 

Gestão Decentralizada 

Sistema responsável pela consolidação dos dados e taxas da educação, saúde, gestão dos 

SUAS e demais dados necessários para o cálculo do IGD (Índice de Gestão 

Descentralizada). Este sistema permite o cálculo e recálculo deste índice, assim como 

controle da conta corrente dos recebimentos e compensações realizadas no repasse de 

recursos financeiros a cada município. 

27 

SISPAA – Sistema de 

Acompanhamento do Programa 

de Aquisição de Alimentos. ** 

Sistema de execução, acompanhamento e geração de folha de pagamento do Programa 

de Aquisição de Alimentos, com acesso direto pelos Estados e Município e recepção 

dos dados da execução da CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento). 

28 
CISTERNAS - Sistema do 

Programa Cisternas ** 

Sistema de execução e acompanhamento do programa de construção de Cisternas 

financiado pelo MDS . 

29 

SISFOMENTO – Sistema de 

Fomento às Atividades 

Produtivas e Rurais 

Sistema para execução e acompanhamento do programa de Fomento às Atividades 

Produtivas e Rurais. 

30 

SISEPAN - Sistema de 

Informações dos Equipamentos 

Públicos de Segurança Alimentar 

e Nutricional 

Sistema para execução do programa e acompanhamento das rotinas dos equipamentos 

públicos de segurança alimentar e nutricional. 

31 
ADESAN – Sistema Virtual de 

Adesão ao SISAN 

Sistema de Adesão ao SISAN (Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional). 

32 SISPAA LEITE - Sistema de Sistema de execução, acompanhamento e Incentivo à Produção de Leite. 



237 

 

 

 

Incentivo à Produção de Leite ** 

33 

Feiras Orgânicas Web e Mobile 

– Sistema de Localização de 

Feiras Orgânicas 

Sistema de gestão de dados e moderação do aplicativo móvel de incentivo ao consumo 

de alimentos orgânicos e sustentáveis, com vistas à realização de ações de educação 

alimentar e nutricional, por meio da campanha Brasil Saudável e Sustentável (BRASS). 

34 
CADSUAS - Sistema de 

cadastro Nacional do SUAS 

Sistema de cadastro do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) que comporta 

todas as informações cadastrais dos órgãos gestores de Assistência Social, das unidades 

prestadoras de serviços sócio assistenciais, dos fundos de Assistência Social, dos 

Conselhos de Assistência Social e dos trabalhadores e conselheiros que atuam no 

âmbito do SUAS. 

35 SUASWEB NOB 

Versão antiga do SUASWEB concebido para disponibilizar as funcionalidades de 

gestão de planos de ação e demonstrativos sintéticos anuais da execução físico-

financeira. Atualmente é usado apenas para consulta das informações. 

36 

SUASPLANDEM (SUASWEB) 

– Sistema de Registro do Plano 

de Ação e Demonstrativo** 

Sistema responsável pelo registro do Plano de Ação que será executado dentro dos 

estados e municípios para um ano específico. Possui funcionalidades para a prestação de 

contas das ações realizadas (Demonstrativo), previstas no Plano de Ação, com os 

repasses financeiros disponibilizados. 

 

 

37 CARTEIRA DO IDOSO Sistema de emissão da Carteira do Idoso. 

38 
SAA WEB – Sistema de 

Autenticação e Autorização** 

Sistema responsável pela autenticação e autorização de usuários dos sistemas da 

assistência social e da maioria dos sistemas internos e de segurança alimentar e 

nutricional. 

39 
SAA WEB GESTÃO - Sistema 

de gestão do SAA WEB** 

Sistema de gestão do SAA WEB com funções e relatórios para gestão dos sistemas que 

fazem acesso por meio do SAA WEB e gestão dos perfis desses sistemas. 

40 
SISDILIGÊNCIA – Sistema de 

Diligências 

Sistema de acompanhamento de diligências do MDS , oriundas de demandas de órgãos 

de controle. 

41 
CERTIFICAÇÃO SUAS – 

Sistema de Certificação SUAS 

Sistema de automatização das rotinas de concessão e renovação da Certificação das 

Entidades Beneficentes da Assistência Social. 

42 
SIGPC – Sistema de Prestação 

de Contas 

Sistema gerencial de prestação de contas do Fundo Nacional de Assistência Social. 

Processo posterior ao executado no Sistema SUASWEB. 

43 
SISFAF – Sistema de Repasse 

Fundo a Fundo 

Sistema de Repasse Fundo a Fundo de gestão dos repasses de recursos financeiros do 

SUAS por intermédio do Fundo Nacional de Assistência Social aos Fundos Estaduais e 

Municipais de assistência social. 

44 
SIAORC - Sistema de 

Acompanhamento Orçamentário 

Sistema de acompanhamento orçamentário do SUAS; específico para gestão 

orçamentária do recurso gerido pelo Fundo Nacional de Assistência Social. O sistema 

interage com o SISFAF (Sistema de Repasse Fundo a Fundo) e SISCON (Sistema de 

Convênios) e é alimentado pelos dados exportados do SIAFI (Sistema Integrado de 

Administração Financeira do Governo Federal). 

45 SEGFAF 

Sistema de processamento de pagamento do SUAS, integrado com SIAFI (Sistema 

Integrado de Administração Financeira do Governo Federal) e Banco do Brasil. 

Atualmente utilizado apenas como fonte de informação do SUAS. 

46 
SISDOC - Sistema de Controle 

de Documentos 

Sistema de controle dos documentos que tramitam no Gabinete da SNAS. 

47 
SISC – Sistema de Informação 

Social de Convivência 

Sistema de gestão do Serviço de Informação Social de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculo (SCFV), pelo MDS , dos serviços que são prestados pelos municípios, gerando 

informações para o co-financiamento. 

48 BPC na ESCOLA** 
Sistema de execução e acompanhamento do programa BPC (Benefício de Prestação 

Continuada) na Escola. 

49 

SISCONFERÊNCIA - Sistema 

Integrado da Conferência 

Nacional de Assistência Social 

Sistema responsável por dar suporte à Conferência Nacional de Assistência Social, 

evento em que se avalia a situação atual da Assistência Social e se propõe novas 

diretrizes para o SUAS (Sistema Único de Assistência Social). 

50 
SICNAS - Sistema de Gestão 

dos Processos Administrativos 

Sistema de gestão dos processos administrativos do Conselho Nacional de Assistência 

Social. Tem como objetivo tornar públicas as informações referentes à situação e 

tramitação de processos junto ao CNAS. 

51 
SISJOVEM - Sistema de Gestão 

do Projovem Adolescente 

Sistema de acompanhamento e gestão do Projovem Adolescente. Ele fornece aos 

gestores de assistência social das três esferas de governo informações detalhadas e 
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consolidadas sobre a execução deste serviço socioeducativo. O sistema possibilita o 

acompanhamento on-line das principais regras estabelecidas para a oferta do serviço e 

subsidia as tomadas de decisão. Atualmente, é usado somente para consulta de 

informações. 

52 Portal CNAS 
Portal do Conselho Nacional de Assistência Social para divulgação de notícias, 

investimentos, capacitações e boas práticas dos conselhos de assistência social. 

53 Novo SUASWEB 

Sistema de geração de relatórios das informações oriundas do SISFAF para os 

municípios e estados, permitindo o cruzamento de informações presentes no 

SUASWEB e SISFAF. Este sistema realiza o registro de auditoria interna armazenando 

informações de acessos a relatórios e às consultas realizadas por usuários. 

Fonte: MDS/SE/DTI 

 

5.3.2. Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e 
sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) 

 

O Planejamento da Diretoria de Tecnologia da Informação está materializado no 
PETI/PDTI que é um documento que contempla o planejamento nos níveis estratégico, tático e 
operacional, ou seja, reúne as informações do Planejamento Estratégico de Tecnologia da 
Informação (PETI) e do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI). Estes instrumentos são 
previstos para os órgãos setoriais e seccionais do Sistema de Administração dos Recursos de 
Tecnologia da Informação (SISP).  

O PETI/PDTI registra objetivos, diretrizes, metas e ações de planejamento e gestão dos 
recursos de Tecnologia da Informação (TI) alinhados com os objetivos institucionais, de forma a 
apoiar e suportar as políticas, programas e ações públicas de assistência social de forma organizada. 

O Comitê Executivo de Tecnologia e Informação (CETI) é a instância responsável pela 
aprovação do PETI/PDTI. A criação desse Comitê, no âmbito do MDS, deu-se pela Portaria nº 592, 
de 31 de maio de 2017, sendo este um órgão colegiado de natureza consultiva e de caráter 
permanente, com responsabilidades de cunho executivo, integrante do Sistema de Governança de TI 
do Ministério do Desenvolvimento Social. Dentre seus objetivos está a formulação de propostas de 
políticas, diretrizes, objetivos e estratégias de TI, além de coordenar a elaboração dos planos e a 
definição dos indicadores de desempenho de TI, bem como a implementação das ações planejadas e 
a mensuração dos resultados obtidos, entre outros.  

O CETI constitui-se em uma instância consultiva e deliberativa com o propósito de 
pronunciar-se a respeito de temas na área de Tecnologia e Informação no âmbito de interesse de 
todas as Secretarias do Ministério, com suas decisões e deliberações submetidas à aprovação do 
Comitê de Governança Digital. Suas reuniões são registradas em Atas constantes do Processo SEI 
nº 71000.050605/2017-46. Todas as Secretarias estão representadas no Comitê, cujo regimento 
interno está publicado à página 134 do DOU nº 106, de 5 de junho de 2017. Seus membros foram 
nomeados pela Portaria nº 593, de 31 de maio de 2017. 

O PDTI vigente contempla todas as ações e metas de TI associadas às áreas das 
políticas do Ministério do Desenvolvimento Social, para o período de 2017/2018, sintonizadas com 
as metas e diretrizes das estratégias gerais estabelecidas pelo SISP, pela Estratégia de Governança 
Digital - EGD e com as necessidades apresentadas pelo Comitê Executivo de TI, conforme quadro a 
seguir: 
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Tabela 72 - Necessidades do PDTI 

ID 
NECESSIDADES  

(problema/oportunidade) 

N1 
Desenvolvimento e manutenção de software para operacionalização das políticas sociais e suportar 

as atividades administrativas do MDS. 

 N2 Manutenção dos enlaces de comunicação para transmissão de voz, dados e vídeo. 

N3 Aquisição de equipamentos para transmissão de voz, dados e vídeo. 

N4 Ampliação da capacidade de processamento de dados. 

N5 Ampliação da capacidade de armazenamento de dados. 

N6 Aquisição de microcomputadores e periféricos. 

N7 Aquisição, atualização e manutenção de licenças para uso de software. 

N8 Manutenção de ativos de TI. 

N9 Serviços de impressão e digitalização para todas as áreas do Ministério. 

N10 Manutenção do Datacenter. 

N11 Serviços de apoio a Gestão e Governança de TI. 

N12 Serviços de hospedagem para contingência. 

N13 Serviço de tratamento, verificação, avaliação e análise de bases de dados sociais. 

N14 Monitoramento de Ativos de Hardware e Software 

N15 Aprimoramento do ambiente tecnológico do MDS. 

N16 Execução do Ciclo da Informação no MDS. 

N17 
Ampliar a segurança, disponibilidade, integridade, confiabilidade, privacidade e auditabilidade das 

informações e acessos. 

N18 Suportar as necessidades de TI do Conselho de Recursos do Seguro Social - CRSS. 

        Fonte: MDS/SE/DTI 

 

No exercício de 2017, ocorreram três reuniões do CETI, nas datas 12/07/2017, 
23/09/2017 e 04/10/2017 nas quais foram discutidos o PETI/PDTI, o orçamento de 2017 da DTI, 
mudanças na política de backup do MDS, dentre outros assuntos.  

Devido às constantes alterações na composição da diretoria da DTI, não foi possível 
aplicar um Plano de Capacitação efetivo, contudo foram realizados os treinamentos apresentados no 
quadro abaixo. 

 

Tabela 73 - Treinamentos Realizados em 2017 

Treinamento 
Carga 

Horária 
(horas) 

Certified Scrum Master 16 

Certified Scrum Product Owner 16 

Infraestrutura Ágil com Práticas DevOps 40 

Língua Portuguesa e Redação Oficial 24 

Poderes e Atos Administrativos - da Personalidade e Capacidade Jurídica, do Domicilio e dos 180 
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Treinamento 
Carga 

Horária 
(horas) 

Bens 

Gestão de Projetos 180 

Gestão de Riscos e Controle Interno – CGU/MP 16 

Treinamento para gestão de contratos usando o sistema GESCON 8 

Treinamento no módulo de projetos do GESCON 8 

Ciência de Dados 40 

QlikView  20 

Lei de Acesso à Informação (LAI) 20 

         Fonte: MDS/SE/DTI 

 

Foram adotadas ferramentas de apoio à gestão como o REDMINE e o FENG bem como 
ferramenta de tramitação e gestão eletrônica de documentos, o SEI, além de algumas melhorias na 
ferramenta de gestão de demandas (OTRS).  

A seguir é apresentado um quadro com o quantitativo de pessoal alocado na DTI no ano 
de 2017 de acordo com o tipo de vínculo:  

 

Tabela 74 - Força de Trabalho da DTI no Ano de 2017 

Unidades / 
Coordenação 

Efetivos Temporários Anistiados 
DAS 
sem 

vínculo 

Apoio 
Administrativo 

Terceirizado 
Estagiários Total 

Diretor 1 - - - - - 1 

Apoio ao Gabinete - - - - 1 - 1 

Assessoria 1 - - - - - 1 

Coordenação-Geral de 
Sustentação e 
Segurança 

4 2 1 - 3 - 10 

Coordenação-Geral de 
Sistemas 

10 - - - 3 1 14 

Coordenação-Geral de 
Banco de Dados 

5 1 - - 2 2 10 

TOTAIS 21 3 1 0 9 3 37 

Fonte: MDS/SE/DTI 

 

Ações e Resultados da Assessoria da Diretoria de Tecnologia da Informação 

 

A assessoria da Diretoria de Tecnologia da Informação se dedica a auxiliar o Diretor em 
diversos aspectos. Foram elaborados pela  assessoria o PETI/PDTI, Relatório de Gestão de 2016, 
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acompanhamento do Plano de Trabalho para os Analistas em TI da SETIC/MPDG, respostas a 
questionamentos do TCU, CGU e MPDG, entre outros documentos e atividades do dia-a-dia. 

Ademais, em 25 de fevereiro de 2017 o Contrato Administrativo nº 08/2016, de apoio 
técnico à gestão e à fiscalização foi renovado. A gestão deste contrato é feita pela assessoria. Esse 
contrato tem o objetivo de diminuir a sobrecarga dos gestores e fiscais das coordenações gerais, 
sendo utilizados diversos perfis de profissionais para esse fim. 

Com esse apoio, foi possível a realização de melhorias em arquiteturas de sistemas, 
bancos de dados e processos de atendimento ao usuário, entre outras ações. 

Esse Contrato é executado por Hora de Serviços Técnico – HST de acordo com o 
Catálogo de Serviços correspondente, sendo executadas, em 2017, a quantidade de HSTs 
apresentada na figura a seguir. 

 

Tabela 75 - Quantidade de Hora de Serviços Técnico – HST executadas em 2017 no âmbito do 
Contrato Administrativo nº 08/2016 

 
Fonte: MDS/SE/DTI 

 

Ações e Resultados da Coordenação-Geral de Sistemas 

 

As principais atividades foram o mapeamento de processos, atividades estruturantes 
relacionadas às disciplinas de desenvolvimento de sistemas e planejamento da contratação e gestão 
e fiscalização de contratos. 
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Com relação à avaliação de riscos relacionados à continuidade e disponibilidade, os 
sistemas em produção são monitorados continuamente com o objetivo de detectar problemas 
relacionados ao desempenho. Os dados provenientes deste monitoramento são insumos para a 
realização de medidas proativas, a fim de mitigar os potenciais riscos de indisponibilidade e 
lentidão nos sistemas. Essas medidas envolvem o redimensionamento de recursos dos ambientes de 
produção dos sistemas (memória, capacidade de processamento, número de instâncias de servidor 
de aplicação entre outros) com base na demanda real por capacidade de processamento e 
armazenamento, ainda que a execução das alterações fique por conta de terceirizados da 
Coordenação-Geral de Sustentação e Segurança. 

No ano de 2017, como não foi possível ter um contrato de “Fábrica de Software”, não 
houve desenvolvimento de novos sistemas e a sustentação realizada de forma precária com os 
poucos recursos de apoio que a CGSI teve. 

Adicionalmente, foram conduzidas atividades estruturantes relacionadas a estudos 
técnicos para implantação de integração contínua. 

Em 2017 foram mapeados 59 processos internos o objetivo de montar o Catálogo de 
Serviços da DTI: 

 

Tabela 76 - Processos Internos da DTI Mapeados 

Nº Tipo Produto Serviço 
1 Contínuo - Banco de Dados Dado / Informação Disponibilidade de Dados 

2 Contínuo - Banco de Dados Dado / Informação Consistência de Dados 

3 Contínuo - Segurança Segurança Disponibilidade de Antivírus 

1 Contínuo - Banco de Dados Dado / Informação Disponibilidade de Dados 

2 Contínuo - Banco de Dados Dado / Informação Consistência de Dados 

3 Contínuo - Segurança Segurança Disponibilidade de Antivírus 
4 Contínuo - Segurança Segurança Atualização de Antivírus 

5 Contínuo - Segurança Segurança Varredura periódica contra vírus 

6 Contínuo - Segurança Segurança Disponibilidade do Antispam 

7 Contínuo - Segurança Segurança Disponibilidade do Firewall 
8 Contínuo - Sistemas Portal Intranet Sustentação do Portal Intranet 

9 Contínuo - Sistemas Portal MDS Sustentação do Portal MDS 

10 Contínuo - Suporte E-mail Disponibilidade de acesso (via outlook) 

11 Contínuo - Suporte E-mail Disponibilidade de acesso (via web) 

12 Contínuo - Suporte Impressora Disponibilidade de impressão 

13 Contínuo - Suporte Pasta Compartilhada Disponibilidade de acesso a Pastas Compartilhadas 

14 Contínuo - Suporte Rede Disponibilidade de autenticação na Rede interna 

15 Contínuo - Suporte Rede Disponibilidade de autenticação na Rede Wi-Fi 
16 Contínuo - Suporte Rede Disponibilidade de navegação na internet 

17 Contínuo - Suporte Rede Disponibilidade de acesso remoto à Rede interna via VPN 

18 Sob Demanda - Banco de Dados Dado / Informação Carga de Dados 

19 Sob Demanda - Banco de Dados Relatório Extração de Relatório Pontual 
20 Sob Demanda - Banco de Dados Relatório Relatórios Analíticos (Business Intelligence) 

21 Sob Demanda - Especializado Aquisição Fase de Planejamento de aquisição de TI 

22 Sob Demanda - Especializado Aquisição Aquisição de produto ou serviço de TI 

23 Sob Demanda - Especializado Aquisição Gestão de contratos de produtos e serviços de TI 
24 Sob Demanda - Especializado Aquisição Fiscalização de contratos de produtos e serviços de TI 

25 Sob Demanda - Especializado Consultoria Mapeamento de Processos para fins de automação 

26 Sob Demanda - Especializado Consultoria Parecer de viabilidade técnica 

27 Sob Demanda - Segurança Segurança Instalação de Antivírus 
28 Sob Demanda - Segurança Segurança Administração de Antivírus 

29 Sob Demanda - Segurança Segurança Varredura sob demanda contra vírus 
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30 Sob Demanda - Segurança Segurança Tratamento de incidente de segurança 

31 Sob Demanda - Segurança Segurança Retirada de Blacklist 

32 Sob Demanda - Segurança Segurança Bloqueio de Site/Conteúdo/Software 

33 Sob Demanda - Segurança Segurança Desbloqueio de Site/Conteúdo/Software 

34 Sob Demanda - Sistemas Sistema Desenvolvimento de Novos Sistemas / Módulos 

35 Sob Demanda - Sistemas Sistema Correção de Sistemas 
36 Sob Demanda - Sistemas Sistema Evolução de Sistemas 

37 Sob Demanda - Suporte E-mail Criação de conta de e-mail 

38 Sob Demanda - Suporte E-mail Administração de conta de e-mail 

39 Sob Demanda - Suporte E-mail Desativação de conta de e-mail 
40 Sob Demanda - Suporte Estação de Trabalho Resolução de dúvidas no uso de recursos de TI 

41 Sob Demanda - Suporte Estação de Trabalho Instalação e configuração de computadores 

42 Sob Demanda - Suporte Estação de Trabalho Backup de dados de computadores 

43 Sob Demanda - Suporte Impressora Instalação de impressora 

44 Sob Demanda - Suporte Impressora Manutenção de impressora 

45 Sob Demanda - Suporte Impressora Retirada de impressora 

46 Sob Demanda - Suporte Pasta Compartilhada Criação de Pasta Compartilhada 

47 Sob Demanda - Suporte Pasta Compartilhada Administração de Pasta Compartilhada 
48 Sob Demanda - Suporte Pasta Compartilhada Exclusão de Pasta Compartilhada 

49 Sob Demanda - Suporte Pasta Compartilhada Restauração de Backup 

50 Sob Demanda - Suporte Rede Criação de conta de login de rede 

51 Sob Demanda - Suporte Rede Administração de conta de login de rede 
52 Sob Demanda - Suporte Rede Desativação de conta de login de rede 

53 Sob Demanda - Suporte Rede Criação de conta de VPN 

54 Sob Demanda - Suporte Rede Administração de conta de VPN 

55 Sob Demanda - Suporte Rede Desativação de conta de VPN 
56 Sob Demanda - Suporte Software Homologado Inslatação de software 

57 Sob Demanda - Suporte Software Homologado Administração de software 

58 Sob Demanda - Suporte Software Homologado Remoção de software 

59 Sob Demanda - Suporte Software Homologado Homologação de Software 

Fonte: MDS/SE/DTI 

 

Além destes, o seguinte processo negocial também foi mapeado: 

 

Nº Política Pública / Negócio  Objetivo do Processo Mapeado 

1 
Adesão ao PAA - Programa de Aquisição de 

Alimentos 

Adesão ao PAA – Programa de Alimentos Prestação de 

Contas 

Fonte: MDS/SE/DTI 

 

O Contrato de contagem de PF atendeu apenas as demandas entregues pela empresa 
Spread. Sendo assim, mesmo o contrato estando vigente até o mês de setembro de 2017, o último 
TRD (Termo de Recebimento Definitivo) da empresa TI Métricas foi emitido em novembro de 
2016.  

O Quadro 9, na sequência, apresenta as atividades administrativas realizadas para dar 
suporte à execução das atividades da CGSI. 
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Tabela 77 - Planejamento de Contratação e Gestão e Fiscalização e Contratos da CGSI 

Nº Tipo de Contrato Descrição das Atividades 

1 Administração de Material e Patrimônio Fiscalização técnica do contrato 

2 
Sistema para Gestão e Suporte às atividades do 
gabinete ministerial 

Fiscalização técnica do contrato 

3  

Contratação de Serviços especializados de 
desenvolvimento, manutenção e monitoramento de 
sistemas, com base nas ideias e práticas dos 
movimentos “ágil” e “software craftsmanship” 

Acompanhamento do Pregão Eletrônico 04/2017 e os 
desdobramentos jurídicos 

4 
Contratação de Ferramenta de Auditoria de 
Código Fonte e Testes de Segurança 

Acompanhamento do Pregão Eletrônico 16/2017 que 
concluiu com todos os itens cancelados na aceitação 
– Pregão Fracassado  

5 Contrato de apoio à gestão e fiscalização Fiscalização do contrato 

6 
Contrato de serviços técnicos especializados de 
pesquisa e aconselhamento imparcial em 
tecnologia da informação 

Planejamento da Contratação, Gestão e Fiscalização 
do Contrato 

7 

Contrato de serviços de desenvolvimento de 
aplicativos multiplataforma para dispositivos do 
tipo smartphones, tablets, smartwatches, smartTVs 
e sensores inteligentes IoT, abrangendo a 
manutenção, distribuição, monitoramento e 
assessoria 

Planejamento da Contratação, Gestão e Fiscalização 
do Contrato 

Fonte: MDS/SE/DTI 

 

Em abril de 2017 ocorreu o Pregão Eletrônico nº 04/2017-MDS para a contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção e 
monitoramento de sistemas de informação para o MDS, baseada nas ideias e práticas dos 
movimentos “ágil” e “software craftsmanship” mediante ordens de serviço dimensionadas em 
Unidade de Serviço Técnico -  UST. Contudo, apesar da empresa CAST INFORMATICA S/A ter 
sido Adjudicada e Homologada em 31/05/2017 pelo MDS, uma das concorrentes entrou com 
recurso administrativo junto ao MDS e ao TCU, tendo sido indeferido por ambos. Paralelamente, a 
concorrente também entrou com recurso na Justiça Comum, o que paralisou a contratação, não 
havendo qualquer resposta da Justiça Comum até o dia 31/12/2017, mesmo a equipe da DTI, da 
SAA e advogada da União tendo ido em 15/09/2017 à assessoria da Juíza, que estava com o 
processo, para explicar os entendimentos da questão e ressaltar a urgência de uma decisão para que 
o MDS pudesse dar algum andamento ao processo de contratação. Devido as circunstâncias, o MDS 
permaneceu o ano de 2017 sem um contrato de “Fábrica de Software”. 

 

Ações e Resultados da Coordenação-Geral de Banco de Dados 

 

A Coordenação Geral de Banco de Dados (CGBD), em cumprimento às obrigações 
regimentais da DTI e atendendo ao PDTI do MDS para o período de 2017 a 2018 e às necessidades 
operacionais de banco de dados, desempenhou em 2017 as atividades associadas às áreas de Análise 
e Interoperabilidade de Dados, Administração de Banco de Dados, Integração de Dados e Serviços, 
além de cuidar da gestão e fiscalização dos contratos correlatos. 

 

Atividades previstas e realizadas pela Coordenação Geral de Banco de Dados: 

 Atividades técnicas de Administração de Banco de Dados: 
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 Atualização dos Bancos de Dados Oracle de homologação e produção para a 
versão 12C; 

 Migração dos Bancos de Dados DB2 de homologação e produção do 
mainframe Z12 para o mainframe ZEC13; 

 Migração de bancos de dados Postgres visando otimização do uso de 
servidores; 

 Melhorias nos scripts de backup e restore dos bancos de dados Oracle, 
Postgres, DB2, MySQL, SQL Server, GreenPlum - inclusão do processo de 
verificação de up time da máquina e evidência realizado no integration 
service; 

 Atualização do ambiente GreenPlum; 

 Criação do processo de backup e restore dos produtos do QlikView e SAP 
BO;  

 Limpeza de usuários e permissões nos bancos de dados DB2, Oracle e 
Teradata; 

 Atividades técnicas de Integração de Dados e Serviços e de Análise e 
Interoperabilidade de Dados (Business Intelligence - BI/DW): 

 Desenvolvimento do projeto “Importa Saúde” parte 1; 

 Conclusão do Projeto BI Condicionalidades; 

 Projeto Gerador de PA 1.1; 

 Criação do ambiente Hadoop no Appliance Teradata; 

 Melhorias nos scripts de backup e restore para os bancos de dados Teradata 

 Projeto Ateste da Folha de Pagamento do Bolsa Família; 

 Conclusão do Projeto BI Fase Suspensão. 

 Conclusão do projeto “Gerador do PA 1.1”; 

 Correção do processo de carga do BI Condicionalidades do DECON; 

 Construção do processo de Revisão/Averiguação Cadastral do Grupo de 
Trabalho Interinstitucional (GTI) no Teradata; 

 Melhorias do processo de extração dos dados do Cadastro Único para 
disponibilização aos órgãos externos parceiros e pesquisadores; 

 Desenvolvimento e/ou evolução, em QlikView, dos produtos: 

 Painel Acompanhamento Acórdão TCU 1009; 

 Painel da Central em Números; 

 Painel de Execução Orçamentária da DTI; 

 Painel de Governance Dashboard; 

 Painel do RI SNAS; 

 Painel do SEI; 

 Painel do SISDTI; 
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 Painel do SispoadWeb; 

 Painel Gestão DataInfo; 

 Painel Observatório da Ouvidoria; 

 Implantação dos seguintes produtos em QlikView: 

 Painel Acompanha Concessão Pagto; 

 Painel Acompanhamento Pagtos PBF; 

 Painel Aplicações DGI; 

 Painel de Acompanhamento Familiar no SICON; 

 Painel de Gestão da SESAN; 

 Painel do SISPAA; 

 Painel de Gestão DRSP; 

 Painel Premiorc SAGI; 

 Painel Relatórios Administrativos SNAS; 

 Painel Relatórios Financeiros SNAS; 

 Painel SIGE; 

 Painéis SIMA, SIMA 2.0 e SIMA Questionário; 

 Painel SPO; 

 Criação do ambiente de homologação DataStage; 

 Implantação do Mantis para controle de Bug; 

 Implementação de Políticas de Segurança do SAP BO; 

 Criação dos templates para processo de desenvolvimento de DW/BI; 

 Publicação do Modelo Conceitual Corporativo; 

 Administrativas e Contratações: 

 Renovação do contrato de operação assistida para o Appliance Teradata; 

 Renovação do contrato de serviços de Banco de Dados; 

 Renovação do contrato de suporte do banco de dados DB2; 

 Reorganização e renovação dos contratos de suporte do banco de dados 
Oracle; 

 Contratação de suporte das ferramentas de ETL IBM Data Stage / Quality 
Stage; 

 Contratação de suporte da ferramenta de modelagem de dados Power 
Designer; 

 Renovação de suporte do Appliance Teradata 2690; 

 Contratação de suporte do Appliance Teradata 2750; 

 Ajustes e melhorias do Termo de Referência para contratação de serviços de 
BI/DW; 
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O Quadro 13, a seguir, apresenta o quantitativo de tickets executados, por tipo de 
serviço, em 2017 pela CGBD. 

