Anexo A - Alterações dos atributos dos Programas Temáticos do PPA 2016-2019
PROGRAMA: 2077 - Agropecuária Sustentável
Referência
INDICADORES

Unidade de Medida
Data

Variação anual da área com produção orgânica - (Alteração
do Indicador)
Volume de grãos exportados pelos portos do Arco Norte (Alteração do Indicador)

Índice

%

31/12/2015

16,8800

milhão de t

31/12/2015

19,9600

OBJETIVO: 0600 - Aperfeiçoar o Monitoramento Meteorológico e Climático e os Sistemas de
Previsão de Tempo e Clima, com ênfase na disponibilidade dos Dados Históricos e em
Tempo Real.
Órgão Responsável: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Iniciativas

·0502 - Capacitação de 100 multiplicadores no uso eficiente de produtos meteorológicos e climáticos. - (Alteração
da Iniciativa)

Capacitação de 400 multiplicadores no uso eficiente de produtos meteorológicos e climáticos. - (Título original)

·0503 - Implantação de 01 radar meteorológico. - (Alteração da Iniciativa)
Implantação de 03 radares meteorológicos. - (Título original)

·0506 - Elaboração do projeto básico, do edital e execução do pregão eletrônico para posterior construção do edifício
inteligente do INMET. - (Alteração da Iniciativa)

Construção de edifício inteligente para abrigar as atividades técnicas do INMET. - (Título original)

·0507 - Promoção da elaboração de convênio/acordo com o Ministério da Integração Nacional para a instalação de 50
estações agrometeorológicas em polos de agricultura irrigada a ser identificados, em complementação à iniciativa
02C7. - (Alteração da Iniciativa)
Instalação de estações meteorológicas automáticas em polos de agricultura irrigada com foco na otimização e uso
racional da água, por meio de cooperação estabelecida entre o INMET e o Ministério da Integração Nacional. (Título original)

OBJETIVO: 0743 - Promover o conhecimento e elevar a adoção da Agricultura de Baixa Emissão de
Carbono (ABC).
Órgão Responsável: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Iniciativas

·050B - Implantação da metodologia para quantificação do tratamento de dejetos animais realizado no contexto do
Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (ABC). - (Excluída)

OBJETIVO: 1048 - Promover e induzir a transição agroecológica e a produção orgânica e de base
agroecológica, por meio do uso sustentável dos recursos naturais e da oferta e consumo
de alimentos saudáveis.
Órgão Responsável: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Iniciativas

·054O - Apoio financeiro à implantação de núcleos de estudo em agroecologia e produção orgânica, em articulação

com SEAD/CC/PR, MEC, MCTI, MMA, assim como instituições e entidades da sociedade civil e da rede pública
das áreas de ensino, pesquisa e extensão. - (Alteração da Iniciativa)
Apoio técnico e financeiro à implantação e funcionamento de núcleos de estudos em agroecologia e produção
orgânica, em articulação com o MDA, MEC, MCTI, MPA, MMA e instituições e entidades da sociedade civil e da
rede pública das áreas de ensino, pesquisa e extensão. - (Título original)

·0554 - Ampliação da quantidade de produtores habilitados ao acesso a políticas públicas para a produção orgânica
em virtude de inclusão no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos - 20.000 produtores incluídos no cadastro. (Alteração da Iniciativa)
Ampliação da quantidade de produtores habilitados ao acesso a políticas públicas para a produção orgânica em
virtude de inclusão no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos - 33.000 produtores no Cadastro - (Título
original)

·059Z - Realização de campanhas informativas e capacitação de pessoas e instituições, em articulação com o
FNDE/MEC e a rede de produção orgânica, para aumentar a participação de alimentos orgânicos na alimentação
escolar da educação básica. - (Excluída)

·05A1 - Promoção e desenvolvimento da agricultura urbana e periurbana em bases agroecológicas, em articulação
com órgãos e entidades dos governos federal, estaduais e municipais. - (Excluída)

OBJETIVO: 1050 - Incentivar o desenvolvimento econômico e social dos produtores rurais das
classes C e D, em suas diversidades e amplitudes, com vistas à expansão da classe
média rural.
Órgão Responsável: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Metas 2016-2019

·04A9 - Qualificar profissionalmente 60.000 produtores rurais das classes C e D. - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Qualificar profissionalmente 80.000 produtores rurais das classes C e D. - (Meta original)

·04AA - Realizar ações em parceria com instituições públicas e privadas para apoiar e estimular a formação de
cooperativas e associações rurais. - (Alteração da Meta)

Órgão Responsável: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Realizar ações coletivas em parceria com instituições públicas e privadas para criar, estruturar e aumentar o
número de cooperativas e associações rurais. - (Meta original)

OBJETIVO: 1051 - Ampliar a capacidade de armazenagem e promover o abastecimento alimentar e
nutricional, a competitividade do setor, a geração de divisas cambiais e a produção e
disseminação de informações agropecuárias.
Órgão Responsável: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Metas 2016-2019

·04BD - Ampliar em 700.000 toneladas a capacidade estática de armazenagem da Companhia Nacional de
Abastecimento - (Alteração da Meta)

Órgão Responsável: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
185.991,00

Unidade
tonelada

Região Nordeste

168.849,00

tonelada

42.195,00

tonelada

Região Sudeste

165.184,00

tonelada

Região Sul

137.781,00

tonelada

Região Norte

Ampliar em 700.000 toneladas a capacidade estática de armazenagem da Companhia Nacional de Armazenagem (Meta original)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
185.991,00

Unidade
tonelada

Região Nordeste

168.849,00

tonelada

42.195,00

tonelada

Região Sudeste

165.184,00

tonelada

Região Sul

137.781,00

tonelada

Região Norte

PROGRAMA: 2017 - Aviação Civil
OBJETIVO: 0083 - Adequar a capacidade de processamento de aeronaves, passageiros e cargas à
demanda existente e futura, por meio de intervenções nas infraestruturas aeroportuárias
e medidas de gestão.
Órgão Responsável: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·0056 - Aumentar a capacidade da rede de aeroportos do Brasil de modo a possibilitar o processamento de 385

milhões de passageiros, observadas as normas regulamentares de prestação de serviço adequado expedidas pela
ANAC.
Órgão Responsável: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
39.000.000,00

Unidade
unidade

Região Nordeste

84.000.000,00

unidade

Região Norte

39.000.000,00

unidade

177.000.000,00

unidade

46.000.000,00

unidade

Região Sudeste
Região Sul

·0058 - Aumentar a capacidade de processamento de cargas dos terminais de carga aérea para 2,4 milhões de
toneladas, por meio de investimentos públicos e privados.

Órgão Responsável: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
163.000,00

Unidade
tonelada

Região Nordeste

165.000,00

tonelada

Região Norte

353.000,00

tonelada

1.545.000,00

tonelada

174.000,00

tonelada

Região Sudeste
Região Sul

·03ZG - Realizar estudos e investimentos para aumentar a disponibilidade de infraestrutura nos 270 aeroportos
contemplados no Programa de Aviação Regional.

Órgão Responsável: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
31,00

Unidade
unidade

Região Nordeste

64,00

unidade

Região Norte

67,00

unidade

Região Sudeste

65,00

unidade

Região Sul

43,00

unidade

·03ZH - Elaborar o Novo Plano Aeroviário Nacional - PAN.
Órgão Responsável: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil - (Alteração do Órgão)

OBJETIVO: 0084 - Ampliar a oferta do serviço de transporte aéreo regular de passageiros e cargas
por meio de medidas institucionais e incentivos à concorrência.
Órgão Responsável: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·005F - Ampliar para 1.000 o número de rotas servidas por transporte aéreo regular de passageiros e cargas.
Órgão Responsável: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil - (Alteração do Órgão)

·005G - Ampliar para 150 o número de aeroportos atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas.
Órgão Responsável: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil - (Alteração do Órgão)

Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
19,00

Unidade
unidade

Região Nordeste

28,00

unidade

Região Norte

46,00

unidade

Região Sudeste

30,00

unidade

Região Sul

27,00

unidade

Iniciativas

·007N - Promoção da integração do sistema de aviação civil brasileiro no cenário internacional com ênfase na

expansão das capacidades acordadas e nos direitos de tráfego, por ocasião das negociações de Acordos de Serviços
Aéreos. - (Alteração da Iniciativa)
Promoção da integração do sistema de aviação civil brasileiro no cenário internacional com ênfase na expansão
das capacidades acordadas por ocasião das negociações de Acordos de Serviços Aéreos. - (Título original)

OBJETIVO: 0085 - Promover a segurança da aviação civil, ampliando a segurança operacional e a
proteção contra atos de interferência ilícita.
Órgão Responsável: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·005K - Manter, até 2019, o índice anual de acidentes aeronáuticos em nível igual ou melhor que a média mundial,
índice de 0,39 no ano de 2013, considerando acidentes aeronáuticos com fatalidade em operações regulares, por 1
milhão de decolagens.
Órgão Responsável: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil - (Alteração do Órgão)

OBJETIVO: 0086 - Promover o desenvolvimento institucional, regulatório e técnico da aviação civil
brasileira.
Órgão Responsável: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·005P - Formar e/ou capacitar 3.378 profissionais para suprir as demandas decorrentes do crescimento no setor de
aviação civil, bem como atender aos padrões normativos em vigor. - (Alteração da Meta)

Órgão Responsável: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil - (Alteração do Órgão)
Formar e/ou capacitar 3.586 profissionais para suprir as demandas decorrentes do crescimento no setor de aviação
civil, bem como atender aos padrões normativos em vigor. - (Meta original)

·005R - Revisar o marco legal do setor de aviação civil.
Órgão Responsável: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil - (Alteração do Órgão)

Iniciativas

·07H0 - Atuação nos fóruns técnicos da Organização de Aviação Civil Internacional com vistas a conhecer as

tendências e melhores práticas internacionais e promover o aprimoramento constante das políticas regulatórias
brasileiras em aviação civil. - (Nova Iniciativa)

OBJETIVO: 0087 - Aprimorar a eficiência e a segurança operacional do setor por meio do
desenvolvimento e modernização das operações de navegação aérea e da infraestrutura
aeronáutica civil.
Órgão Responsável: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·005T - Ampliar em 40 aeroportos a prestação de serviços de tráfego aéreo e/ou de sistemas de auxílio à navegação,
visando o aumento da segurança operacional e a ampliação da oferta de voos.

Órgão Responsável: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil - (Alteração do Órgão)

Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
9,00

Unidade
unidade

Região Nordeste

7,00

unidade

Região Norte

9,00

unidade

10,00

unidade

5,00

unidade

Região Sudeste
Região Sul

·03ZI - Desenvolver o marco regulatório para as aeronaves remotamente pilotadas visando sua inserção no setor
aéreo de forma segura, harmonizando interesses públicos, privados, científicos e comerciais.