 

Tabela 78 - Quantitativo de Tickets Executados por Tipo de Serviço em 2017 
Ser 
viço 

Descrição jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total 

AD1 

Elaboração de 
modelo de dados 
e dicionário de 

dados 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

AD2 

Alteração de 
modelo de dados 
e dicionário de 

dados 

1 4 14 11 5 3 2 8 5 6 15 20 94 

AD3 

Validação de 
modelo de dados 
e dicionário de 

dados 

0 0 3 3 0 0 2 0 1 0 1 3 13 

AD4 
Manutenção de 
dicionário de 

dados 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

AD5 
Elaboração e 
execução de 

scripts 
71 82 105 132 87 83 130 117 149 128 140 151 1375 

AD6 

Geração de 
modelo de dados 

físico 
(Engenharia 

Reversa) 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 

AD7 

Elaboração de 
procedimento de 
automatização 
para carga ou 

para extração de 
dados 

16 7 12 4 13 5 6 18 7 5 21 1 115 

AD8 

Alteração de 
procedimento de 
automatização 
para carga ou 

para extração de 
dados 

1 12 3 10 12 3 18 22 12 13 19 10 135 

AD9 
Extração de 

dados 
68 62 86 49 81 85 95 126 128 74 131 209 1194 

AD10 

Melhoria de 
desempenho em 
procedimentos e 

transações no 
SGBD 

3 1 3 0 1 0 1 0 1 2 1 1 14 

AD11 
Integração de 

dados 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AD12 
Construção de 

modelo 
multidimensional 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AD13 
Alteração de 

modelo 
multidimensional 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AD14 
Criação de 

relatório analítico 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Ser 
viço 

Descrição jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total 

AD15 
Alteração de 

relatório analítico 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BD1 
Manutenção 

preventiva do 
banco de dados 

65 61 48 82 71 147 109 184 142 185 160 157 1411 

BD2 
Manutenção 
corretiva do 

banco de dados 
17 13 9 3 3 5 15 3 9 11 14 6 108 

BD3 

Monitoramento 
de banco de 

dados, cluster e 
servidor 

1185 1032 1153 1124 1266 1080 863 1214 1154 1283 1273 1353 13980 

BD4 
Monitoramento 
específico de 

banco de dados 
0 1 0 0 1 0 1 5 3 1 0 0 12 

BD5 

Documentação 
de arquitetura e 

processos do 
banco de dados 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

BD6 
Restauração de 

backup 
1 0 2 0 0 2 1 1 6 142 14 99 268 

BD7 
Permissão de 

acesso ao banco 
de dados 

21 18 25 32 13 20 12 19 67 14 8 30 279 

BD8 
Análise de 

implementação 
de serviços 

3 3 2 4 7 2 2 1 2 1 3 3 33 

BD9 
Implementação 
de projetos de 

banco de dados 
8 8 17 8 9 18 17 10 15 29 12 20 171 

BD10 
Migração de 
dados e/ou 
estrutura 

6 7 6 17 7 5 4 6 12 7 5 16 98 

BD11 

Aplicação de 
patches e/ou 

atualização de 
SGBD 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 

BD12 

Instalação/Atuali
zação e 

configuração de 
banco de dados 

13 4 10 5 2 2 4 4 5 11 5 16 81 

BD13 

Instalação/Atuali
zação e 

configuração de 
ferramentas de 
banco de dados 

6 1 0 0 0 0 0 0 1 8 2 2 20 

BD14 
Backup de banco 

de dados 
750 675 649 884 813 717 536 827 764 920 968 970 9473 

BD15 
Validação de 

script de rollup 
7 0 5 2 2 5 5 4 5 5 5 12 57 

BD16 
Execução de 

script de rollup 
13 2 9 6 6 7 15 10 12 10 12 21 123 

BD17 
Execução de 

carga de dados 
182 223 177 101 163 178 177 215 258 340 355 297 2666 

BD18 
Otimização de 
ambiente de 

banco de dados 
0 0 2 0 0 0 0 1 2 2 1 4 12 
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Ser 
viço 

Descrição jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total 

BD19 
Investigação de 

incidente 
6 3 1 1 2 1 2 4 2 1 4 4 31 

Total 2443 2219 2342 2478 2564 2368 2017 2800 2763 3199 3173 3410 31776 

UPST (*) 6331 5828 6429 6377 6593 5961 6205 7451 7994 8430 8668 10075 86342 

(*) Unidade de Prestação de Serviço Técnico 

Os serviços do tipo BD3 e BD14 são rotineiros. Os demais são executados sob demanda. 

Fonte: MDS/SE/DTI 

 

A figura a seguir, ilustra, ao longo de 2017, as curvas dos totais de tickets e de Unidades 
de Prestação de Serviços Técnicos (UPSTs) demandadas pela CGBD para atendimento ao MDS. 

 

Gráfico 15 - Totais de tickets e de Unidades de Prestação de Serviços Técnicos (UPSTs) em 
2017 

 

(*) Mês em processo de ateste de entregas 

                       Fonte: MDS/SE/DTI 

 

O gráfico a seguir demonstra a proporcionalidade entre os tipos de serviço, para os 
serviços de Administração de Banco de Dados (BD), ao longo de 2017 pela CGBD. 
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Gráfico 16 - Proporcionalidade entre os tipos de serviço para os serviços de Administração de 
Banco de Dados (BD) 

 
                      Fonte: MDS/SE/DTI 

 

A figura a seguir demonstra a proporcionalidade entre os tipos de serviço, para os 
serviços de Administração de Dados (AD), ao longo de 2017 pela CGBD. 

 

Gráfico 17 - Proporcionalidade entre os tipos de serviço para os serviços de Administração de 
Dados (AD) 

 
                    Fonte: MDS/SE/DTI 

 

O Quadro a seguir, apresenta, para cada tipo de banco de dados (SGBD) custodiado pela 
CGBD, o quantitativo de servidores e o respectivo o volume de dados ocupado, ao final de 2017. 
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Tabela 79 - Volume* e Quantidade dos Bancos de Dados em 2017 

SGBD Qtde Volume ocupado (Tb) 

TERADATA* (TRD + HADOOP) 3 17,00 

DB2 11 15,56 

ORACLE 4 1,03 

POSTGRESQL 20 12,31 

MYSQL 6 0,04 

SQLSERVER 5 0,12 

GREENPLUM 1 5,24 

TOTAL 50 51,3 

               (*) Considerando todos os ambientes de desenvolvimento/homologação/produção 

                                       Fonte: MDS/SE/DTI 

 

A figura a seguir demonstra a proporcionalidade entre os servidores de bancos de dados 
custodiados pela CGBD em 2017, organizados por SGBD. 

 

Gráfico 18 - Proporcionalidade entre os servidores de bancos de dados custodiados pela 
CGBD em 2017 

 
                                          Fonte: MDS/SE/DTI 

 

O Gráfico a seguir demonstra a proporcionalidade entre o volume de dados distribuídos 
entre os servidores de bancos de dados custodiados pela CGBD no ano de 2017, organizados por 
SGBD. 
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Gráfico 19 - Proporcionalidade entre o volume de dados distribuídos entre os servidores de 
bancos de dados custodiados pela CGBD no ano de 2017 

 
                                   Fonte: MDS/SE/DTI 

 

Ações e Resultados da Coordenação-Geral de Sustentação e Segurança 

A Coordenação-Geral de Sustentação e Segurança (CGSS), atendendo ao Plano Diretor 
de Tecnologia da Informação do MDS para o biênio 2017-2018 e em cumprimento às obrigações 
regimentais da DTI, desempenhou em 2017 as atividades a seguir elencadas. 

1) Central de Serviços 

Ao longo de 2017 a Central de Serviços registrou 53.391 demandas em diversas 
categorias, compreendendo desde suporte técnico em microinformática à comunicação de dados, 
sustentação de TI, banco de dados e de sistemas em produção.   

Somente a Central de Atendimento executou 17.604 demandas, compreendendo 
incidentes e solicitações de serviços de usuários.  

2) Sustentação de Sistemas Operacionais e Rede 

Em 2017, os tickets abertos via Central de Atendimento para sustentação de sistemas 
operacionais e rede geraram 8.936 serviços para a sustentação dos ambientes de comunicação (rede) 
e processamento de dados (produção, homologação, desenvolvimento e treinamento) do Ministério. 
O parque computacional possui aproximadamente 550 servidores físicos e virtuais de 
processamento de dados. O Quadro 13, a seguir, detalha as quantidades de Unidade de Serviço 
Técnico (UST) e os valores faturados, para os serviços de sustentação e segurança. 

 

Tabela 80 - Quantitativo de Serviços Executados - Contrato de Sustentação e Segurança em 
2017 

Mês Quantidade de UST Valor Faturado em R$ 

JAN 6958,50          261.152,51  

FEV 7002,39        262.799,70  

MAR 8748,70         328.338,56  

ABR 8978,37        356.800,42  

MAI 8051,30          319.958,66  
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JUN 7672,83         304.918,26  

JUL 8381,62         333.085,58  

AGO 7731,70          307.257,76  

SET 7972,82         319.391,17  

OUT 6098,48         244.305,15  

NOV 9940,96        398.234,94  

DEZ 7770,33        311.279,42  

TOTAL 95308  3.747.522,13 

                                   Fonte: MDS/SE/DTI 

 

3) Comunicação de Dados 

Foram instalados switches nas novas dependências do MDS (The Union e Bloco A). 
Atualmente o Ministério possui aproximadamente 300 switches/comutadores.  

Foram instalados nas dependências do MDS Access Points (pontos de acesso) de rede 
sem fio para prover essa funcionalidade a todos os colaboradores do MDS. 

 

4) Centro de Dados (Datacenter) 

O MDS hospeda seus ativos de TIC no SERPRO em Brasília por meio do Contrato nº 
25/2013. Os serviços continuados de armazenamento e Datacenter, compreende hospedagem nas 
modalidades de Colocation e Hosting.  Em 2017, a CGSS coordenou esforços para finalizar a 
migração das máquinas de infraestrutura da modalidade hosting para o collocation, garantindo 
maior autonomia do parque computacional e contribuindo para o aumento da disponibilidade de 
suas soluções.  Dentre as migrações realizadas, destacamos: 

 Migração de infraestrutura web balanceada: efetuamos a migração do serviço Web 
para as infraestruturas do MDS  e a criação de 6 máquinas instalando o NGINX; 

 Migração de bancos de dados: migração de banco DB2, PostgreSQL e da base do 
OTRS, além da instalação de máquinas HADOOP para equipe de banco de dados. 

 Migração de aplicações críticas como o “Sistema do Programa de Aquisição de 
Alimentos” e o “Sistema de Autenticação de Usuários”; 

 Migração de mais 100 aplicações e 10 portais do MDS . 

Destacamos que toda migração dos serviços de hosting para collocation foi finalizada. 

 

5) Segurança da Informação 

Foi iniciada a revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicações do 
Ministério (POSIC), para adequar à nova estrutura do MDS e mantê-la atualizada.  

Para maior segurança foram atualizados os servidores de virtualização, storage e 
firewall.  

 

6) Capacidade de Armazenamento de Dados 

O crescimento do volume de dados na ordem de 40% ao ano exigiu que o MDS 
iniciasse o processo de expansão da solução integrada para armazenamento de dados, composta de 
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placas, memória, controladora e gaveta. Esta expansão aumentou a capacidade de armazenamento 
do storage para 1.239 TB (mil duzentas e trinta e nove terabytes).   

 

7) Parque de Computadores 

O parque de computadores do MDS possui cerca de 3.000 estações de trabalho. 

O crescimento se deu em face da chegada do CRSS e Ouvidoria Previdenciária.  

 

8) Rede Sem Fio 

A solução padronizada em redes sem fio foi instalada de acordo com a distribuição 
prevista no projeto. 

Levantou-se a necessidade de expansão devido à chegada do CRSS e Ouvidoria 
Previdenciária. 

 

9) Virtualização e Consolidação de Servidores da Infraestrutura Computacional 

Atualmente o MDS possui 28 servidores de virtualização, dos quais 8 foram instalados 
em 2017. Todos com 20 CPUs e 128 GB de memória RAM. Adicionalmente, todo o ambiente foi 
atualizado para a versão mais recente do software de virtualização, que trouxe ganho em segurança 
e em eliminação de erros das versões anteriores. 

Foi iniciado processo para aquisição de novas licenças e renovação das licenças atuais.  

 

10) Outsourcing de Impressão 

O contrato foi aditivado 25% para atender as demandas do CRSS e Ouvidoria 
Previdenciária. A despesa em 2017 com a contratação foi de R$ 533.264,00.  

 

11) Suporte e Serviços Linux 

Foi adquirido no ano de 2017 o suporte aos servidores Linux, que contempla o suporte 
técnico aos sistemas operacionais, além de softwares de gerencia unificada, orquestração e devops. 
Além disso... 

 

12) Migração de serviços para nuvem 

Os serviços de correio do MDS foram migrados para o Office 365 (nuvem da 
Microsoft). Outros serviços (one drive, one note, Skype, etc.) estão sendo testados pela DTI para 
implantação em 2018. 

 

13) Solução de Auditoria 

O MDS adquiriu em 2017 solução de auditoria corporativa com vistas a identificar 
possíveis problemas no ambiente tecnológico do MDS e auditar ações executadas pelos servidores e 
colaboradores.  

Além disso, a ferramenta permite fazer gerenciamento de permissões.  
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14) Migração de rede do CRSS e Ouvidoria Previdenciária 

Em 2017 a CGSS iniciou o processo de migração da rede do CRSS e Ouvidoria 
Previdenciária para a Rede MDS.  

Todo processo foi concluído em 02/01/2018, compreendendo a virada de rede dos 
ambientes em Brasília e outros estados, bem como a transferência de serviços como 
videoconferência, sistemas, e-mail, etc.  

 

15) Reestruturação serviço de Backup/Restore de dados 

A CGSS realizou a reestruturação do serviço de backup dos dados do MDS e elaborou a 
nova minuta de Política de Backup.  

No novo modelo, a CGSS visa garantir a segurança dos dados do MDS com um maior 
número de cópias dos dados, bem como agilizar o processo de backup e restore dos dados.  

Foi desenhado também um modelo de Disaster Recovery que terá sua implantação 
iniciada em 2018, porém depende de aquisições e agentes externos. 
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5.4. Gestão ambiental e sustentabilidade 

 

No âmbito do MDS a agenda socioambiental na Administração Pública Federal busca a 
inserção de critérios socioambientais nas atividades administrativas por meio do uso racional dos 
recursos naturais e bens públicos, da gestão adequada de resíduos gerados, da qualidade de vida no 
ambiente de trabalho, da sensibilização e capacitação dos servidores e das licitações sustentáveis. 

Nesse contexto, utiliza-se como referência o Programa Agenda Ambiental na 
Administração Pública - A3P, uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente – MMA, 
fundamentada na Agenda 21, que tem como objetivo promover a internalização dos princípios de 
sustentabilidade socioambiental nos órgãos e entidades públicas, em todos os níveis da 
administração pública, tanto nas esferas municipal, estadual e federal. 

Conforme diretriz para a implementação da A3P, constituiu-se a Comissão de Coleta 
Seletiva Solidária/MDS Sustentável (Portaria nº 47, de 28 de março de 2012), responsável por 
implementar estratégias voltadas à gestão sustentável do Ministério, contribuindo para a obtenção 
de resultados efetivos de sustentabilidade. Nesse diapasão, implementou-se a Coleta Seletiva 
Solidária, conforme determina o Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006 e aderiu-se ao Projeto 
Esplanada Sustentável – PES e ao Plano de Logística Sustentável e Compras Sustentáveis, ambos 
coordenados Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), que consolidam o tema 
da sustentabilidade na agenda da administração pública.  

Em continuidade ao processo de implementação da agenda socioambiental, o MDS 
firmou o Termo de Adesão MDS – MMA – A3P da Agenda Ambiental da Administração Pública - 
A3P, em 20 de maio de 2013. Inclusive recebeu o Selo A3P Prata que certifica a entrega do 
Relatório Anual da implementação da Agenda Ambiental na Administração Pública referente ao 
ano de 2014.  

Num contexto local, em atendimento ao Governo do Distrito Federal - GDF, Lei nº 
5.610, de 16 de fevereiro de 2016 e seus Decretos regulamentadores, que dispõe sobre a 
responsabilidade dos grandes geradores de resíduos sólidos, o MDS realizou o edital de chamada 
das empresas prestadoras de serviço de coleta, legalmente cadastradas pelo Governo do Distrito 
Federal - GDF, e passou a pagar pela coleta dos resíduos não recicláveis. Como consequência, tem 
buscado melhorar a coleta dos recicláveis, bem como destiná-los a organização de catadores 
parceira. 

Quanto aos resultados alcançados tendo como base o PLS, embora não tenha sido 
publicado, abaixo estão descritas algumas ações realizadas pela Comissão MDS Sustentável: 

I. Gestão adequada de resíduos sólidos: 

 Realização de 2 Chamamentos Públicos para seleção das associações e 
cooperativas de catadores de materiais recicláveis conforme determina o 
Decreto 5.940/2006; 

 Aquisição de coletores de papel para coleta seletiva e de containers para o 
armazenamento temporário dos recicláveis; 
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 Alteração do edital de contratação da empresa que realiza o serviço de 
limpeza, com cláusulas para adequar à agenda Ambiental do MDS – quanto a 
coleta seletiva; 

 Aquisição de fragmentadoras de papel;  

 Instalação de um coletor de isopor no prédio do The Union; 

 Assinatura do Termo de Parceria com a Caesb para implementação do Projeto 

Biguá, que visa o recolhimento de óleo de cozinha cujo coletor se encontra no 
prédio do The Union. 

II. Uso racional dos recursos: 

 Adesão ao Projeto Esplanada Sustentável – PES com obtenção em 2012 do 1º 
lugar em desempenho proporcional (%) e 2º Lugar em desempenho absoluto. 
Este fato resultou em uma economia de  407.000,00 relativos aos gastos de 
2011; 

 Plano de Aplicação de Recursos – PAR e operacionalização do Sistema do 
Projeto Esplanada Sustentável – SisPES – 2013, que visa a inclusão dos 
dados sobre gastos com água e energia das unidades do MDS cujas 
informações são fornecidas até a presente data; 

 Em 2013, implementação do sistema impressão corporativa com a 
contratação dos serviços de ilhas de impressão, visando redução do consumo 
de papeis, economicidade em relação à compra de cartuchos e manutenção 
das impressoras; 

  Ações de sensibilização com o lançamento da logo MDS Sustentável; 
distribuição de adesivos para interruptores e equipamentos, cartazes e 
Banners;  

  Recebimento do Selo Prata pelo Ministério do Meio Ambiente. O prêmio 
ressalta a promoção de iniciativas socioambientais no órgão e o cumprimento 
da entrega do Relatório Anual de Implementação da Agenda Ambiental na 
Administração Pública; 

 Capacitações em compras, gestão e consumo sustentável: 

 Membros da Comissão (2012); 

 Funcionários das Empresas de Limpeza e Copeiragem (2013); 

 Lançamento do pré-projeto para o Plano de Logística Sustentável (2014); 

 Realização da Sexta com Debate a palestra “Desafios para Implementação 
da Agenda Socioambiental na Administração Pública”. 

IV – Compras e consumo sustentável: 

 Compra e Utilização de Papel Reciclado (2013); 

 15% de economia em relação à última compra de papel branco (resma); 
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  Adesão em 2012 à INFOVIA para a telefonia fixa e novos contratos mais 
vantajosos para a Administração (telefonia fixa e móvel); 

  Realização de estudos em 2013 para aquisição de filtros para substituir os 
galões de água; secadores de mãos para os banheiros; copos biodegradáveis 
para substituir e eliminar o uso de copos plásticos; sensores de luz para 
corredores e banheiros visando a economia e redução do consumo de 
energia elétrica; 

  Aquisição em 2015/2016/2017 de café orgânico de cooperativas da 
agricultura familiar por meio da modalidade de Compra Institucional do 
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). 

V – Qualidade de vida no trabalho:  

 Realização da Semana da Saúde e Sustentabilidade em 2014/2015 e 2016. 
Evento organizado em parceria com o Programa de Qualidade de Vida e que 
visa promover o bem-estar e integração de servidores e colaboradores do 
MDS, disseminando informações e realizando atendimentos preventivos que 
contribuam para elevar a qualidade de vida, assim como, as mudanças de 
hábitos, comportamentos e padrões de consumo de todos os servidores; 

 Oficinas: Orquidologia, Horta em Pequenos Espaços;  

 Palestras: “Planejamento e Gestão Cooperativa para a Sustentabilidade” 
(Parceria: Embrapa); “Ecologia Humana”; Esclarecimentos sobre 
Resíduos Sólidos (Parceria: SLU); 

  Exibição dos Documentários: “Catadoras de História - um filme-oficina” 
e “Isso não é lixo”; 

 Exposições: Stand papel reciclado; Stands de Educação Ambiental 
SUFLURB (Parceria: AGEFIS/GDF ) 

 Exposição de Biojoias e Ecobijuterias;   

 Atendimentos, exames médicos e vivências; 

 Pesquisa/sensibilização sobre coleta seletiva com distribuição de sacolas 
da A3P fabricadas 100% de PET e de adesivos educativos (redução de 
gastos com luz, água, impressão e copos descartáveis); 

 Semana do Meio Ambiente 2017, o tema “Agua Fonte da Vida”, envolvendo 
a preservação e vivências pessoais e interpessoais, com vistas à 
conscientização sobre o uso responsável da água, bem como, a sua 
preservação. Com a realização de ações educativas de meditação, Biodança e 
noções básicas de mergulho.  

Trata-se de uma agenda que possui um caráter contínuo e necessita realizar ações e 

atividades tendo como base o planejamento, o que está também previsto na Instrução Normativa nº 

10, de 12 de novembro de 2012, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI.  A 

referida Instrução determina que seja elaborado o Plano de Logística Sustentável – PLS. O qual foi 
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iniciado pela Comissão, porém em razão da reestruturação do MDS e da mudança de algumas 

unidades para um novo prédio, afetou diretamente na fase de diagnóstico. 

 

5.4.1 Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na 
contratação de serviços ou obras 

 

Com referência a aquisição de bens e na contratação de serviços ou obras, o MDS adota 

os instrumentos e ferramentas elaborados e regulamentados pelo governo federal, que busca, com 

seu poder de compras, gerar benefícios econômicos e socioambientais não só na sua administração 

como também no mercado interno brasileiro.  

Nessa linha, conforme recomendação da Instrução Normativa Nº 01- SLTI/MPOG, de 
19 de janeiro de 2010, foi realizada a Concorrência 01/2017 para contratação de Serviços de 
Publicidade, assim como, o Pregão Eletrônico 21/2017 para contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços continuados de limpeza/lavagem a seco, sem locação de mão de obra, para 
a frota de veículos oficiais do MDS.  Realizou-se, também, o Pregão Eletrônico 05/2017  para 
contratação de empresa para prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate a 
pragas urbanas englobando dedetização, desratização, descupinização, em todas as áreas internas e 
externas, bem como o combate às larvas de mosquitos, no qual estava inserido o critério de 
sustentabilidade onde, no que coubesse, os materiais deveriam ser constituídos, no todo ou em 
parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2. 
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5.5. Gestão de fundos e de programas 

 

5.5.1. Identificação e informações dos fundos na gestão da unidade 

 

O Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza - FCEP foi instituído por intermédio da 

Emenda Constitucional nº 31, de 14 de dezembro de 2000, regulamentado pela Lei Complementar 

nº 111, de 6 de julho de 2001, com previsão para subsistir até 2010. 

Ao final do exercício de 2010, foi aprovada a Emenda Constitucional nº 67, de 22 de 

dezembro de 2010, pela qual foi prorrogado por tempo indeterminado o prazo de vigência do Fundo 

de Combate e Erradicação da Pobreza. 

Até o início de 2003 a gestão do FCEP ficou a cargo do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão – MP.  Esta gestão foi alterada pelo Decreto nº 4.564, de 1º de janeiro de 

2003, que definiu o extinto Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário de Segurança Alimentar 

e Combate à Fome – MESA como órgão gestor.  

Posteriormente, a Medida Provisória nº 163, de 23 de janeiro de 2004, que dispõe sobre 

a organização da Presidência da República e dos Ministérios, convertida na Lei nº 10.869, de 13 de 

maio de 2004, designou ao então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS 

a gestão do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. 

A ultima alteração na gestão do FCEP foi implementada pela Lei nº 13.341 

(originalmente Medida Provisória nº 726/2016), de 29 de setembro de 2016, que transformou o 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no Ministério do Desenvolvimento 

Social.  Por sua vez, o Decreto nº 8.949, de 29 de dezembro de 2016, que aprovou a Estrutura 

Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do 

Ministério do Desenvolvimento Social, delegou a este ministério o acompanhamento da execução 

orçamentária e financeira dos recursos que compõem o Fundo de Combate e Erradicação da 

Pobreza. 

Quanto ao Conselho Consultivo e de Acompanhamento do Fundo de Combate e 
Erradicação da Pobreza, seu funcionamento foi definido pelo Decreto nº 4.564/2003.  Entretanto, 
como da redução significativa de recursos do Fundo no decorrer dos últimos exercícios, este 
Conselho Consultivo não tem sido convocado. 

O FCEP visa proporcionar aos brasileiros acesso a níveis dignos de subsistência, sendo 

que seus recursos devem ser aplicados em ações suplementares de nutrição, habitação, educação, 

saúde, reforço de renda familiar ou de relevante interesse social voltado à melhoria da qualidade de 

vida. 

Os recursos do Fundo são direcionados a ações que tenham como alvo: famílias cuja 

renda per capita seja inferior à linha de pobreza, assim como indivíduos em igual situação de renda; 

e as populações de municípios e localidades urbanas ou rurais, isoladas ou integrantes de regiões 

metropolitanas, que apresentem condições de vida desfavoráveis. 



261 

 

 

 

Dessa maneira, esses recursos são consignados de forma complementar em ações 

orçamentárias cujo objetivo contemple o público alvo estabelecido pela Lei Complementar nº 

111/2001. Salienta-se que estas ações podem estar alocadas em diversos Órgãos e que sua gestão 

administrativa é de responsabilidade da respectiva unidade executora. 

Destaca-se que o FCEP não se constitui um Fundo Especial, como especificado na Lei 

nº 4.320, de 17 de março de 1964, uma vez que não possui estrutura própria e não é instituído como 

Unidade Orçamentária ou Gestora.  Neste sentido, este Fundo sempre foi gerenciado como fonte de 

recursos, que são as seguintes fontes atualmente no orçamento: 

 79 – Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza; e 

 94 – Doações para o Combate à Fome. 

A fonte de recursos 94 é proveniente de doações ao Programa Fome Zero e seus 

recursos devem ser destinados à construção de cisternas no semiárido brasileiro, conforme 

determinado pela Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Consultivo e de Acompanhamento do 

Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, realizada em 16 de julho de 2003. 

A fonte 79 do Fundo era substancialmente mais significativa e proveniente de parcela 

da Contribuição Provisória sobre a Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e 

Direitos de Natureza Financeira - CPMF.  Estes recursos oriundos da CPMF eram, inicialmente, 

destinados a ações de diversos ministérios e posteriormente foram centralizados no Programa Bolsa 

Família, no âmbito do antigo MDS, até a extinção da citada contribuição.  Eventualmente ocorrem 

resíduos de arrecadação da CPMF em face de antigos processos em tramitação na Receita Federal.   

Com relação às doações, estas são feitas por intermédio de contas bancárias vinculadas 

à Caixa Econômica Federal - CAIXA (agência nº 0647, conta corrente nº 2003-3 e operação 006) e 

Banco do Brasil (agência 1607-1 e conta corrente 1.002.003-9 

O quadro a seguir detalha a execução das doações ao FCEP em 2017: 

 

Tabela 81 - Execução das doações ao FCEP em 2017 

 

Quanto aos gastos com despesas administrativas realizadas com recursos do Fundo, a 
Lei Complementar nº 111, 6 de julho de 2001, determina que o percentual máximo destinado a este 
tipo de despesa será definido a cada ano pelo Poder Executivo.  Entretanto, em função do montante 

         R$ 1,00 

Órgão / Programa / Ação / Fonte Dot. Inicial Dot. Final Empenhado Liquidado Pago 

55000 - Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome 
150.542 150.542 150.542 150.542 150.542 

 2069 - Segurança Alimentar e Nutricional 150.542 150.542 150.542 150.542 150.542 

  8948 – Apoio a Tecnologias Sociais de Acesso  

Água para Consumo Humano e Produção de 

Alimentos na Zona Rural 

150.542 150.542 150.542 150.542 150.542 

     194 – Doações para Combate à Fome 150.542 150.542 150.542 150.542 150.542 

Total 150.542 150.542 150.542 150.542 150.542 

Fonte: Tesouro Gerencial 
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reduzido e da concentração dos recursos em uma única ação, o MDS optou pela política de não 
executar despesas de caráter administrativo com dotações do FCEP.  Neste sentido, tornou-se 
desnecessário o encaminhamento de Decreto para regulamentar o assunto. 
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6. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

 

6.1. Canais de acesso do cidadão 

 

A Ouvidoria Social e Previdenciária, o Serviço de Informação ao Cidadão – SIC e a Central 

de Relacionamento constituem os três canais formais de comunicação do Ministério do 

Desenvolvimento Social – MDS com a sociedade. Diferente do SIC, que recepciona pedido de 

acesso a informações ou dados públicos, e da Central de Relacionamento, que presta informações e 

esclarece dúvidas acerca dos projetos, programas e políticas do MDS, a Ouvidoria é responsável por 

recepcionar, analisar e encaminhar sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias aos 

programas e ações desenvolvidas por este Ministério, ao tempo em que atua como um mecanismo 

de participação e controle social. 

Abaixo, apresenta-se o volume de demandas registradas na Ouvidoria Social e 

Previdenciária, no Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) e na Central de Relacionamento, 

durante o ano. 

Atualmente, a Ouvidoria Social possui quatro canais de atendimento, listados abaixo: 

 Presencial ou por Carta: 

Ministério do Desenvolvimento Social – MDS 

Endereço: Esplanada dos Ministérios, bloco A, 4º andar, sala 431. 

CEP 70.046-900 – Brasília/DF 

Horário de atendimento: das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. 

 Telefone: 

0800 707 2003 (Opção 5) 

Horário de atendimento: das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira. 

 Formulário Eletrônico:  

Disponibilizado no Portal do MDS, por meio do endereço: http://mds.gov.br/fale-com-o-

mds  

No decorrer dos anos, devido ao grande número de demandas recepcionadas pelos canais de 

atendimento do Ministério, foram criados sistemas para registro, acompanhamento e resolução de 

demandas. Atualmente, o sistema utilizado é o Sistema de Gestão de Demandas – SGD, o qual 

compete à Ouvidoria Social, em parceria com a Central de Relacionamento do MDS, a sua gestão. 

No SGD foram criados módulos de acordo com os canais de atendimento da Ouvidoria 

Social. Módulo é a forma de recepção e saída de uma mensagem, seja ela uma sugestão, elogio, 

solicitação, reclamação ou denúncia.  Cada módulo de atendimento possui formas distintas de 

entrada e saída, conforme figuras abaixo: 
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Figura 1 - Módulo Carta 

 

Figura 2 - Módulo Formulário Eletrônico 
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Figura 3 - Módulo Telefonia: 

 

 

Figura 4 - Módulo Atendimento Presencial: 
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Demandas registradas por Módulo – Ouvidoria Social 

 Na Tabela a seguir destaca-se o meio de contato Telefonia, sendo este o canal da Ouvidoria 
Social mais acessado. 

 A forma de contato mais utilizada pelo cidadão para falar com a Ouvidoria Social é por 

meio do telefone - 0800 707 2003 opção 5, representando 74,79% dos contatos realizados. 

 

Tabela 82 - Número de Demandas Registradas por mês em 2017. 

 
 

Demandas registradas na Ouvidoria Social por Classificação  

 No ano de 2017, a Ouvidoria Social recebeu 18.735 demandas da sociedade. Observa-se na 
tabela a seguir que a classificação “Reclamação” possui o maior índice, totalizando 13.341 
registros, representando 71,19% das manifestações recebidas. 