Órgão Responsável: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil - (Alteração do Órgão)

PROGRAMA: 2021 - Ciência, Tecnologia e Inovação
Referência
INDICADORES

Unidade de Medida
Data

Índice

Dispêndio nacional em ciência e tecnologia (C&T) em
relação ao Produto Interno Bruto (PIB) - (Alteração do
Indicador)

%

31/12/2014

1,6700

Dispêndio nacional em pesquisa e desenvolvimento (P&D)
em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) - (Alteração do
Indicador)

%

31/12/2014

1,2700

Número de pedidos de patentes depositados no Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI) por residentes no
país - (Alteração do Indicador)

unidade por ano

31/12/2015

7.247,0000

Participação das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste no
total de pessoal ocupado técnico-científico - (Novo
Indicador)

%

31/12/2015

20,8600

Participação do Brasil em relação ao total mundial em
número de artigos publicados em periódicos indexados pela
Scopus - (Alteração do Indicador)

%

31/12/2015

2,5700

Participação do pessoal ocupado técnico-científico no total de
ocupações - (Novo Indicador)

%

31/12/2015

1,4400

Participação do setor empresarial nos dispêndios nacionais
em pesquisa e desenvolvimento (P&D) - (Alteração do
Indicador)

%

31/12/2014

47,1000

Percentual de empresas industriais com mais de 500 pessoas
ocupadas que inovaram - (Excluído)

%

31/12/2014

47,8000

Percentual de empresas industriais com mais de 500 pessoas
ocupadas que inovaram - média móvel dos últimos quatro
trimestres - (Novo Indicador)

%

31/12/2015

47,5800

Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (FNDCT) investidos nas regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste - (Alteração do Indicador)

%

31/12/2015

27,1000

OBJETIVO: 0403 - Disponibilizar pesquisas, produtos e serviços para a sociedade por meio das
unidades de pesquisa do MCTI.
Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

Metas 2016-2019

·0430 - Expandir o Laboratório de Integração e Testes (LIT) com um prédio para as Câmeras até 2019, para viabilizar
parcialmente a montagem, integração e testes de satélites de grande porte. - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Regionalização da Meta
Região Sudeste

Total
100,00

Unidade
percentual

Expandir, até 2019, a capacidade do Laboratório de Integração e Testes (LIT) para montar, integrar e testar
satélites de grande porte e o uso do LIT para apoio a pesquisa, desenvolvimento e inovação (P,D&I) da indústria. (Meta original)
Regionalização da Meta
Região Sudeste

Total
100,00

Unidade
percentual

OBJETIVO: 0486 - Promover a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação em tecnologias digitais,
componentes e dispositivos eletrônicos.
Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

Iniciativas

·04QB - Estruturação do projeto piloto em cibersegurança. - (Alteração da Iniciativa)
Apoio à formação e (ou) articulação de atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) com foco em segurança
cibernética. - (Título original)

·04QD - Apoio à ampliação ou atualização de infraestrutura de pesquisa e de recursos humanos em centros de
pesquisa e desenvolvimento (P&D), incluindo a capacitação e formação de engenheiros e de profissionais e
pesquisadores em nível de mestrado e doutorado em tecnologias digitais, especialmente nas áreas de componentes e
dispositivos eletrônicos avançados de microeletrônica. - (Alteração da Iniciativa)
Apoio à ampliação ou atualização de infraestrutura de pesquisa e de recursos humanos em centros de pesquisa e
desenvolvimento (P&D), incluindo a capacitação e formação de engenheiros e de profissionais e pesquisadores em
nível de mestrado e doutorado em tecnologias digitais, especialmente nas áreas de componentes e dispositivos
eletrônicos avançados de microeletrônica e segurança cibernética. - (Título original)

·04QH - Articulação de iniciativas e projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em áreas estratégicas de

tecnologias digitais com empresas e centros de pesquisa e desenvolvimento (P&D), com atenção especial à
economia baseada em dados, internet das coisas, digitalização da produção, novos modelos de negócio, governo
digital e demais temas que impactam na transformação digital da economia. - (Alteração da Iniciativa)
Articulação de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em áreas estratégicas de tecnologias digitais com
empresas e centros de pesquisa e desenvolvimento (P&D), especialmente na área de segurança cibernética, internet
das coisas, big data e computação em nuvem. - (Título original)

PROGRAMA: 2022 - Combustíveis
OBJETIVO: 0187 - Qualificar e consolidar a participação da agricultura familiar na cadeia produtiva
do biodiesel por meio do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB).
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·04QQ - Promover a diversificação das matérias-primas adquiridas da agricultura familiar no âmbito do Programa
Nacional de Produção e Uso do Biodiesel.

Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

·04QR - Ampliar a participação da agricultura familiar no Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel PNPB.

Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

·04QS - Promover a inserção de 100% dos Agricultores Familiares participantes do PNPB no Cadastro Ambiental
Rural – CAR.

Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

PROGRAMA: 2024 - Comércio Exterior
Referência
INDICADORES

Unidade de Medida
Data

Índice

Exportação Total de Bens (acumulado em 12 meses) (Alteração do Indicador)

US$ milhão

31/12/2015

190.092,1000

Exportação Total de Serviços (acumulado em 12 meses) (Alteração do Indicador)

US$ milhão

31/12/2015

33.777,5000

Participação Brasileira na Exportação Mundial de Bens (Alteração do Indicador)

%

31/12/2015

1,1592

Participação Brasileira na Exportação Mundial de Serviços (Alteração do Indicador)

%

31/12/2015

0,6888

Participação das Exportações da Indústria de Alta e MédiaAlta Intensidade Tecnológica nas Exportações de Produtos
Industriais - (Alteração do Indicador)

%

31/12/2015

34,4745

Referência
INDICADORES

Unidade de Medida
Data

Taxa de Participação das Exportações Amparadas pelo
Regime Aduaneiro Especial de Drawback em Relação ao
Valor Total das Exportações Brasileiras - (Excluído)

%

Índice

31/12/2014

23,7000

OBJETIVO: 0807 - Aprimorar os instrumentos de apoio creditício oficial às exportações.
Órgão Responsável: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

Metas 2016-2019

·02P9 - Aumentar de 83 para 107 o número de empresas com cobertura do Seguro de Crédito à Exportação (SCE), ao
amparo do Fundo de Garantia à Exportação (FGE) em operações com prazo superior a dois anos.
Órgão Responsável: Ministério da Fazenda - (Alteração do Órgão)

·043N - Ampliar de 6 para 10 o número de países parceiros do Programa Mais Alimentos Internacional.
Órgão Responsável: Ministério do Desenvolvimento Social - (Alteração do Órgão)

OBJETIVO: 0809 - Fomentar a promoção comercial de bens e serviços brasileiros.
Órgão Responsável: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

Iniciativas

·04T6 - Implementação da segunda fase do Invest & Export Brasil (MDIC, MRE e MAPA) que consolida o acervo
de informações sobre oportunidades de comércio exterior e investimentos. - (Alteração da Iniciativa)

Implementação da segunda fase do Projeto Brasil Export (MDIC, MRE e MAPA) que consolida o acervo de
informações sobre oportunidades de comércio exterior e investimentos. - (Título original)

PROGRAMA: 2025 - Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a
Democracia
Referência
INDICADORES

Unidade de Medida
Data

Exportações de equipamentos de telecomunicações (Alteração do Indicador)
Número de domicílios com TV por assinatura - (Alteração
do Indicador)
Percentual de domicílios com posse de televisão de tela fina (Alteração do Indicador)

Índice

US$ milhão FOB

31/12/2014

263,0000

unidade

31/12/2014

20.912.922,0000

%

31/12/2013

45,4600

OBJETIVO: 1020 - Expandir o acesso à internet em banda larga para todos promovendo o uso das
Tecnologias da Informação e Comunicação
Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·048G - Aumentar a velocidade média da banda larga fixa
Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - (Alteração do Órgão)

·048H - Aumentar a proporção de acessos da banda larga móvel (3G/4G) para 90% dos acessos móveis pessoais
Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - (Alteração do Órgão)

Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
91,70

Unidade
percentual

Região Nordeste

89,80

percentual

Região Norte

86,40

percentual

Região Sudeste

91,40

percentual

Região Sul

87,10

percentual

·048I - Ampliar a parcela da população coberta com rede de transporte (backhaul) óptica
Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - (Alteração do Órgão)

·048J - Alcançar 1 milhão de participantes pelos Programas de Inclusão Digital
Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
50.000,00

Unidade
unidade

Região Nordeste

500.000,00

unidade

Região Norte

100.000,00

unidade

Região Sudeste

250.000,00

unidade

Região Sul

100.000,00

unidade

·048K - Implantar 262 cidades digitais
Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
17,00

Unidade
unidade

119,00

unidade

Região Norte

34,00

unidade

Região Sudeste

68,00

unidade

Região Sul

24,00

unidade

Região Nordeste

·048L - Atender 11.000 áreas de vulnerabilidade digital com acesso à internet pelo Programa GESAC
Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
398,00

Unidade
unidade

Região Nordeste

6.515,00

unidade

Região Norte

2.073,00

unidade

Região Sudeste

1.412,00

unidade

602,00

unidade

Região Sul

·04EC - Disponibilizar o serviço de banda larga móvel em todos os municípios do país
Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
100,00

Unidade
percentual

Região Nordeste

100,00

percentual

Região Norte

100,00

percentual

Região Sudeste

100,00

percentual

Região Sul

100,00

percentual

OBJETIVO: 1021 - Viabilizar a implantação da TV Digital com inclusão social
Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·0481 - Implantar a TV Digital em 3.244 municípios, em substituição ao padrão analógico
Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - (Alteração do Órgão)

Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
327,00

Unidade
unidade

Região Nordeste

857,00

unidade

Região Norte

315,00

unidade

1.137,00

unidade

608,00

unidade

Região Sudeste
Região Sul

·0482 - Distribuir conversores digitais para os 100% dos domicílios beneficiários do Programa Bolsa Família
Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
100,00

Unidade
percentual

Região Nordeste

100,00

percentual

Região Norte

100,00

percentual

Região Sudeste

100,00

percentual

Região Sul

100,00

percentual

·0483 - Disponibilizar gratuitamente 24 aplicativos interativos de TV Digital, à população
Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - (Alteração do Órgão)

OBJETIVO: 1022 - Ampliar os serviços de comunicação e expandir a radiodifusão com ênfase no
Sistema Público
Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·048P - Ampliar o número de rádios e televisões educativas em 140 novas estações
Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
12,00

Unidade
unidade

Região Nordeste

72,00

unidade

Região Norte

20,00

unidade

Região Sudeste

24,00

unidade

Região Sul

12,00

unidade

·048Q - Alcançar 90% dos municípios brasileiros, que possuem Instituições de Ensino Superior Públicas, com pelo
menos uma estação de Radiodifusão Educativa

Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - (Alteração do Órgão)

·048R - Ampliar o número de geradoras de televisão comerciais em 55 novas estações
Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - (Alteração do Órgão)

·048S - Ampliar o número de Rádios Comunitárias no país em 400 novas estações
Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste
Região Nordeste
Região Norte
Região Sudeste
Região Sul

Total
32,00

Unidade
unidade

148,00

unidade

36,00

unidade

108,00

unidade

76,00

unidade

·048T - Alcançar 75% dos municípios brasileiros com pelo menos uma estação de Rádio Comunitária
Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - (Alteração do Órgão)

·048U - Disponibilizar os serviços postais de atendimento a 100% dos distritos com população igual ou superior a
500 habitantes

Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - (Alteração do Órgão)

Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
100,00

Unidade
percentual

Região Nordeste

100,00

percentual

Região Norte

100,00

percentual

Região Sudeste

100,00

percentual

Região Sul

100,00

percentual

·048V - Disponibilizar os serviços postais de distribuição postal externa a 97,5% dos distritos com população igual
ou superior a 500 habitantes

Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
96,20

Unidade
percentual

Região Nordeste

99,20

percentual

Região Norte

97,90

percentual

Região Sudeste

99,10

percentual

Região Sul

93,00

percentual

·04MT - Entregar objetos postais, dentro do prazo, em 92,5% das remessas
Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
92,50

Unidade
percentual

Região Nordeste

92,50

percentual

Região Norte

92,50

percentual

Região Sudeste

92,50

percentual

Região Sul

92,50

percentual

OBJETIVO: 1023 - Incentivar a produção nacional e a distribuição de conteúdos digitais criativos
Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·048W - Disponibilizar de forma gratuita ao cidadão 400 aplicativos de utilidade pública
Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - (Alteração do Órgão)

·048X - Viabilizar a consolidação de 10 Arranjos Produtivos Locais-APL Conteúdos Digitais Criativos
Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
2,00

Unidade
unidade

Região Nordeste

2,00

unidade

Região Norte

2,00

unidade

Região Sudeste

2,00

unidade

Região Sul

2,00

unidade

·04S4 - Fomentar a produção de 500 aplicativos nacionais por meio da política de desoneração de smartphones
Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - (Alteração do Órgão)

Iniciativas

·054Y - Promoção do Concurso INOVApps - (Excluída)
OBJETIVO: 1062 - Ampliar a produção e o acesso da sociedade a conteúdos multimídia, de
natureza educativa, artística, cultural, informativa, cientifica e promotores da cidadania,
ofertados de forma colaborativa pela Rede Nacional de Comunicação Pública.
Órgão Responsável: Presidência da República

Iniciativas

·05GA - Contribuição para o acesso universal às políticas públicas por meio da TV Digital Interativa - (Alteração da
Iniciativa)

Contribuição para o acesso universal às políticas públicas por meio da TV Digital Interativa com a implantação do
Programa BRASIL 4D - (Título original)

OBJETIVO: 1135 - Promover a inovação, o desenvolvimento tecnológico e a competitividade da
indústria nacional de telecomunicações
Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·04IJ - Ampliar para 70% a proporção de modelos de smartphone com tecnologia 4G produzidos no Brasil, dentre os
beneficiados pela “Lei do Bem”

Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - (Alteração do Órgão)

·04IK - Aumentar em 20% a quantidade de habilitações de produtos de telecomunicações produzidos no Brasil
cumprindo o Processo Produtivo Básico

Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - (Alteração do Órgão)

·04IL - Gerar 80 registros de patentes de produtos desenvolvidos com apoio do Fundo para o Desenvolvimento
Tecnológico das Telecomunicações – Funttel

Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - (Alteração do Órgão)

·04IM - Chegar a 20 milhões de acessos do tipo máquina a máquina
Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - (Alteração do Órgão)

Iniciativas

·05W2 - Apoio à participação de empresas e instituições do setor de telecomunicações do país em eventos
internacionais do setor - (Excluída)

PROGRAMA: 2078 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade
Referência
INDICADORES

Unidade de Medida
Data

Índice

Área de floresta pública federal sob regime de concessão
florestal - (Novo Indicador)

ha

31/12/2016

1.018.000,0000

Percentual da área de floresta pública concedida - (Excluído)

%

01/07/2014

0,0200

Percentual da área de propriedades rurais cadastradas e em
monitoramento no Cadastro Ambiental Rural - CAR (Alteração do Indicador)

%

30/05/2015

53,5600

OBJETIVO: 1078 - Reduzir ameaça à extinção de espécies da biodiversidade brasileira, recuperar
suas populações e promover o conhecimento e o uso sustentável.
Órgão Responsável: Ministério do Meio Ambiente

Iniciativas

·053U - Avaliação do estado de conservação e das vulnerabilidades das espécies da fauna e da flora brasileira
ameaçadas de extinção, elaboração e implementação da estratégia nacional para conservação das espécies ameaçadas
e dos planos de ação. - (Alteração da Iniciativa)
Avaliação do estado de conservação e das vulnerabilidades das espécies da fauna e da flora brasileira ameaçadas
de extinção, elaboração e implementação dos planos de ação. - (Título original)

·0541 - Harmonização das políticas de gestão do uso da biodiversidade entre os entes da federação. - (Excluída)
·0542 - Revisão e atualização do arcabouço legal aplicável ao controle de introdução e reintrodução de espécies

exóticas e elaboração de publicação sobre espécies exóticas invasoras por ambiente (marinho, águas continentais e
terrestre)" - (Excluída)

·0543 - Desenvolvimento e implementação de planos de prevenção, controle e monitoramento de espécies exóticas
invasoras - (Alteração da Iniciativa)

Desenvolvimento e implementação de planos de controle para prevenção, detecção precoce, erradicação, e
monitoramento de espécies exóticas invasoras. - (Título original)

OBJETIVO: 1065 - Contribuir para a conservação do meio ambiente por meio da elevação de renda
e inclusão social e produtiva.
Órgão Responsável: Ministério do Meio Ambiente

Iniciativas

·0519 - Cadastramento e entrega pela Secretaria do Patrimônio da União de 2000 Termos de Autorização de Uso
Sustentável (TAUS) às famílias ribeirinhas, com vistas à adesão ao Programa Bolsa Verde. - (Alteração da
Iniciativa)
Cadastramento e entrega pela Secretaria de Patrimônio da União de termos de autorização de uso sustentável às
famílias ribeirinhas e adesão de 8000 famílias ao programa Bolsa Verde. - (Título original)

OBJETIVO: 1066 - Ampliar a produção florestal sustentável e o conhecimento sobre as florestas
brasileiras
Órgão Responsável: Ministério do Meio Ambiente

Iniciativas

·05I4 - Habilitação de 2,5 milhões de hectares de florestas para futuras Concessões. - (Alteração da Iniciativa)
Habilitação de 3 milhões de hectares de florestas para futuras Concessões. - (Título original)

OBJETIVO: 1070 - Fortalecer o Sistema Nacional de Unidades de Conservação e Consolidar as
Unidades de Conservação Federais.
Órgão Responsável: Ministério do Meio Ambiente

Metas 2016-2019

·047Y - Aumentar de 6,7 milhões para 9,1 milhões o número de visitantes anuais nas unidades de conservação
federais. - (Alteração da Meta)

Órgão Responsável: Ministério do Meio Ambiente
Aumentar de 6,7 milhões para 8,2 milhões o número de visitantes anuais nas unidades de conservação federais. (Meta original)

Iniciativas

·07FS - Fortalecimento da gestão integrada de políticas ambientais para a conectividade de paisagens - (Nova
Iniciativa)

PROGRAMA: 2037 - Consolidação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)
Referência
INDICADORES

Unidade de Medida
Data

Índice

Taxa anual de crescimento do BPC - (Novo Indicador)

%

31/12/2016

3,9800

Taxa anual de crescimento do BPC para a Pessoa com
Deficiência - (Novo Indicador)

%

31/12/2016

4,8500

Taxa anual de crescimento do BPC para a Pessoa Idosa (Novo Indicador)

%

31/12/2016

2,9200

Taxa anual de pobreza da população idosa, de 65 anos ou
mais, alvo do BPC - (Novo Indicador)

%

31/12/2015

0,9866

Taxa de cobertura de CREAS em Municípios com até 20 mil
habitantes - (Novo Indicador)

%

31/12/2016

23,2300

Taxa de cobertura de serviços de média complexidade em
Municípios com até 20 mil habitantes - (Excluído)

%

31/12/2014

14,8000

Taxa de pobreza da população idosa de 65 anos ou mais (Excluído)

%

30/09/2013

1,2000

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
Órgão Responsável: Ministério do Desenvolvimento Social

Iniciativas

·058T - Ampliação da cobertura e qualificação dos serviços de proteção social especial para Pessoas com Deficiência,

em Residências Inclusivas, para Pessoas Idosas, em Unidades de Acolhimento, e em Centros-Dia para os 2 públicos.
- (Alteração da Iniciativa)
Ampliação da cobertura e qualificação dos serviços de proteção social especial para Pessoas com Deficiência,
Idosas e suas Famílias, em Centros Dia e Residências Inclusivas. - (Título original)

·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. - (Nova 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. - (Nova 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. - (Nova Iniciativa)

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
Órgão Responsável: Ministério do Desenvolvimento Social

Metas 2016-2019

·00SA - Mobilizar e acompanhar 90% das famílias de crianças e adolescentes beneficiários 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 - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Ministério do Desenvolvimento Social
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 - (Meta original)

Iniciativas

·059M - Articulação das ações que visem ampliar as oportunidades de inclusão social dos beneficiários do BPC (Alteração da Iniciativa)

Articulação das ações que visem ampliar as oportunidades de inclusão social dos beneficiários do BPC, junto às
áreas de educação, saúde, trabalho, cultura, esporte, turismo e habitação - (Título original)

·059N - Aprimoramento do processo de acesso ao BPC, com a integração de ações entre o INSS e as instâncias do
SUAS - (Alteração da Iniciativa)

Aprimoramento do processo de acesso ao BPC, com a integração de ações entre o INSS e as instâncias do SUAS,
por meio da descentralização dos mecanismos de requerimento - (Título original)

OBJETIVO: 0372 - Fortalecer e qualificar a gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)
e os mecanismos democráticos de participação e controle social
Órgão Responsável: Ministério do Desenvolvimento Social

Iniciativas

·059U - Regulamentação do Vínculo SUAS, normatizando o novo modelo de parceria com as entidades de
assistência social - (Excluída)

PROGRAMA: 2027 - Cultura: dimensão essencial do Desenvolvimento
OBJETIVO: 0779 - Fortalecer o Sistema Nacional de Cultura com a qualificação da Gestão Cultural,
a valorização da participação social e a integração com entes federados
Órgão Responsável: Ministério da Cultura

Metas 2016-2019

·04LX - Intensificar o sistema de participação social do MinC. - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Ministério da Cultura
Instituir o sistema de participação social do MinC - (Meta original)

Iniciativas

·064P - Implantação do Gabinete Digital - (Excluída)
OBJETIVO: 0783 - Preservar e promover a diversidade, a memória e o patrimônio cultural brasileiro
Órgão Responsável: Ministério da Cultura

Iniciativas

·067I - Promoção e proteção do patrimônio cultural das comunidades remanescentes de quilombolas - (Alteração da
Iniciativa)

Emissão de certidão de autodefinição de comunidades remanescentes de quilombos - (Título original)

OBJETIVO: 0785 - Fortalecer a indústria, os serviços e as atividades audiovisuais, incentivando a
inovação, ampliação da produção, difusão e acesso às obras audiovisuais
Órgão Responsável: Ministério da Cultura

Metas 2016-2019

·04LB - Ampliar a rede de núcleos de produção digital audiovisual de 17 para 30 unidades. - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Ministério da Cultura
Ampliar a rede de núcleos de produção digital audiovisual de 17 para 35 unidades - (Meta original)

·04LD - Apoiar a produção de 163 obras audiovisuais voltadas a povos, comunidades tradicionais e grupos de
culturas populares. - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Ministério da Cultura
Apoiar a produção de 240 obras audiovisuais voltadas a povos, comunidades tradicionais e grupos de culturas
populares. - (Meta original)

Iniciativas

·062K - Apoio à produção de obras audiovisuais, com foco em inovação estética e de linguagem, produzidas por
novos realizadores, de diversos segmentos sociais, tais como negros, mulheres, dentre outros. - (Alteração da
Iniciativa)
Apoio à produção de obras audiovisuais, com foco em inovação estética e de linguagem, ou produzidas por novos
realizadores, ou voltadas a segmentos sociais de diversidade sexual e de gênero, ou com temática infantil ou
infanto-juvenil. - (Título original)

·06H4 - Implantação do Canal da Cultura - (Excluída)
·06H7 - Incentivo à difusão e ampliação do acesso à produção audiovisual brasileira, por meio da disponibilização de

conteúdos via plataforma web, Rede de Salas Digitais, apoio a pontos de exibição não comercial, bem como edição e
distribuição da revista Filme Cultura. - (Alteração da Iniciativa)
Incentivo à difusão e ampliação do acesso à produção audiovisual brasileira, por meio do projeto Programadora
Brasil, Canal da Cultura e Rede de Salas Digitais. - (Título original)

·06H8 - Restauração, digitalização e difusão de acervos relevantes, com lócus na Cinemateca Brasileira. - (Alteração
da Iniciativa)

Criação da Rede Nacional de Arquivos Fílmicos, com lócus na Cinemateca Brasileira, por meio do projeto
Memória Brasil. - (Título original)

OBJETIVO: 0786 - Estimular a criação e fortalecer a produção e a difusão cultural e artística.
Órgão Responsável: Ministério da Cultura

Metas 2016-2019

·02MR - Fomentar a criação, produção e circulação de 1900 projetos artísticos nas diversas linguagens, considerando
todas as regiões do Brasil - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Ministério da Cultura
Fomentar a criação, produção e circulação de 2000 projetos artísticos nas diversas linguagens, considerando todas
as regiões do Brasil - (Meta original)

PROGRAMA: 2028 - Defesa Agropecuária
Referência
INDICADORES

Unidade de Medida
Data

Índice de Não Conformidade de Resíduos e Contaminantes
em Produtos de Origem Animal (violações em 10.000
amostras) - (Alteração do Indicador)

Índice

unidade

31/12/2014

59,0000

%

31/12/2014

6,4000

Índice de Não Conformidade de Resíduos e Contaminantes
em Produtos de Origem Vegetal - (Alteração do Indicador)

OBJETIVO: 1052 - Modernizar as ações de Defesa Agropecuária por meio do aperfeiçoamento dos
mecanismos que asseguram a sanidade dos vegetais, a saúde dos animais, a idoneidade
dos insumos e serviços e a conformidade dos produtos agropecuários
Órgão Responsável: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Iniciativas