 

Tabela 83 - Demandas registradas na Ouvidoria Social por Classificação: 

 
 

Demandas Registradas na Ouvidoria Social por Estado 

 Os maiores índices de demandas concentram-se nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e 
Bahia. Conforme apresentado no Gráfico 1, o Estado de São Paulo destaca-se com 3.300 demandas 
registradas na Ouvidoria Social.  
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Gráfico 20 - Comparativo entre o valor absoluto e o proporcional das demandas registradas 
por Estado. 

 
 

Demandas registradas na Ouvidoria Social por Secretaria 

 Na próxima tabela, expõem-se as demandas registradas na Ouvidoria Social por Secretaria e 
observa-se que o maior índice de registros se concentrou nos temas de Cadastro Único e do 
Programa Bolsa Família, assunto de responsabilidade da Secretaria Nacional de Renda de 
Cidadania (SENARC), o que representa 89,3% do total de demandas registradas.  

Tabela 84 - Demandas registradas na Ouvidoria Social por Secretaria 

 
 Das 18.735 manifestações recepcionadas na Ouvidoria Social, 11.394, foram resolvidas e 
respondidas diretamente pela equipe da Ouvidoria, sem necessidade de acionar as áreas técnicas, o 
que corresponde 60,82% do total recebido. Isto é resultado do esforço de treinamento da equipe 
interna, que exige constante atualização de conteúdo de programas e ações do MDS. 
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Tabela 85 - Resumo: Demandas recepcionadas na Ouvidoria Social - Tramitação Eletrônica 

 
 

A média de tempo de resposta das Secretarias variou conforme as áreas mais acionadas pela 

população. A SENARC, responsável pelo Programa Bolsa Família e pelo Cadastro Único, foi a área 

que demandou maior tempo para tratamento das manifestações. 

Tabela 86 - Média de tempo para resposta das Secretarias à Ouvidoria Social  

 
 

Serviço de Acesso à Informação  

O Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) do MDS é vinculado regimentalmente à 
Ouvidoria Social. O SIC relaciona-se com a sociedade mediante pedidos de acesso à informação. 
No MDS, os canais de acesso às solicitações ocorrem: 

 Presencialmente, no Balcão SIC, localizado no térreo do Bloco A, sala T-14, da 
Esplanada dos Ministérios; e 

 Formulário eletrônico do sistema e-SIC. 
(http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/) 

Abaixo, encontram-se informações estatísticas sobre o atendimento prestado por esta 
Unidade.  

O SIC realizou 788 atendimentos, todos por meio de formulário eletrônico, via sistema 
e-SIC. Esse dado representa um aumento de 23% em relação ao ano anterior (2016): 
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Tabela 87 - Evolução mensal pedidos de acesso à informação pública entre 2016 e 2017 

Pedidos registrados no e-sic por ano 

Mês 2016 2017 

Janeiro 43 66 

Fevereiro 48 70 

Março 46 82 

Abril 38 64 

Maio 60 57 

Junho 64 65 

Julho 60 67 

Agosto 65 65 

Setembro 57 46 

Outubro 57 87 

Novembro 64 78 

Dezembro 39 41 

Total 641 788 

Fonte: e-SIC 

 

O mesmo aconteceu com o número de recursos recebidos. Em comparação com o ano 

anterior, houve um aumento de aproximadamente 30%. Segue abaixo o compilado: 

Tabela 88 - Evolução mensal de recursos entre 2016 e 2017 

Recursos de 1ª, 2ª e 3ª Instâncias registrados no e-SIC por ano 

Mês 2016 2017 

Janeiro 3 2 

Fevereiro 0 0 

Março 3 5 

Abril 3 8 

Maio 4 2 

Junho 2 7 

Julho 3 3 

Agosto 6 8 

Setembro 10 3 

Outubro 8 4 

Novembro 1 10 

Dezembro 1 5 

Total 44 57 

Fonte: e-SIC 
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Ouvidoria Previdenciária 

Os canais de atendimento possibilitam à Coordenação-Geral da Ouvidoria 
Previdenciária estreitar a relação entre a sociedade e a administração pública. Esses canais de 
atendimento permitiram ao cidadão expressar suas opiniões, com críticas, questionamentos e 
sugestões que colaboram de forma substancial para a melhoria do serviço público. O acesso do 
público à Coordenação-Geral da Ouvidoria Previdenciária foi realizado por meio de quatro canais 
de atendimento: 

 Internet: Pelos sites www.mds.gov.br, opção “Fale com o MDS”, “Ouvidoria 
Previdenciária” ou www.inss.gov.br, opção “Ouvidoria”, o cidadão pode acessar o 
Sistema de Ouvidoria (SOUWeb) e cadastrar diretamente sua manifestação. Ao 
concluir o cadastro, é gerado um código que permitirá ao cidadão acompanhar o 
andamento de sua demanda por meio do site ou pela Central de Atendimento 135. A 
geração do protocolo da manifestação atende ao Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 
2017, que dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos 
serviços públicos. 
 

 Telefone: A Central de atendimento 135 oferece um grande número de serviços do 
Seguro Social. Via telefone, o cidadão pode obter serviços como: agendamentos 
para atendimento nas Agências da Previdência Social, disponibilização de 
informações, requerimento de benefícios, registros e acompanhamento de 
manifestações de Ouvidoria, entre outros. O cidadão pode realizar sua ligação por 
um telefone público ou residencial fixo. Nestes casos a ligação é gratuita. Pelo 
celular, o custo da ligação é local. O atendimento é realizado de segunda a sábado, 
das 7h às 22h (horário de Brasília). 
 

 Cartas: As cartas são enviadas à Caixa Postal 09526, CEP 70040-976, Brasília/DF. 
Todas as correspondências recebidas são cadastradas no Sistema de Ouvidoria 
(SOUWeb) e seguem o fluxo correspondente aos tipos de manifestações. O cidadão 
recebe sua resposta por meio de correspondência. 
 

 Atendimento Presencial: O serviço é destinado aos usuários que buscam, 

pessoalmente, orientações para cadastrarem suas manifestações ou solicitar 

informações a respeito de demandas/processos que tramitam na Seguro Social. É 

importante ressaltar que para o fornecimento de informações poderão ser solicitados 

documentos de identificação ou procuração, que poderá ser pública ou particular, no 

caso de fornecimento de informações a terceiros. O atendimento é realizado de 

segunda a sexta, das 8h às 18h (horário de Brasília), na Esplanada dos Ministérios, 

Bloco F, Edifício Anexo, Ala “A”, 1º andar, sala 146. 

 

Volumes da Ouvidoria Previdenciária 

A maior demanda recebida pela Ouvidoria Previdenciária refere-se aos serviços prestados 

pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sendo que, aproximadamente, 2% estão ligadas ao 

Conselho de Recursos do Seguro Social (CRSS), órgão colegiado que tem por primícias funcional o 

julgamento dos recursos impetrados contra decisões administrativas do INSS.  
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O gráfico a seguir apresenta a quantidade mensal de manifestações cadastradas durante o 

exercício. 

 

Gráfico 21 - Quantidade mensal de manifestações cadastradas 

 
Fonte: Sistema de Ouvidoria SOUWeb. 

 

O atendimento telefônico realizado pelas Centrais 135 foi responsável por 65,22% do 

cadastro das manifestações, equivalente a 163.792 manifestações, ou seja, é o principal meio de 

entrada de manifestações da CGOP. O cadastro via internet obteve 85.036 registros, o meio de 

entrada cartas cadastrou 2.081 e o atendimento presencial teve 244 manifestações cadastradas, 

conforme demonstrado no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 22 - Atendimentos realizados em 2017 

 
Fonte: Sistema de Ouvidoria SOUWeb. 

 

As manifestações são divididas em cinco espécies: sugestão, denúncia, elogio, 

reclamação e solicitação diversa. A espécie reclamação pode ser tipificada em atendimento 

previdenciário, atendimento bancário, benefício e arrecadação/fiscalização.  
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A espécie mais cadastrada foi reclamação, que atingiu 83,89% dos 251.153 registros, 

seguida por denúncia que alcançou 10,68% do cadastro, solicitação diversa 3,37%, elogio 1,62% e 

sugestão 0,45%. 

 

Gráfico 23 - Atendimentos realizados em 2017 

 
Fonte: Sistema de Ouvidoria SOUWeb. 

 

No exercício foram cadastradas 251.153 manifestações e 33,26% delas foram 

solucionadas na própria Coordenação-Geral da Ouvidoria Previdenciária, ou seja, 83.538 

manifestações tiveram suas respostas formuladas e enviadas diretamente ao cidadão sem a 

necessidade de encaminhar às áreas solucionadoras. O gráfico a seguir mostra, mês a mês, a 

quantidade de manifestações cadastradas e de manifestações solucionadas pela própria CGOP. 

 

Gráfico 24 - Quantidade de manifestações cadastradas e de manifestações solucionadas 

 
Fonte: Sistema de Ouvidoria SOUWeb. 
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Central de Relacionamento 

A Central de Relacionamento do MDS, por sua vez, presta informações gerais e 

esclarece dúvidas acerca dos projetos, programas e políticas do Ministério, por meio dos seguintes 

canais: 

 Ligação gratuita para o telefone 0800 707 2003; e 
 Formulário eletrônico – Fale com o MDS, disponível no Portal do MDS. 

 Administra os e-mails: 

 

 Chat/MDS 

Importante mencionar que as informações obtidas por meio dos registros estatísticos das 
demandas, cujos números, referentes ao exercício, encontram-se logo abaixo, são utilizadas para 
subsidiar os tomadores de decisão do MDS, com vistas a propiciar melhorias nas políticas públicas 
sob responsabilidade do Desenvolvimento Social, e também se encontram disponíveis no 
http://mds.gov.br/acesso-a-informacao/contato/relatorios-de-atendimento. 

A seguir, encontram-se informações estatísticas sobre o atendimento prestado por esta 

Unidade.  

 

VOLUMES DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO DO MDS 

 

Volume de Ligações Recebidas pelo 0800 707 2003 na Central de Relacionamento do MDS 

Informa-se que o atendimento telefônico da Central de Relacionamento do MDS, 0800 
707 2003, pode ser realizado por atendimento eletrônico na Unidade de Resposta Audível (URA) 
(autoatendimentos) ou pela transferência das ligações para o atendimento humano. A seguir 
apresentam-se os dados da concessionária de telefonia e da empresa de telemarketing contratadas 
para manter os canais de relacionamento com o cidadão: 

Migração em: Interlocutor

1 fomezero@mds.gov.br fevereiro-03 SE

2 bolsafamilia@mds.gov.br setembro-04 SENARC

3 suasweb@mds.gov.br julho-07 SNAS

4 protecaosocialbasica@mds.gov.br julho-16 SNAS

5 paif@mds.gov.br agosto-08 SNAS

6 cadsuas@mds.gov.br janeiro-09 SNAS

7 juventude@mds.gov.br outubro-09 SNAS

8 cadastrounico@mds.gov.br fevereiro-10 SENARC

9 gestorpbf@mds.gov.br março-10 SENARC

10 sagi.dfd@mds.govbr novembro-11 SAGI

11 contato@brasilsemmiseria.gov.br fevereiro-12 SESEP

12 rede.suas@mds.govbr maio-12 SNAS

13 falemds@mds.gov.br março-14 SE

14 resposta_falemds@mds.gov.br março-14 SE

15 protecaosocialespecial@mds.gov.br setembro-14 SNAS

Legenda:

SAGI Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação

SE Secretaria Executiva

SESEP Secretaria Extraordinária para Superação de Extrema Pobreza

SNAS Secretaria Nacional de Assistência Social

SENARC Secretaria Nacional de Renda de Cidadania

Caixas institucionais
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Tabela 89 - Dados da concessionária de telefonia 

 
Fonte: Dados extraídos do sistema de VIPCNG da concessionária de telefonia: OI S.A, janeiro/17. Consolidado na Série 

histórica da Central de Relacionamento do MDS. 

 

  

ANO 2017

MÊS Entregues ATENDIDAS PERDIDAS

janeiro 431.067 309.388 121.679

fevereiro 419.466 278.340 141.126

março 417.984 295.987 121.997

abril 275.577 218.071 57.506

maio 567.271 292.227 275.044

junho 657.224 308.144 349.080

julho 620.132 301.943 318.189

agosto 583.131 277.073 306.058

setembro 441.964 237.464 204.500

outubro 442.205 255.810 186.395

novembro 407.328 240.480 166.848

dezembro 349.630 211.245 138.385

Total Geral 5.612.979 3.226.172 2.386.807

VOLUME DE LIGAÇÕES - TELEFONIA
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Tabela 90 - Dados da empresa de telemarketing 

 
 

Fonte: Dados extraídos do sistema de telefonia da empresa de telemarketing: Extend Voip Comunix, janeiro/2018. 

Consolidado na Série histórica da Central de Relacionamento do MDS. 

 

Total de atendimentos registrados no Sistema de Gestão de Demandas (SGD) na 

Central de Relacionamento do MDS 

Todos os atendimentos da Central de Relacionamento são registrados no Sistema de 
Gestão de Demandas (SGD) nos quatro canais de contato: 0800 707 2003, E-mail/Formulário 
eletrônico, e-mail e atendimento eletrônico no 0800 707 2003 (os dados do atendimento eletrônico 
são coletados na ferramenta de softphone da contratada). A tabela abaixo representa o total de 
atendimentos registrados por canal durante o ano. 

 

 

 

 

 

 

Mês
Chamadas 

Recebidas

Chamadas 

Atendidas

Chamadas 

Abandonadas

Nível de 

Serviço (%)

Indice de Ligação 

Abandonadas - ILA 

(%)

Tempo Médio de 

Atendimento - TMA 

(segundos)

Janeiro 214.104 195.960 18.144 76,89 7,09 200

Fevereiro 184.533 158.370 26.163 59,87 11,68 201

Março 204.652 171.485 33.167 52,75 13,17 224

Abril 148.291 131.220 17.071 63,00 10,29 214

Maio 194.457 173.131 21.326 60,51 8,85 227

Junho 215.675 183.365 32.310 47,59 12,46 223

Julho 210.270 180.511 29.759 68,00 12,42 225

Agosto 195.881 177.935 17.946 85,25 8,12 241

Setembro 165.505 157.375 8.130 90,80 4,21 219

Outubro 181.947 173.293 8.654 91,28 4,13 215

Novembro 172.213 159.559 12.654 88,20 6,55 223

Dezembro 122.759 120.503 2.256 96,36 1,53 215

TOTAL 2.210.287 1.982.707 227.580  -  -  - 

MÉDIA 184.191 165.226 18.965 73 8 219

Desempenho Comparativo de chamadas da Central
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Tabela 91 - Registros de atendimentos por canal de contato 

Fonte: Dados extraídos do Sistema de Gestão de Demandas (SGD), janeiro/2018. Consolidado na Série histórica de 
atendimentos da Central de Relacionamento do MDS. 

 

Tabela 92 - Demandas de Telefonia  

 
Fonte: Dados extraídos do Sistema de Gestão de Demandas (SGD), janeiro/2018. Consolidado na Série histórica 

de atendimentos da Central de Relacionamento do MDS. 

Ano
Chamadas

Válidas

E-mails 

Válidos

Chat

Válidos

Atendimentos 

Eletrônicos 

(telefonia)

Total

2017 1.809.392 31.666 2.134 561.014 2.406.223

% 75,20% 1,32% 0,09% 23,32% -

Registros de Atendimentos por canal de contato

75,20%
1,32%

0,09%
23,32%

Registros de Atendimentos por canal de contato

Chamadas
Válidas

E-mails
Válidos

Chat
Válidos

Atendimentos Eletrônicos (telefonia)
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Tabela 93 - Demandas de Telefonia por Unidade da Federação 

 
Fonte: Dados extraídos do Sistema de Gestão de Demandas (SGD), janeiro/2018. Consolidado na Série histórica de 
atendimentos da Central de Relacionamento do MDS. 

 

Tabela 94 - Demandas de Telefonia por Secretaria 

 

%

19,79%

19,55%

9,31%

8,30%

8,18%

4,04%

3,79%

3,52%

2,60%

2,49%

2,19%

2,12%

1,95%

1,62%

1,49%

1,49%

1,27%

1,10%

1,07%

0,89%

0,85%

0,72%

0,69%

0,34%

0,34%

0,17%

0,09%

0,00%

0,04%

Total Geral 1.809.392

AP 1.579

IN 2

NI 806

RO 6.237

AC 6.154

RR 3.146

SC 15.366

MT 12.990

MS 12.518

AM 19.887

SE 19.413

TO 16.065

PI 26.996

PA 26.884

AL 22.987

RS 38.314

ES 35.200

RN 29.225

PR 47.073

MA 45.134

PB 39.620

DF 73.126

GO 68.621

CE 63.644

BA 168.412

MG 150.188

PE 148.001

Demandas por Estado de Telefonia

UF de Origem Total

SP 358.031

RJ 353.773

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%
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Demandas por Estado de Telefonia

Total %
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Fonte: Dados extraídos do Sistema de Gestão de Demandas (SGD), janeiro/2018. Consolidado na Série histórica de 

atendimentos da Central de Relacionamento do MDS. 

 

 

Tabela 95 - Demandas de Telefonia por tipo de público 

 
Fonte: Dados extraídos do Sistema de Gestão de Demandas (SGD), janeiro/2018. Consolidado na Série histórica de 

atendimentos da Central de Relacionamento do MDS. 
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Tabela 96 - Demandas de Telefonia por gênero de público 

 
 

 
Fonte: Dados extraídos do Sistema de Gestão de Demandas (SGD), janeiro/2018. Consolidado na Série histórica de 

atendimentos da Central de Relacionamento do MDS. 
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Tabela 97 - Demandas de E-mail 

 
Fonte: Dados extraídos do Sistema de Gestão de Demandas (SGD), janeiro/2018. Consolidado na Série histórica de 

atendimentos da Central de Relacionamento do MDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mês Demandas Válidas Diversos

Indice de Demandas 

Registradas (%) - 

E-MAIL CENTRAL

Total

Janeiro 2.656 2.096 100,00 4.752

Fevereiro 4.718 2.862 100,00 7.580

Março 2.877 1.177 100,00 4.054

Abril 1.549 598 100,00 2.147

Maio 1.961 907 100,00 2.868

Junho 2.195 2.467 100,00 4.662

Julho 3.116 1.552 100,00 4.668

Agosto 3.485 1.420 100,00 4.905

Setembro 1.641 569 100,00 2.210

Outubro 2.879 728 100,00 3.607

Novembro 2.141 628 100,00 2.769

Dezembro 2.448 1.050 100,00 3.498

TOTAL 31.666 16.054  - 47.720

% 66,36 33,64 100,00 -

Quantidade de Demandas Registradas - E-mail - Central 

66%

34%

Quantidade de Demandas Registradas -
E-mail - Central 

Demandas
Válidas

Diversos
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Tabela 98 - Demandas de E-mail por Unidade da Federação 

 
Fonte: Dados extraídos do Sistema de Gestão de Demandas (SGD), janeiro/2018. Consolidado na Série histórica de 

atendimentos da Central de Relacionamento do MDS. 

 

Tabela 99 - Demandas de E-mail por Secretaria 

 
Fonte: Dados extraídos do Sistema de Gestão de Demandas (SGD), janeiro/2018. Consolidado na Série histórica de 

atendimentos da Central de Relacionamento do MDS. 

%

11,92%

10,79%

7,58%

5,79%

4,44%

3,71%

3,43%

3,20%

3,16%

2,46%

2,37%

2,30%

2,26%

2,23%

1,79%

1,58%

1,23%

1,17%

1,14%

1,09%

1,00%

0,87%

0,64%

0,49%

0,30%

0,23%

0,11%

0,00%

22,73%

Total Geral 31.666

AC 36

IN 0

NI 7.198

RO 154

AP 95

RR 73

SE 318

AM 274

DF 202

ES 370

MS 362

AL 344

PI 568

TO 500

MT 388

PB 729

RN 717

MA 705

CE 1.001

PA 780

GO 749

RJ 1.174

PE 1.087

SC 1.013

BA 2.399

RS 1.834

PR 1.406

Demandas por Estado de E-mail

UF de Origem Total

MG 3.774

SP 3.416
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Total %



282 

 

 

 

 

Tabela 100 - Demandas de E-mail por tipo de público 

 
Fonte: Dados extraídos do Sistema de Gestão de Demandas (SGD), janeiro/2018. Consolidado na Série histórica de 

atendimentos da Central de Relacionamento do MDS. 
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Tabela 101 - Demandas de Telefonia por gênero de público 

 
Fonte: Dados extraídos do Sistema de Gestão de Demandas (SGD), janeiro/2018. Consolidado na Série histórica de 

atendimentos da Central de Relacionamento do MDS. 
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Tabela 102 - Demandas de Chat 

 
Fonte: Dados extraídos do Sistema de Gestão de Demandas (SGD), janeiro/2018. Consolidado na Série histórica de 

atendimentos da Central de Relacionamento do MDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mês Demandas Válidas Diversos

Indice de Demandas 

Registradas (%) - 

CHAT CENTRAL

Total

Janeiro - - -

Fevereiro 164 300 100,00 464

Março 96 199 100,00 295

Abril 48 33 100,00 81

Maio 118 65 100,00 183

Junho 336 109 100,00 445

Julho 291 335 100,00 626

Agosto 284 154 100,00 438

Setembro 295 260 100,00 555

Outubro 223 165 100,00 388

Novembro 171 157 100,00 328

Dezembro 108 104 100,00 212

TOTAL 2.134 1.881  - 4.015

% 53,15 46,85 100,00 -

Quantidade de Demandas Registradas - Chat- Central 

53%

47%

Quantidade de Demandas Registradas -
Chat- Central 

Demandas
Válidas

Diversos
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Tabela 103 - Demandas de Chat por Unidade da Federação 

 
Fonte: Dados extraídos do Sistema de Gestão de Demandas (SGD), janeiro/2018. Consolidado na Série histórica de 

atendimentos da Central de Relacionamento do MDS. 

 

Tabela 104 - Demandas de Chat por Secretaria 

 
Fonte: Dados extraídos do Sistema de Gestão de Demandas (SGD), janeiro/2018. Consolidado na Série histórica de 

atendimentos da Central de Relacionamento do MDS. 

%
32,38%
13,45%
8,72%
5,39%
5,30%
5,20%

4,59%

4,50%

3,66%

3,42%

3,05%

2,76%

1,59%

1,41%

0,94%

0,84%

0,75%

0,56%

0,42%

0,23%

0,23%

0,19%

0,19%

0,09%

0,09%

0,05%

0,00%

0,00%

0,00%

Total Geral 2.134

AP 0
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NI 0
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DF 2

AC 1

TO 5

AM 4

RR 4

RJ 12

GO 9

SE 5

PI 20

MT 18

RO 16

CE 59

MS 34

SC 30

PR 78

AL 73

PA 65

PB 111

RN 98

PE 96

BA 186
RS 115
MA 113

Demandas por Estado de Chat

UF de Origem Total

MG 691
SP 287
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Tabela 105 - Demandas de Chat por tipo de público 

 
Fonte: Dados extraídos do Sistema de Gestão de Demandas (SGD), janeiro/2018. Consolidado na Série histórica de 

atendimentos da Central de Relacionamento do MDS. 

 

Tabela 106 - Demandas de Telefonia por gênero de público 

 
Fonte: Dados extraídos do Sistema de Gestão de Demandas (SGD), janeiro/2018. Consolidado na Série histórica de 

atendimentos da Central de Relacionamento do MDS. 
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Tabela 107 - Principais Assuntos demandados por Secretaria e Canal 

 

 

 

Fonte: Call Tecnologia e Serviços Ltda - Sistema de Gestão de Demandas, dados extraídos em janeiro de 2018.

231.087

143.912

95.157

90.422

1.728.807

 B.Meu Cadastro está atualizado?

 A.O que é Benefício Liberado?

 L.PARA AVERIGUAÇÃO/AUDITORIA

 42.PARA AVERIGUACAO_AUDITORIA

C. Como eu solicito uma nova senha (em caso 

de novo cartão ou quando o(a) beneficiário(a) 

esquecer a senha)?

Total de Registros da Secretaria no Ano

Assuntos mais Demandados da SENARC - Telefonia

%

15,67

Total

270.986

13,37

8,32

5,50

5,23

Total %

VERIFICAÇÃO CADASTRAL 893 9,14

658 6,73

603 6,17

SIGPBF 544 5,57

405 4,15

9.770

Assuntos mais Demandados da SENARC - E-mail

 10.Qual o procedimento para os municípios que não receberam a senha do SIGPBF apesar de já terem enviado as documentações necessárias para sua obtenção?

Total de Registros da Secretaria no Ano

CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO  

 05.Caso a senha seja desativada/bloqueada, como o GESTOR poderá regularizar seu 

acesso?

Fonte: Call Tecnologia e Serviços Ltda - Sistema de Gestão de Demandas, dados extraídos em janeiro de 2018.

Total de Registros da Secretaria no Ano 141

 04.Caso a senha seja desativada, como o 

USUÁRIO poderá regularizar seu acesso?
14 9,93

01. Como o município deve proceder para 

solicitar alteração do(a) gestor(a)?
11 7,80

 06.Como proceder, quando ocorrer bloqueio 

da senha de acesso ao sistema de USUÁRIO 
9 6,38

Assuntos mais Demandados da SENARC - Chat

Total %

 05.Caso a senha seja desativada/bloqueada, 

como o GESTOR poderá regularizar seu 
58 41,13

 02.Como acessar o SIGPBF? 20 14,18
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Fonte: Call Tecnologia e Serviços Ltda - Sistema de Gestão de Demandas, dados extraídos em janeiro de 2018.

Total de Registros da Secretaria no Ano 1.379

01. O que é o PAA Leite? 74 5,37

01. Como faço para receber cesta básica do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário   

MDSA?

64 4,64

03. Como o cidadão faz para receber o leite do 

PAA Leite?
60 4,35

Assuntos mais Demandados da SESAN - Telefonia

Total %

 02.Não consigo sacar o pagamento do Garantia 

Safra, o que devo fazer?
188 13,63

SESAN_INSTITUCIONAL 80 5,80

Total %

SESAN_INSTITUCIONAL 61 30,50

PAA_PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS 52 26,00

CISTERNAS_INSTITUCIONAL 30 15,00

15 7,50

RESTAURANTE POPULAR_INSTITUCIONAL 7 3,50

Total de Registros da Secretaria no Ano 200

01. SISPAA

Assuntos mais Demandados da SESAN - E-mail

Fonte: Call Tecnologia e Serviços Ltda - Sistema de Gestão de Demandas, dados extraídos em janeiro de 2018.

SUASWEB_DEMONSTRATIVO 1.340 3,26

Total de Registros da Secretaria no Ano 41.167

SAA_INSTITUCIONAL 6.786 16,48

 B.Como cadastrar um usuário no sistema SAA? 1.530 3,72

03. É obrigatório estar cadastrado no Cadastro 

Único para requerer o benefício BPC?
1.394 3,39

Assuntos mais Demandados da SNAS - Telefonia

Total %

 C.Como o Administrador Titular irá acessar o 

SAA?
7.269 17,66

Total %

SAA_INSTITUCIONAL 7.338 47,12

ERROS_SISTEMAS 2.142 13,75

SAA 945 6,07

CADSUAS_INSTITUCIONAL 374 2,40

SUASWEB_DEMONSTRATIVO 276 1,77

15.574Total de Registros da Secretaria no Ano

Assuntos mais Demandados da SNAS - E-mail
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Total %

SAA_INSTITUCIONAL 1.707 85,74

36 1,81

 B.Como cadastrar um usuário no sistema SAA? 29 1,46

SUASWEB_DEMONSTRATIVO 28 1,41

 A.Como acessar o CADSUAS? 22 1,10

1.991Total de Registros da Secretaria no Ano

Assuntos mais Demandados da SNAS - Chat

CADSUAS_INSTITUCIONAL

Fonte: Call Tecnologia e Serviços Ltda - Sistema de Gestão de Demandas, dados extraídos em janeiro de 2018.

B. A quem o Plano Brasil Sem Miséria é 

direcionado?
79 6,22

A. Pactuação Pronatec 78 6,14

Total de Registros da Secretaria no Ano 1.270

A. Qual o objetivo do Plano Brasil Sem 

Miséria?
241 18,98

B. Como alterar o interlocutor do 

Pronatec/BSM?
125 9,84

C. Quais as ações envolvidas no Plano Brasil 

Sem Miséria?
116 9,13

Assuntos mais Demandados da SESEP - Telefonia

Total %

Total %

BRASIL CARINHOSO - AMPLIAÇÃO DO ACESSO À CRECHE 7 18,92

AÇÃO BRASIL CARINHOSO - PRIMEIRA INFÂNCIA 5 13,51

PRONATEC 5 13,51

PLANO BRASIL SEM MISÉRIA 3 8,11

LUZ PARA TODOS 2 5,41

37Total de Registros da Secretaria no Ano

Assuntos mais Demandados da SESEP- E-mail



290 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Call Tecnologia e Serviços Ltda - Sistema de Gestão de Demandas, dados extraídos em janeiro de 2018.

Total de Registros da Secretaria no Ano 21.999

01. O que é o Progredir e o que ele oferece? 2.590 11,77

01. Como faço a Inscrição no PRONATEC? 2.385 10,84

02. O Curso XXXXX está disponível em meu 

município?
1.506 6,85

Assuntos mais Demandados da SISP - Telefonia

Total %

41. Como faço para pegar o 3.123 14,20

40. O que é Microcrédito? 2.946 13,39

Total %

09. PLANO PROGREDIR 101 23,60

65 15,19

54 12,62

46. Como faço para pegar o empréstimo/microcrédito? 38 8,88

02. Quero fazer um curso do Pronatec Oferta Voluntária. O que tenho que fazer? 27 6,31

428

23. Estou interessado em empreender e fortalecer meu próprio negócio. Como o plano 

Progredir pode me ajudar?

Total de Registros da Secretaria no Ano

Assuntos mais Demandados da SISP- E-mail

01. Como faço a Inscrição no PRONATEC?

Fonte: Call Tecnologia e Serviços Ltda - Sistema de Gestão de Demandas, dados extraídos em janeiro de 2018.

01. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 68 4,89

Total de Registros da Secretaria no Ano 1.391

02. Como faço para participar do Programa 

Criança Feliz?
197 14,16

04. Preciso me cadastrar no Programa Criança 

Feliz?
104 7,48

03. Vou receber algum valor do Programa 

Criança Feliz?
100 7,19

Assuntos mais Demandados da SNPDH - Telefonia

Total %

01. O que é o Programa Criança Feliz? 594 42,70

Total %

01. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 78 78,00

02. BRASIL CARINHOSO_AMPLIAÇÃO DE ACESSO À CRECHE 5 5,00

07. Como faço para meu Estado/Município participar do Programa? 4 4,00

17. Por que meu município/estado não está participando do Programa? 3 3,00

2 2,00

100

11. Quando o município vai receber o recurso em 2017? Qual o valor a ser transferido em 

2017?

Assuntos mais Demandados da SNPDH- E-mail

Total de Registros da Secretaria no Ano



291 

 

 

 

 

 

 

Campanhas realizadas pela Central de Relacionamento do MDS – Ativos de telefonia e Email 

 

 A Central de Relacionamento possui dentro de seu portfolio de serviços à 

execução de ativos de telefonia e de e-mails. Esclarece-se que essas demandas de realização de 

campanhas são demandadas pelas áreas Secretarias/Setores do MDS. Foram realizados mais de 

22.197 ativos de telefonia efetivos e comunicamos com 55.892 contatos, conforme pode ser 

observado nas tabelas abaixo: 

 

  

Fonte: Call Tecnologia e Serviços Ltda - Sistema de Gestão de Demandas, dados extraídos em janeiro de 2018.

C. Vou receber algum valor do Programa 

Criança Feliz?
190 1,42

02. Não consigo sacar o pagamento do Garantia-

Safra, o que devo fazer?
149 1,11

Total de Registros da Secretaria no Ano 13.379

CAIXA 9.624 71,93

A. O que é o Programa Criança Feliz? 769 5,75

B. Como faço para participar do Programa 

Criança Feliz?
212 1,58

Assuntos mais Demandados das Demais Secretarias - Telefonia

Total %

Total %

1.527 27,48

1.147 20,64

CENTRAL DE RELACIONAMENTO_INSTITUCIONAL 562 10,11

01. MDSA_INSTITUCIONAL 533 9,59

06. AGRADECIMENTO 374 6,73

5.557

 01.Solicitação de informações específicas ao demandante

Total de Registros da Secretaria no Ano

 01.Resposta ao demandante quando este encaminhar nova demanda sobre assunto 

pertinente a outra que esteja sob análise pela área técnica/2º Nível

Assuntos mais Demandados das Demais Secretarias- E-mail
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Tabela 108 - Registro de Ativo de Telefonia 

 
Fonte: Dados extraídos do Sistema de Gestão de Demandas (SGD), janeiro/2018. Consolidado na Série histórica de 

atendimentos da Central de Relacionamento do MDS. 

 

Tabela 109 - Registro de Ativo de e-mail 

 

Fonte: Dados extraídos do Sistema de Gestão de Demandas (SGD), janeiro/2018. Consolidado na Série histórica de 

atendimentos da Central de Relacionamento do MDS. 

 

Mês Chamadas Realizadas Chamadas Efetivadas Chamadas Sem Sucesso

Janeiro - - -

Fevereiro 2.288 3 2.285

Março - - -

Abril 194 194 -

Maio 496 486 10

Junho 1 1 -

Julho 963 963 0

Agosto 12.492 12.482 10

Setembro 2.019 2.018 1

Outubro 4 4 0

Novembro 297 277 20

Dezembro 5.781 5.769

TOTAL 24.535 22.197 2.326

MÉDIA 2.307 2.019 384

Desempenho de Ativos de Telefonia

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Desempenho de Ativos de Telefonia

Chamadas Realizadas - Chamadas Efetivadas  - Chamadas Sem Sucesso -

Mês Contatos trabalhados Lotes

Janeiro 6.064 43

Fevereiro 0 0

Março 0 0

Abril 0 0

Maio 0 0

Junho 0 0

Julho 10.542 73

Agosto 19.217 130

Setembro 11.817 84

Outubro 0 0

Novembro 164 3

Dezembro 8.088 57

TOTAL 55.892 390

MÉDIA 4.764 33

Desempenho de Ativos de e-mail

0

5.000

10.000

15.000

20.000
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6.2. Carta de Serviços ao Cidadão 

 

Para facilitar o acesso à informação sobre os serviços ofertados pelo Ministério por 
parte da sociedade, a Ouvidoria Social coordenou o processo de criação da Carta de Serviço ao 
Cidadão, seguindo orientação ao disposto no Decreto nº 6.932 de agosto de 2009, por meio do 
Grupo de Trabalho da Carta de Serviços, instituído pela Portaria nº 545, de 12 de novembro de 
2013. 

O MDS lançou, no dia 11 de dezembro de 2014, o Hotsite da Carta de Serviços ao 
Cidadão, disponível no seguinte endereço: http://mdspravoce.mds.gov.br/. Trata-se de uma 
plataforma digital, de fácil navegação, com linguagem simples e direta, intitulada “O MDS pra 
Você”.  

A Carta de Serviços apresenta os programas, os serviços e as ferramentas do MDS de 

forma simples para o cidadão, agrupados por assuntos, e não por secretarias. Assim, o Hotsite foi 

desenvolvido em linhas temáticas para garantir mais eficiência no acesso ao conteúdo – Cadastro 

Único, Bolsa Família, Segurança Alimentar e Nutricional, Cursos de Qualificação Profissional, 

Assistência Social e Informações Sociais. Em 2016, foram 193.931 acessos ao hotsite da Carta. 

O “O MDS Pra Você” também é um instrumento de participação social, através da 

opção de acesso “Participe. É um direito seu.” É possível participar com sugestões, solicitações, 

elogios, reclamações ou denúncias para todas as áreas do MDS, pelos canais de comunicação da 

Ouvidoria. 

Como parte da estratégia de difundir a cultura da transparência ativa no órgão, a Carta 

de Serviços é atualizada constantemente. Além disso, há uma parceria com a Assessoria de 

Comunicação para difundir a Carta e seu uso para público interno e externo, divulgando seu 

endereço nas redes sociais e na intranet do Ministério. Diante das mudanças de Secretarias e 

Programas ocorridas ao longo do exercício, iniciou-se um novo ciclo de esforço de atualização das 

informações disponibilizadas, também conectada à necessidade de ajustes para adequação ao 

Decreto 9094/2017. 

 

6.3. Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários 

 

OUVIDORIA SOCIAL – Pesquisa de Satisfação 

 

 No intuito de aferir a qualidade do atendimento e a satisfação do cidadão que procura a 
Ouvidoria Social, ao final de cada ligação a equipe de operação da Ouvidoria oferece a 
oportunidade ao cidadão de avaliar o atendimento prestado por meio da Pesquisa de Satisfação.  

As perguntas da pesquisa de telefonia são as seguintes:  

1) Como você avalia o atendimento prestado pela Ouvidoria? 
2) Qual a sua avaliação sobre a clareza da informação recebida? 
3) Você considera que a Ouvidoria contribui para melhorar os serviços prestados pelo MDS? 
4) Caso necessário, você entraria em contato com a Ouvidoria novamente? 
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Além da pesquisa de satisfação do atendimento prestado pelo canal de telefonia, a 
Ouvidoria Social oferece a oportunidade ao cidadão de avaliar a resposta enviada por e-mail. 
Destacamos que esta pesquisa se refere às manifestações registradas por meio do formulário 
eletrônico. Logo após o recebimento da resposta, o sistema encaminha automaticamente e-mail ao 
cidadão solicitando que responda à pesquisa, em que consta os seguintes questionamentos:  

1) A resposta enviada foi útil para você? 
2) Como você avalia a resposta recebida? 
3) O que podemos melhorar no serviço? (Você pode marcar mais de uma opção) 
4) Você entraria em contato com a Ouvidoria novamente? 

Os resultados da pesquisa auxiliam o diagnóstico de fragilidades e a priorização de 
ações. Por fim, sua implantação corrobora o compromisso institucional de buscar melhores padrões 
na qualidade de atendimento. Vale salientar que a pesquisa de satisfação é sugerida ao cidadão 
quando da resposta final, ficando a critério do destinatário a decisão de responder ao questionário. 

No decorre do ano ocorreu melhoria na avaliação do cidadão em todas as respostas, 
refletindo o esforço constante de aprimoramento da qualidade das respostas. Destacamos como 
grande contribuição para este resultado às reuniões de monitoramento das ligações, entre a equipe 
da Ouvidoria Social, da Central de Atendimento do MDS e os responsáveis pela execução do 
serviço de Ouvidoria na empresa executora do contrato. São escutadas quatro ligações, selecionadas 
conforme apresentem pontos de melhoria, sendo uma de ativo (quando a Ouvidoria liga para passar 
a resposta ao cidadão) e três de receptivo. No caso da escuta da ligação de ativo, o operador 
responsável pelo atendimento é avaliado em 11 itens. Na avaliação da ligação de receptivo, o 
operador é avaliado em 14 quesitos. Nesses dois casos, as observações atinentes a cada item que 
precisam ser melhoradas no atendimento do operador avaliado são realizadas durante a reunião.  

 

Resultados da pesquisa por meio de telefonia 

O índice total da Pesquisa de Satisfação por telefonia, que engloba as quatro questões, 
demonstra que 94,9% dos usuários que responderam à pesquisa da Ouvidoria Social estão 
satisfeitos com o atendimento oferecido, conforme observado no gráfico abaixo. Este índice 
corresponde à soma das notas de Muito bom, Bom e Regular. 

 

Gráfico 25 - Consolidado: Pesquisa de Satisfação por telefonia 

 

 
Fonte: Dados extraídos do Relatório Pesquisa de Satisfação, Dezembro/2017. 
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 Para a questão 01 da Pesquisa de Satisfação realizada ao longo do ano, quanto ao 
atendimento prestado pela Ouvidoria Social, obteve-se o percentual de 94,3% de satisfação. 

 

Gráfico 26 - Atendimento prestado pela Ouvidoria 

 
Fonte: Dados extraídos do Relatório Pesquisa de Satisfação, Dezembro/2017. 
Observação: O percentual de satisfação é a mensuração de notas de Muito Bom, Bom e Regular. 

 

Com relação à questão 02 da Pesquisa, que trata da avaliação da informação transmitida 
pela Ouvidoria Social, o percentual do período foi de 95, 5% de satisfação. 

 

Gráfico 27 - Avaliação da informação recebida 

 
Fonte: Dados extraídos do Relatório Pesquisa de Satisfação, Dezembro/2017. 

Observação: O percentual de satisfação é a mensuração de notas de Muito Bom, Bom e Regular. 

 

Com relação à questão 03 da Pesquisa, 81,8% consideram que a Ouvidoria Social 
contribui para melhorar os serviços prestados pelo MDS.  
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Gráfico 28 - Contribuição da Ouvidoria para melhorar os serviços prestados pelo MDS. 

 
Fonte: Dados extraídos do Relatório Pesquisa de Satisfação, Dezembro/2017. 

 

Quanto à questão 04 da Pesquisa de Satisfação, 82,7% das pessoas que responderam a 
questão, afirmaram que entrariam em contato com a Ouvidoria Social novamente, caso necessário.  

 

Gráfico 29 - Novo contato com a Ouvidoria, caso necessário.  

 
Fonte: Dados extraídos do Relatório Pesquisa de Satisfação, Dezembro/2017. 

 

Em 2017 mantivemos os índices de satisfação medidos no ano anterior. 
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Gráfico 30 - Resultados da pesquisa por e-mail 

 
Fonte: Dados extraídos do Relatório Pesquisa de Satisfação, Dezembro/2017.  

Observação: O percentual de satisfação é a mensuração de notas de Sim e Sim parcialmente. 

 Quanto aos resultados da pesquisa de satisfação por e-mail, 78,6% das pessoas que 
responderam a questão afirmaram que a resposta dada pela Ouvidoria Social foi útil. 

 

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO – SIC – Pesquisa de Satisfação 

   O Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) possibilita que o 

cidadão avalie de forma voluntária sua experiência com o serviço utilizado, classificando as 

informações fornecidas na resposta encaminhada pelo Ministério. Após o envio da resposta pelo 

Ministério, o sistema disponibiliza ao cidadão um formulário simples com duas perguntas, 

dependendo do tipo de “Acesso” fornecido. O cidadão poderá marcar uma opção de 1 a 5, de 

acordo com o seu grau de concordância com a pergunta. Sendo as opções 1 - Não Atendeu/Difícil 

Compreensão e 5 - Atendeu Plenamente/Fácil Compreensão 

 

As perguntas para “Acesso Concedido” são as seguintes: 

1. A resposta fornecida atendeu plenamente ao seu pedido? 

2. A resposta fornecida foi de fácil compreensão? 

 

As perguntas para “Acesso Parcialmente Concedido” são as seguintes: 

1. A justificativa para a entrega parcial da informação foi satisfatória? 

2. A informação fornecida foi de fácil compreensão? 

 

As perguntas para “Acesso Negado” são as seguintes: 

1. A justificativa para o não fornecimento da informação foi satisfatória? 

2. A justificativa fornecida foi de fácil compreensão? 

 

65,4%13,2%

2,8%

18,6%
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Em 2017, 24% dos pedidos tiveram resposta à pesquisa de satisfação. Esta é uma 

porcentagem significativa, considerando que o total de pedidos no ano foi 788. Os resultados 

positivos encontrados nesta pesquisa refletem o esforço do MDS na construção de respostas que 

dialoguem a necessidade do cidadão. 

 

Gráfico 31 – Avaliações dos atendimentos em 2017 
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CENTRAL DE RELACIONAMENTO DO MDS – Pesquisa de Satisfação 

A Central de Relacionamento do MDS possui pesquisas de satisfação do usuário 
atendido pelos canais de telefonia e e-mail. São importantes instrumentos de aprimoramento da 
gestão do atendimento ao cidadão. Primeiramente, serão apresentados os dados do canal de 
telefonia: 

 

Gráfico 32 - Número de Participantes na Pesquisa de Satisfação de Telefonia 

 
Fonte: Dados extraídos do Relatório Pesquisa de Satisfação, Dezembro/2017. 

O gráfico considera o volume de pessoas que responderam as duas primeiras questões 
realizadas na pesquisa de satisfação a cada mês do ano. A pesquisa de satisfação foi realizada 
mensalmente e avaliada trimestralmente para aferição do Índice de Satisfação do Cidadão – ISC. 
Registra-se que ao final de todos os atendimentos realizados pelos operadores a pesquisa é oferecida 
obrigatoriamente, sendo que o usuário decide pela participação ou não. Assim, totalizou-se o 
resultado: primeira pergunta 642.028 respostas e na segunda pergunta 592.965 respostas, tendo uma 
desistência de participação do usuário de 7,64% entre as perguntas. 

Os gráficos a seguir detalharão o percentual por menção de insatisfação e satisfação e o 
resultado de satisfação do usuário da Central de Relacionamento (Indicador considera a adição dos 
resultados de muito satisfeito e satisfeito). A primeira questão objetiva identificar se a solicitação 
foi atendida. 

70,7%

1,6%2,6%

25,1%
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Gráfico 33 – Pesquisa de satisfação de 2017 

 

No que tange a questão 01 da Pesquisa de Satisfação realizada ao longo do exercício, 
quanto ao atendimento da solicitação, obteve-se o percentual de 86,16% de satisfação, valor maior 
que a meta do Índice de Satisfação do Cidadão – ISC, firmado em maior ou igual a 85%.  

Na segunda questão o objetivo da pergunta é saber o grau de satisfação do usuário 
quanto ao atendimento do Operador. 

 

Gráfico 34 - Pesquisa de satisfação de 2017 

 

Com relação à questão 02 da Pesquisa, que trata da avaliação de como foi atendimento 
pelo operador, o percentual do período foi de 92,23% de satisfação. 

Para elaboração do Índice de Satisfação do Cidadão – ISC (maior ou igual a 85%), o 
cálculo é baseado na média entre as médias das 1ª e 2ª questões da Pesquisa. Conforme 
demonstrado abaixo: 
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Gráfico 35 - Pesquisa de satisfação de 2017 

 

O índice total da Pesquisa de Satisfação, que engloba as duas questões acima, 
demonstra que 89,09% dos usuários que responderam à pesquisa estão satisfeitos com o 
atendimento oferecido. A seguir apresenta-se a evolução do indicador ao longo do exercício. 

 

Gráfico 36 – Evolução do ISC (%) em 2017 

 

Para que a pudéssemos perceber o que o usuário deseja que o serviço seja prestado de 
forma mais eficiente, conforme segue: 

 

Gráfico 37 - Pesquisa de satisfação de 2017 

 

Resultado 44,0%  dos usuários que paticiparam da pesquisa qurem que aperfiçoe a Resposta no 1º Atenduimento.

Fonte: Dados extraídos do Relatório Pesquisa de Satisfação, Dezembro/2017.

Pesquisa de Satisfação - Consolidado ano de 2017
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Como pode ser observados no gráfico 506.998 usuários participaram da pesquisa sendo 

que 44,0% informaram a necessidade de obter a resposta no 1º atendimento, ou seja, entrar em 
contato com a Central e obter a resposta completa e correta na primeira chamada, sem a necessidade 
de retornar ou de ter sua ligação transferida. 

Foram respondidos 881 formulários eletrônicos da pesquisa de satisfação de e-mail, 
conforme gráfico abaixo, o qual demonstra o comportamento de respostas mês a mês. 

 

Gráfico 38 – Pesquisa de satisfação de e-mails 

 

No que tange ao resultado da pergunta 1) Como você avalia o atendimento prestado?, 
segue a informação: 

 

Gráfico 39 - Pesquisa de satisfação de 2017 

 

 

No que tange a questão 01 da Pesquisa de Satisfação, quanto ao atendimento da 
solicitação, obteve-se o percentual de 67,90% de satisfação, valor menor que a meta do Índice de 
Satisfação do Cidadão – ISC, firmado em maior ou igual a 85%.  
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Na segunda questão o objetivo da pergunta é saber o grau de satisfação do usuário 
quanto à informação repassada. 

 

Gráfico 40 - Pesquisa de satisfação de 2017 

 

 

Com relação à questão 02 da Pesquisa, que trata da avaliação da informação repassada, 
o percentual do período foi de 69,80% de satisfação, valor também menor que a meta do Índice de 
Satisfação do Cidadão – ISC firmado em maior ou igual a 85%. Para elaboração do Índice de 
Satisfação do Cidadão – ISC (maior ou igual a 85%), o cálculo é baseado na média entre as médias 
das 1ª e 2ª questões da Pesquisa. Conforme demonstrado abaixo: 

 

Gráfico 41 - Pesquisa de satisfação de 2017 

 

 

O índice total da Pesquisa de Satisfação de e-mail, que engloba as duas questões acima, 
demonstra que 68,84% dos usuários que responderam à pesquisa estão satisfeitos com o 
atendimento oferecido. Assim, não se alcançou a meta do ISC de maior ou igual a 85% de 
satisfação. A seguir apresenta-se a evolução do indicador: 
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Gráfico 42 - Pesquisa de satisfação de 2017 

 

 

Demonstra-se a seguir qual o percentual de usuários que resolveram sua solicitação pelo 
canal de e-mail. 

 

Gráfico 43 - Pesquisa de satisfação de 2017 

 

Na questão três o resultado foi 64,5% dos usuários que participaram da pesquisa 
informaram que o conteúdo do e-mail recebido resolveu o que precisava. Tal resultado também é 
abaixo de maior ou igual a 85%, do ISC. No gráfico a seguir são apresentados os resultados da 
quarta questão, referente o que se deve melhorar no atendimento.  
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Gráfico 44 - Pesquisa de satisfação de 2017 

 

 
Como pode ser observado no gráfico, 71,9% dos usuários que participaram da pesquisa 

pedem o aperfeiçoamento na agilidade e tempo de resposta a solicitação por e-mail. 

Considerando os resultados obtidos na Pesquisa de Satisfação do Cidadão, em relação 
aos canais de telefonia e e-mail, a Coordenação-Geral da Central de Relacionamento projetou para 
o ano de 2018 estratégias para que as metas de maior ou igual a 85% de resultados satisfatórios seja 
alcançado. Nessa estratégia estão incluídas ações como: 1. Execução de projeto piloto para 
formação de colaboradores da Central de Relacionamento (1º e 2º nível de atendimento); 2. 
Assegurar a qualidade do atendimento por meio da qualificação de servidores designados para 
Comissão de apoio de acompanhamento e fiscalização do Contrato de Contact Center; e 3. 
Sensibilizar os interlocutores das Secretaria/Setores quanto à importância estratégica da Central de 
Relacionamento como instrumento de gestão relevante na execução das políticas públicas do MDS 
e no fortalecimento das ações de participação social. 

 

6.4. Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade 

 

Os mecanismos abaixo especificados são aqueles que envolvem a atuação direta da 
Ouvidoria Social. O MDS mantém outros mecanismos de transparência de suas informações 
relevantes. Porém, tais mecanismos fogem ao escopo de atuação da Ouvidoria, motivo pelo qual 
nos atemos exclusivamente àqueles de nossa responsabilidade. 

 Entendemos que o sítio institucional do MDS é um importante mecanismo de 
transparência das informações sobre a atuação da unidade. Assim, visando facilitar o acesso às 
informações públicas, o MDS divulga espontaneamente informações relevantes para a sociedade. 
Há um processo constante de monitoramento de informações que devem estar disponibilizadas no 
portal do MDS de forma ativa. Neste sentido, é fundamental o diálogo constante da Ouvidoria 
Social e do SIC com as áreas finalísticas e a Assessoria de Comunicação do MDS. 

A divulgação ativa de dados e informações relativas à Lei de Acesso à Informação é feita em 

seção específica denominada “Acesso à Informação”. Essa seção é disponibilizada como um dos 

menus principais no sítio eletrônico do MDS. O menu “Acesso à Informação” é composto por 

diversos itens, cada um deles aberto em página própria, obedecendo a seguinte ordem:  
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 Institucional 

 Agendas 

 Ações e Programas 

 Auditoria 

 Convênios 

 Despesas 

 Licitações e contratos 

 Servidores 

 Perguntas frequentes 

 Serviço de Informação ao Cidadão – SIC  

 Ouvidoria 

 Carta de Serviços ao Cidadão  

 Informações classificadas 

 Legislação 

 Fale com o MDS 

 Transparência e Dados Abertos 

 MDS Digital 

 Doação de bens 

 Comissão de Ética do MDS 

 

 Especificamente quanto ao atendimento prestado pela Ouvidoria Social, na página “Fale 
com o MDS” são disponibilizados todos os relatórios gerenciais dos atendimentos da Ouvidoria. 
Estão publicados os relatórios anuais da Ouvidoria Social de 2006 a 2017, atualizados 
mensalmente.  

 A Carta de Serviços ao Cidadão do MDS também se constitui uma ferramenta de 
transparência ativa, com link disponível na página principal do portal do MDS, menu “Acesso à 
informação” (http://mdspravoce.mds.gov.br/), bem como o próprio sítio eletrônico do Ministério 
(www.mds.gov.br/ ). 

 Segue, abaixo, demonstrativo contendo número de acessos à Carta: 

 

Gráfico 45 – Acessos à Carta de Serviços ao Cidadão do MDS 

Histórico de Acessos ao Hotsite da Carta de Serviços ao Cidadão do MDS - 2017 

MÊS VISITAS VISITANTES ÚNICOS 

JANEIRO 20.498 15.271 

FEVEREIRO 15.298 10.833 

MARÇO 16.445 11.784 

ABRIL 13.165 9.494 

MAIO 13.543 9.846 

JUNHO 11.917 8.392 

JULHO 14.553 10.440 

AGOSTO 15.562 11.480 
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SETEMBRO 13.507 9.747 

OUTUBRO 12.014 8.607 

NOVEMBRO 14.294 10.470 

DEZEMBRO* 8.966 6.324 

TOTAL 169.762 122.688 

Última atualização de 07/01/2018 às 13:01 

 

 O Plano de Dados Abertos é outro instrumento que contribui para a promoção da 
transparência ativa. Está publicado na página do MDS (http://mds.gov.br/acesso-a-
informacao/transparencia-e-dados-abertos/) desde 2017 e seu plano de ação prevê uma série de 
atividades para adequar os dados que já se encontram abertos aos ditames da Política Nacional de 
Dados Abertos do Poder Executivo, instituída pelo Decreto n° 8.777, de 11 de maio de 2016; bem 
como para organizar a abertura de outros dados que se encontram sob custódia do MDS. 

 Por fim, a transparência ativa é estimulada por meio das respostas aos pedidos de acesso 
à informação pública. O SIC, com o apoio das áreas responsáveis pela informação requerida, adotou 
a prática de indicar, nas respostas às requisições de informação, onde a informação solicitada pode 
ser encontrada no Portal do MDS.  

 

Ouvidoria Previdenciária 

 

Visando facilitar o acesso às informações públicas, são divulgadas informações 
relevantes no site do MDS, como por exemplo o relatório de atividades que demonstra as ações 
realizadas, garantindo a transparência dos dados.  

 

6.5. Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações 

 

O MDS não possui imóveis próprios, entretanto sempre busca, em conjunto com os 
administradores ou proprietários dos imóveis utilizados, a execução de obras no sentido de garantir 
a acessibilidade a esses prédios. 
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7. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

 

7.1. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do 
patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos 

 

a) Se está ou não aplicando os dispositivos contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 

16.10; 

A UPC aplica os dispositivos contidos nas NBC T 16.9 e 16.10, e, principalmente, os 

contidos na Macrofunção da Secretaria do Tesouro Nacional 020330 – Reavaliação, Redução ao 

Valor Recuperável, Depreciação, Amortização e Exaustão na Administração Direta de União, suas 

Autarquias e Fundações. 

 

b) Justificativas em caso de resposta negativa à alínea “a” acima; 

Não se aplica. 

 

c) Metodologia adotada para estimar a vida útil econômica do ativo; 

A metodologia para se estimar a vida útil econômica do ativo é baseada na Macrofunção 

020330, em seu item 6.3, que apresenta tabela usada por todos os órgãos da Administração Pública 

Direta, Autarquias e Fundações Públicas pertencentes ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, 

estabelecida de forma padronizada para cada conta contábil, viabilizando, assim, a divulgação nas 

Notas Explicativas do Balanço Geral da União dos critérios adotados para depreciação. 

 

d) A metodologia de cálculo da depreciação, amortização e exaustão; 

O cálculo da depreciação é realizado pelo sistema de controle patrimonial do órgão, 

conhecido como Administrative Solutions Integration (ASI), que realiza mensalmente o cálculo da 

depreciação dos bens e, após aprovação dos valores, são lançados no SIAFI. Para a determinação da 

quota mensal de depreciação dos bens, a decisão foi pela utilização do Método Linear ou de Quotas 

constantes de cálculos de depreciação, que distribui o custo do bem em função exclusiva do tempo. 

O cálculo da depreciação é feito utilizando o custo do bem menos o valor residual dividindo-se pelo 

número de períodos da vida útil. 

 

e) As taxas utilizadas para os cálculos; 

As taxas utilizadas para os cálculos da depreciação são determinadas pela Macrofunção 

020330, em seu item 6.3, onde apresenta, em anos, o tempo de vida útil de cada bem, por conta 

contábil, além do valor residual, em percentual, de cada um deles após o término desse período. 
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f) A metodologia adotada para realizar a avaliação e mensuração das 

disponibilidades, dos créditos e dívidas, dos estoques, dos investimentos, do 

imobilizado, do intangível e do diferido; 

Por se tratar de UPC pertencente a órgão da Administração Pública Direta, e por seguir 

a normatização da STN, não foi realizada avaliação e mensuração das disponibilidades, dos créditos 

e dívidas, dos estoques, dos investimentos, do imobiliário, do intangível e do diferido, já que essas 

situações não estão previstas na Macrofunção.  

 

g) O impacto da utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 

16.10 sobre o resultado apurado pela UPC no exercício. 

A contabilização da depreciação provocou um impacto negativo de R$ 6.687,042,48, no 

resultado apurado pela UPC no exercício de 2017. 

 

7.2. Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade 

 

Pela Portaria SE/MDS nº 362, de 5 de setembro de 2014, foi criada a Setorial de Custos 
do MDS, e suas competências delegadas à Secretaria-Executiva (SE). Criou-se também o Grupo de 
Trabalho de Custos (GT-Custos) para auxiliar no exercício do papel de órgão setorial de custos do 
governo federal, composto por quatorze membros, onde a Subsecretaria de Planejamento e 
Orçamento exerce a função de coordenação. 

No ano de 2017, estabeleceu-se um cronograma de trabalho e um padrão para envio das 
informações de custos às Secretarias do MDS com objetivo de disseminar a metodologia e as 
informações de custos desenvolvidas pela Secretaria de Tesouro Nacional (STN).  

A portaria STN 716/2011 instituiu o sistema informacional de custos, o qual tem por 
finalidade o acompanhamento, a avaliação e a gestão dos custos dos programas e das unidades 
federais. Baseado nas informações do sistema, no âmbito da Secretaria-Executiva, elaborou-se o 
quadro abaixo que retrata os custos constantes nas ações 20IY, 4907 e 4572, relacionadas ao 
Programa de Gestão e Manutenção do MDS (programa 2122), no ano de 2017. 

Inicialmente, vale lembrar que a metodologia padronizada definida para a apuração de 
custos neste período pelo Tesouro Nacional pode levar a interpretações distorcidas das execuções 
física e financeira, portanto, dos custos unitários. Os dados financeiros capturados no SIAFI são 
apropriados ao exercício em que ocorreu a liquidação, o mesmo ocorrendo em relação à execução 
física registrada no SIOP. Essa métrica pode levar a distorções quando o produto da ação se refere a 
serviços/atividades continuadas, os quais nem sempre podem ser cumulativos (valor das execuções 
física e financeira da LOA + valor das execuções física e financeira do RAP). Nessas situações, 
poderão ocorrer duplas contagens das unidades existentes, com reflexos indesejáveis no custo 
unitário. 

O quadro a seguir retrata os custos constantes das ações 4907, 20IY e 4572, relativas ao 
Programa 2122 – Gestão e Manutenção do Ministério do Desenvolvimento Social. 
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Tabela 110 - Custos constantes das ações 4907, 20IY e 4572, relativas ao programa 2122 

Produtos/Serviços 

Custo Total de 

2017 

(R$) 

Custo Unitário 

Economia Total 

em 2017 com 

base em 2016 

2017 2016 2017/2016 

Ouvidoria 

(ação 4907) 
18.436.136,10 4,42 5,95 0,74 

Promoção Internacional de Políticas e Ações 

de Desenvolvimento Social 

(ação 20IY) 

664.333,91  221.444,64 1.019.223,45  0,21 

Capacitação de Servidores Públicos Federais 

(ação 4572) 
519.332,95 2.052,70 624,78 3,29 

Fonte: TESOURO GERENCIAL/STN - 2017 e SIOP-2017 
   

 

A ação 4907 visa intermediar a relação entre o cidadão e o Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome por meio do recebimento de reclamações, sugestões ou 
representações e adotar o procedimento legal pertinente, exercendo o acompanhamento das medidas 
que se fizerem necessárias à apuração das reclamações e denúncias formuladas, informando ao 
denunciante, bem como aos demais segmentos interessados, a respeito dos resultados obtidos. 

Em 2017, foram atendidas 4.163.618 pessoas, verificando-se um acréscimo de cerca de 
101,01%  do volume atendido em 2016, ocasionando um redução no custo unitário de 25,71 % por 
pessoas atendida.   