·05FW - Implementação do planejamento estratégico da Coordenação-Geral de Laboratórios Agropecuários (CGAL)
e dos Laboratórios Nacionais Agropecuários (Lanagros). - (Alteração da Iniciativa)

Implementação do Planejamento Estratégico da Coordenação-Geral de Apoio Laboratorial (CGAL) e dos
Laboratórios Nacionais Agropecuários (LANAGROS) - (Título original)

·05FX - Implementação do projeto SAGRES – FASE II de cooperação entre o MAPA e Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), ampliando o número de áreas cobertas pela concessão de bolsas
para aperfeiçoamento da capacidade técnico-científica e desenvolvimento e validação de ensaios laboratoriais
aplicados à Defesa Agropecuária. - (Alteração da Iniciativa)
Aprimoramento dos objetivos e produtos do Projeto SAGRES de cooperação entre o MAPA e o Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), ampliando o número de áreas cobertas pela concessão de
bolsas para o desenvolvimento e validação de ensaios laboratoriais aplicados à Defesa Agropecuária. - (Título
original)

·05FZ - Execução do projeto prioritário de novas instalações dos laboratórios de análises físico-químicas, resíduos e
contaminantes em alimentos, no Lanagro/RS. - (Excluída)

·05G0 - Execução do projeto prioritário de novas instalações do laboratório de sanidade aviária, com nível de
biossegurança 4-OIE (NB4-OIE), no Lanagro/SP. - (Alteração da Iniciativa)

Execução do projeto prioritário de novas instalações do laboratório de sanidade aviária, com nível de
biossegurança 3 (NB 3), no Lanagro/SP. - (Título original)

·05G1 - Execução de iniciativas e projetos voltados para o controle e monitoramento de doenças e pragas

fitossanitárias dos cultivos tropicais perenes cacau, dendê e seringueira, nas regiões produtoras de cacau nos biomas
Mata Atlântica e Floresta Amazônica do Brasil. - (Alteração da Iniciativa)
Monitoramento do controle de pragas fitossanitárias em cultivos tropicais perenes de cacau, dendê e seringueira
instalados nas regiões produtoras de cacau do Brasil - (Título original)

PROGRAMA: 2058 - Defesa Nacional
OBJETIVO: 1113 - Dispor de recursos humanos civis e militares capazes de cumprir as ações
necessárias à Defesa Nacional.
Órgão Responsável: Ministério da Defesa

Metas 2016-2019

·04FQ - Formar e capacitar 54.000 militares da Marinha. - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Ministério da Defesa
Formar e capacitar 54.600 militares da Marinha. - (Meta original)

Iniciativas

·05P7 - Formação e capacitação de militares no país e exterior, desenvolvendo as competências para a defesa
nacional. - (Alteração da Iniciativa)

Formação e capacitação de civis e militares no País e exterior, desenvolvendo as competências para a defesa
nacional. - (Título original)

OBJETIVO: 1114 - Elevar a capacidade operativa dos meios e efetivos das Forças Armadas por
meio da sua capacitação, adestramento e prontidão logística.
Órgão Responsável: Ministério da Defesa

Metas 2016-2019

·04EW - Aprimorar e promover o treinamento anual de 80,1% do efetivo das unidades operacionais do Exército. (Alteração da Meta)

Órgão Responsável: Ministério da Defesa
Aprimorar e promover o treinamento anual de 90% do efetivo das unidades operacionais do Exército. - (Meta
original)

Iniciativas

·05MG - Instrução Militar para aumentar e/ou manter a capacidade operacional. - (Alteração da Iniciativa)
Instrução militar e adestramento para aumentar a capacidade de prontidão. - (Título original)

·07FE - Implantação do Sistema de Geoinformação de Defesa (SisGeodef) e da infraestrutura de Dados Espaciais de
Defesa (IDE-Defesa). - (Nova Iniciativa)

OBJETIVO: 1119 - Desenvolver e elevar capacidades nas áreas estratégicas da cibernética, nuclear,
espacial e nas áreas de comunicações, comando e controle, inteligência e segurança da
informação.
Órgão Responsável: Ministério da Defesa

Metas 2016-2019

·04FG - Implantar 8% do Programa da Defesa Cibernética na Defesa Nacional. - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Ministério da Defesa
Implantar 10% do Programa da Defesa Cibernética na Defesa Nacional. - (Meta original)

Iniciativas

·05OV - Estabelecimento de diretrizes para a elaboração de metodologia de realização de exercícios de ataques

cibernéticos e testes de intrusão pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal. - (Alteração da
Iniciativa)
Realização de exercícios de ataques cibernéticos às redes computacionais do Governo Federal. - (Título original)

OBJETIVO: 1121 - Aparelhar as Forças Armadas com meios e equipamentos militares para a
Defesa Nacional

Órgão Responsável: Ministério da Defesa

Iniciativas

·05PN - Implantação do Sistema de Defesa Estratégico de Mísseis e Foguetes ASTROS 2020. - (Alteração da
Iniciativa)

Implantação do Sistema de Defesa Estratégico de Lançadores Múltiplos de Foguetes ASTROS 2020. - (Título
original)

·05PP - Modernização dos sistemas e materiais de engenharia e demais meios do Exército. - (Alteração da
Iniciativa)

Modernização dos equipamentos de engenharia e demais meios do Exército. - (Título original)

·05PQ - Implantação do Sistema de Aviação do Exército. - (Alteração da Iniciativa)
Conclusão da implantação dos 3º e 4º Batalhões de Aviação do Exército e do núcleo do 5° Batalhão de Aviação do
Exército. - (Título original)

·05PR - Implantação do Programa Estratégico de Proteção da Sociedade (PROTEGER). - (Alteração da Iniciativa)
Implantação do Sistema Integrado de Proteção de Estruturas Estratégicas Terrestres ( PROTEGER ). - (Título
original)

·07HK - Obtenção, aquisição e modernização de Sistemas e Materiais de Emprego Militar (SMEM/MEM) do
Exército Brasileiro - (Nova Iniciativa)

OBJETIVO: 1124 - Promover o desenvolvimento da Base Industrial de Defesa e de tecnologias de
interesse da Defesa Nacional
Órgão Responsável: Ministério da Defesa

Metas 2016-2019

·04GT - Implantar 25,4% do Polo de Ciência e Tecnologia do Exército em Guaratiba-RJ (PCTEG). - (Alteração da
Meta)

Órgão Responsável: Ministério da Defesa
Regionalização da Meta
Região Sudeste

Total
25,40

Unidade
percentual de execução

Implantar 33% do Polo de Ciência e Tecnologia do Exército em Guaratiba-RJ (PCTEG). - (Meta original)
Regionalização da Meta
Região Sudeste

Total
33,00

Unidade
percentual de execução

·04SL - Catalogar 38% dos Produtos de Defesa, de acordo com o padrão internacional do SOC/OTAN. - (Alteração
da Meta)

Órgão Responsável: Ministério da Defesa
Catalogar 40% dos Produtos de Defesa, de acordo com o padrão internacional do SOC/OTAN. - (Meta original)

OBJETIVO: 1125 - Cooperar com o desenvolvimento nacional, a defesa civil e as ações
governamentais em benefício da sociedade.
Órgão Responsável: Ministério da Defesa

Metas 2016-2019

·04H9 - Capacitar profissionalmente 36.281 jovens egressos do serviço militar para inserção no mercado de trabalho Projeto Soldado-Cidadão. - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Ministério da Defesa
Capacitar profissionalmente 48.000 jovens egressos do serviço militar para inserção no mercado de trabalho Projeto Soldado-Cidadão. - (Meta original)

·04HD - Formar e capacitar 23.900 profissionais aquaviários. - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Ministério da Defesa
Formar e capacitar 25.000 profissionais aquaviários. - (Meta original)

PROGRAMA: 2038 - Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública
OBJETIVO: 1154 - Fortalecer a participação social na gestão pública e o diálogo com a sociedade
civil organizada, promovendo o aprimoramento das políticas públicas, a articulação do
atendimento a demandas e a resolução de conflitos sociais.
Órgão Responsável: Presidência da República

Iniciativas

·06HA - Realização de Fóruns Nacionais Interconselhos para o monitoramento democrático e a participação social no
ciclo de gestão, planejamento e orçamento, com foco no Plano Plurianual, nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e
nas Leis Orçamentárias Anuais. - (Alteração da Iniciativa)
Realização de Fóruns Nacionais Interconselhos para o monitoramento democrático e a participação social no ciclo
de gestão, planejamento e orçamento, com foco nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e Leis Orçamentárias Anuais.
- (Título original)

·06HE - Desenvolvimento dos processos de educação para a cidadania e Inovação Social como vetores indutivos para

o aperfeiçoamento de Políticas Públicas a partir das diretrizes do Marco Estratégico de Inovação Social. - (Alteração
da Iniciativa)
Realização de processos de educação para a cidadania, integrados às políticas sociais do governo federal e às
diretrizes do Marco de Referência da Educação Popular para as Políticas Públicas. - (Título original)

·07F1 - Articulação, mobilização e diálogo para a internalização e interiorização dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável – ODS no país. - (Nova Iniciativa)

·07F2 - Apoio às atividades da Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mecanismo de
governança nacional para a Agenda 2030, paritária entre governo e sociedade civil. - (Nova Iniciativa)

OBJETIVO: 1157 - Ampliar a capacidade do Estado de prover entregas à sociedade com agilidade,
qualidade e sustentabilidade a partir do aprimoramento da gestão de recursos e
processos
Órgão Responsável: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

Metas 2016-2019

·04R6 - Instituir a Rede de Inovação em Gestão do Governo Federal - InovaGov - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Instituir o Programa de Inovação em Gestão do Governo Federal - InovaGov - (Meta original)

·04R9 - Aperfeiçoar a defesa jurídica do Estado brasileiro em controvérsias jurídicas em foro estrangeiro (Alteração da Meta)

Órgão Responsável: Advocacia-Geral da União
Propor marco normativo para o aperfeiçoamento da defesa jurídica do Estado brasileiro em controvérsias jurídicas
em foro estrangeiro - (Meta original)

·04RA - Definir diretrizes e promover avaliação da governança, da integridade, dos controles internos e da gestão de
riscos a serem adotados no âmbito da Administração Pública Federal.

Órgão Responsável: Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União - (Alteração do Órgão)

·04RB - Fortalecer as auditorias internas no âmbito da Administração Pública Federal
Órgão Responsável: Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União - (Alteração do Órgão)

·04RC - Ampliar em 35% o número de adesões à A3P (Agenda Ambiental na Administração Pública) pelas
instituições públicas - (Alteração da Meta)

Órgão Responsável: Ministério do Meio Ambiente
Ampliar em 40% o número de adesões à A3P (Agenda Ambiental na Administração Pública) pelas instituições
públicas - (Meta original)

Iniciativas

·06JZ - Instituir rede de inovação na gestão pública por meio da adoção sistemática de ferramentas e métodos para
melhoria de processos e serviços públicos. - (Alteração da Iniciativa)

Instituição de política de inovação na gestão pública por meio da adoção sistemática de ferramentas e métodos
para melhoria de processos e serviços públicos. - (Título original)

·06K6 - Ampliação e disseminação de estudos aplicados e pesquisas para o planejamento, gestão e inovação em
políticas públicas, promovendo o intercâmbio de experiências nacionais, a articulação institucional e a cooperação
internacional. - (Alteração da Iniciativa)
Ampliação e disseminação de boas práticas e pesquisas para o planejamento, gestão e inovação em políticas
públicas, promovendo o intercâmbio de experiências nacionais e a cooperação internacional - (Título original)

·06KC - Disponibilização de instrumentos que facilitem a construção e a implantação da Carta de Serviços ao
Cidadão e do Manual do Guia de Serviços - (Excluída)

·06KE - Melhoria da qualidade da atuação jurídica por meio de correições presenciais e eletrônicas nos órgãos e nas
unidades da Advocacia Geral da União - (Alteração da Iniciativa)

Melhoria da qualidade da atuação jurídica por meio da ampliação anual do número de correições presenciais e
eletrônicas nos órgãos e nas unidades da Advocacia Geral da União - (Título original)

·06KP - Assessoramento técnico aos órgãos da Administração Pública Federal na elaboração dos Planos de Logística
Sustentável – PLS - (Excluída)

·06KQ - Capacitação de 7.000 gestores públicos nos eixos temáticos da A3P (Agenda Ambiental na Administração
Pública) - (Alteração da Iniciativa)

Capacitação de 10.000 gestores públicos nos eixos temáticos da A3P (Agenda Ambiental na Administração
Pública) - (Título original)

·06R5 - Construção dos Anexos do Blocos B , C e K da Esplanada dos Ministérios em Brasília - DF - (Alteração da
Iniciativa)

Construção dos Anexos do Blocos B e C da Esplanada dos Ministérios em Brasília - DF - (Título original)

·07F5 - Definição de fundamentos para o planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado - (Nova Iniciativa)
·07F6 - Aprimoramento da implementação das políticas públicas e otimização da aplicação dos recursos públicos por
meio de avaliações de programas - (Nova Iniciativa)

·07F7 - Compatibilização dos compromissos internacionais brasileiros no planejamento governamental, em especial

com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS), o Open Government Partnership (OGP) e a Comissão
Nacional de População e Desenvolvimento (CNPD). - (Nova Iniciativa)

OBJETIVO: 1158 - Aumentar a eficiência da ação do Estado mediante o uso integrado da tecnologia
da informação e o aprimoramento da gestão, contribuindo para a segurança da
informação e comunicações e a segurança cibernética
Órgão Responsável: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

Metas 2016-2019

·04RF - Elaborar diretrizes para a concepção de metodologia de aferição do nível de maturidade em segurança da
informação e comunicações e em segurança cibernética pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal. (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Presidência da República
Implantar metodologia de aferição do nível de maturidade em segurança da informação e comunicações e em
segurança cibernética no Governo Federal - (Meta original)

Iniciativas

·06L6 - Orientação aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal no desenvolvimento de indicador de

nível de maturidade de segurança da informação e comunicações e de segurança cibernética, como um mecanismo
de acompanhamento e avaliação interna. - (Alteração da Iniciativa)
Desenvolvimento do indicador global de nível de maturidade de segurança da informação e comunicações e de
segurança cibernética para os órgãos e entidades da Administração Pública Federal como um mecanismo de
acompanhamento e avaliação - (Título original)

·06L7 - Articulação para inserção das áreas de segurança da informação e comunicações e de segurança cibernética
em programas de melhoria, aperfeiçoamento e desburocratização da gestão pública - (Excluída)

OBJETIVO: 1159 - Aumentar a eficiência da força de trabalho do Estado por meio da capacitação,
do aprendizado organizacional e da promoção da diversidade
Órgão Responsável: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

Metas 2016-2019

·04RH - Aprimorar a qualificação profissional dos agentes públicos por meio da atuação das escolas de governo (Alteração da Meta)

Órgão Responsável: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Fortalecer a atuação das escolas de governo para aprimorar a qualificação profissional dos agentes públicos (Meta original)

·04RI - Aprimorar o arcabouço normativo com vistas à melhoria da gestão de pessoas. - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Aprimorar o arcabouço normativo com vistas à melhoria da gestão pública - (Meta original)

Iniciativas

·06LO - Ampliação da oferta de capacitação de agentes públicos em gestão pública, Finanças Públicas e Orçamento

em todo o território nacional, diretamente e por meio de realização de parcerias nacionais e internacionais. (Alteração da Iniciativa)
Ampliação da oferta de capacitação de agentes públicos em gestão pública em todo o território nacional
diretamente e por meio de realização de parcerias nacionais e internacionais - (Título original)

·06LQ - Ampliação do intercâmbio de boas práticas e experiências entre escolas de governo e atores que

desenvolvem ações de formação em gestão pública, inclusive financeira e orçamentária, promovendo a
institucionalização da sua atuação. - (Alteração da Iniciativa)
Promoção do intercâmbio de boas práticas e experiências, por meio da realização de encontros nacionais, eventos
de capacitação e outras iniciativas de interesse das instituições integrantes da Rede Nacional de Escolas de
Governo e demais instituições que desenvolvam ações de capacitação no âmbito da gestão pública - (Título
original)

·06LR - Proposição de normas que promovam maior segurança jurídica para o alcance das suas finalidades, tendo em
vista a institucionalização das escolas de governo federais - (Excluída)

·06LS - Participação ativa das escolas de governo da União na regulamentação da oferta de pós-graduação lato sensu
- (Excluída)

OBJETIVO: 1160 - Aprimorar o conhecimento sobre a realidade brasileira por meio do
aperfeiçoamento da gestão das informações estatísticas e geocientíficas oficiais e dos
registros administrativos
Órgão Responsável: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

Iniciativas

·06M0 - Realização do Censo Agropecuário, com coleta de outubro de 2017 até fevereiro de 2018 (referência:
outubro/2016 a setembro/2017), e planejamento do Censo Demográfico de 2020. - (Alteração da Iniciativa)

Realização do Censo Agropecuário em 2017 (ano de referência 2016) e o planejamento do Censo Demográfico de
2020 - (Título original)

·06M2 - Ampliação das formas de disseminação de informações espacializadas nas mais diversas mídias, em especial
na internet. - (Alteração da Iniciativa)

Ampliação a produção de publicações eletrônicas e impressas e aprimorar o portal do IBGE na internet - (Título
original)

·07F8 - Acompanhamento das convenções e acordos internacionais e produção de informações para o atendimento
aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) - (Nova Iniciativa)

OBJETIVO: 1161 - Aproximar as pessoas do Estado fortalecendo as políticas de controle social,
transparência governamental e de acesso à informação
Órgão Responsável: Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·04RR - Aprimorar as informações sobre a oferta de serviços públicos, o acesso a serviços públicos digitais e a
capacidade de avaliação desses serviços pelo usuário, instituindo a Plataforma de Cidadania Digital. - (Alteração da
Meta)
Órgão Responsável: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - (Alteração do Órgão)

Aprimorar as informações sobre a oferta de serviços públicos e a capacidade de avaliação destes serviços pelo
usuário - (Meta original)

·04RS - Adotar mecanismos de fomento à implementação do Sistema Federal de Ouvidorias Públicas
Órgão Responsável: Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União - (Alteração do Órgão)

·04RT - Garantir que todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal utilizem o e-Ouv
Órgão Responsável: Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União - (Alteração do Órgão)

·04RU - Elaborar e acompanhar a implementação dos planos de ação bianuais brasileiros para governo aberto em
articulação com órgãos de governo e sociedade

Órgão Responsável: Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União - (Alteração do Órgão)

·04RV - Implementar mecanismos de ampliação da transparência pública e melhoria do serviço de acesso à
informação para fomento ao controle social

Órgão Responsável: Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União - (Alteração do Órgão)

Iniciativas

·06M6 - Fomento à adoção de Carta de Serviço ao Usuário, via Portal de Serviços (www.serviços.gov.br) (Alteração da Iniciativa)

Fomento à adoção da Carta de Serviços ao Cidadão, via Portal de Serviços (www.servicos.gov.br) - (Título
original)

·06M7 - Lançamento de Instrumento de Avaliação de Satisfação dos Usuários dos Serviços - (Alteração da
Iniciativa)

Lançamento de Instrumento de Pesquisa de Satisfação dos Usuários dos Serviços - (Título original)

·07F3 - Lançamento do painel de monitoramento de serviços digitais oferecidos à sociedade pelo Poder Executivo
Federal - (Nova Iniciativa)

·07F4 - Lançamento da ferramenta de solicitação e acompanhamento de serviços digitais oferecidos à sociedade pelo
Poder Executivo Federal - (Nova Iniciativa)

·07F9 - Aperfeiçoamento e consolidação dos métodos de participação social na formulação e na gestão do PPA (Nova Iniciativa)

OBJETIVO: 1162 - Fortalecer a comunicação social do Poder Executivo Federal com a sociedade,
promovendo o conhecimento das políticas, programas e ações governamentais de forma
democrática, abrangente, transparente e interativa
Órgão Responsável: Presidência da República

Metas 2016-2019

·04RW - Aperfeiçoar a comunicação do Poder Executivo federal com foco em canais digitais - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)
Aperfeiçoar os canais de comunicação do Poder Executivo Federal com foco em multimídias digitais - (Meta
original)

Iniciativas

·06MM - Promoção da diversidade étnica com protagonismo em representações positivas na publicidade institucional

do Poder Executivo federal e estímulo a ações semelhantes no âmbito do Poder Público em geral - (Alteração da
Iniciativa)
Promoção da presença de pessoas negras com protagonismo em representações positivas na publicidade
institucional do Poder Executivo Federal e estimular ações semelhantes no âmbito do Poder Público em geral (Título original)

·06MN - Promoção de acessibilidade na comunicação do governo - (Alteração da Iniciativa)
Promoção da acessibilidade na comunicação do governo para inclusão das pessoas surdas e cegas - (Título
original)

·06MO - Estímulo à participação de projetos selecionados por meio de edital de seleção Pública dos órgãos de
patrocínios e entidades da administração pública federal - (Alteração da Iniciativa)

Ampliação da participação de projetos selecionados por meio de edital de seleção pública dos órgãos de
patrocínios e entidades da Administração Pública Federal - (Título original)

·06MP - Promoção de estratégias de mídias alinhadas aos posicionamentos estratégicos do Governo Federal com

racionalidade na aplicação dos recursos publicitários em programação abrangente com diversificação de meios e
veículos - (Alteração da Iniciativa)
Ampliação da disseminação das ações publicitárias do Poder Executivo Federal por meio de uma estratégia de
mídia que contemple uma programação abrangente de veículos de comunicação, com foco no interior do país e
respeite as características estratégicas de cada política - (Título original)

·07F0 - Disponibilização aos cidadãos de dados e informações de pesquisa de opinião pública - (Nova Iniciativa)
PROGRAMA: 2079 - Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços
OBJETIVO: 1079 - Fortalecer e desenvolver os setores de comércio e serviços, contribuindo para
agregação de valor, melhoria nas capacidades empresariais, inovação e diversificação
produtiva.
Órgão Responsável: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

Metas 2016-2019

·0489 - Elaborar recomendações que contribuam para o marco regulatório do comércio eletrônico no Brasil. (Alteração da Meta)

Órgão Responsável: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Elaborar as diretrizes do marco regulatório do comércio eletrônico no Brasil. - (Meta original)

Iniciativas

·053Y - Desenvolvimento do Atlas Nacional de Comércio e Serviços como referência em políticas públicas e
estratégias empresariais para os setores de comércio e serviços, ampliando a parceria entre os setores público e
privado na elaboração de pesquisas. - (Excluída)

·054E - Desenvolvimento de ações com foco nas médias e grandes empresas para melhoria do ambiente de negócios,
priorizando medidas de desburocratização e de modernização de marcos normativos. - (Excluída)

·054F - Estímulo à automação e à otimização de processos voltados ao ganho de produtividade na gestão da cadeia
produtiva do varejo e serviços. - (Alteração da Iniciativa)

Estímulo à automação da cadeia produtiva e à otimização dos serviços de logística, contribuindo para a integração
da cadeia de valor, por meio do incentivo ao uso de instrumentos como a Etiqueta Inteligente. - (Título original)

·054J - Desenvolvimento de programa de avaliação de qualidade e excelência nas atividades de comércio e serviços,
em consonância com o estímulo à inovação nas relações de consumo e às boas práticas na prestação de serviços. (Excluída)

·054K - Estímulo à qualificação de mão de obra e à capacitação de gestores necessários aos setores de comércio e
serviços. - (Alteração da Iniciativa)

Estímulo à qualificação e à capacitação de mão de obra necessária aos setores de comércio e serviços por meio de
programas como o Pronatec. - (Título original)

·054M - Construção e gestão, com a colaboração do setor privado, de uma agenda que vise desenvolver ações para
melhoria do ambiente de negócios e expansão da competitividade e produtividade dos setores de comércio e
serviços. - (Alteração da Iniciativa)
Construção e gestão, com a colaboração do setor privado, de agenda nacional para a expansão da competitividade
dos setores de comércio serviços. - (Título original)

PROGRAMA: 2076 - Desenvolvimento e Promoção do Turismo
Referência
INDICADORES

Unidade de Medida
Data

Empregos Formais no Setor de Turismo - (Alteração do
Indicador)
Participação do Turismo na Receita Cambial Total de
Serviços - (Alteração do Indicador)

Índice

milhão

31/12/2014

2,0450

%

31/12/2015

17,3000

OBJETIVO: 1111 - Aumentar a competividade dos destinos, produtos e serviços turísticos..
Órgão Responsável: Ministério do Turismo

Iniciativas

·07FK - Participação da União na Implementação do Prodetur Nacional - (Nova Iniciativa)
PROGRAMA: 2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial
OBJETIVO: 0978 - Consolidar o modelo de gestão social nos territórios rurais, com o
compartilhamento entre poder público e sociedade civil da formulação, gestão e
controle das políticas públicas.
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·049M - Apoiar 239 Colegiados Territoriais para realização da gestão social nos territórios rurais, com ênfase na

constituição e funcionamento das instâncias colegiadas de Juventude, Mulheres, Povos e Comunidades Tradicionais.
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
26,00

Unidade
unidade

103,00

unidade

Região Norte

43,00

unidade

Região Sudeste

27,00

unidade

Região Sul

40,00

unidade

Região Nordeste

OBJETIVO: 0979 - Promover a qualidade de vida e a inclusão socioprodutiva com a oferta de
infraestrutura e serviços nos territórios rurais.
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·049P - Apoiar 600 projetos de infraestrutura e serviços em territórios rurais.
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
66,00

Unidade
unidade

Região Nordeste

258,00

unidade

Região Norte

108,00

unidade

68,00

unidade

100,00

unidade

Região Sudeste
Região Sul

·049Q - Beneficiar 15.000 famílias com ações territorializadas voltadas ao combate à pobreza no semiárido do
Nordeste.

Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Nordeste

Total
15.000,00

Unidade
unidade

OBJETIVO: 0980 - Ampliar a oferta e o acesso a bens e serviços nos territórios rurais por meio da
articulação intersetorial e interfederativa de políticas públicas.
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·049J - Apoiar 239 territórios rurais com um conjunto de políticas públicas integradas e territorializadas, com
participação social.

Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
26,00

Unidade
unidade

103,00

unidade

Região Norte

43,00

unidade

Região Sudeste

27,00

unidade

Região Sul

40,00

unidade

Região Nordeste

·049K - Implementar o Programa Territórios da Cidadania em 120 territórios rurais.
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
27,00

Unidade
unidade

Região Nordeste

56,00

unidade

Região Norte

12,00

unidade

Região Sudeste

10,00

unidade

Região Sul

15,00

unidade

OBJETIVO: 0981 - Ampliar e fortalecer a participação das mulheres rurais na política de
desenvolvimento territorial, por meio da inclusão socioprodutiva, do acesso às políticas
públicas, dos direitos sociais e da cidadania.
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·049V - Promover a participação paritária de mulheres em todos os Colegiados Territoriais e nos Comitês de
Articulação Estadual para ampliar o acesso às políticas públicas.

Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

·049W - Fomentar a participação de organizações de mulheres em todos os Colegiados Territoriais e nos Comitês de
Articulação Estadual.

Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

·049X - Emitir gratuitamente 830.000 de documentos civis, trabalhistas, jurídicos e fiscais em territórios rurais. (Alteração da Meta)

Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
90.217,00

Unidade
unidade

Região Nordeste

387.391,00

unidade

Região Norte

199.980,00

unidade

Região Sudeste

78.229,00

unidade

Região Sul

74.183,00

unidade

Emitir gratuitamente 1.000.000 de documentos civis, trabalhistas, jurídicos e fiscais em territórios rurais. - (Meta
original)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
108.695,00

Unidade
unidade

Região Nordeste

466.736,00

unidade

Região Norte

240.940,00

unidade

Região Sudeste

94.252,00

unidade

Região Sul

89.377,00

unidade

Iniciativas

·058D - Realização de mutirões de documentação em parceria com órgãos emissores de documentos, entidades
cadastradoras e movimentos de mulheres. - (Alteração da Iniciativa)

Realização de 3.600 mutirões de documentação em parceria com órgãos emissores de documentos, entidades
cadastradoras e movimentos de mulheres. - (Título original)

OBJETIVO: 1098 - Promover as capacidades e as competências da população dos territórios rurais
por meio da valorização dos saberes locais e da ampliação do acesso à informação,
conhecimentos e tecnologias.

Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·04AG - Apoiar a formação de 10.000 atores locais nos territórios rurais em desenvolvimento territorial.
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
1.088,00

Unidade
unidade

Região Nordeste

4.310,00

unidade

Região Norte

1.798,00

unidade

Região Sudeste

1.130,00

unidade

Região Sul

1.674,00

unidade

·04AI - Implantar 3.200 Bibliotecas Rurais Arca das Letras nos territórios rurais.
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
348,00

Unidade
unidade

Região Nordeste

1.379,00

unidade

Região Norte

576,00

unidade

Região Sudeste

362,00

unidade

Região Sul

535,00

unidade

PROGRAMA: 2080 - Educação de qualidade para todos
Referência
INDICADORES

Unidade de Medida
Data

Índice

% de escolas atendidas nas ações realizadas em ao menos
uma das seguintes áreas: educação em direitos humanos;
ambiental; alimentar e nutricional; relações étnico-raciais,
inclusão escolar e cultura - (Alteração do Indicador)

%

Escolaridade média da população de 18 a 29 anos entre os
25% mais pobres - (Alteração do Indicador)

ano

31/12/2013

7,8000

Escolaridade média da população negra de 18 a 29 anos (Alteração do Indicador)

ano

31/12/2013

9,2000

Índice de doutores titulados no país por 100 mil habitantes (Alteração do Indicador)

unidade

31/12/2013

7,7500

Índice de mestres titulados no país por 100 mil habitantes (Alteração do Indicador)

unidade

31/12/2013

25,1900

Número de matriculados em pós-graduação stricto sensu (Alteração do Indicador)

unidade

31/12/2014

233.459,0000

Número de matrículas em cursos de educação profissional
técnica de nível médio - (Alteração do Indicador)

milhar

31/12/2014

1.886,1670

Número de matrículas em escolas do campo - (Novo
Indicador)

número absoluto

31/12/2016

5.581.021,0000

Número de matrículas em escolas indígenas - (Novo
Indicador)

número absoluto

31/12/2016

254.788,0000

Número de matrículas em escolas quilombolas - (Novo
Indicador)

número absoluto

31/12/2016

241.925,0000

Número de planos de educação estaduais, distrital e
municipais sancionados - (Novo Indicador)

número absoluto

24/06/2016

5.566,0000

Número de títulos de doutorado concedidos por ano (Alteração do Indicador)

unidade

31/12/2014

17.048,0000

Número de títulos de mestrado concedidos por ano (Alteração do Indicador)

unidade

31/12/2014

51.527,0000

Número de vagas de graduação em medicina autorizadas (Alteração do Indicador)

unidade

31/12/2014

4.460,0000

%

27/06/2016

44,4400

Percentual de Estados que declaram cumprir integralmente a
lei do piso salarial profissional nacional para os profissionais
do magistério público da educação básica (Lei nº
11.738/2008) - (Novo Indicador)

Referência
INDICADORES

Unidade de Medida

Percentual de Estados que declaram possuir planos de carreira
e remuneração dos profissionais da educação básica - (Novo
Indicador)

%

27/06/2016

59,2500

Percentual de investimento público total em educação em
relação ao PIB - (Alteração do Indicador)

%

31/12/2013

6,0000

Percentual de matrículas de alunos de 4 a 17 anos públicoalvo da educação especial nas classes comuns do ensino
regular - (Alteração do Indicador)

%

31/12/2014

87,1000

Percentual de matrículas de educação de jovens e adultos na
forma articulada à educação profissional - (Alteração do
Indicador)

%

31/12/2014

2,8000

Percentual de matrículas em educação integral nas escolas
públicas de educação básica - (Alteração do Indicador)

%

31/12/2013

13,5000

Percentual de mestres ou doutores no corpo docente das
Instituições de Ensino Superior - (Alteração do Indicador)

%

31/12/2013

71,8000

Percentual de Municípios que declaram cumprir
integralmente a Lei do piso salarial profissional nacional para
os profissionais do magistério público da educação básica
(Lei 11.738/2008) - (Novo Indicador)

%

27/06/2016

23,2500

Percentual de Municípios que declaram possuir planos de
carreira e remuneração dos profissionais da educação básica (Novo Indicador)

%

27/06/2016

33,3200

Percentual de professores da educação básica com pósgraduação lato sensu ou stricto sensu - (Alteração do
Indicador)

%

31/12/2013

30,2000

Percentual de recursos financeiros do Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE) utilizado na aquisição de
gêneros alimentícios da agricultura familiar para a
alimentação escolar - (Alteração do Indicador)

%

31/12/2014

19,4000

Percentual de unidades da federação que cumprem a Lei do
piso salarial profissional nacional para os profissionais do
magistério público da educação básica (Lei 11.738/2008) (Excluído)

%

31/12/2014

67,0000

Taxa de escolarização líquida no ensino fundamental de 9
anos (6 a 14 anos) - (Alteração do Indicador)

%

30/09/2013

97,5000

Taxa de escolarização líquida no ensino médio (15 a 17 anos)
- (Alteração do Indicador)

%

30/09/2013

64,4000

Taxa de frequência à escola/creche - população de 0 a 3 anos
- (Alteração do Indicador)

%

30/09/2013

31,4000

Taxa de frequência à escola - população de 15 a 17 anos (Alteração do Indicador)

%

30/09/2013

84,1000

Taxa de frequência à escola - população de 4 e 5 anos (Alteração do Indicador)

%

30/09/2013

89,0000

Data

Índice

OBJETIVO: 1007 - 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.
Órgão Responsável: Ministério da Educação

Metas 2016-2019

·04KJ - Promover ações voltadas para elevar em 315 mil o total de matrículas em escolas das populações do campo,
das comunidades remanescentes de quilombos e de povos indígenas, nas diversas etapas e modalidades da educação
básica. - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Ministério da Educação

Promover ações voltadas para elevar em 335 mil o total de matrículas em escolas das populações do campo, das
comunidades remanescentes de quilombos e povos indígenas nas diversas etapas e modalidades da educação
básica. - (Meta original)

·04KM - Ofertar 464 mil vagas a jovens de 18 a 29 anos por meio de ações voltadas à elevação da escolaridade na

educação básica integrada à qualificação profissional e ao desenvolvimento da participação cidadã. - (Alteração da
Meta)
Órgão Responsável: Ministério da Educação
Ofertar 560 mil vagas a jovens de 18 a 29 anos por meio de ações voltadas à elevação da escolaridade na educação
básica integrada à qualificação profissional e ao desenvolvimento da participação cidadã. - (Meta original)

·04KN - Apoiar, em 91 mil escolas de educação básica, ações voltadas para a educação em direitos humanos,
educação ambiental, educação alimentar e nutricional, educação para as relações étnico-raciais, promoção da
inclusão escolar e da cultura, por meio da articulação com sistemas e redes de ensino. - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Ministério da Educação
Apoiar, em 100 mil escolas de educação básica, ações voltadas para a educação em direitos humanos, educação
ambiental, educação alimentar e nutricional, educação para as relações étnico-raciais, promoção da inclusão
escolar e da cultura, por meio da articulação com sistemas e redes de ensino. - (Meta original)

Iniciativas

·060H - Assistência técnica e financeira para ações pedagógicas e infraestrutura escolar de apoio às redes de ensino,
contemplando as especificidades da educação básica em todas as suas etapas e modalidades. - (Alteração da
Iniciativa)
Apoio técnico, pedagógico e financeiro à infraestrutura escolar para as redes de ensino, contemplando as
especificidades da diversidade e da inclusão. - (Título original)

·060J - Promoção do programa nacional para a implementação da reforma do ensino médio. - (Alteração da
Iniciativa)

Promoção da criação de programa nacional de renovação do ensino médio. - (Título original)

·060O - Apoio à organização e à oferta do atendimento educacional especializado em escolas públicas e em

instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, para
alunos matriculados em classes comuns do ensino regular. - (Alteração da Iniciativa)
Apoio à organização e à oferta do atendimento educacional especializado nas escolas públicas com matrícula de
estudante público-alvo da educação especial nas classes comuns. - (Título original)