No que concerne à meta física para ação, esta varia ano a ano na execução dos termos 
cooperados o que prejudica a análise do custo, especialmente, quando se compara diversos 
exercícios. Isto explicaria as alterações no valor do custo unitário encontrado desta ação. 

A ação 4572 tem por objetivo a realização de ações diversas voltadas ao treinamento de 
servidores, tais como custeio dos eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando 
em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas 
relacionadas à capacitação de pessoal. 

Em 2017 foram capacitados 253 servidores não alcançando a meta física, em razão do 
corte orçamentário de 37,69% do orçamento inicial.  

O quadro seguinte apresenta demonstrativo de eficácia das ações para 2017, calculados 
a partir das métricas padronizadas definidas pela orientação normativa nº 1, de 13 de dezembro de 
2017 do Tesouro Nacional. 

 

Tabela 111 - Programa 2122 - Demonstrativo de Eficácia (2016) 

Ação Descrição Eficácia 
Faixa de 

Atingimento 

Execução Física 

Prevista 

Execução 

Física Real 

4907 Ouvidoria 1,32 Eficácia excedente 3.139.865 4.163.618 

20IY 
Promoção Internacional de Políticas e 

Ações de Desenvolvimento Social 
1,00 Eficaz 3 3 

4572 
Capacitação de Servidores Públicos 

Federais 
0,83 Eficácia contida 12.000 9.969 

Fonte: SIOP 2017 

 



311 

 

 

 

Eficácia é o grau de alcance das metas programas de bens e serviços, independente dos 
custos implicados. Em relação às ações 4572, 20IY e 4907 apresentaram eficácia.  

 

7.3. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas 

 

Notas explicativas. 

 

1. Contribuições – Obrigações Patronais 
 
Aumento na conta de 15.367% deu-se em razão do Decreto 8.949/2016 que 
determina a nova estrutura do MDS, que aumentou o quantitativo de servidores do 
quadro do MDS, incluindo inclusive servidores do quadro do Conselho de Recursos 
do Seguro Social do INSS, elevando, assim, o valor dos encargos na Folha de 
Pagamento do Órgão.  
 
Com isso, contas como Pessoal e Encargos, e Aposentadorias e Reformas também 
tiveram um aumento significativo, na ordem de 106% e 793%, respectivamente. 
 

2. Resultado do Exercício. 
 

Déficit do exercício     - UG 550002         -66.907.519,94 

Déficit do exercício     - UG 550005           -2.839.499,43 

Déficit do exercício     - UG 550006           -7.760.328,58 

Superávit do exercício - UG 550017            3.427.818,81 

Superávit do exercício - UG 550025            1.689.895,17 

 

Resultado do exercício – Déficit              - 72.389.633,97 

   

O Resultado do Exercício da UPC que apresenta as contas ficou com déficit no valor 

de R$ 72.389.633,97. Somando o superávit de Exercícios Anteriores no montante de 

R$ 175.826.945,55, e deduzindo o déficit de Ajustes de Exercícios Anteriores no 

valor de R$ 28.360.892,41, o Resultado Acumulado apresentou superávit de R$ 

75.076.419,17, para o próximo período. 

 

3. Transferências e Delegações Recebidas/Concedidas. 
 

Aumento devido a inclusão do INSS na estrutura do MDS que impactou as contas de 

Sub Repasse Concedido e Recebido no ano de 2017.  
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8. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE 
CONTROLE 

 

8.1. Tratamento de determinações e recomendações do TCU 

 

Visão Geral sobre as Deliberações Feitas pelo TCU 

 

No que se refere ao Tratamento de Determinações e Recomendações do TCU, no 
âmbito das unidades da UPC – SE, cabe às unidades a responsabilidade de atendê-las,  no nível de 
qualidade e prazo determinados, bem como monitorá-las, haja vista que as mesmas são, 
normalmente, enviadas diretamente às áreas técnicas responsáveis. 

A Assessoria Especial de Controle Interno – AECI acompanha, conforme atribuições 
regimentais, a implementação das recomendações do Órgão de Controle Interno e das deliberações 
do Tribunal de Contas da União, relacionadas ao Ministério.  

No âmbito do MDS as recomendações abordaram uma diversidade de temas, sendo: 
licitação, gestão e fiscalização de contratos, acompanhamento da execução orçamentária, dentre 
outros. 

As demandas recebidas contribuem para o aperfeiçoamento das atividades executadas, 
tendo em vista que esse trabalho tem o intuito de identificar pontos mais vulneráveis e induzir 
melhorias na gestão como um todo. 

Das demandas recebidas em 2017, para o conjunto de unidades integrantes das contas 
da UPC – SE, permaneceram pendentes de cumprimento, em 31/12/2017, apenas duas, de 
responsabilidade da área de Planejamento e Orçamento, Recursos Humanos e Cooperação Técnica. 

 

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 

 

Quadro 54 - Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento - TC 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC 012.659/2017-7 Acórdão 1320/2017 3.1.4 
Ofício n° 

13626/2017/SE-CGU 
15/08/2017 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Secretaria Executiva/Ministério do Desenvolvimento Social - MDS 

Descrição da determinação/recomendação 

3.1.4 Ao Ministério do Planejamento. Desenvolvimento e Gestão e ao Ministério do Desenvolvimento Social e 
Agrário, com base na Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) e no art. 3° da LDO 2016 (Lei 13.242/2015) 
combinado com o art. 3° da Lei 13.249/2016 (PPA 2016-2019), que estabeleçam e divulguem critérios objetivos e 
uniformes para identificação de ações integrantes do Plano Brasil Sem Miséria, permitindo o acompanhamento 
preciso sobre a execução do programa e a devida prestação de contas do Presidente da República (item 4.1.3). 
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Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

Inicialmente convém lembrar que as ações que compõem o Plano Brasil sem Miséria - BSM, para o exercício de 2016, 

estão no "Anexo II das Informações Complementares ao PLOA - 2016, item XXIX - Relação das ações relativas ao 

Plano Brasil sem Miséria por órgão e unidade orçamentária". 

Contudo, nessa relação não é a ação na sua totalidade que pertence ao BSM, apenas uma parte, definido por alguns 

Planos Orçamentários - POs da ação. Para identificar quais ações/POs e seus valores orçamentários, a medida tomada 

em conjunto com a SOF foi definir um filtro único que pudesse identificar quais são exatamente as ações integrantes 

do BSM que podem ser extraídos do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP, do Ministério do 

Planejamento, sem que ocorra nenhuma falha. 

 Assim, estabeleceu-se que o melhor filtro que identifica as ações e seus respectivos orçamentos do BSM é definir o 

campo existente no SIOP-BI, denominado "Plano Orçamentário (ano, desc.)" que é o conjunto de códigos composto 

por seguintes elementos orçamentários: Unidade Orçamentária, Programa, Ação, Plano Orçamentário (com 4 dígitos) e 

Ano da LOA. 

O Painel do Orçamento Federal de Acesso Público do SIOP, na aba "Relatório de Despesas do Plano Brasil sem 

Miséria", link: 

  

https://www1.siop.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=IAS%2FExecucao_Orcamentaria.qvw&

host=QVS%40pqlk04&anonymous=true", pode-se observar o relatório do BSM de 2016 e 2017 com esse filtro, cujos 

valores totais fechados correspondem, exatamente, aos mesmos números apresentados no Sistema Informatizado da 

SPO - SISPOAD do MDS. 

Resposta enviada à CGU por meio dos Ofício nº. 743/2017/GAB/SE-MDS  de 01/11/2017, o qual encaminhou anexa a 

Nota Técnica nº 005/2-017 (SEI 0964290) em resposta ao Acórdão 1320/2017 do TCU: Plano Brasil Sem Miséria, 

assinado eletronicamente pelo Secretário Executivo do MDS. 

 

Diretoria de Cooperação Técnica – DCT 

 

Quadro 55 - Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC 033.589/2015-1 
Nº 5501/2016-TCU- 

Primeira Câmara 
1.8.1.1 25/8/2016 28/09/2016 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Secretaria Executiva/Ministério do Desenvolvimento Social - MDS 

Descrição da determinação/recomendação 

1.8.1.1. Adote medida preventiva visando afastar os elementos críticos que caracterizaram o risco de conflito de 

interesse nas contratações de consultoria de pessoa física, utilizando-se da regulação dos instrumentos e 

procedimentos de seleção; 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

Conforme Acórdão Nº 969/2018 - TCU - 1ª Câmara de 21/02/2018, as recomendações referentes ao item 1.8.1.1, 
entre outras, foram consideradas cumpridas.  
... 
 Considerando, em relação aos itens 1.8.1.1 e 1.8.1.2 do Acórdão 5.501/2016-TCU-1ª Câmara, a adoção de 
interstício mínimo de seis meses para a contratação de ex-servidores do MDS como consultores e a elaboração de 



314 

 

 

 

termo de compromisso e de declaração de inexistência de fatos impeditivos para contratação, como medidas para 
mitigar o risco de conflito de interesses, além da iniciativa do Banco de Competências e Talentos, ainda não 
concluída; 
... 
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM, por unanimidade, 
com fundamento nos arts. 1º, inciso II, 41, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c arts. 1º, inciso II, 143, inciso V, 
alínea "a", 169, inciso III, todos do Regimento Interno, em considerar cumpridas as determinações dos itens 1.1.8.1, 
1.8.1.5, 1.8.1.6 e 1.8.1.7 do Acórdão 5.501/2016-TCU-1ª Câmara 

 

Quadro 56 - Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento 

Caracterização da determinação/recomendação do TCU 

Processo Acórdão Item Comunicação expedida Data da ciência 

TC 033.589/2015-1 
Nº 5501/2016-TCU- 

Primeira Câmara 
1.8.1.2 25/08/2016 28/09/2016 

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação 

Secretaria Executiva/Ministério do Desenvolvimento Social - MDS 

Descrição da determinação/recomendação 

1.8.1.2. Institucionalize a atualização periódica dos dados funcionais dos servidores, implantando marcos de 

monitoramento, e aprimore o mecanismo de consulta à Coordenação-Geral de Recursos Humanos (CGRH) pela 

Diretoria de Projetos Internacionais (DPI) a respeito da existência e disponibilidade de servidor com perfil para o 

trabalho demandado para o qual pode ser efetivada futura contratação de consultoria de pessoa física; 

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas 

No que concerne à CGRH, informa-se que a situação atual é a seguinte: 

O processo de seleção foi aperfeiçoado com a introdução de consulta a todas as unidades organizacionais do MDS, de 

modo a obter maiores garantias da inexistência de servidores efetivos que possam realizar as atividades previstas para 

a contratação de consultoria proposta, bem como estipular que somente possam ser contratados como consultores ex-

servidores após decorrido o prazo de 6 (seis) meses do desligamento. A providência de consulta às unidades do MDS 

traz garantia da inexistência de servidor com o perfil a ser contratado. 

Além da medida apontada, em 2017 foi dado andamento à construção de um banco de competências e talentos no 

MDS, onde seria possível obter dados sobre o currículo dos servidores, com informações não disponíveis no SIAPE. 

O projeto tinha sua implementação prevista para dezembro do último exercício, mas teve sua continuidade suspensa 

em setembro, haja vista a instituição da Subcomissão Banco de Talentos, coordenada pelo Departamento de Carreiras 

e Desenvolvimento de Pessoas, da Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento 

e Gestão - MP, e composta por representantes de diversos Ministérios, incluindo o MDS. 

A implementação desse novo Banco de Talentos é fruto de acordo de cooperação técnica do MP com o Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. Em reunião realizada em dezembro de 2017, um 

protótipo da ferramenta já foi apresentado. Nesse cenário, em que há previsão de disponibilização do aplicativo para 

toda a Administração Federal em março de 2018, avaliou-se que a implementação de um Banco de Talentos a nível 

de MDS, com o uso de uma ferramenta que dispõe de um número menor de funcionalidades, não seria mais oportuna 

no final de 2017, e optou-se por aguardar até o primeiro semestre de 2018 a conclusão do projeto de Banco de 

Talentos conduzido pelo MP. 

Entende-se que o Banco de Talentos permitirá ao MDS conhecer melhor as habilidades de seus servidores. Aliando-

se essa providência à consulta detalhada de todas as unidades do MDS, é possível afirmar está sendo aprimorado o 

procedimento para contratação de consultoria de pessoa física para atender às necessidades institucionais, permitindo 

ao Gestor atender essas demandas com maior segurança. 
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8.2. Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno 

 

Visão Geral sobre as Deliberações feitas pelo Órgão de Controle Interno 

 

Somam-se 04 recomendações sob o monitoramento do Ministério do Desenvolvimento 
Social, as quais tratam das Unidades da UPC. No geral as recomendações, emitidas pelo OCI, 
possuem conteúdos que buscam o aprimoramento de produtos e processos, permanecendo para o 
exercício de 2017 a menção especial quanto às questões relacionadas à gestão de contratos, folha de 
pagamento de pessoal, contratação de consultoria de pessoa física, dentre outros. 

Para acompanhamento das demandas recebidas utiliza-se o sistema Monitor, 
desenvolvido pelo Ministério Transparência e  Controladoria-Geral da União (CGU), o qual permite 
o acompanhamento online das recomendações realizadas no âmbito do controle interno do Poder 
Executivo Federal, por meio das ações de auditoria e fiscalização.  

No contexto operacional, almeja-se aprimorar o controle administrativo no que tange ao 
atendimento e acompanhamento das recomendações. buscando, em conjunto com a Assessoria 
Especial de Controle Interno, atendê-las de forma satisfatória. 

 

Coordenação - Geral de Licitações e Contratos - CGLC 

 

Em acompanhamento às recomendações emanadas a este Ministério do 

Desenvolvimento Social – MDS pelo Órgão de Controle Interno verificamos que não há inclusão no 

exercício 2017, e 01 (uma) pendência de exercícios anteriores, conforme abaixo. 

PENDÊNCIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 

 

Por fim, consignamos a existência de 1 (uma) recomendação pendente de atendimento, 

referente ao exercícios de 2015: 

 Recomendação 156557: Adotar medidas para avaliar a existência e, caso 

confirmado, buscar administrativamente o ressarcimento dos valores pagos a maior 

(elisão do dano) nos contratos encerrados mencionados nº 2/2009 e nº 7/2009, 

firmados com empresas beneficiadas de desoneração da folha de pagamento nos 

termos da Lei nº 12.546/2012. 

Providência: No decorrer da execução dos trabalhos foi impetrado recurso quanto às 

determinações constantes do Acórdão nº 2859/2013 – TCU – Plenário (Desoneração da folha de 

pagamento), sendo acolhido o parecer do Ministério Público e concedido efeito suspensivo aos 

subitens 9.2 e 9.3, na forma do Despacho exarado pelo Ministro Relator, Raimundo Carreiro, bem 

como a SLTI/MPOG, órgão central normatizador do sistema SISG, veiculou comunicado dando 

ciência da suspensão promovida pelo Ministro Relator, informando que após o exame final da 

matéria pelo Tribunal de Contas da União expedirá orientações aos órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. 
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Nesse contexto, tendo em vista que não há julgamento do recurso pelo Tribunal de 

Contas da União até o presente momento e que eventuais avaliações e análises a serem realizadas 

por esta UPC podem ser frustradas se houver acolhimento do recurso, informamos que as análises 

permanecem sobrestadas até que se dê o exame final da matéria pelo TCU. 

 

Coordenação Geral de Recursos Humanos - CGRH 

 

O acompanhamento das recomendações emitidas para a Coordenação- 
Geral de Recursos Humanos, relativamente a pessoal, que foram atendidas no exercício de 2017 são 
as apresentadas abaixo: 

 

Recomendação 142798: Providenciar, para o caso concreto, observando a Orientação 
Normativa SEGEP/MP nº 5, de 21 de fevereiro de 2013, a devida restituição ao erário dos valores 
pagos equivocadamente ao servidor, relativamente a pagamento de GSISTE acima do teto 
estabelecido na legislação. 

 

Providências: Após o apontamento da CGU sobre o pagamento de GSISTE acima do 
teto estabelecido na legislação, no montante de 12.035,76, o servidor foi devidamente comunicado 
da constatação, por meio da Carta nº 72/2015/COGEP/CGRH/SAA/SE/MDS. 

No entanto, o servidor rechaçou a devolução do valor. E a partir da folha de pagamento 
de março/2015, o valor pago foi ajustado para que não mais ocorresse pagamento da GSISTE acima 
do teto estabelecido na legislação. 

Na sequência o processo nº 71000.036097/2015-21, foi enviado à Consultoria Jurídica - 
Conjur para análise e manifestação. A Conjur/MDS manifestou-se para que o servidor restituísse os 
valores. 

Em 21 de outubro de 2015, o servidor foi comunicado, pela Carta nº 
432/2015/COGEP/CGRH/SAA/SE/MDS, da emissão do parecer da Conjur e foi solicitado sua 
manifestação quanto a forma de devolução do débito.  

Em 04 de novembro de 2015, o servidor manifestou-se para que a devolução ocorresse 
na forma do art. 46 da Lei nº 8.112/90. 

O referido desconto iniciou-se na folha de pagamento de novembro de 2015. 

De acordo com os descontos efetuados no contracheque do servidor, o débito foi 
quitado na folha de pagamento de agosto/2017, portanto a recomendação foi atendida. 

 

Recomendação 156208: Aprimorar o mecanismo de consulta à CGRH pela DPI a 
respeito da existência de servidor com perfil para o trabalho para o qual pode ser aventado a 
contratação de consultoria de pessoa física, a partir de parâmetros objetivos que possam mitigar a 
assimetria informacional entre as duas Unidades. 

 

Providências: O processo de seleção foi aperfeiçoado com a introdução de consulta a 
todas as unidades organizacionais do MDS, de modo a obter maiores garantias da inexistência de 
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servidores efetivos que possam realizar as atividades previstas para a contratação de consultoria 
proposta, bem como estipular que somente possam ser contratados como consultores ex-servidores 
após decorrido o prazo de 6 (seis) meses do desligamento. A providência de consulta às unidades do 
MDS traz garantia da inexistência de servidor com o perfil a ser contratado. 

Além da medida apontada, em 2017 foi dado andamento à construção de um banco de 
competências e talentos no MDS, onde seria possível obter dados sobre o currículo dos servidores, 
com informações não disponíveis no SIAPE. O projeto tinha sua implementação prevista para 
dezembro do último exercício, mas teve sua continuidade suspensa em setembro, haja vista a 
instituição da Subcomissão Banco de Talentos, coordenada pelo Departamento de Carreiras e 
Desenvolvimento de Pessoas, da Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão - MP, e composta por representantes de diversos Ministérios, incluindo 
o MDS. 

A implementação desse novo Banco de Talentos é fruto de acordo de cooperação 
técnica do MP com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. 
Em reunião realizada em dezembro de 2017, um protótipo da ferramenta já foi apresentado. Nesse 
cenário, em que há previsão de disponibilização do aplicativo para toda a Administração Federal em 
março de 2018, avaliou-se que a implementação de um Banco de Talentos a nível de MDS, com o 
uso de uma ferramenta que dispõe de um número menor de funcionalidades, não seria mais 
oportuna no final de 2017, e optou-se por aguardar até o primeiro semestre de 2018 a conclusão do 
projeto de Banco de Talentos conduzido pelo MP. 

Entende-se que o Banco de Talentos permitirá ao MDS conhecer melhor as habilidades 
de seus servidores. Aliando-se essa providência à consulta detalhada de todas as unidades do MDS, 
é possível afirmar está sendo aprimorado o procedimento para contratação de consultoria de pessoa 
física para atender às necessidades institucionais, permitindo ao Gestor atender essas demandas com 
maior segurança. 

As propostas estão em execução e o processo de contratação de consultoria de pessoa 
física para DPI está obtendo resultados positivos. Portanto, a recomendação foi atendida conforme 
constante no Sistema Monitor. 

 

Diretoria de Cooperação Técnica - DCT 

 

O projeto PNUD/BRA/12/006 – Apoio à Gestão Descentralizada do Sistema Único da 
Assistência Social – SUAS não teve auditoria para o exercício de 2016, sendo que os atendimentos 
às recomendações da última auditoria foram explicitados no Relatório de Gestão de 2017, ano base 
2016. 

 

Auditoria na gestão do Projeto Consolidação do Programa Bolsa Família e Apoio ao Plano 
Brasil sem Miséria, parcialmente financiado com recursos do Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, por intermédio do Contrato de Empréstimo BIRD 
7841-BR – 2017/Exercício 2016 

 

Foi realizada auditoria pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União 
(CGU) na gestão do Projeto Consolidação do Programa Bolsa Família e Apoio ao Plano Brasil sem 
Miséria, parcialmente financiado com recursos do Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento – BIRD, por intermédio do Contrato de Empréstimo BIRD 7841-BR, executado 



318 

 

 

 

sob a responsabilidade da Diretoria de Cooperação Técnica - DCT da Secretaria Executiva do 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, durante o exercício encerrado em 31 de 
dezembro de 2016, que resultou no Relatório nº 201700429. 

Os trabalhos de auditoria foram realizados em Brasília/DF no período de 11/04/2017 a 
19/05/2017. 

A vigência do Acordo de Empréstimo teve sua duração inicial estimada em pouco mais 
de 4 anos (setembro de 2011 a dezembro de 2015), sendo prorrogada, em 2014, até a data de 30 de 
junho de 2017 e, depois, em 01/06/2017, estendida até 31 de dezembro de 2018. 

. O empréstimo celebrado é da ordem de US$ 215,000,000.00, sendo US$ 
200,000,000,00 provenientes do financiamento externo e US$ 15,000,000.00 de contrapartida 
nacional. 

Os exames tiveram como referência a avaliação da execução das atividades 
programadas e o cumprimento dos resultados pactuados, tendo por base os controles internos de 
monitoramento mantidos pela DCT, os relatórios de avaliação disponibilizados e os investimentos 
realizados no período. 

Com o propósito de acompanhar o planejamento, monitorar a execução, bem como 
sanear as eventuais pendências, a DCT se utiliza de instrumentos de apoio e gerenciais, dos quais os 
principais consistem em: reuniões de ponto de controle com as secretarias executoras; missões de 
supervisão realizadas semestralmente e vídeos-conferências eventuais com o agente de 
financiamento e relatórios de progresso semestrais sintetizando os avanços e os desafios a superar. 

 

Acompanhamento de Recomendações da CGU e Atendimento às recomendações do Plano de 
Providências. 

 

Para aferir o atendimento às recomendações relativas ao Projeto, foi realizado um 
levantamento prévio das recomendações efetuadas pelas Unidades de Controle Interno da CGU, 
registradas nos Relatórios de Auditoria dos exercícios anteriores, Notas Técnicas e Notas de 
Auditoria previamente emitidas. 

Foi avaliado o atendimento das recomendações e suas consequências ao alcance dos 
resultados do projeto, enfatizando aspectos como prevenção adequada aos riscos, conformidade 
com a normatização vigente, orientação à gestão e ações corretivas de eventuais distorções no 
exercício de 2015. 

Com base nesse critério, foram consideradas as três recomendações do item 1.1.9.2 do 
Relatório de Auditoria nº 201502797, que tratou da contratação de consultores pessoa física, 
atendidas em sua totalidade. Para atender às recomendações, a Unidade adotou medida preventiva 
no sentido de mitigar os riscos inerentes ao processo de seleção e contratação de consultores, e 
realizou, ainda, verificações quanto aos casos específicos relatados (sendo subsidiada, em sua 
manifestação pelos posicionamentos da ABC e pela STPC). Por fim, submeteu os casos específicos 
ao BIRD, o qual manifestou-se de forma favorável quanto à elegibilidade das despesas referentes 
aos contratos de consultoria. 

A Nota de Auditoria nº 201502797, também considerada atendida, evidenciou o 
aprimoramento dos controles internos inerentes à entrega de produtos pelos consultores, assim 
como a conferência dos demonstrativos dos gastos do projeto. A participação da CONJUR no 
processo de aquisição também foi analisada e as medidas adotadas pela unidade auditada foram 
consideradas suficientes para esse caso específico. 
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A auditoria do exercício de 2016 não fez nenhuma recomendação a ser acompanhada, 
encontrando-se o Projeto em conformidade com as demandas anteriores. Seguem abaixo as 
principais considerações do Relatório da CGU para o ano de 2016: 

 

Avaliação de Controles Internos 

Estrutura de controles internos adequada para o atingimento dos objetivos do Projeto 

 

Compete à Diretoria de Cooperação Técnica (DCT) o planejamento, a coordenação, o 
monitoramento e o controle de projetos financiados por recursos externos e acordos firmados com 
organismos internacionais, conforme estabelecido no Decreto nº 8.949/2016, de 29.12.2016, e no 
Regimento Interno do MDS, de 20.3.2017.  

A avaliação dos controles internos se referenciou na metodologia do Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), estruturada nos componentes 
Ambiente de Controle, Avaliação de Risco, Procedimentos de Controle, Informação e 
Comunicação, e Monitoramento.  

As considerações da CGU se basearam nos exames realizados, correlacionados com o 
questionário de autoavaliação de controles internos preenchido pela Diretoria. 

O ambiente de controle manteve-se adequado, com destaque para a atualização do 
Regimento Interno do MDS que oficializou na estrutura da DCT as coordenações-gerais de 
planejamento e execução (anteriormente núcleos informais da Diretoria de Projetos Internacionais-
DPI) e criou a coordenação-geral de gestão orçamentária e financeira. Como avanço, houve o 
fortalecimento da ética em vista dos compromissos firmados pelos membros da Comissão de 
Seleção de Processo Seletivo de Consultoria a não se inscreverem no processo seletivo, manterem a 
confidencialidade dos atos e não permitirem o acesso de terceiros aos termos de referência (ambos 
até a divulgação do edital), e declararem-se impedidos caso algum candidato seja cônjuge, parente 
em linha reta ou colateral, amigo íntimo, inimigo capital, e mantenha vinculo profissional ou 
comercial com o membro da comissão.  

A avaliação de riscos manteve-se regular. Como boa pratica, a nova gestão da Secretaria 
Executiva identificou o risco de não-integridade e não assinou o contrato com a empresa de 
consultoria vencedora do processo de Seleção Baseada na Qualidade-SBQ, em razão da empresa ter 
declarado que parte dos serviços seriam subcontratados com outra empresa de sua propriedade e 
que na seleção não houve questionamento quanto ao uso de servidores públicos pela empresa na 
execução dos serviços, ainda que o especialista em aquisições do Banco Mundial tenha se 
manifestado que a subcontratação da empresa seria decisão comercial da empresa e que não poderia 
haver ingerência pelo contratante. No entanto, é oportuno que o mapeamento de riscos ocorra além 
da identificação dos eventos críticos do procedimento de contratação de consultorias de pessoa 
física, englobando os demais procedimentos do Arranjo, a exemplo dos eventos críticos inerentes a 
fiscalização e supervisão de contratos de serviços, em razão do cancelamento do contrato da 
Pesquisa de Painel da Pobreza (PPP) ter impactado no desempenho do Projeto em 2015/2016, pela 
sua relevância prevista desde a concepção do Acordo.  

Os procedimentos de controle foram considerados adequados, com destaque para a 
segregação de funções que permitem a revisão dos atos e a detecção de possíveis erros, e para a 
padronização da realização dos procedimentos técnicos em manuais. Como avanço, as atividades 
dos contratados temporários aprimoraram a qualidade dos controles existentes no fluxo dos 
procedimentos de planejamento e execução do Projeto.  
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A informação e comunicação foram regulares, pelas informações envolverem todos os 
níveis hierárquicos da DCT e acionarem os demais atores internos (Secretarias Finalísticas, 
CONJUR e AECI) e externos (ABC/SEAIN/STN) quando necessário. Como avanços, cabe destacar 
as comunicações das Secretarias Finalísticas para a Coordenação-Geral de Recursos Humanos 
(CGRH) acerca da averiguação de possível existência e disponibilidade de servidor com formação 
acadêmica e experiência profissional compatíveis com os serviços de consultoria de pessoa física, 
assim como a comunicação da DCT ao Secretário Executivo sobre o resultado preliminar da seleção 
de consultoria pessoa física para a adoção de alguma providência previamente a assinatura do 
contrato, se necessária. No entanto, é oportuno resgatar e documentar as reuniões periódicas de 
ponto de controle entre a DCT e as Secretarias Finalísticas que ocorriam nos exercícios anteriores, 
especialmente pelos novos dirigentes e novas Secretarias Finalísticas que iniciaram seu 
envolvimento com o Projeto.  

O monitoramento manteve-se regular, com a supervisão da alta administração 
incorporada na execução do Projeto, em especial nas etapas críticas que demandavam a participação 
do agente financiador e do organismo cooperante, como as missões de apoio e gerenciamento 
financeiro promovidas pelo BIRD e pela UNESCO.  

 

Cumprimento de Cláusulas Contratuais 

Cumprimento das cláusulas mais relevantes do Acordo de Empréstimo.  
 

As cláusulas de caráter financeiro e operacional foram cumpridas adequadamente pela 
Unidade de Implementação do Projeto. 

 

Elegibilidade, conformidade e sustentabilidade documental dos gastos apresentados ao agente 
financiador.  

Analisamos, por amostragem e de forma integrada aos processos de aquisição e 
pagamento, as declarações de gastos (SOE) nº 19 a 25 apresentados ao Banco correspondentes as 
Despesas da Categoria 1.  

Os gastos:  

i) foram suportados por documentação original comprobatória;  

ii) foram convertidos para a moeda da operação do Projeto;  

iii) foram elegíveis para alocação ao programa e para financiamento do Banco;  

iv) foram aplicados às finalidades do Programa.  

 

Demonstrações Financeiras 

Demonstrações Financeiras fidedignas e adequadamente representativas dos fundos, 
desembolsos e investimentos do Projeto.  

A análise teve como escopo avaliar se as demonstrações financeiras do Projeto relativas 
ao ano de 2016 foram apresentadas de forma correta e representam adequadamente a movimentação 
financeira e os investimentos realizados.  

Registra-se que o Projeto executou no período despesas que totalizaram R$ 
4.066.893,00 sendo R$ 1.879.986,00 pagas diretamente pelo Tesouro Nacional, como contrapartida, 
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e R$ 2.186.907,00 financiada pelo Banco Mundial. Valores que ensejaram comprovação junto ao 
Banco por meio dos demonstrativos financeiros.  

De acordo com as análises realizadas, observou-se que os demonstrativos 
(Demonstrativo de Fontes de Usos por Categoria de Despesa – IFR 1A; Demonstrativo de 
Investimentos por Componentes e Atividades – IFR 1B; e Conciliação da Conta Especial X 
Designada – IFR 1C) foram formalizados e que os valores contidos conferem com a documentação 
apresentada e com os registros nos sistemas utilizados para o controle da execução do Projeto 
(Client Connection, SIAFI).  

Os citados demonstrativos estão suportados por notas explicativas e elas contêm todas 
as informações relevantes para a compreensão, bem como traz os princípios contábeis adotados e os 
critérios para elaboração.  

 

Gerenciamento dos deslocamentos 

Concessão de diárias e passagens em conformidade com as normas aplicáveis.  

As diárias e passagens corresponderam às atividades programadas e foram concedidas 
com valores e critérios em conformidade com as regras aplicáveis ao Projeto. 

 

Aquisição de Bens, Obras e Serviços 

Execução e pagamento adequados dos serviços prestados.  

As contratações de serviços observaram as diretrizes do Banco e da legislação nacional, 
em seus aspectos mais relevantes.  

Foram analisadas a prestação de serviços de consultoria de pessoa jurídica e a realização 
de eventos, contratadas pela Comissão Especial de Licitação–CEL e pela Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura–UNESCO, respectivamente.  

Os exames enfatizaram as execuções contratuais, os pagamentos dos serviços e os 
termos aditivos pactuados no período sob avaliação. Os procedimentos foram suportados em 
documentação válida e corresponderam a atividades elegíveis, que contribuíram para os objetivos 
do Projeto. 

 

Contratação de Consultorias 

Seleções, execuções e pagamentos regulares de serviços de consultoria-PF.  

Os processos seletivos de contratação de serviços de consultoria de pessoa física, as 
execuções contratuais e os pagamentos observaram as diretrizes do Banco e da legislação nacional, 
em seus aspectos mais relevantes.  

Os consultores individuais são contratados com a UNESCO, vinculado ao Projeto 
mediante o Acordo de Cooperação Técnica Internacional nº 914BRZ3002.  

Os procedimentos foram suportados em documentação válida e as consultorias 
correspondem a atividades elegíveis, que contribuíram para os objetivos do Projeto. 
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8.3 Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por danos ao Erário 

 

Quadro 57 - Medidas adotadas para apuração e ressarcimento de danos ao Erário 

Casos de dano 

 objeto de medidas administrativas 

 internas 

Tomadas de Contas Especiais 

Não instauradas Instauradas 

Dispensadas Não remetidas ao TCU 

Débito <  75.000 
Prazo         

> 10 anos 
Outros 
Casos* 

Arquivamento Não enviadas > 180 dias 
do exercício 
instauração* 

Remetidas 
ao TCU Recebimento 

Débito 
Não 

Comprovação 
Débito <  
75.000 

Acerto financeiro em decorrência de sua licença para 
interesse particular, Processo nº 71000.045065/2017-89 

 2.198,24               

Acerto financeiro negativo oriundo de exoneração no 
Órgão. Processo nº 71000.080382/2017-41 

 1.210,04        

Acerto financeiro negativo oriundo de exoneração no 
Órgão. Processo nº 71000.066850/2017-75 

 6.654,81        

Acerto financeiro negativo oriundo de desligamento 
conforme Decreto 8.949/16, Processo nº 
71000.048766/2017-70 

3.889,98        

Acerto financeiro negativo oriundo de rescisão de 
contrato. Processo nº 71000.048959/2017-21 

4.456,38        

Acerto financeiro negativo em decorrência de seu 
desligamento em razão do Decreto 8.949/16, Processo n° 
71000.037233/2017-62 

1.511,85        

Acerto financeiro negativo oriundo de exoneração no 
Órgão. Processo nº 71000.037175/2017-77 

1.928,06        

Fonte: Controle da Coordenação de Gestão de Pessoas 
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Análise Crítica 

 

Embora não disponha de estrutura adequada e da ausência de sistema informatizado que 

atenda as necessidades da unidade de recursos humanos, são adotados os seguintes controles para a 

apuração e minimização de ocorrência de ilícitos administrativos de uma maneira geral: 

 

 Para os servidores ativos (efetivos ou não): Controle de frequência, com acompanhamento 

da entrega mensal e notificação aos servidores sobre eventuais inconsistências observadas; 

 

 Para os inativos: Procedimentos de recadastramento no mês de aniversário; 

 

 Para os contratados temporários: Interação e comunicação entre a área responsável pelas 

contratações e a responsável pelo pagamento da remuneração, para acompanhamento 

mensal de recebimento de pedidos de rescisão, previsões de renovações e de encerramentos 

contratuais; 

 

 Para os ocupantes de cargos em comissão sem vínculo efetivo: Ação conjunta entre a 

área responsável pelas publicação da dispensa ou exoneração e a unidade responsável pelo 

pagamento da remuneração; 

 

 Para a folha de pagamento: Auditoria mensal, por meio de relatórios do SIAPE, durante o 

período de homologação, a fim de verificar a ocorrência de valores discrepantes, como por 

exemplo, valores negativos ou valores superiores às quantias habituais; e 

 

 Para servidores em licença médica que ensejam pagamentos pelo INSS: Acesso da 

unidade, responsável pelo pagamento, à planilha de controle de licenças médicas e envio de 

mensagens eletrônicas para comunicação de licenças que resultem em suspensão do 

pagamento da remuneração a cargo do MDS. 

 

Todavia, nos casos em que, eventualmente, foram realizados pagamentos indevidos a 
servidores, empregados públicos ou contratados temporários, em virtude de desligamentos, pelos 
dias não trabalhados e outros valores como adiantamento de gratificação natalina ou férias, são 
adotadas medidas com o objetivo de se obter o devido ressarcimento aos cofres públicos, 
destacando-se: 

 Envio de Carta, em meio físico e magnético, detalhando a constatação e informando da 

necessidade de devolução de valores de acordo com a Orientação Normativa nº 5, de 21 de 

fevereiro de 2013; e 

 Encaminhamento da Guia de Recolhimento da União – GRU para que seja efetivada a 

devolução dos valores recebidos indevidamente, com vencimento para o mês subsequente ao 

ato do desligamento. 
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Vale destacar que art. 47, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, dispõe que o 
servidor terá o prazo de 60 (sessenta) dias para efetuar a quitação do débito. Caso não ocorra, é 
efetivada nova cobrança. 

Registre-se que, nas respectivas correspondências, a CGRH informa aos servidores, 
empregados públicos ou contratados temporários que a não quitação dos débitos ensejará sua 
inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não quitados do Setor Público Federal – CADIN, 
bem como a inscrição em Dívida Ativa e na conta de diversos responsáveis. 

Caso a devolução dos valores seja feita por servidor que tenha requerido vacância, após 
sua manifestação de que o desconto poderá ser efetuado no novo órgão, conforme dispõe o art. 46, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, é providenciado o encaminhamento do Ofício àquele 
Órgão, comunicando-o da referida situação. 

Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, são realizadas verificações e se houver 
identificação de casos em que não houve o pagamento do débito são adotadas providências para 
abertura de processo de reposição ao erário, o qual é devidamente instruído e encaminhado à 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento – SPO, com vistas à Coordenação de Contabilidade, 
para atualização dos valores, e posteriormente, se for o caso, a inscrição do CPF do devedor na 
conta de diversos responsáveis no SIAFI, bem como a necessidade de abertura de processo de 
tomadas de contas especial. 

Quando do retorno dos autos à Coordenação de Gestão de Pessoas – COGEP, 
identifica-se se o valor do débito é superior a R$ 1.000,00 (um mil reais), para assim proceder a 
inscrição do CPF do devedor no CADIN e realizar a abertura de novo processo a ser enviado à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, para a inscrição em dívida ativa. 

Nos casos de desligamentos em que há débitos a serem restituídos ao MDS, na margem 
de 10% (dez por cento) a 12% (doze por cento) sobre o total das movimentações anuais, a unidade 
de RH tem envidado esforços no sentido de recuperar os valores por meio dos procedimentos 
descritos.  

Para os casos de ressarcimento ao erário, que não se tratam de devolução de 
remuneração por desligamento, são adotados os procedimentos estabelecidos na Orientação 
Normativa nº 5, de 21 de fevereiro de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 22 de fevereiro 
de 2013, que são: 

 Instauração de processo administrativo; 
 Levantamento de documentação para compor o processo e justificar a devolução do 

valor apurado; 
 Elaboração de Nota Técnica; 
 Notificação ao servidor, empregado público ou contratado temporário, dando o 

prazo estabelecido na citada legislação, para manifestação; e 
 Análise jurídica quando for o caso do servidor, empregado público ou contratado 

temporário rechaçar a devolução, alegando boa fé e a, ainda, a CGRH tenha dúvida 
quanto a dispensa de devolução por este motivo. 

Quando a análise jurídica é favorável para devolução dos valores, a unidade de RH 
providencia a comunicação ao interessado para que apresente manifestação, no prazo de 15 (quinze) 
dias, sobre a forma do ressarcimento ao erário, seja em única parcela ou na forma do art. 46, da Lei 
nº 8.112/90. 

Caso a manifestação do interessado para quitação do débito seja nos termos do art. 46, 
da Lei nº 8.112/90, são adotadas as medidas para o lançamento do débito na folha de pagamento, 
sendo comunicado ao servidor as providências adotadas. 
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O acompanhamento da devolução dos débitos é realizado pela Coordenação de Gestão 
de Pessoas – COGEP. Após a quitação, a documentação comprobatória de devolução dos valores 
recebidos equivocadamente é apensada ao respectivo processo e arquivado juntamente com os 
assentamentos funcionais do servidor. 

Cabe registrar, que os valores são atualizados via taxa do Sistema Especial de 

Liquidação e de Custódia – SELIC no Demonstrativo de Débito do Tribunal de Contas da União – 

TCU, os servidores inscritos na conta de diversos responsáveis e no Cadastro Informativo de 

Créditos não Quitados no setor público federal – CADIN e os processos encaminhados para 

Procuradoria Regional da Fazenda Nacional – 1ª Região para inscrição em Dívida Ativa. 

 

8.4. Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o 
disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993 

 

 A UPC SE, por meio da Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira-CEOF 
realizou os pagamentos das obrigações, relativas ao fornecimento de bens, locações, realizações de 
obras e prestação de serviços, seguindo a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, 
nos termos do art. 5º da Lei nº 8.666/93, salvo quando presentes razões legais de ordem financeira 
ou de ordem operacional. 

 Destaca-se que a CEOF procede o controle diário da conformidade documental dos 
processos de pagamento. 
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8.5. Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas 
beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento 

 

Durante o exercício de 2014 foram realizados os levantamentos dos contratos elegíveis 
e realizada a desoneração de todos aqueles que estavam vigentes à época, conforme informado no 
Relatório de Gestão de 2014, restando tão somente a realização das análises dos contratos 
administrativos já encerrados nos 02/2009 e nº 07/2009, firmados entre o então Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome e as empresas Módulo Security Solutions S/A e 
Solução Serviços Especializados Ltda., respectivamente. 

Ocorre que, ainda no decorrer da execução dos trabalhos foi impetrado recurso quanto 
às determinações constantes do Acórdão nº 2859/2013 – TCU – Plenário (Desoneração da folha de 
pagamento), sendo acolhido o parecer do Ministério Público e concedido efeito suspensivo aos 
subitens 9.2 e 9.3, na forma do Despacho exarado pelo Ministro Relator, Raimundo Carreiro. 

Ressalta-se, ainda, que a SLTI/MPDG, órgão central normatizador do sistema SISG, 
veiculou comunicado dando ciência da suspensão promovida pelo Ministro Relator, informando que 
após o exame final da matéria pelo Tribunal de Contas da União expedirá orientações aos órgãos e 
entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. 

Nesse contexto, tendo em vista que não há julgamento do recurso pelo Tribunal de 
Contas da União até o presente momento e que eventuais avaliações e análises a serem realizadas 
por esta UPC podem ser frustradas se houver acolhimento do recurso, informamos que as análises 
permanecem sobrestadas até que se dê o exame final da matéria pelo TCU. 
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8.6. Informações sobre ações de publicidade e propaganda 

 

O Ministério do Desenvolvimento Social – MDS, por intermédio da Assessoria de 

Comunicação – ASCOM,  mantinha desde 20 de outubro de 2011, o contrato nº 27/2011, valor 

estimado de 18.750.000,00 (dezoito milhões setecentos e cinquenta mil reais), com a agência de 

publicidade SLA Propaganda Ltda., para execução das ações de Publicidade de Utilidade 

Pública.  

Em outubro de 2016, foi celebrado o 7º Aditivo (prorrogação excepcional), com vigência 

por mais 12(doze) meses, podendo se encerrar antecipadamente em razão da assinatura de novo 

contrato, decorrente de procedimento licitatório. 

Em 27 de dezembro de 2017, foi assinado o contrato nº 57/2017, com a empresa FIELDS 

COMUNICAÇÃO LTDA, no valor de 30.000.00,00 (trinta milhões de reais), sendo empenhado 

no exercício 67%, conforme segue: 

 

R$ 1,00 

Programa / ação orçamentária Dotação Final Empenhado Liquidado Pago 

2122 – Programa de Gestão e Manutenção do 

Ministério do Desenvolvimento Social 

4641 - Publicidade de Utilidade Pública do 

Desenvolvimento Social  

30.000.000 20.000.000 0 0 

  30.000.000 20.000.000 0 0 

 

Esse valor destina-se a realização da campanha publicitária de utilidade pública “Criança 

Feliz” que será executada no decorrer de 2018. 

 

Despesas com Publicidade de Utilidade Pública – SECOM/PR 
 

Em 2017, foram executados créditos recebidos, por meio de destaque, no valor global de 

R$3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais), para atender o Termo de Execução 

Descentralizada nº 04/2017, da Secretaria de Comunicação da Presidência da República 

celebrado com o MDS, destinado à realização da Campanha Segurança e Paz. 

 

Desse valor foram executados R$ 2.841.951,32 (dois milhões, oitocentos e quarenta e um 

mil, novecentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos), sendo o saldo de R$ 258.048,68 

(duzentos e cinquenta e oito mil, quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos) devolvido à 

SECOM/PR. 
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TED N°04/2017- SECOM/PR- CAMPANHA SEGURANÇA E PAZ 

em reais 

Programa / ação orçamentária 
Destaque 

recebido 
Empenhado Liquidado Pago Devolvido 

2038 - Democracia e Aperfeiçoamento 

da Gestão Pública 

4641- Publicidade de Utilidade Pública  

3.100.000 2.841.951 2.841.951 2.841.951 258.049 

 

O quadro a seguir detalha os serviços pagos em 2017, referentes ao Termo de Execução 

Descentralizada nº 04/2017 – SECOM/PR: 

PEÇA / SERVIÇO / TV CAMPANHA VALOR (R$) 

TV BAND - BRASILIA/DF Segurança e paz 930 

TV BAND - SÃO PAULO/SP Segurança e paz 6.888 

TV SBT - CANAL 4- SÃO PAULO/SP Segurança e paz 47.760 

TV RECORD - SÃO PAULO/SP Segurança e paz 109.925 

TV RECORD - BRASILIA/DF  Segurança e paz 13.351 

TV RECORD - SÃO PAULO/SP Segurança e paz 765.714 

TV BAND- BRASILIA/DF Segurança e paz 14.824 

TV SBT - CANAL 4- SÃO PAULO/SP Segurança e paz 327.533 

TV SBT -  RIO DE JANEIRO/RJ Segurança e paz 170.785 

TV SBT -  BRASILIA/DF Segurança e paz 59.301 

TV GLOBO BRASÍLIA /DF Segurança e paz 80.735 

TV BAND - RIO DE JANEIRO/RJ Segurança e paz 1.448 

TV RECORD- RIO DE JANEIRO  Segurança e paz 303.033 

TV BAND -SÃO PAULO Segurança e paz 99.852 

TV RECORD NEWS- NET Segurança e paz 88.768 

TA GLOBO NEWS - RJ Segurança e paz 66.668 

TV CORCOVADO Segurança e paz 3.846 

TA BAND NEWS- SÃO PAULO/SP Segurança e paz 114.934 

TV BRASIL- RIO DE JANEIRO/ RJ Segurança e paz 4.163 

TA BAND NEWS- SÃO PAULO/SP Segurança e paz 10.322 

TV BAND - RIO DE JANEIRO/RJ Segurança e paz 45.108 

TV RECORD - BRASILIA/DF  Segurança e paz 26.869 

TV RECORD -  BRASILIA/DF Segurança e paz 27.249 

TV BRASÍLIA -  REDE TV - BRASILIA /DF Segurança e paz 6.236 

TV REDE TV- RIO DE JANEIRO /RJ Segurança e paz 23.708 

TV REDE TV- SÃO PAULO/SP Segurança e paz 59.536 

TV BRASIL - SÃO PAULO/SP Segurança e paz 7.910 

MX INDOOR MIDIA COMUNICAÇÕES LTDA Segurança e paz 43.225 

MX INDOOR MIDIA COMUNICAÇÕES LTDA Segurança e paz 46.004 

MX INDOOR MIDIA COMUNICAÇÕES LTDA Segurança e paz 47.548 

MX COLETIVA- IDEIAS PARA O FUTURO Segurança e paz 123.920 

MX JCDECAUX AEROPORTO BRASILIA /DF Segurança e paz 44.460 

MX JCDECAUX AEROPORTO GALEAO -RJ Segurança e paz 49.400 

Total  2.841.953  
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9. ANEXOS E APÊNDICES 

 

Anexo 1 - Demonstrações Contábeis Exigidas pela Lei nº 4.320/64 
 

Balanço Financeiro - Todos os Orçamentos 
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Balanço Orçamentário - Todos os Orçamentos 
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Balanço Patrimonial - Todos os Orçamentos 
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Todos os Orçamentos 
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Demonstrações das Variações Patrimoniais - Todos os Orçamentos 
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Anexo 2 - Relatório de Licitações/Pregões concluídos em 2017 
 

 

PREGÃO 

(UG: 550025) 
N.º PROCESSO OBJETO RESUMIDO HOMOLOGADO 

01/2016 71000.009515/2016-99 LIMPEZA 1.697.293,44  

01/2017 71000.002498/2017-40  VIGILÂNCIA 3.842.282,70  

02/2017 71000.011464/2016-65 ASCENSORISTA                153.000,00  

03/2017 71000.040467/2017-97 MANUTENÇÃO PREDIAL BLOCO A              5.455.357,00  

04/2017 71000.031823/2017-81 SISTEMA DE INCÊNDIO (SRP)  39.909,29  

VALOR TOTAL HOMOLOGADO 11.187.842,43  

 

PREGÃO 

(UG: 550005) 
N.º PROCESSO OBJETO RESUMIDO HOMOLOGADO 

01/2017 71000.032509/2016-35 SERVIÇOS MÉDICOS PARA AVALIAÇÃO  159.604,14  

02/2017 71000.007753/2016-60 ARMAZENAMENTO DE DADOS   6.012.900,00  

03/2017 71000.008810/2016-28 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 310.450,60 

04/2017 71000.032828/2016-41 FABRICA DE SOFTWARE 8.699.040,00 

05/2017 71000.011646/2016-36 DOBRAGEM E ETIQUETAGEM 219.890,00 

06/2017 71000.012844/2016-17 MESA DE SOM E AMPLIFICADOR 20.430,76 

07/2017 71000.008846/2016-10 LDN - LDI REVOGADO 

08/2017 71000.114930/2015-82 TELEVISORES, SUPORTES E ACESSÓRIOS                77.567,30 

09/2017 71000.018585/2017-19 SISAN SUDESTE              104.820,00 

10/2017 71000.008846/2016-10 SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO              107.188,56 

11/2017 71000.074360/2014-08 LICENÇAS DE SOFTWARE SUSE LINUX           1.171.055,00 

12/2017 71000.011378/2016-52 GESTÃO DOCUMENTAL REVOGADO 

13/2017 71000.017252/2017-72 EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS 14.483,59 

14/2017 71000.020134/2017-41 SISAN SUL                 95.900,00 

15/2017 71000.041852/2016-71 MANUTENÇÃO PREDIAL 2.745.988,10 

16/2017 71000.009563/2016-87 AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE FRACASSADO 

18/2017 71000.031806/2017-44 CONF. NAC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR               112.900,00 

19/2017 71000.034096/2017-12 LAVAGEM A SECO REVOGADO 

20/2017 71000.098378/2016-59 SERVIÇO DE TRADUÇÃO               118.186,79 

21/2017 71000.034096/2017-12 LAVAGEM A SECO                 11.627,40 

22/2017 71000.032010/2017-17 EVENTO SISAN NORTE                 91.500,00 

23/2017 71000.019259/2017-29 JORNAIS E REVISTAS               113.591,75 

24/2017 71000.032024/2017-22 SISAN CENTRO OESTE                 85.200,00 

25/2017 71000.032082/2017-56 MANUT.SISTEMA DE INCENDIO BLOCO A FRACASSADO 

26/2017 71000.034819/2017-75 CARIMBOS REVOGADO 

27/2017 71000.056264/2017-12 EVENTO MERCOSUL                27.678,00 

28/2017 71000.040914/2017-16 11ª CONFERÊNCIA NACIONAL ASS.           1.873.900,00 

29/2017 71000.042375/2017-41 MANUT. ELEVADORES THE UNION                 41.580,00 

30/2017 71000.044756/2017-65 BANCO DE ALIMENTOS               126.010,50 

32/2017 71000.034819/2017-75 CARIMBOS                 18.521,35 

Conc.01/2017 71000003104/2016-90 PUBLICIDADE          30.000.000,00 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO         52.360.013,84 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO (UASGS 550005+UASG 550025) 63.547.856,27 
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Anexo 3 – Relatório de Dispensa de Licitação 
 
Modalidade UASG: 550005 - COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - CGLC/MDS 

Processo 
Disp 

Objeto Qtd. Empresa 
Enquadra 

mento 
Valor 
Total  Nº 

71010.004880/2016-14 1 

Aquisição de materiais 
para eventos do Conselho 
Nacional de Assistência 
Social - CNAS - 2.500 
pastas com bolso interno 
em cartolina para as 
Reuniões Ordinárias, 
Extraordinárias, 
Comissões Temáticas, e 
demais eventos do 
colegiado. 

2500 

GRAFICA 
INKORES EIRELI - 

ME  
CNPJ:15.531.706/00

01-57 

Art. 24, Inciso II 
da Lei 8.666/93 

4.900,00 

71000.004125/2017-11 2 

 Dispensa de licitação para 
convocação de empresa 
remanescente do Pregão 
Eletrônico nº 40/2014, 
para prestação do serviço 
contínuo de copeiragem. 

1 

WR COMERCIAL 
DE ALIMENTOS E 
SERVICOS LTDA  

CNPJ:06.091.637/00
01-17 

Art. 24, Inciso 
XI da Lei 
8.666/93 

35.293,33 

71000.011272/2016-59 3 

Aquisição de impressora 
Desk-Jet portátil, e 
suprimentos adicionais 
para atender ao GM/MDS. 
(3 impressoras e 3 cabos 
USB) 

3 

ALFA 
TECNOLOGIA E 
CONSULTORIA 

LTDA 
CNPJ:20.254.383/00

01-31 

Art. 24, Inciso II 
da Lei 8.666/93 

5.010,00 

71000.002510/2017-16 4 

Contratação de empresa 
especializada para 
prestação de serviço de 
manutenção e conserto 
 de Câmera Fotográfica 
Canon 1DX para atender a 
Assessoria de 
Comunicação Social do 
MDS. 

1 

DIGITAL 
COMERCIO E 
SERVICOS DE 

CAMERA DIGITAL 
LTDA - ME 

      
CNPJ:05.249.441/00

01-45 

Art. 24, Inciso II 
da Lei 8.666/93 

3.750,00 

71000.098380/2016-28 5 
Aquisição de mesa de 
som, caixa acústica e  
microfone de mesa. 

12 

HK SOM 
PROFISSIONAL 

EIRELI - EPP 
CNPJ: 

14.992.942/0001-08 

Art. 24, Inciso II 
da Lei 8.666/93 

5.187,60 

71000.098381/2016-72 6 

Aquisição de drive de 
disquete externo e headset 
(fone de ouvido) 
profissional. 

2 

RICHARD 
PAPELARIA E 

SUPRIMENTOS DE 
INFORMÁTICA 

LTDA 
CNPJ: 

06.186.781/0001-37 

Art. 24, Inciso II 
da Lei 8.666/93 

180,30 

71000.0192972017-81 7 

Contratação de empresa 
especializada em 
alimentação para a 
prestação de serviço de 
buffet, para atendimento à 
realização de workshop 
para traçar ações de 
inclusão produtiva com 
foco nos jovens do Bolsa 
Família a realizar-se no 

1 

HUGO ULHOA 
PIMENTEL 
CATERING 
BUFFET E 

PROMOÇÃO DE 
EVENTOS 

CNPJ: 
06.967.924/0001-48 

Art. 24, Inciso II 
da Lei 8.666/93 

2.200,00 
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Processo 
Disp 

Objeto Qtd. Empresa 
Enquadra 

mento 
Valor 
Total  Nº 

dia 21 de fevereiro de 
2017. 

71000.010012/2016-66 8 

Contratação dos Serviços 
de Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação relativos à 
INFOVIA, providos pelo 
Serviço Federal de 
Processamento de Dados 
(SERPRO), para atender 
as necessidades do MDS. 

1 

SERVICO 
FEDERAL DE 

PROCESSAMENTO 
DE DADOS 
(SERPRO) 

CNPJ: 
33.683.111/0002-80  

Art. 24, Inciso 
XVI da Lei 

8.666/93 
738.717,60 

71000.019467/2017-28 10 

Contratação de empresa 
para execução de serviços 
referentes à produção e 
instalação de 02 (dois) 
painéis a fim de atender ao 
Gabinete do Secretário 
Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional - 
SESAN. 

1 

DIGITAL SIGN 
COMERCIO E 
SERVIÇOS DE 
SINALIZAÇÃO 

CNPJ: 
01.679.084/0001-02 

Art. 24, Inciso II 
da Lei 8.666/93 

1.400,94 

71000.010705/2016-59 11 

Contratação de ferramenta 
online de hospedagem 
ilimitada, publicação e 
compartilhamento de 
áudio (SoundCloud) para 
atender à ASCOM/MDS. 

1 

SYNAPSE BRASIL 
SOLUÇÕES EM 
TECNOLOGIA 

LTDA – ME 
CNPJ: 

12.018.815/0001-87 

Art. 24, Inciso II 
da Lei 8.666/93 

1.560,00 

71000.020246/2017-01 12 

Contratação de empresa 
(s) para aquisição de 
materiais de consumo 
como: Papel A4, branco, 
alta alvura, gramatura 180 
gramas, com o Brasão da 
República. 

18.0
00 

GRAFICA E 
EDITORA 

FERNANDES E 
LIRA LTDA - ME 

CNPJ: 
07.736.659/0001-50 

Art. 24, Inciso II 
da Lei 8.666/93 

5.380,00 

71000.031763/2017-05 14 
Contratação de serviços de 
Certificado Digital. 

1 

SOLUTI - 
SOLUÇÕES EM 

NEGOCIOS 
INTELIGENTES  

CNPJ: 
09.461.647/0001-95 

Art. 24, Inciso II 
da Lei 8.666/93 

6.296,60 

71000.017439/2017-76 15 

Contratação de empresa 
especializada em 
transporte de cargas 
pesadas, para 
deslocamento de 
estabilizador de 
transformador de 
voltagem, no-break, 
quadro de baterias, quadro 
elétrico e outros. 

1 

ANDERSON 
MARTINS DOS 

SANTOS  
CNPJ: 

17.834.669/0001-81 

Art. 24, Inciso II 
da Lei 8.666/93 

2.700,00 

71000.038881/2017-36 16 

Aquisição de 6 (seis) 
Banners em 2 (dois) 
formatos, para atender à 
Assessoria de 
Comunicação 
Social/ASCOM. 

6 

DIGITAL SIGN 
COMERCIO E 
SERVICOS DE 
SINALIZACAO 

LTDA - ME 
CNPJ: 

01.679.084/0001-02 

Art. 24, Inciso II 
da Lei 8.666/93 

616,00 
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Processo 
Disp 

Objeto Qtd. Empresa 
Enquadra 

mento 
Valor 
Total  Nº 

71000.101170/2016‐24 17 

Aquisição de materiais 
permanentes para atender 
o novo espaço destinado à 
sala de capacitação 
localizado no Edifício The 
Union. 

7 

MULTI-ITENS 
COM.ART 

PAPELARIA LTDA 
CNPJ: 

02.475.844/0001-14 
STALO BAURU 
MOBILIÁRIO 

 ESCOLAR LTDA 
 CNPJ: 

65.487.605/0001-02 
ACRILPLAC DF  

(Cleidson de Souza 
Aguiar)                   
CNPJ: 

15.236.054/0001-28 

Art. 24, Inciso II 
da Lei 8.666/93 

6.939,18 

71000.010709/2016-37 18 

 Aquisição de café 
orgânico produzido por 
agricultores familiares e 
demais beneficiários que 
se enquadrem nas 
disposições da Lei nº 
11.326/2006. 

1 

COOPRAM - 
COOPERATIVA DE 
EMPREENDEDORE

S RURAIS DE 
DOMINGOS 
MARTINS 

 CNPJ: 
09.003.688/0001-38 

Art. 17°/ Lei 
12.512/14/10/20

11 
78.846,80 

71000.008019/2016-18 19 

Contratação de empresa 
especializada na 
confecção de bottons, 
distintivo de representação 
a   serrem distribuídos a 
autoridades do MDS. 

1.44
0 

JYG - COMERCIO 
DE BRINDES 

LTDA-ME 
 CNPJ: 

08.266.720/0001-05 

Art. 24, Inciso II 
da Lei 8.666/93 

6.133,60 

71000.033171/2017-10 20 

Aquisição de materiais, 
Teclado/Mouse sem fio, 
Cabos Displayport e 
Webcam. 

6 

SNDR COM. DE 
PRODYTOS E 

ACESSÓRIOS DE 
INFORMÁTICA 

EIRELI - ME 
CNPJ: 

11.240.263/0001-94 
Primo' S - Comércio 

de Produtos de 
Informática LTDA - 

EPP 
CNPJ: 

08.219.775/0001-64 
Evolution Tecnologia 

da Informação 
EIRELI - ME 

CNPJ: 
07.378.240/0001-73 

Art. 24, Inciso II 
da Lei 8.666/93 

6.350,00 

71000.042309/2017-71 21 

Contratação de empresa 
especializada no 
fornecimento de plaquetas 
de identificação 
patrimonial com código de 
barras, para atender a 
Coordenação de Material 
e Patrimônio. 

16.0
00 

MINAS PLACA 
LTDA - ME                   

CNPJ: 
11.276.518/0001-79 

Art. 24, Inciso II 
da Lei 8.666/93 

4.160,00 

71000.040081/2017-85 23 
Aquisição de Headset, 
para atender as 
necessidades do MDS. 

40 
PRIMOS 

COMÉRCIOPRODU
TO DE 

Art. 24, Inciso II 
da Lei 8.666/93 

720,00 
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Processo 
Disp 

Objeto Qtd. Empresa 
Enquadra 

mento 
Valor 
Total  Nº 

INFORMÁTICA 
LTDA-EPP 

CNPJ:08.219.775/00
01-64 

71000.043609/2017-78 24 

Contratação de empresas 
para o fornecimento de 
uniformes diversos, sob 
medida, para atender aos 
servidores motoristas 
executivos, gabinetes do 
Ministro, Secretaria 
Executiva, e demais 
servidores do Ministério 
do Desenvolvimento 
Social. 

1 

CÔRTE DA CÔRTE 
ROUPAS 

PROFISSIONAIS 
(CARMELITA M.V. 