·060Q - Realização de ações para implementação das diretrizes nacionais da diversidade e inclusão, entre elas, as

para a Educação Básica nas Escolas do Campo, para a Educação das Relações Étnico-Raciais, para a Educação
Especial, para a Educação de Jovens e Adultos, para Jovens e Adultos em Privação de Liberdade nos
Estabelecimentos Penais, para Crianças, Adolescentes e Jovens em Situação de Itinerância, para a Educação Escolar
Indígena, para a Educação em Direitos Humanos, para a Educação Ambiental e para a Educação Escolar
Quilombola. - (Alteração da Iniciativa)
Realização de ações para implementação das diretrizes nacionais da diversidade e inclusão, entre elas, as para a
Educação Básica nas Escolas do Campo, para a Educação das Relações Étnico-Raciais, para o Atendimento
Educacional Especializado, para a Educação de Jovens e Adultos, para Jovens e Adultos em Privação de Liberdade
nos Estabelecimentos Penais, para Crianças, Adolescentes e Jovens em Situação de Itinerância, para a Educação
Escolar Indígena, para a Educação em Direitos Humanos, para a Educação Ambiental e para a Educação Escolar
Quilombola. - (Título original)

·06UR - Fomento à implantação de bibliotecas nas escolas públicas e a ações de incentivo à leitura em todo território
nacional. - (Alteração da Iniciativa)

Fomento à implantação de bibliotecas nas escolas públicas em todo território nacional - (Título original)

·07GC - Apoio à manutenção e ampliação de programas de promoção da acessibilidade arquitetônica na escola,
disponibilização de material didático próprio, recursos de tecnologia assistiva e transporte escolar acessível. - (Nova
Iniciativa)

·07GD - Apoio à oferta de educação bilíngue em LIBRAS como primeira língua e Língua Portuguesa como 2ª
Língua (LP2) aos estudantes surdos e com deficiência auditiva de 0 a 17 anos em escolas bilíngues e inclusivas, bem
como a adoção do Sistema Braille de leitura para cegos e surdocegos. - (Nova Iniciativa)

·07GE - Apoio à implantação do atendimento educacional especializado em creches e centros de educação infantil. (Nova Iniciativa)

OBJETIVO: 1008 - Fortalecer a formação e a valorização dos profissionais da educação, em regime
de colaboração com os sistemas de ensino, contemplando as especificidades da
diversidade e da inclusão e da aprendizagem ao longo da vida, e considerando as metas
estabelecidas no Plano Nacional de Educação 2014-2024.
Órgão Responsável: Ministério da Educação

Ministério da Educação

Metas 2016-2019

·04K8 - Ampliar gradualmente de 90 mil para 105 mil o número de bolsas ofertadas anualmente pelo programa de
iniciação à docência visando à promoção da qualidade da formação docente. - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Ministério da Educação
Ampliar gradualmente de 90 mil para 120 mil o número de bolsas ofertadas anualmente pelo programa de
iniciação à docência visando à promoção da qualidade da formação docente. - (Meta original)

·04KB - Apoiar a oferta de 361 mil vagas em cursos de formação continuada para professores, demais profissionais
da educação, gestores e membros da comunidade escolar nas modalidades e temas da diversidade e inclusão, em
colaboração com os sistemas de ensino e em consonância com o disposto na Meta 16 do Plano Nacional de
Educação. - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Ministério da Educação
Apoiar a oferta de 365 mil vagas em cursos de formação continuada para professores, demais profissionais da
educação, gestores e membros da comunidade escolar nas modalidades e temas da diversidade e inclusão, em
colaboração com os sistemas de ensino e em consonância com o disposto na Meta 16 do Plano Nacional de
Educação. - (Meta original)

Iniciativas

·060X - Apoio às instituições federais de educação superior no processo de institucionalização dos Cursos de
Licenciaturas Interculturais Indígenas e Licenciaturas em Educação do Campo. - (Alteração da Iniciativa)

Apoio às instituições federais de educação superior no processo de institucionalização dos Cursos de
Licenciaturas: Interculturais Indígenas, Educação do Campo, Educação Escolar Quilombola e Educação para as
Relações Étnico Raciais. - (Título original)

·06PN - Inserção do conteúdo da educação para as relações étnico-raciais nos cursos de formação inicial de
professores. - (Alteração da Iniciativa)

Inserção do conteúdo das relações étnico-raciais nos cursos de formação inicial de professores. - (Título original)

·06PO - Qualificação dos professores da Educação de Jovens e Adultos na temática das relações étnico-raciais. (Alteração da Iniciativa)

Qualificação dos professores da Educação de Jovens e Adultos no estudo das relações raciais. - (Título original)

OBJETIVO: 1009 - Ampliar o acesso à educação profissional e tecnológica de qualidade, alinhada
com as demandas sociais e do mercado de trabalho locais e regionais, contemplando as
especificidades da diversidade e da inclusão, e considerando as metas estabelecidas no
Plano Nacional de Educação 2014-2024.
Órgão Responsável: Ministério da Educação

Metas 2016-2019

·04KQ - Ofertar 4,4 milhões de vagas em cursos técnicos e de formação inicial e continuada no conjunto de
iniciativas do Pronatec. - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Ministério da Educação
Ofertar 5 milhões vagas em cursos técnicos e de formação inicial e continuada no conjunto de iniciativas do
Pronatec. - (Meta original)

OBJETIVO: 1010 - Ampliar o acesso à educação superior de qualidade, na graduação e na
pósgraduação, contemplando as especificidades da diversidade e da inclusão e a
aprendizagem ao longo da vida, fortalecendo a ciência, a tecnologia e a inovação,
apoiando atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como aperfeiçoando as
atividades de avaliação, supervisão e regulação, e considerando as metas estabelecidas
no Plano Nacional de Educação 2014-2024.
Órgão Responsável: Ministério da Educação

Metas 2016-2019

·04KX - Ampliar para 1,37 milhão o número de matrículas em cursos de graduação presencial em instituições

federais de ensino, em consonância com o disposto na Meta 12 do Plano Nacional de Educação. - (Alteração da
Meta)

Órgão Responsável: Ministério da Educação
Ampliar para 1,4 milhão o número de matrículas em cursos de graduação presencial em instituições federais de
ensino, em consonância com o disposto na Meta 12 do Plano Nacional de Educação. - (Meta original)

Iniciativas

·07GG - Indução para o cumprimento do Pacto Universitário pela Promoção do Respeito à Diversidade, Cultura da
Paz e Direitos Humanos, com a inserção da educação em direitos humanos na educação superior. - (Nova Iniciativa)

·07GH - Apoio ao desenvolvimento de ações de valorização da diversidade e inclusão no ensino superior. - (Nova
Iniciativa)

OBJETIVO: 1011 - Aprimorar os processos de gestão, monitoramento e avaliação dos sistemas de
ensino, considerando as especificidades da diversidade e inclusão, em cooperação com
os entes federados, estimulando a participação social, e considerando as metas
estabelecidas no Plano Nacional de Educação 2014-2024.
Órgão Responsável: Ministério da Educação

Metas 2016-2019

·04L8 - Implementar o Plano de Ações Articuladas 2016-2019, pactuando com as secretarias de educação de Estados
e Distrito Federal e de prefeituras municipais, o planejamento e a execução de iniciativas para o alcance de metas
dos planos subnacionais consonantes ao Plano Nacional de Educação. - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Ministério da Educação
Implementar o Plano de Ações Articuladas 2015-2018, pactuando com as secretarias de educação de estados,
Distrito Federal e municípios a execução de metas dos planos subnacionais consonantes ao Plano Nacional de
Educação. - (Meta original)

·04LA - Fortalecer a gestão escolar por meio da criação, disponibilização e aprimoramento de mecanismos que
facilitem a interpretação dos resultados de avaliação educacional e a interlocução com a sociedade. - (Alteração da
Meta)
Órgão Responsável: Ministério da Educação
Fortalecer a gestão escolar por meio da criação e disponibilização de mecanismos que facilitem a interpretação
pedagógica dos resultados de testes educacionais e a interlocução com a sociedade. - (Meta original)

Iniciativas

·062U - Aprofundamento de estudos para a concepção e implantação de sistemas informatizados para realização de
testes adaptativos. - (Alteração da Iniciativa)

Concepção e implantação de sistemas informatizados para realização de testes adaptativos. - (Título original)

·062V - Implementação de formas de registrar a aquisição de habilidades socioemocionais dos estudantes. (Excluída)

PROGRAMA: 2033 - Energia Elétrica
OBJETIVO: 0036 - Expandir a Capacidade de Transmissão do Sistema Elétrico Brasileiro com a
construção de novas instalações e ampliação/reforço das existentes
Órgão Responsável: Ministério de Minas e Energia

Iniciativas

·07FF - Linhas de Transmissão nos Estados do Espirito Santo e Minas Gerais - (Nova Iniciativa)
·07FG - SEs Gentio do Ouro/BA e Ourolândia/BA e Linhas para escoamento de energia eólica. - (Nova Iniciativa)

PROGRAMA: 2035 - Esporte, Cidadania e Desenvolvimento
Referência
INDICADORES

Unidade de Medida

Agentes capacitados para a realização de exames antidoping (Excluído)

unidade

31/12/2014

185,0000

Controle de Dopagem realizados em atletas - (Novo
Indicador)

unidade

31/12/2016

2.146,0000

Índice de sedentarismo - (Excluído)

%

31/12/2013

45,9000

Percentual de indivíduos que praticam atividades físicas no
tempo livre equivalentes a pelo menos 150 minutos de
atividade de intensidade moderada por semana no conjunto da
população adulta - (Novo Indicador)

%

31/12/2016

37,6000

Proporção da população atendida com infraestrutura
financiada pelo Ministério do Esporte (ME) - (Alteração do
Indicador)

%

31/12/2016

87,2000

Proporção de Municípios com infraestrutura atendida pelo
Ministério do Esporte (ME) - (Alteração do Indicador)

%

31/12/2016

73,8000

Taxa de acesso ao esporte nas escolas públicas da Educação
Básica que participam do Mais Educação/MEC - (Excluído)

%

31/12/2014

45,7600

Data

Índice

OBJETIVO: 1127 - Ampliar e qualificar o acesso da população ao esporte e lazer, com
fortalecimento das ações intersetoriais e redução das desigualdades regionais.
Órgão Responsável: Ministério do Esporte

Iniciativas

·05RC - Desenvolver eventos pedagógicos e científicos de esporte, lazer e inclusão social, com incentivo às trocas de

experiências, à formação, à socialização da produção científica e à valorização do esporte tradicional indígena. (Alteração da Iniciativa)
Implantação dos Programas Esporte Lazer da Cidade e Vida Saudável, em Academias da Saúde, por meio de
parceria entre Ministério do Esporte e Ministério da Saúde. - (Título original)

·05RD - Ampliação e democratização de práticas esportivas, por meio de ações intersetoriais na parceria com o

Ministério da Educação, em consonância com o Plano Nacional de Educação (Lei 13.005/2014), corroborando com
a implantação da escola em tempo integral e com a parceria com o Ministério da Defesa no Programa Forças no
Esporte, otimizando a infraestrutura das organizações militares. - (Excluída)

·05RE - Ampliação do acesso a ações/programas sociais esportivos e de lazer aos povos indígenas, aos povos e

comunidades tradicionais, com enfrentamento das desigualdades de gênero, etárias e étnico-raciais, fortalecendo a
participação de pessoas com deficiência, por meio da articulação com os órgãos federais relacionados. - (Excluída)

·05RF - Ampliação e qualificação das ações de formação e assessoramento a gestores e agentes que atuam nas
políticas de esporte e lazer. - (Excluída)

·05RH - Realização de Jogos Escolares em articulação com o Programa Atleta na Escola, e fortalecimento da
participação dos gestores estaduais, municipais e entidades de administração do esporte. - (Excluída)

·05RI - Aproximação das ações de desenvolvimento dos programas sociais esportivos e de lazer às ações de
infraestrutura esportiva (CIEs, Vila do Esporte, CEUs, CRAS, CREAS, dentre outras). - (Excluída)