DE HOLANDA – 
CONFECÇÕES ME)  

CNPJ: 
09.647.358/0001-85  

Art. 24, Inciso II 
da Lei 8.666/93 

7.920,00 

71000.051575/2017-95 25 

Aquisição de maletas tipo 
Nova Onda A2 a-2, de cor 
única, para atender à 
Assessoria de 
Comunicação 
Social/ASCOM. 

50 

PAPELARIA LIU´S 
LTDA - ME 

CNPJ: 
05.396.135/0001-31 

Art. 24, Inciso II 
da Lei 8.666/93 

894,50 

71000.056279/2017-81 27 

Aquisição de Banners em 
1 (um) formato, para 
atender à Assessoria de 
Comunicação 
Social/ASCOM. 

4 

SEVEN 
COMUNICACAO 
VISUAL LTDA - 

ME 
CNPJ: 

17.948.536/0001-36 

Art. 24, Inciso II 
da Lei 8.666/93 

259,20 

71000.043403/2017-48 28 

Contratação de empresa 
para aquisição de placas 
de bronze para o veículo 
de representação do 
Ministério do 
Desenvolvimento Social. 

2 

FUNDIPLAC 
METARLURGICA 

LTDA - ME 
CNPJ: 

01596386/0001-09 

Art. 24, Inciso II 
da Lei 8.666/93 

780,00 

71000.051286/2017-96 29 

Contratação de empresa 
especializada, para 
aquisição de suportes de 
projetores com extensão, 
para atender as 
necessidades nas 
atividades do MDS. 

7 

MICROTÉCNICA 
INFORMÁTICA 

LTDA 
CNPJ: 

01.590.728/0002-64 

Art. 24, Inciso II 
da Lei 8.666/93 

1.049,30 

71000.052095/2017-41 30 

Aquisição, substituição e 
instalação de Adaptadores 
STORZ para Mangueira 
de Incêndio, equipamento 
que compõe as Caixas de 
Hidrantes do Edifício do 
Bloco "A", localizado na 
esplanada dos Ministérios 
em Brasília - DF. 

13 

EXTINTORES 
BRASIL - PEDRO 

EDENIR DA  
ROCHA - ME 

CNPJ: 
18.450.238/0001-84 

Art. 24, Inciso II 
da Lei 8.666/93 

715,00 

71000.048574/2017-63 31 

Aquisição de baterias CR 
2032 3V para o controle 
remoto da porta eletrônica 
do Gabinete do Ministro, e 
cartucho de tinta preta e 
tricolor 62XL para 
impressora Portátil. 

20 

UNITEC 
INFORMATICA 

LTDA  
CNPJ: 

ME13.493.530/0001-
60 

Art. 24, Inciso II 
da Lei 8.666/93 

1.052,50 

71000.061536/2017-04 32 
Aquisição de bandeiras e 
kits mastros para a sala de 

28 
PINTE E BORDE 

CONFECÇÕE 
Art. 24, Inciso II 
da Lei 8.666/93 

7.999,00 
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Processo 
Disp 

Objeto Qtd. Empresa 
Enquadra 

mento 
Valor 
Total  Nº 

videoconferência do 
Ministério do 
Desenvolvimento Social. 

LTDAE 
CNPJ: 

01.790.859/0001-54 

71000.065148/2017-94 33 

Contratação de empresa 
especializada nos serviços 
de tradução e 
interpretação simultâneas 
para apoiar a Oficina de 
Trabalho sobre a 
construção de uma 
metodologia para a 
caracterização de desertos 
alimentares no Brasil, a 
realizar-se nos dias 16 e 
17 de novembro de 2017, 
em Brasília/DF. 

1 

GLOBO 
TRADUCAO E 

ARQUITETURA 
LTDA - EPP 

 
CNPJ:38049599/000

1-20 

Art. 24, Inciso II 
da Lei 8.666/93 

5.160,00 

71000.065035/2017-99 34 
Contratação de empresa 
para aquisição de 
molduras. 

20 

ALEIXO & 
RESENDE 

MOLDURAS LTDA 
- ME 

 
CNPJ:02735493/000

1-33 

Art. 24, Inciso II 
da Lei 8.666/93 

560,00 

71000.069564/2017-61 35 

Contratação de empresa 
especializada nos serviços 
de tradução e 
interpretação simultâneas 
para apoiar a Oficina 
Colaborativa sobre 
Ciência da Implementação 
Aplicada a Programas de 
Larga Escala para 
Comunidades 
Vulneráveis, a realizar-se 
no dia 21 de novembro de 
2017, em Brasília/DF. 

1 

GLOBO 
TRADUCAO E 

ARQUITETURA 
LTDA - EPP 

 
CNPJ:38049599/000

1-20 

Art. 24, Inciso II 
da Lei 8.666/93 

1.880,00 

71000.066126/2017-41 36 

 Aquisição de cartuchos 
de tinta preta e tricolor 
62XL para impressora 
portátil do Gabinete do 
Ministro. 

7 

FELIPE TEIXEIRA 
LOPES 

ATS SOLUÇÕES 
CNPJ: 

28.788.674/0001-11 

Art. 24, Inciso II 
da Lei 8.666/93 

1.453,00 

71000.054528/2017-01 38 

Aquisição de material de 
consumo, canetas 
hidrográficas coloridas e 
bloco de recado coloridos. 

1 

VS- VIEIRA E 
SANTOS COM.DE 

ARTIGOS DE 
PAPELARIA E 

INFORMÁTICA 
EIRELI-ME    

 CNPJ: 
23.230.795/0001-20 

Art. 24, Inciso II 
da Lei 8.666/93 

1.722,20 

71000.047982/2017-06 39 
Aquisição de aparelhos 
telefônicos sem fio. 

15 

FELIPE TEIXEIRA 
LOPES 

ATS SOLUÇÕES 
CNPJ: 

28.788.674/0001-11 

Art. 24, Inciso II 
da Lei 8.666/93 

4.350,00 

SUBTOTAL (R$) 952.136,65 
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Processo 
Disp 

Objeto Qtd. Empresa 
Enquadra 

mento 
Valor 
Total  Nº 

DISPENSA DE LICITAÇÃO - Artigo 24, Incisos II e III a XXXIII da Lei Nº 8.666/93  
 UASG: 550025 – Condomínio do Bloco A, Esplanada dos Ministérios 

Processo 

Disp

. 

 Nº 

Objeto Qtd. Empresa 
Enquadrament

o 

Valor 

Total 

71000.043820/2017-91 22 

 Contratação de empresa 
especializada para 
execução de serviços de 
revitalização de letras para 
sinalização visual, 
localizadas na fachada 
lateral do Edifício do 
Bloco A na Esplanada dos 
Ministérios em Brasília - 
DF. 

1 

SEVEN 
COMUNICACAO 
VISUAL LTDA - 

ME 
CNPJ: 

17.948.536/0001-36 

Art. 24, Inciso II 
da Lei 8.666/93 

3.800,00 

71000.048843/2017-91 26 

Aquisição de etiquetas 
para identificação de 
visitantes na entrada do 
Edifício do Bloco "A", 
localizado na esplanada 
dos Ministérios em 
Brasília - DF. 

42.24
0 

WHITE 
IMPRESSOS 

GRÁFICOS LTDA 
CNPJ: 

03.589.447/0001-36 

Art. 24, Inciso II 
da Lei 8.666/93 

1.056,00 

SUBTOTAL (R$) 4.856,00 
TOTAL GERAL DE PROCESSOS INSTRUÍDOS E 

FINALIZADOS: 36 TOTAL GERAL (): 956.992,65 

 

 

OBS.: 1) A Dispensa de Licitação nº 09/2017, foi revogada por motivo de ter sido cadastrada no sistema SIASG com código de 

serviço equivocado. 

           2) A Dispensa de Licitação nº 13/2017, foi revogada por motivo do código de serviço 17205, ser incompatível com a ND 

30.90.39, SB 01, impossibilitando a emissão da nota de empenho. 

           3) A Dispensa de Licitação nº 37/2017, foi anulada, tendo em vista que a NE nº 2017NE800828 foi anulada por solicitação da 

área demandante. 

          4) Total de alterações nos Termos de Referência: 30 alterações. 
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Anexo 4 - Relatório de Adesões a Atas de Registro de Preços Finalizadas em 
2017 

 

Processo Objeto Órgão e Pregão Empresa Valor () 

71.000.031067
/2017-91 

Contratação de empresa 
especializada na prestação do 
serviço de 
tradução/interpretação da 
Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS). 

Senado Federal 
Ata de Registro de Preços n° 

0065/2016 
Pregão Eletrônico n.º 101/2016 

DKS Promoções e 
Eventos Ltda - EPP  

CNPJ 
66.698.560/0001-48 

 14.522,00 

71000.033804/
2017-90 

Aquisição de 6 (seis) Scanners 
Digitais (Base Plana). 

Centrais Elétricas do Norte do Brasil 
S/A – Eletrobras/Eletronorte  

Ata de Registro de Preços do Pregão 
Eletrônico n.º 109/2016 

4U Digital Comércio e 
Serviços Eireli-EPP 

CNPJ 
21.982.891/0001-07 

 71.700,00 

71000.033029/
2017-72 

Contratação de serviços não 
continuados de fornecimento, 
instalação e manutenção de 
persianas e painéis de PVC. 

Ministério da Educação. 
Ata de Registro de Preços n° 
38/2016 Pregão Eletrônico n.º 

19/2016 

Engemil Engenharia 
Empreendimentos e 

Manutenção e 
Instalações Ltda 

CNPJ 
04.768.702/0001-70 

 370.903,10 

71000.042182/
2017-91 

Contratação de empresa 
objetivando o fornecimento de 
materiais permanentes (20 
Micro-ondas). 

 
Ministério Público do Distrito 

Federal e Territórios – MPDFT 
Ata de Registro de Preços n° 

20/2016 – D  
Pregão Eletrônico n.º 32/2016 

BSB Soluções 
Comércio de Papelaria 
Informática e Móveis 

CNPJ 
11.524.093/0001-70 

 9.358,00 

71000.053694/
2017-82 

Contratação de empresa para o 
fornecimento de servidores de 
rede - tipo 3 (cas), com suporte 
e garantia por um período de 
60 meses. 

Justiça Federal do Rio Grande do 
Sul 

Ata de Registro de Preços n° 
32/2016 

Pregão Eletrônico n.º 35/2016 

LTA-RH Informática, 
Comércio 

Representações Ltda 
CNPJ 

94.316.916/0001-07 

 584.970,00 

71000.053702/
2017-91 

Aquisição de 20 (vinte) 
notebooks ultraportáteis 
híbridos (2 em 1) e 20 (vinte) 
docking stations para notebook 
ultraportátil híbrido (2 em 1), 
para o MDS. 

 Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região 

Ata de Registro de Preços nº 
35/2017  

Pregão Eletrônico nº 29/2017 

Torino Informática 
LTDA. 

CNP 03.619.767/0001-
91 

 280.840,00 

71000.053700/
2017-00 

Aquisição de 25 (vinte e cinco) 
notebooks ultrafinos, 
contemplando entrega, serviço 
de assistência técnica e garantia 
no âmbito do MDS. 

Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Rio Grande do Sul - 

CAU/RS  
Adesão a ARP nº 22/2017 

 Pregão Eletrônico nº 004/2017 

Líder Notebooks 
Comércios e Serviços 

LTDA 
CNPJ 

12.477.490/0001-09 

 136.590,00 

71000.053699/
2017-13 

Aquisição de computador do 
tipo Workstation, para o MDS. 

Agência Nacional de Águas - ANA 
Ata de Registro de Preços n° 

06/2016 
Pregão Eletrônico n.º 15/2016 

Systech Sistemas e 
Tecnologia em 

Informática Ltda 
CNPJ 

03.263.975/0001-09 

 431.000,00 

71000.061729/
2017-57 

Aquisição de Bóttons, para 
atender às necessidades do 
Ministério do  
Desenvolvimento Social - 
MDS. 

 Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Santa 

Catarina/RS 
Ata de Registro de Preços do  
Pregão Eletrônico nº 23/2017  

PPN Comércio 
Varejista de Artigos de 

Papelaria Ltda - ME 
CNPJ 

12.218.057/0001-40 

 5.760,00 

71000.066754/
2017-27  

Contratação de serviços 
técnicos especializados de 
pesquisa e aconselhamento 
imparcial em tecnologia da 
informação. 

Ministério dos Transportes, Portos e 
Aviação Civil 

Ata de Registro de preços n°11/2016 
Pregão Eletrônico nº 06/2016 

Gartner do Brasil 
Serviços de Pesquisas 

Ltda 
CNPJ 

02.593.165/0001-40 

 530.853,00 
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Processo Objeto Órgão e Pregão Empresa Valor () 

71000.068605/
2017 - 01 

Fornecimento de materiais 
permanentes (03 Telas de 
Projeção). 

Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Catarinense - 

Campus Brusque 
Ata de Registro de Preços nº 

50/2017 
Pregão Eletrônico n.º 05/2017 

Thaiti Comunicação 
Visual Comércio 

Importação e 
Exportação Ltda - EPP 

CNPJ 
65.865.065/0001-45 

 3.750,00 

71000.076604/
2017-21 

Aquisição de 03 veículos, 
compreendendo fornecimento e 
assistência técnica, através de 
concessionária do fabricante no 
período de garantia.  

Tribunal Regional do Trabalho da 8ª 
Região – Pará e Amapá 

Ata de Registro de Preços nº 
048/2017 

Pregão Eletrônico n.º 045/2017 

Peugeot Citroen do 
Brasil Automóveis 

Ltda 
CNPJ 

67.405.936/0001-73 

 265.776,00 

71000.078346/
2017-18 

Aquisição de móveis, 
destinados a atender a 
padronização mobiliária da 
Subsecretaria de Assuntos 
Administrativos do MDS. 

Prefeitura Militar Brasília/ 
Ministério da Defesa 

 Ata de Registro de Preços do  
Pregão Eletrônico n.º 06/2016 

Forma Office 
Comércio de Móveis e 

Interiores Ltda 
CNPJ 

09.813.581/0001-55 

 77.341,00 

71000.074464/
2017-57 

Aquisição de móveis, 
destinados a atender a 
padronização mobiliária da 
Subsecretaria de Assuntos 
Administrativos do MDS 

Prefeitura Militar Brasília/ 
Ministério da Defesa 

 Ata de Registro de Preços do  
Pregão Eletrônico n.º 06/2016 

Forma Office 
Comércio de Móveis e 

Interiores Ltda 
CNPJ 

09.813.581/0001-55 

 97.272,00 

71000.021361/
2017-94 

Aquisição das Licenças da 
Solução de Antivírus 
Symantec, compreendendo 
renovação de licenças, 
atualização das versão, suporte 
técnico e suporte especializado 
on-site por 12 (doze) meses 

Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária - ANVISA 

Ata de Registro de Preços nº 
08/2017 

Pregão Eletrônico n.º 06/2017  

Blue Eye Soluções em 
Tecnologia Ltda-ME 

CNPJ 
26.025.401/0001-90 

 
2.692.029,0

0 

71000.075059/
2017-56 

Aquisição de móveis, 
destinados a atender a 
padronização mobiliária da 
Subsecretaria de Assuntos 
Administrativos do MDS 

Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes - DNIT  

Ata de Registro de Preços do  
Pregão Eletrônico n.º 448/2016 

Forma Office 
Comércio de Móveis e 

Interiores Ltda 
CNPJ 

09.813.581/0001-55 

 302.789,00 

71000.064467/
2017-82 

Fornecimento de combustível 
em postos, sendo gasolina 
comum, para o abastecimento 
dos veículos, pertencentes a 
frota do MDS 

Secretaria de Pessoal, Ensino, Saúde 
e Desporto do Hospital das Forças 

Armadas 
Ata de Registro de Preços do  
Pregão Eletrônico n.º 04/2017 

Brasal Combustíveis 
Ltda 

CNPJ 
00.097.626/0001-68 

72.711,10  
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Processo Objeto Órgão e Pregão Empresa Valor () 

71000.055360/
2017-43 

Contratação de empresas para o 
fornecimento de materiais 
permanentes (10 frigobares e 
05 refrigeradores). 

Prefeitura Militar Brasília/ 
Ministério da Defesa 

Atas de Registro de Preços do 
Pregão Eletrônico nº 06/2016 

Office do Brasil 
Importação e 

Exportação Eireli - 
EPP 

CNPJ 
11.094.173/0001-32 

J. L. do B. Guimarães - 
JBX Produtos Eireli 

CNPJ 
15.733.417/0001-30 

 18.485,40 

71000.081540/
2017-81 

Aquisição de móveis, 
destinados a atender a 
padronização mobiliária da 
Secretaria de Gestão e 
Avaliação da Informação/SAGI 
do MDS. 

Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes - DNIT  

Ata de Registro de Preços do  
Pregão Eletrônico n.º 448/2016 

Forma Office 
Comércio de Móveis e 

Interiores Ltda 
CNPJ 

09.813.581/0001-55 

298.936,00  

71000.078436/
2017-17 

Aquisição de móveis, 
destinados a atender a 
padronização mobiliária da 
Subsecretaria de Assuntos 
Administrativos do MDS 

Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes - DNIT  

Ata de Registro de Preços do  
Pregão Eletrônico n.º 448/2016 

Forma Office 
Comércio de Móveis e 

Interiores Ltda 
CNPJ 

09.813.581/0001-55 

 303.975,00 

71000.081830/
2017-24 

Aquisição de móveis, 
destinados a atender a 
padronização mobiliária da 
Secretaria de Gestão e 
Avaliação da Informação/SAGI 
ddo MDS. 

Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes - DNIT  
Ata de Registro de Preços do Pregão 

Eletrônico n.º 448/2016 

Forma Office 
Comércio de Móveis e 

Interiores Ltda 
CNPJ 

09.813.581/0001-55 

220.555,00  

71000.081529/
2017-11 

Aquisição de móveis, 
destinados a atender a 
padronização mobiliária da 
Secretaria de Gestão e 
Avaliação da Informação/SAGI 
do MDS. 

Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes - DNIT  
Ata de Registro de Preços do Pregão 

Eletrônico n.º 448/2016 

Forma Office 
Comércio de Móveis e 

Interiores Ltda 
CNPJ 

09.813.581/0001-55 

 22.065,00 

PROCESSOS INSTRUÍDOS E 
FINALIZADOS:  

25 TOTAL (R$) 6.219.978,50 
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Anexo 5 - Relatório de Inexigibilidade - Artigo 25 da Lei Nº 8.666/93 
 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO - 2017 (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – Caput do Artigo 25 da Lei Nº 8.666/93) 

UASG: 550005 - COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - CGLC/MDS 

Processo 
Inex 
Nº 

Objeto Qtd Empresa Enquadramento 
Valor  
Total 

71000.036457/2017-57 1 

Contratação, por meio de 
Inexigibilidade de Licitação, dos 
produtos da Empresa Zênite 
Informações e Consultoria S/A 

1 
ZÊNITE INFORMAÇÕES E 

CONSULTORIA S/A 
CNPJ: 86.781.069/0001-15 

Caput do Art. 25 da 
Lei 8.666/93 

7.989,93 

71000.011301/2016-82 2 

Contratação de empresa 
especializada para aquisição de 
aparelhos telefônicos digitais. 
(DIGITRO S/A). 

8 
DIGITRO TECNOLOGIA S.A. 

 CNPJ: 83.472.803/0001-76 
Caput do Art. 25 da 

Lei 8.666/93 
9.134,00 

71000.036232/2017-09 3 

Contratação de empresa 
especializada para prestação dos 
serviços de hospedagem, 
distribuição e monitoramento 
 de conteúdo em áudio produzido 
pelo Ministério do Desenvolvimento 
Social (Rádio Web). 

1 

AGENCIA RADIOWEB DE 
PRODUÇÃO JORNALÍSTICA 
SOCIEDADE SIMPLES-EPP 
CNPJ nº 07.402.383/0001-73 

Caput do Art. 25 da 
Lei 8.666/93 

600.000,00 

 71000.049229/2017-47 4 

Contratação de prestação de serviços 
de suporte técnico, atualização de 
versões e garantia para o Appliance 
Teradata 2750. 

1 
TRDT BRASIL TECNOLOGIA 

LTDA 
CNPJ: 08.844.348/0001-77 

Caput do Art. 25 da 
Lei 8.666/93 

1.406.271,08 

TOTAL GERAL DE PROCESSOS INSTRUÍDOS E 
FINALIZADOS: 

04 TOTAL GERAL (R$):  2.023.395,01 

 

             Obs.: Total de alterações nos Termos de Referência: 06 alterações.  
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Anexo 6 – Relatório dos Contratos Vigentes em 2017 Exceto Tecnologia da Informação 

 

Qt 
Cont 

Nº 

Cont 
Ano 

Nº Processo Contratada Objeto 
Início da 
vigência 

Fim da 
vigência 

Valor global 
vigente 

1 34 2007 71000.008756/2006-49 
Conbral-par 
empreendimentos e 
participações ltda 

Locação de imóvel localizado no saan, qd.4, lote 
916 - asa norte 

17/10/2007 17/10/2018  716.097,71 

2 23 2011 71000.060348/2011-65 

Companhia de 
Saneamento 
Ambiental do 
Distrito Federal - 
CAESB 

Abastecimento de água e esgoto SAAN 06/09/2011 indeterminado  61.080,47 

3 39 2012 71000.047434/2012-63 
Investcar Veiculos 
LTDA 

Locação de veículos de pequeno, médio e grande 
porte 

10/08/2012 10/02/2018  164.594,40 

4 59 2012 71010.000543/2011-17 
Realy produções e 
eventos ltda.- ME 

Acompanhamento taquigráfico e registro de 
reuniões com gravação e degravação de cd, dvd 
etc. 

26/11/2012 26/11/2018  731.108,84 

5 4 2013 71000.077871/2011-21 
Sefix Empresa de 
Segurança Ltda. 

Vigilância Armada e Desarmada 01/02/2013 01/02/2018  2.286.626,04 

6 8 2013 71000.041831/2012-21 
Empresa Brasil de 
Comunicação S/A - 
EBC 

Publicidade legal 16/03/2013 16/03/2018  324.672,00 

7 17 2013 71000.025149/2013-72 
Call Tecnologia e 
serviços ltda. 

Telemarketing destinados à central de 
relacionamento do MDS 

16/05/2013 16/05/2018  8.062.423,65 

8 21 2013 71000.017763/2012-80 
Informe 
Comunicação 
Integrada SS Ltda. 

Assessoramento em comunicação e imprensa e 
relações públicas 

11/06/2013 11/06/2018  13.734.433,81 

11 46 2013 71000.028886/2012-46 

Companhia 
Urbanizadora da 
Nova Capital do 
Brasil - Novacap 

Assessoria e consultoria técnica dos projetos 
arquitetônicos dos anexos aos Bloco C 

20/11/2013 20/11/2018  417.337,60 
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Qt 
Cont 

Nº 

Cont 
Ano 

Nº Processo Contratada Objeto 
Início da 
vigência 

Fim da 
vigência 

Valor global 
vigente 

12 48 2013 71000.017865/2012-03 

J & M Comércio e 
Serviços de 
Telecomunicações 
Ltda - EPP 

Televisão por assinatura, com 10 pontos. 26/11/2013 26/11/2018  40.272,00 

13 52 2013 71000.060564/2013-72 

Empresa de 
Tecnologia e 
Informações da 
Previdência Social - 
Dataprev 

Tecnologia da informação e consultoria técnica 
para cruzamento de dados do CadUnico 

20/12/2013 20/12/2018  1.500.000,00 

14 53 2013 71000.107621/2013-94 
Telefônica Brasil 
S.A. 

Serviço telefônico Fixo Comutado na modalidade 
Local, através de entroncamento digital 

31/12/2013 31/12/2018  318.288,00 

15 
4-
MPS 

2014 71000.035695/2017-45 
Cidade Serviços e 
Mão de Obra 
Especializada LTDA 

Contratação de empresa prestadora de serviços 
capacitada a operacionalizar os procedimentos e 
rotinas de Ouvidoria. 

16/01/2014 15/01/2019  6.558.807,09 

16 10-A 2014 71000.042874/2013-13 
Carmona & Teixeira 
Ltda ME 

Chaveiro, com reposição de peças 27/02/2014 27/02/2018  45.820,00 

17 38 2014 71000.009126/2014-00 
W&E Serviços 
Técnicos Ltda. - EPP 

Controle de pragas e vetores, desinsetização e 
desratização das dependências do MDSA 

23/05/2014 23/05/2018  10.901,60 

18 43 2014 71000.021944/2014-72 

Cliama Clínica de 
atendimento 
psicológico a 
crianças especiais 
EIRELI EPP 

Atendimento médico especializado - Suelaine 
Moreira da Costa 

05/06/2014 05/06/2018  84.410,05 

19 45 2014 71000.096008/2013-34 
Centro de Integração 
Empresa Escola - 
CIEE 

Colocação de estagiários 10/06/2014 10/06/2018  12.993,24 

20 48 2014 71000.093075/2013-05 Oi S.A. 
Serviços telefônico fixo comutado (STFC) 
modalidade Discagem Gratuita (DDG) -  0800 

16/06/2014 16/06/2018  3.162.279,32 

22 71 2014 71000.003198/2014-35 
Empresa Brasileira 
de Correios e 
Telégrafos - ECT 

Impressão, manuseio e postagem de 
correspondência padronizada com dados variáveis, 
na modalidade FAC 

27/10/2014 27/10/2018  20.492.788,65 
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Qt 
Cont 

Nº 

Cont 
Ano 

Nº Processo Contratada Objeto 
Início da 
vigência 

Fim da 
vigência 

Valor global 
vigente 

23 76 2014 71000.009082/2014-18 
City Service 
Segurança Ltda 

Serviços continuados  de primeiros socorros 01/12/2014 01/12/2018  2.309.832,31 

24 77 2014 71000.031414/2013-51 
Link Data 
Informática e 
Serviços S.A. 

Suporte técnico e manutenção continuada do 
software de gestão ASI - Módulo almoxarifado  e 
patrimônio 

11/12/2014 11/12/2018  350.750,40 

25 82 2014 71000.011190/2014-42 
Evolução 
Desenvolvimento de 
Sistemas Ltda 

Atualização de versões e suporte técnico avançado 
da licença de uso permanente do software "e-Gab" 

26/12/2014 26/12/2018  96.000,00 

26 
28-
ME 

2014 71000.008683/2016-67 

Engemil Engenharia, 
Empreendimentos, 
Manutenção e 
Instalação Ltda 

Manutenção preventiva, corretiva e operação do 
sistema de ar condicionado tipo água gelada 
(composto de resfriadores do tipo centrífugo com  
capacidade de 750 TR), condicionadores tipo  
fancoils, aparelhos de janela e  split, bem como 
exaustores e ventiladores, com fornecimento de 
peças, materiais de reposição, adequação com 
fornecimento de componentes elétricos, 
hidráulicos e mecânicos, no Bloco A 

30/12/2014 30/12/2018  1.518.835,27 

27 5 2015 71000.015619/2015-51 
Laicom Comércio e 
Serviços Ltda ME 

Manutenção corretiva e preventiva, com 
fornecimento de peças, da frota do MDSA 

03/02/2015 03/02/2018  65.877,00 

28 7 2015 71000.007303/2014-13 
Clip & Clipping Ltda 
EPP 

Monitoramento de rádios, com análise diária e 
mensal de conjuntura e tendências 

02/03/2015 02/03/2018  37.800,00 

29 s/n 2015 71000.015650/2015-92 Imprensa Nacional Publicação de matérias 20/04/2015 indeterminado  1.700.000,00 

30 2 2014 71000.008301/2016-03 
All Tech Elevadores 
e Serviços Ltda EPP 

Manutenção de elevadores, com fornecimento de 
posto de trabalho, materiais, peças, equipamentos 
e mão de obra, manutenção preventiva e corretiva 
para 8 elevadores 

25/04/2015 25/04/2018  334.990,00 

31 9-ME 2015 71000.008389/2016-55 
City Service 
Segurança Ltda 

Prevenção e combate a incêndio e pânico, 
evacuação de área e à prestação de primeiros-
socorros para proteção à vida e ao patrimônio por 
meio de Bombeiro Civil (Brigada de Incêndio) - 
Bloco A 

04/05/2015 04/05/2018  1.162.498,56 
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Qt 
Cont 

Nº 

Cont 
Ano 

Nº Processo Contratada Objeto 
Início da 
vigência 

Fim da 
vigência 

Valor global 
vigente 

32 22 2015 71000.049745/2015-18 Claro S.A. 
Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal 
(SMP) , com fornecimento de aparelhos 

24/07/2015 24/07/2018  319.679,00 

33 29 2015 71000.055504/2015-08 
Abriltour Viagens e 
Turismo Ltda ME 

Locação de veículos, em âmbito nacional, exceto 
DF e entorno, para o transporte de autoridades e 
grupo de trabalho, em serviço, incluindo 
combustível e motorista, sem franquia de km. 
CENTRO-OESTE e SUL  

15/09/2015 15/09/2018  111.600,00 

34 30 2015 71000.055504/2015-08 
Marajó Locação e 
Serviços Ltda ME 

Locação de veículos em âmbito nacional, exceto 
DF e entorno, para o transporte de autoridades e 
grupo de trabalho, em serviço, incluindo 
combustível e motorista, sem franquia de km. 
NORTE 

18/09/2015 18/09/2018  35.013,61 

35 32 2015 71000.007182/2015-82 
Tikinet Edição Ltda 
EPP 

Revisão ortográfica, gramatical e semântica de 
textos em português 

28/09/2015 28/09/2018  25.840,30 

36 34 2015 71000.068320/2015-08 
Empresa Brasileira 
de Correios e 
Telégrafos - ECT 

Serviços dos correios 16/10/2015 16/10/2018  2.094.658,62 

37 40 2015 71000.092963/2014-83 

CLX Incorporadora 
Ltda e PPX 
Empreendimentos 
Imobiliários Ltda 

Locação de imóvel The Union - SMAS Trecho 03, 
cj 01, lojas 01-30, e 01-02-S, 101-108-subsolo 

03/12/2015 03/12/2020  34.080.000,00 

38 41 2015 71000.095797/2015-58 
CEB Distribuição 
S.A. 

Fornecimento de energia elétrica ao SAAN 14/12/2015 14/12/2018  45.000,00 

39 1 2016 71000.069035/2015-04 
Cetro RM Serviços 
Ltda 

Carregador para móveis e equipamentos em geral, 
incluindo montagem e desmontagem de móveis e 
estações de trabalho e encarregado geral. 

06/01/2016 06/01/2019  417.491,88 

40 3 2016 71000.111408/2015-49 
Exact Clean Serviços 
Ltda 

Serviços de limpeza, conservação e higienização, 
com fornecimento de todos os materiais e 
equipamentos 

08/01/2016 03/12/2018  1.425.433,29 

41 4 2016 71000.105392/2015-35 
Fast Automotive e 
Turismo Ltda EPP 

Locação de veículos - região Nordeste 11/01/2016 11/01/2018  64.230,72 

42 5 2016 71000.105402/2015-32 Fast Automotive e Locação de veículos - região Sudeste 01/02/2016 01/02/2018  57.265,04 
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Qt 
Cont 

Nº 

Cont 
Ano 

Nº Processo Contratada Objeto 
Início da 
vigência 

Fim da 
vigência 

Valor global 
vigente 

Turismo Ltda EPP 

43 7 2016 71000.075453/2015-22 
Works Construção e 
Serviços Ltda 

Apoio administrativo e servços auxiliares 24/02/2016 24/02/2018  32.198.276,16 

44 12 2016 71000.016232/2015-12 
Empresa Brasil de 
Comunicação S/A - 
EBC 

Aquisição de duas assinaturas do periódico 
denomimado MÍDIA DIGITAL 

26/02/2016 26/02/2018  18.167,55 

45 19 2016 71000.032593/2016-97 
Over Elevadores 
LTDA 

Revisão, assistência técnica e manutenção 
preventiva e corretiva de elevadores, com 
fornecimento de peças genuínas 

06/06/2016 06/06/2018  9.854,53 

46 24 2016 71000.041105/2016-32 
Dígitro Tecnologia 
S.A. 

Manutenção preventiva e corretiva, de natureza 
comum e de forma contínua, em Centrais de 
Telefonia com seus respectivos softwares básicos, 
incluindo reposição de peças, instalação e 
configuração, das Centrais Privadas de Comutação 
Telefônica (CPCT) 

09/08/2016 09/08/2018  243.931,50 

47 31 2016 71000.008231/2016-85 

Companhia de 
Saneamento 
Ambiental do 
Distrito Federal – 
CAESB 

Serviços públicos de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário e outros serviços - 
Esplanada dos Ministérios, Bloco A, Brasília-DF. 

04/10/2016 indeterminado  372.000,00 

48 34 2016 71000.009402/2016-93 

Companhia de 
Saneamento 
Ambiental do 
Distrito Federal – 
Caesb 

Serviços públicos de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário e outros serviços - SMAS 
Trecho 03. Conjunto 01, Edifício The Union – 
Brasília-DF 

01/11/2016 indeterminado  179.000,00 

49 35 2016 71000.007622/2016-82 
TRDT Brasil 
Tecnologia Ltda 

Suporte técnico, atualização de versões 
e garantia para o ambiente Teradata 

03/11/2016 03/11/2018  830.832,00 

50 39 2016 71000.010243/2016-70 
Tecno2000 Indústria 
e Comércio Ltda 

Serviços de reparação ou substituição de objeto 
adquirido, com assitência técnica 

18/11/2016 18/11/2021 - 

51 48 2016 71000.011478/2016-89 
CEB Distribuição 
S.A. 

Medidor 1 - Energia elétrica, pela 
DISTRIBUIDORA ao CONTRATANTE, para uso 
exclusivo em sua unidade consumidora, 
pertencente ao grupo A - Bloco A 

30/12/2016 indeterminado  1.380.000,00 
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Qt 
Cont 

Nº 

Cont 
Ano 

Nº Processo Contratada Objeto 
Início da 
vigência 

Fim da 
vigência 

Valor global 
vigente 

52 49 2016 71000.011478/2016-89 
CEB Distribuição 
S.A. 

Medidor 1 - Regular os direitos e obrigações das 
PARTES referentes ao uso da REDE ELÉTRICA 

30/12/2016 indeterminado  465.000,00 

53 50 2016 71000.011478/2016-89 
CEB Distribuição 
S.A. 

Medidor 2 - Regular os direitos e obrigações das 
PARTES referentes ao uso da REDE ELÉTRICA 

30/12/2016 indeterminado  320.000,00 

54 51 2016 71000.011478/2016-89 
CEB Distribuição 
S.A. 

Medidor 2 - Energia elétrica, pela 
DISTRIBUIDORA ao CONTRATANTE, para uso 
exclusivo em sua unidade consumidora, 
pertencente ao grupo A 

30/12/2016 indeterminado  1.056.000,00 

55 1 2017 71000.010762/2016-38 
Brasal Combustíveis 
Ltda. 

Combustíveis (gasolina tipo "C comum), 10/01/2017 31/12/2017  62.644,33 

56 2 2017 71000.011576/2016-16 
CEB Distribuição 
S.A. 

The Union -  serviço público de energia elétrica 
CEB 1671.546-2 (medidor 1) e 1671.480-6 
(medidor 2) - The Union 

19/01/2017 19/01/2019  1.001.000,00 

57 3 2017 71000.004125/2017-11 
WR Comercial de 
Alimentos e Servicos 
Ltda - ME 

Serviço contínuo de copeiragem, com o 
fornecimento de materiais de consumo e 
equipamentos 

01/02/2017 02/02/2019  6.800.364,70 

58 4 2017 71000.028564/2016-21 
Transportadora Ney 
das Mudanças Ltda - 
ME 

Serviços de transporte rodoviário de carga, 
intermunicipal e interestadual compreendendo 
bens patrimoniais, veículos automotores e demais 
objetos de propriedade do MDSA, bem como 
mobiliários e bagagens de propriedade de 
servidores 

04/02/2017 31/12/2017  1.619,76 

59 6 2017 71000.049398/2015-15 
Espaço & Forma 
Móveis e Divisórias 
Ltda 

Fornecimento e instalação de painéis, divisórias, 
portas e complementos, forros e luminárias, bem 
como serviços de remanejamento, com execução 
mediante o regime de tarefa 

09/03/2017 31/12/2017  244.118,00 

60 8 2017 71000.009515/2016-99 
Apecê Serviços 
Gerais Ltda 

Serviços de limpeza, asseio e conservação 20/03/2017 20/03/2018  1.784.282,16 
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Qt 
Cont 

Nº 

Cont 
Ano 

Nº Processo Contratada Objeto 
Início da 
vigência 

Fim da 
vigência 

Valor global 
vigente 

61 7 2017 71000.028564/2016-21 
Transportadora Ney 
das Mudanças Ltda - 
ME 

Serviços de transporte rodoviário de carga, 
intermunicipal e interestadual compreendendo 
bens patrimoniais, veículos automotores e demais 
objetos de propriedade do MDSA, bem como 
mobiliários e bagagens de propriedade de 
servidores 

27/03/2017 31/12/2017  1.619,76 

62 11 2017 71000.011493/2016-27 
Forma Office 
Comércio de Móveis 
e Interiores Ltda 

Fornecimento e instalação de painéis, divisórias, 
portas e complementos, forros e luminárias, bem 
como serviços de remanejamento, com execução 
mediante o regime de tarefa. 

02/05/2017 02/05/2018  3.509,00 

63 9 2017 71000.002498/2017-40 
Brasfort - Empresa 
de Segurança Ltda 

Vigilância armada e desarmada, com o emprego 
de equipamentos, EPIs e ferramentas necessárias à 
execução dos serviços 

02/05/2017 02/05/2018  3.283.860,90 

64 10 2017 71000.028564/2016-21 
Transportadora Ney 
das Mudanças Ltda - 
ME 

Serviços de transporte rodoviário de carga, 
intermunicipal e interestadual compreendendo 
bens patrimoniais, veículos automotores e demais 
objetos de propriedade do MDSA, bem como 
mobiliários e bagagens de propriedade de 
servidores 

12/05/2017 31/12/2017  6.176,70 

65 12 2017 71000.033804/2017-90 
4U Digital Comércio 
e Serviços Eireli 

Scanners Digitais (Base Plana) 29/05/2017 25/09/2017  71.000,00 

66 13 2017 71000.010709/2016-37 

Cooperativa de 
Empreendedores 
Rurais de Domingos 
Martins 

Aquisição de Café orgânico 06/06/2017 06/06/2018  79.846,80 

67 14 2017 71000.010705/2016-59 

Synapse Brasil 
Soluções em 
Tecnologia Ltda - 
ME 

Ferramenta online de hospedagem ilimitada, 
publicação e compartilhamento de áudio 
(SoundCloud) 

09/06/2017 09/06/2018  1.560,00 

68 16 2017 71000.018585/2017-19 

Channel Produções e 
Eventos Nacionais e 
Internacionais Ltda 
EPP 

Realização do evento da Oficina Regional do 
Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional (SISAN), a se realizar nos dias 29 e 30 
de junho de 2017, 

23/06/2017 30/09/2017  104.820,00 
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em São Paulo 

69 18 2017 71000.033029/2017-72 

Engemil Engenharia, 
Empreendimentos, 
Manutenção e 
Instalações Ltda.  

Serviços não continuados de fornecimento, 
instalação e manutenção de persianas e painéis de 
PVC 

28/06/2017 28/06/2018  370.903,10 

70 19 2017 71000.028564/2016-21 
Transportadora Ney 
das Mudanças Ltda - 
ME 

Transporte rodoviário de carga, intermunicipal e 
interestadual compreendendo bens patrimoniais, 
veículos automotores e demais objetos de 
propriedade do MDS, bem como mobiliários e 
bagagens de propriedade de servidores 

30/06/2017 31/12/2017  2.058,90 

71 20 2017 71000.049398/2015-15 
JR Comércios e 
Vidros Ltda - ME 

Fornecimento e a instalação de painéis, divisórias, 
portas e complementos, forros e luminárias, bem 
como serviços de remanejamento, com execução 
mediante o regime de tarefa, para atender às 
necessidades do MDS 

06/07/2017 31/12/2017  14.856,00 

72 21 2017 71000.028564/2016-21 
Transportadora Ney 
das Mudanças Ltda - 
ME 

Transporte rodoviário de carga, intermunicipal e 
interestadual compreendendo bens patrimoniais, 
veículos automotores e demais objetos de 
propriedade do MDS, bem como mobiliários e 
bagagens de propriedade de servidores 

12/07/2017 31/12/2017  3.942,00 

73 22 2017 71000.028564/2016-21 

 
 Transportadora Ney 
das Mudanças Ltda - 
ME 

Transporte rodoviário de carga, intermunicipal e 
interestadual compreendendo bens patrimoniais, 
veículos automotores e demais objetos de 
propriedade do MDS, bem como mobiliários e 
bagagens de propriedade de servidores 

26/07/2017 30/09/2017  1.484,78 

74 23 2017 71000.049398/2015-15 
Espaço & Forma 
Móveis e Divisórias 
Ltda 

Fornecimento e instalação de painéis, divisórias, 
portas e complementos, forros e luminárias, bem 
como serviços de remanejamento, com execução 
mediante o regime de tarefa 

27/07/2017 31/12/2017  154.397,00 
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75 25 2017 71000.020134/2017-41 
Alto Rellevo 
Produtora  de 
Eventos Eireli EPP 

 Oficina Regional do Sistema Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), a se 
realizar nos dias 03 e 04 de agosto de 2017, em 
Porto Alegre, 

28/07/2017 04/10/2017  95.900,00 

76 24 2017 71000.008846/2016-10 
Telefônica Brasil 
S.A. 

Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) Fixo-
Fixo e Fixo-Móvel, para comunicação de voz nas 
modalidades Longa Distância Nacional LDN e 
Longa Distância Internacional (LDI) 

02/08/2017 02/08/2018  107.188,56 

77 26 2017 71000.031806/2017-44 
DF Turismo e 
Eventos LTDA-ME 

Oficina Regional do Sistema Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), a se 
realizar nos dias 31 de agosto e 01 de setembro de 
2017, em Recife-PE 

29/08/2017 01/12/2017  112.900,00 

78 27 2017 71000.049398/2015-15 
Espaço & Forma 
Móveis e Divisórias 
Ltda 

Fornecimento e instalação de painéis, divisórias, 
portas e complementos, forros e luminárias, bem 
como serviços de remanejamento, com execução 
mediante o regime de tarefa 

08/09/2017 31/12/2017  50.628,00 

79 28 2017 71000.028564/2016-21 
Transportadora Ney 
das Mudanças Ltda - 
ME 

Serviços de transporte rodoviário de carga, 
intermunicipal e interestadual compreendendo 
bens patrimoniais, veículos automotores e demais 
objetos de propriedade do MDS, bem como 
mobiliários e bagagens de propriedade de 
servidores 

13/09/2017 31/12/2017  1.619,76 

80 29 2017 71000.019259/2017-29 Samio Bandeira ME 

Fornecimento e entrega diária, inclusive nos fins 
de semana e feridaos, de jornais e revistas, versões 
impressas e eltrônica, semanais eou de 
periodicidade maior, no Ministério do 
Desenvolvimento Social e nas residências Oficiais, 
com fornecimento de senhas de acesso on-line de 
todos os periódicos que contremplam tal 
funcionalidade 

21/09/2017 21/09/2018 
 113.591,75 
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81 30 2017 71000.032024/2017-22 

Equipe Channel 
Produções e Eventos 
Nacionais e 
Internacionais Ltda 
ME 

Planejamento, organização, execução e 
acompanhamento de todas as atividades de 
infraestrutura logística e operacionais necessárias à 
realização da Oficina Regional do Sistema 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
(SISAN) – dias 28 e 29/09/2017, em Campo 
Grande/MS, para 120 participantes, contemplando 
as atividades e serviços de locação de 
equipamentos, serviços de montagem e 
desmontagem, alimentação dos participantes, 
hospedagem, transporte, recursos materiais e 
humanos para recepção, serviços de apoio 

22/09/2017 29/12/2017  85.200,00 

82 31 2017 71000.058860/2017-37 
Voetur Turismo e 
representações 
LTDA 

Agenciamento de viagens para voos regulares 
internacionais e domésticos não atendidos pelas 
companhias aéreas credenciadas, destinados aos 
órgãos e entidades da Administração Pública 
Federal 

26/09/2017 26/09/2018  312.730,90 

83 32 2017 71000.041852/2016-71 

Engemil Engenharia, 
Empreendimentos, 
Manutenção e 
Instalações Ltda.  

Instalação, operação, manutenção preventiva, 
preditiva e corretiva das instalações, dos sistemas, 
dos equipamentos e de aparelhos de ar 
condicionado, com fornecimento de mão de obra, 
matriais e serviços eventuais nos edifícios 
administrativos pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social - MDS, em Brasília - DF 

04/10/2017 04/10/2018 2.745.986,88 

84 33 2017 71000.049398/2015-15 

Espaço & Forma 
Móveis e Divisórias 
Ltda 

Fornecimento e instalação de painéis, divisórias, 
portas e complementos, forros e luminárias, bem 
como serviços de remanejamento, com execução 
mediante o regime de tarefa. 

09/10/2017 31/12/2017  308.875,00 

85 35 2017 71000.032010/2017-17 
Alto Rellevo 
Produtora de Eventos 
EIRELI EPP 

Realização da Oficina Regional do Sistema 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
(SISAN) – a se realizar nos dias 26 e  27 de 
outubro de 2017, em Manaus/AM. 

23/10/2017 31/12/2017  915.000,00 

86 37 2017 71000.034096/2017-12 
LAVAPUL - Lava a 
Jato por Pulverização 

Limpeza/lavagem a seco, sem locação de mão de 
obra, para a frota de veículos oficiais do MDS, 

30/10/2017 30/10/2018  11.627,40 
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LTDA composta de veículos básicos, executivos e 
utilitários. 

87 38 2017 71000.056264/2017-12 
Barcelô Eventos 
EIRELI - ME 

Organização da realização de reuniões relativas à 
Presidência Pro Tempore 
brasileira do MERCOSUL, no período de 07 a 10 
de novembro de 2017, em Brasília, Distrito 
Federal 

31/10/2017 31/12/2017  27.678,00 

88 39 2017 71000.011464/2016-65 

QUALITY-MAX 
Serviços em Gestão e 
Administração de 
Locação de Mão de 
Obra Especializada 
LTDA 

Prestação de serviço de ascensorista nas 
dependências da edificação do bloco "A", 
localizado na Esplanada dos Ministérios — 
Brasília/DF 

01/11/2017 01/11/2018  153.000,00 

89 40 2017 71000.098378/2016-59 
DKS Promoções e 
Eventos Ltda - EPP 

Serviços de tradução/intérprete de LIBRAS  01/11/2017 01/11/2018  118.186,79 

90 41 2017 71000.011646/2016-36 
Adriana Rosa de 
Souza Guedes 
03429631556 

Manuseio de correspondências diversas e materiais 
publicitários, pertencentes a este Ministério, 
compreendendo o envelopamento, etiquetagem, 
triagem, carimbagem, dobragem em 
aproximadamente 24.960 (vinte e quatro mil e 
novecentos e sessenta) objetos. 

08/11/2017 31/12/2017  4.989,50 

91 44 2017 71000.040914/2017-16 

Sete Serviços 
Empresariais e 
Treinamentos 
Especializados 
LTDA-ME 

Organização do evento "11ª Conferência Nacional 
de Assistência Social", em Brasília, Distrito 
Federal  

27/11/2017 31/12/2017  1.873.900,00 

92 45 2017 71000.044756/2017-65 
RD7 Produções de 
Eventos Inteligentes 
EIRELI-ME 

Realização do "II encontro Nacional de Gestores 
de Bancos de Alimentos" a ser realizado nos dias 
30 de novembro e 01 de dezembro de 2017, em 
Brasília, Distrito Federal. 

27/11/2017 31/12/2017  126.010,50 
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93 47 2017 71000.049398/2015-15 
Espaço & Forma 
Móveis e Divisórias 
Ltda 

Fornecimento e a instalação de painéis, divisórias, 
portas e complementos, forros e luminárias, bem 
como serviços de remanejamento, com execução 
mediante o regime de tarefa. 

30/11/2017 30/04/2018  392.480,00 

94 48 2017 71000.049398/2015-15 
Espaço & Forma 
Móveis e Divisórias 
Ltda 

Fornecimento e a instalação de painéis, divisórias, 
portas e complementos, forros e luminárias, bem 
como serviços de remanejamento, com execução 
mediante o regime de tarefa. 

30/11/2017 30/04/2018  25.545,00 

95 49 2017 71000.049398/2015-15 
Espaço & Forma 
Móveis e Divisórias 
Ltda 

Fornecimento e a instalação de painéis, divisórias, 
portas e complementos, forros e luminárias, bem 
como serviços de remanejamento, com execução 
mediante o regime de tarefa. 

30/11/2017 30/04/2018  368.465,00 

96 50 2017 71000.049398/2015-15 
Espaço & Forma 
Móveis e Divisórias 
Ltda 

Fornecimento e a instalação de painéis, divisórias, 
portas e complementos, forros e luminárias, bem 
como serviços de remanejamento, com execução 
mediante o regime de tarefa. 

30/11/2017 30/04/2018  499.450,00 

97 51 2017 71000.040467/2017-97 

Engemil Engenharia, 
Empreendimentos, 
Manutenção e 
Instalação Ltda 

Instalação, operação, manutenção preventiva, 
preditiva e corretiva das instalações, dos sistemas 
e dos equipamentos do edificio Bloco"A" da 
Esplanada dos Ministérios em Brasília — DF, com 
fornecimento de mão de obra, materiais e serviços 
eventuais 

01/12/2017 01/12/2018  5.455.357,00 

98 52 2017 71000.011646/2016-36 
Adriana Rosa de 
Souza Guedes 
03429631556 

Manuseio de correspondências diversas e materiais 
publicitários, pertecentes a este Ministério, 
compreendendo o envelopamento, etiquetamento, 
triagem, carimbagem, dobragem em 
aproximadamente 48.000 (quarenta  oito mil) 
objetos 

08/12/2017 08/12/2018  9.595,20 

99 53 2017 71000.042375/2017-41 
Over Elevadores 
LTDA - ME 

Serviços continuados de revisão, assistência 
técnica e manutenção preventiva e corretiva, com 
o fornecimento de peças, componentes e outros 
materiais necessários, genuínos dos respectivos 
fabricantes, para elevadores instalados em sedes 
do MDS 

14/12/2017 14/12/2018  41.580,00 
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100 54 2017 71000.036232/2017-09 

Agência Radioweb 
DF Produção 
Jornalística 
Sociedade Simples 

Serviços de hospedagem, distribuição e 
monitoramento de conteúdo em áudio produzido 
pelo Ministério do Desenvolvimento Social 

15/12/2017 15/12/2018  570.000,00 

101 55 2017 71000.076604/2017-21 
Peugeot Citroën do 
Brasil Automóveis 
Ltda 

Aquisição de veículos, compreendendo 
fornecimento e assistência técnica, através de 
concessionária do fabricante no período de 
garantia. Os veículos deverão ser fornecidos, com 
garantia e assistência técnica, através de 
concessionária do fabricante, no mínimo de 02 
(dois) anos após recebimento definitivo 

21/12/2017 19/02/2018  265.776,00 

102 56 2017 71000.075059/2017-56 
Forma Office 
Comércio de Móveis 
e Interiores Ltda 

Fornecimento e a instalação de painéis, divisórias, 
portas e complementos, forros e luminárias, bem 
como serviços de remanejamento, com execução 
mediante o regime de tarefa. 

22/12/2017 21/03/2018  302.789,00 

103 57 2017 71000.003104/2016-90 
Fields Comunicação 
Ltda 

Publicidade, por intermédio de agência de 
propaganda, compreendendo o conjunto de 
atividades realizadas integradamente que tenham 
por objetivo o estudo, o planejamento, a 
conceituação, a concepção, a criação, a execução 
interna, a intermediação, e a supervisão da 
execução externa e a distribuição de ações 
publicitárias da Contratante junto a públicos de 
interesse 

27/12/2017 27/12/2018  30.000.000,00 

104 58 2017 71000.081529/2017-11 
Forma Office 
Comércio de Móveis 
e Interiores Ltda 

Fornecimento de mobiliários conforme descrito no 
Termo de Referência, e nos grupos 1 e 2 da ARP, 
que compõe o Edital de Pregão Eletrônico SRP n° 
448/2016 

28/12/2017 28/03/2018  390.084,00 

105 60 2017 71000.068605/2017-01 

TAHITI 
Comunicação Visual 
Comércio 
Importação e 
Exportação Ltda. 

Aquisição de telas de projeção eletrônica 29/12/2017 29/07/2018  3.750,00 
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Anexo 7 - Relatório de Contratos de Tecnologia da Informação Vigentes em 2017 

 

QTD Nº Ano Processo Empresa Objeto 
Início da 
vigência 

Fim da 
vigência 

Vlr global vigente 

1 9 2013 71000.036646/2012-15 
Algar Tecnologia e Consultoria 
S.A. 

Suporte presencial e remoto aos usuários de solução de TI 18/02/2013 18/02/2018  1.345.572,38 

2 25 2013 71000.077899/2012-49 
Serviço Federal de Processamento 
de Dados - SERPRO  

Armazenamento e Data Center 19/07/2013 19/07/2018 68.176.177,20 

3 6 2014 71000.106231/2013-05 
Maxtera Tecnologia, Sistemas e 
Comércio Ltda 

Serviços especializados de Operação Assistida e 
Transferência de conhecimento para ambiente analítico 

06/02/2014 06/02/2019  4.596.000,00 

4 30 2014 71000.087413/2013-61 
Datainfo Soluções em Tecnologia 
da Informação Ltda 

Administração de dados e de banco de dados - firewall e 
proxy 

13/05/2014 13/05/2018  3.262.000,00 

5 31 2014 71000.107848/2013-30 Oracle do Brasil Sistemas Ltda 
Atualização de versões e suporte técnico de produtos 
Oracle 

16/05/2014 16/05/2018  918.616,02 

6 56 2014 71000.034986/2014-73 
IBM Brasil - indústria , máquinas 
e serviços ltda 

Suporte técnico, atualização de versões e renovação de 
licença 

08/08/2014 08/08/2018  281.160,00 

7 65 2014 71000.097545/2014-82 
Toccato Tecnologia em Sistemas 
Ltda 

Fornecimento de solução de TI do tipo Data Discovery 02/10/2014 02/10/2018  1.358.822,58 

8 80 2014 71000.084615/2013-51 
Business to Business Integration 
Brasil Ltda 

Prestação de serviços de TIC, de suporte à administração, 
operacionalização e manutenção dos datacenters e 
infraestrutura computacional do MDS 

31/12/2014 31/03/2018  954.469,56 

9 17 2015 71000.132141/2014-42 
Hitachi Data Systems do Brasil 
Ltda 

Manutenção preventiva e corretiva, com substituição de 
componentes, para Storage Hitachi Virtual Storage 
Platform 

22/06/2015 22/06/2018  291.522,24 

10 23 2015 71000.129838/2014-36 
Softline Internacional Brasil 
Comércio e Licenciamento de 
Software Ltda 

Fornecimento continuado de Direito de Uso de Licença de 
software temporário  Microsoft para estações de trabalho e 
estações servidoras, em modalidade de subscrição por 12 
meses 

23/07/2015 23/07/2018  1.729.413,45 

11 35 2015 71000.047843/2015-11 
IBM Brasil - indústria , máquinas 
e serviços ltda 

Assistência técnica com suporte técnico especializado para 
manutenção corretiva e preventiva, substituição de 
componentes, para o equipamento IBM Z10 BC 2098 - E10 

29/10/2015 29/10/2018  360.324,12 

12 39 2015 71000.122899/2014-72 
Printmax Gerenciamento de 
Documentos Eireli 

Outsourcing de impressão 01/12/2015 01/12/2018  1.014.883,50 

13 42 2015 71000.022010/2014-58 NCT Informática Ltda 
Fornecimento de solução padronizada em rede sem fio com 
garantia de 36 meses, com suporte e manutenção 

16/12/2015 16/12/2018  1.008.535,00 

14 8 2016 71000.075569/2013-08 M.I. Montreal Informática S.A. Apoio à gestão e fiscalização de contratos de TI e à gestão 25/02/2016 25/02/2018  9.383.585,09 
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de processo de software, dimensionado em HST 

15 10 2016 71000.095540/2015-04 Oracle do Brasil Sistemas Ltda 
Suporte e atualização de licenças do Sistema Gerenciador 
de Banco de Dados Oracle 

09/03/2016 09/03/2018  729.344,67 

16 13 2016 71000.095190/2015-78 
IBM Brasil - indústria , máquinas 
e serviços ltda 

Suporte Técnico para a ferramenta IBM DataStage e 
QualityStage 

30/03/2016 30/03/2018  233.235,18 

17 21 2016 71000.093613/2015-15 
First Decision Tecnologias 
Inovadoras e Informática Ltda. 

Serviços de suporte técnico com atualização de software de 
modelagem de dados 

05/07/2016 05/07/2018  258.000,00 

18 45 2016 71000.009595/2016-82 
N2O Tecnologia da Informação 
Ltda EPP 

Fornecimento de "Solução de gerenciamento de portfolio e 
projetos, contratos administravios, indicadores de 
desempenho e extrator SIAFI, incluindo aquisição de 
licenças de uso e prestação de serviços afins de instalação, 
treinamento de usuários, serviço de suporte técnico e 
manutenção e serviço de apoio estratégico" 

16/12/2016 16/12/2018  7.190.760,00 

19 15 2017 71000.007753/2016-60 Servix Informática Ltda 

Solução Integrada para Armazenamento de dados, 
contemplando instalação, configuração e entrega de 
recursos tecnológicos de hardware com softwares 
embutidos 

14/06/2017 31/12/2017  198.995,00 

20 17 2017 71000.010012/2016-66 
Serviço Federal de Processamento 
De Dados - SERPRO 

Serviços de tecnologia da informação e de gerenciamento 
de conexões à rede INFOVIA Brasília 

27/06/2017 27/06/2018  738.717,60 

21 34 2017 71000.053694/2017-82 
LTA-RH Informática, Comércio, 
Representações 
Ltda 

Aquisição de 30 (trinta) Servidores de Rede. 20/10/2017 23/05/2018  584.970,00 

22 36 2017 71000.046960/2017-11 MBA Tecnologia LTDA 

Serviços de desenvolvimento de aplicativos 
multiplataforma para dispositivos do 
tipo smartphones, tablets, smartwatches, smartTVs e 
sensores inteligentes IoT, abrangendo a manutenção, 
distribuição, monitoramento e assessoria, mensurado 
em Unidades de Serviço Técnico (UST). 

26/10/2017 26/10/2018  2.845.584,00 

23 42 2017 71000.074360/2014-08 
Tecnisys Informática e Assessoria 
Empresarial LTDA 

Prestação de serviços de Subscrições de Licenças de 
Software SUSE LINUX, incluindo atendimento as 
demandas, serviços de manutenção e suporte técnico 

08/11/2017 08/11/2018  1.171.055,00 

24 43 2017 71000.053702/2017-91 Torino Informática Ltda 
Aquisição de notebooks ultrafinos híbridos, contemplando 
entrega, assistência técnica e garantia 

10/11/2017 18/05/2018  280.840,00 

25 46 2017 71000.066754/2017-27 
Gartner do Brasil Serviços de 
Pesquisa LTDA 

Contratação de serviços técnicos especializados de pesquisa 
e aconselhamento imparcial em tecnologia da informação, 
com serviços de análise especializados, bem como, serviços 
complementares de apoio à consulta, interpretação e 
aplicação das informações contidas nas referidas bases. 

27/11/2017 27/11/2018  530.853,00 

26 59 2017 71000.049229/2017-47 TRDT Brasil Tecnologia Ltda Serviços de Suporte técnico, atualização de versões e 29/12/2017 29/12/2018  1.406.271,08 
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garantia para o Appliance Teradata 2750 

27 61 2017 71000.010921/2016-02 
Infosec Tecnologia da Informação 
Ltda. 

Fornecimento e instalação de Solução de Auditoria e 
Gerenciamento de Serviços do AD (Microsoft Active 
Directory), Servidor de Arquivos (Microsoft File Server), 
Correio Eletrônico (Microsoft Exchange Server), Solução 
de Portal de Permissionamento Automático, Solução de 
Classificação de Dados Sensiveis e Solução de Análise em 
tempo real e prevenção de comportamentos suspeitos, 
incluindo, treinamento para operacionalização do software, 
bem como execução de serviços de planejamento, 
implementação e testes, além de transferência de 
conhecimentos e operação assistida, com garantia 
(manutenção e suporte técnico) 

29/12/2017 29/12/2018  2.161.657,00 

28 59 2017 71000.049229/2017-47 TRDT Brasil Tecnologia Ltda 
Serviços de Suporte técnico, atualização de versões e 
garantia para o Appliance Teradata 2750 

29/12/2017 29/12/2018  1.406.271,08 

29 61 2017 71000.010921/2016-02 
Infosec Tecnologia da Informação 
Ltda. 

Fornecimento e instalação de Solução de Auditoria e 
Gerenciamento de Serviços do AD (Microsoft Active 
Directory), Servidor de Arquivos (Microsoft File Server), 
Correio Eletrônico (Microsoft Exchange Server), Solução 
de Portal de Permissionamento Automático, Solução de 
Classificação de Dados Sensiveis e Solução de Análise em 
tempo real e prevenção de comportamentos suspeitos, 
incluindo, treinamento para operacionalização do software, 
bem como execução de serviços de planejamento, 
implementação e testes, além de transferência de 
conhecimentos e operação assistida, com garantia 
(manutenção e suporte técnico) 

29/12/2017 29/12/2018  2.161.657,00 

 