·05RJ - Otimizar as ações de divulgação da Lei de Incentivo ao Esporte (LIE). - (Alteração da Iniciativa)
Criação do Fundo Nacional de Incentivo e Fomento ao Esporte, com recursos de renúncia fiscal. - (Título original)

·05RK - Criação e implantação do Projeto Vila do Esporte. - (Excluída)
OBJETIVO: 1128 - Tornar o Brasil uma potência esportiva sustentável mundialmente reconhecida,
com a preparação de atletas da base ao alto rendimento, qualificação da gestão,
melhoria e articulação das infraestruturas esportivas.
Órgão Responsável: Ministério do Esporte

Metas 2016-2019

·04GZ - Manter anualmente a contemplação de 80% dos atletas que se candidatarem ao programa bolsa atleta e que
preencham todos os requisitos técnicos e esportivos. - (Alteração da Meta)

Órgão Responsável: Ministério do Esporte
Manter anualmente a contemplação de 100% dos atletas que se candidatarem ao programa bolsa atleta e que
preencham todos os requisitos técnicos e esportivos. - (Meta original)

Iniciativas

·05UJ - Elaborar proposta de Plano Nacional do Esporte. - (Alteração da Iniciativa)
Proposição dos projetos de lei do Plano Nacional do Desporto e Sistema Nacional do Esporte ao Poder Legislativo.
- (Título original)

·05UK - Implantação do Sistema de Monitoramento dos contratos de execução de obras esportivas. - (Excluída)
·05UL - Implementar a Política Nacional de Infraestrutura Esportiva (PNIE). - (Alteração da Iniciativa)
Disponibilização de Projetos de Referência para a ampliação da qualidade da infraestrutura esportiva. - (Título
original)

·05UN - Implementar sistema da Rede Nacional de Treinamento. - (Alteração da Iniciativa)
Fortalecimento e ampliação da Rede Nacional de Treinamento. - (Título original)

·05UO - Desenvolver ações de promoção do Jogo Limpo. - (Alteração da Iniciativa)
Combate à dopagem no esporte mediante informação, educação, capacitação de agentes, inteligência e controle. (Título original)

·07G0 - Execução do Plano de Distribuição de Testes dos Atletas - (Nova Iniciativa)
·07HL - Acompanhar o cumprimento das decisões do Conselho Nacional do Esporte (CNE) - (Nova Iniciativa)
OBJETIVO: 1117 - Fomentar e incentivar a prática do futebol, com ênfase ao futebol feminino, e
garantir a defesa dos direitos do torcedor.
Órgão Responsável: Ministério do Esporte

Iniciativas

·05N7 - Incentivo ao futebol como prática desportiva não profissional com melhoria das condições de participação. (Excluída)

·05N8 - Elevação da qualidade da gestão e da governança das entidades de administração e de prática desportiva
profissional. - (Excluída)

·05N9 - Implementar projeto de controle de Laudos Técnicos de estádios de futebol - (Alteração da Iniciativa)
Apoio na melhoria das condições de acessibilidade, conforto, higiene e segurança nos estádios como garantia dos
direitos do torcedor. - (Título original)

·07FX - Implementação de programa piloto com foco no incentivo à pratica do futebol e suas modalidades derivadas
- (Nova Iniciativa)

·07FY - Sistematização do cadastro de torcidas organizadas de futebol - (Nova Iniciativa)
OBJETIVO: 1132 - Preparar e realizar os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos – Rio 2016 e gerir o
legado esportivo.
Órgão Responsável: Ministério do Esporte

Iniciativas

·05VF - Integração da atuação governamental na preparação, promoção e realização dos Jogos Olímpicos e
Paraolímpicos Rio 2016. - (Excluída)

·05VG - Promoção de estudos que proporcionem subsídios para a adoção de modelo de gestão sustentável das
instalações olímpicas. - (Alteração da Iniciativa)

Construção da infraestrutura esportiva estabelecida na Matriz de Responsabilidade sob a égide do Governo
Federal para a realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016. - (Título original)

·05VH - Sistema de monitoramento das ações do Governo Federal nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016. (Excluída)

·05VI - Coordenação de estratégias de manutenção e utilização das instalações esportivas olímpicas e paraolímpicas
destinadas às atividades de alto rendimento ou a outras manifestações desportivas de que trata o art. 3º da Lei no
9.615, de 25 de março de 1998. - (Alteração da Iniciativa)
Instituição do Plano de Legado Esportivo. - (Título original)

·05VJ - Busca de parcerias com a iniciativa privada pela execução de empreendimentos de infraestrutura destinados à

melhoria e à exploração da utilização das instalações esportivas, aprovadas previamente pelo Ministério do Esporte.
- (Alteração da Iniciativa)
Implantação do Centro de Excelência de Alto Rendimento na estrutura esportiva de Deodoro e Barra da Tijuca
como legado dos Jogos Olímpicos. - (Título original)

PROGRAMA: 2015 - Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)
Referência
INDICADORES

Unidade de Medida
Data

Cobertura de Centros Especializados em Reabilitação nas
Regiões de Saúde - (Novo Indicador)

Índice

percentual

31/12/2015

18,9000

Cobertura de Equipe de Saúde Bucal - (Alteração do
Indicador)

%

31/12/2015

40,3300

Cobertura de Equipe de Saúde da Família - (Alteração do
Indicador)

%

31/12/2015

60,9500

razão

03/08/2015

1,2500

Cobertura do Programa Saúde na Escola - (Excluído)

%

31/12/2013

51,7000

Letalidade por dengue - (Alteração do Indicador)

%

31/12/2014

0,0810

Número de Casos

31/07/2017

15.445,0000

Percentual de ampliação de campos de radioterapia realizados
no país - (Alteração do Indicador)

%

31/12/2015

0,7000

Percentual de cobertura de educandos pactuados no ciclo de
adesão ao Programa Saúde na Escola - (Novo Indicador)

%

31/07/2014

41,8000

Percentual de óbitos em menores de 15 anos nas Unidades de
Terapia Intensiva (UTIs) - (Alteração do Indicador)

%

31/12/2011

11,8000

Proporção de estados com suficiência de leitos de Unidade de
Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) - (Excluído)

%

01/03/2015

37,0000

Proporção de partos normais no SUS - (Alteração do
Indicador)

%

13/07/2015

58,0000

Cobertura de serviços de reabilitação - (Excluído)

Número de casos autóctones de malária por Plasmodium
falciparum - (Novo Indicador)

OBJETIVO: 0713 - Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado,
comênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de
saúde,aprimorando a política de atenção básica e especializada, ambulatorial e
Órgão Responsável: Ministério da Saúde

Metas 2016-2019

·026I - Aumentar de 20 para 150 as Centrais de Regulação que recebem incentivo federal de custeio para a melhoria
do acesso aos serviços ambulatoriais especializados e hospitalares. - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Ministério da Saúde
Aumentar de 20 para 160 as Centrais de Regulação que recebem incentivo federal de custeio para a melhoria do
acesso aos serviços ambulatoriais especializados e hospitalares. - (Meta original)

Iniciativas

·05NT - Implementação do Programa de Qualificação da Gestão Hospitalar - IGH em 1.000 hospitais vinculados ao
SUS (públicos e privados), em todas as regiões do País, priorizando os hospitais públicos. - (Excluída)

OBJETIVO: 1120 - Aprimorar e implantar as Redes de Atenção à Saúde nas regiões de saúde, com
ênfase na articulação da Rede de Urgência e Emergência, Rede Cegonha, Rede de
Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, e da Rede de
Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas.
Órgão Responsável: Ministério da Saúde

Ministério da Saúde

Iniciativas

·05S2 - Implantação de módulos de triagem auditiva e ocular no Sistema de Informação para Triagem Neonatal
(SISNEO) em 10 Estados. - (Alteração da Iniciativa)

Implantação de módulos de triagem auditiva e ocular no Sistema de Informação para Triagem Neonatal (SISNEO),
nos 27 Estados. - (Título original)

·06B1 - Fortalecimento da Cooperação Sul-Sul na implantação de novos Bancos de Leite Humano, ampliando de 34

para 50 o número de assessorias técnicas aos países que integram a Rede Latino-Ibero-Afro-Americana de BLHs, ao
ano. - (Alteração da Iniciativa)
Fortalecimento a Cooperação Sul-Sul na implantação de novos Bancos de Leite Humano, ampliando de 34 para 38
o número de assessorias técnicas aos países que integram a Rede Latino-Ibero-Afro-Americana de BLHs. - (Título
original)

·05SD - Implantação do programa de qualificação “Direito é Qualidade” nas Redes de Atenção à Saúde em cinco (5)
municípios distribuídos nas grandes regiões. - (Alteração da Iniciativa)

Implantação do programa de qualificação “Direito é Qualidade” nas Redes de Atenção à Saúde de 100% dos
municípios acima de 200.000 habitantes. - (Título original)

OBJETIVO: 1126 - Promover o cuidado integral às pessoas nos ciclos de vida (criança, adolescente,
jovem, adulto e idoso), considerando as questões de gênero, orientação sexual,
raça/etnia, situações de vulnerabilidade, as especificidades e a diversidade na atenção
básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção à saúde.
Órgão Responsável: Ministério da Saúde

Iniciativas

·05QQ - Formação e capacitação de 10.000 profissionais de saúde em temas sobre envelhecimento e saúde da pessoa
idosa. - (Alteração da Iniciativa)

Formação e capacitação de 6.000 profissionais de saúde em temas sobre envelhecimento e saúde da pessoa idosa. (Título original)

·05QW - Distribuição de 350 mil exemplares de material técnico e de formação de profissionais em Atenção Integral
à Saúde do Homem. - (Alteração da Iniciativa)

Distribuição de 1,5 milhão de exemplares de material técnico e de formação de profissionais em Atenção Integral à
Saúde do Homem. - (Título original)

·06J6 - Formulação de linha de cuidado para atenção integral à saúde da pessoa idosa no SUS. - (Alteração da
Iniciativa)

Formulação do componente saúde para a construção de uma política intersetorial de cuidados à pessoa idosa. (Título original)

·07GU - Formação de profissionais em práticas integrativas e complementares para ampliação de usuários atendidos
com as PICS. - (Nova Iniciativa)

OBJETIVO: 0726 - Ampliar o acesso da população a medicamentos, promover o uso racional e
qualificar a assistência farmacêutica no âmbito do SUS.
Órgão Responsável: Ministério da Saúde

Iniciativas

·06JL - Realização de 1.000 ações de auditoria em estabelecimentos privados credenciados ao Programa Farmácia
Popular do Brasil. - (Excluída)

OBJETIVO: 1136 - Melhorar o padrão de gasto, qualificar o financiamento tripartite e os processos
de transferência de recursos, na perspectiva do financiamento estável e sustentável do
SUS.
Órgão Responsável: Ministério da Saúde

Metas 2016-2019

·04J6 - Fomentar o processo de discussão de metodologia de rateio dos recursos federais entre os entes federados a
partir das responsabilidades sanitárias. - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Ministério da Saúde

Pactuar novos critérios de rateio entre os entes federados a partir das responsabilidades sanitárias. - (Meta
original)

Iniciativas

·05X5 - Implementação do Programa Nacional de Gestão de Custos (PNGC) em todos os estados da federação e no
DF. - (Alteração da Iniciativa)

Implementação do ApuraSUS em todos os estados da federação e no DF. - (Título original)

OBJETIVO: 0714 - Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população, considerando os
determinantes sociais, por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com
foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no
controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.
Órgão Responsável: Ministério da Saúde

Iniciativas

·05SJ - Ampliação para 95% das salas de vacina com o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização
(SIPNI) implantado. - (Alteração da Iniciativa)

Ampliação para 95% dos municípios com o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SIPNI)
implantado. - (Título original)

·06JC - Execução de ações estratégicas em saúde ambiental, para redução do risco de desastres e apoio às
comunidades atingidas, por meio de ações emergenciais articuladas que auxiliem na minimização do impacto à
saúde da população. - (Alteração da Iniciativa)
Execução de ações estratégicas de saúde ambiental em municípios e comunidades afetadas por emergências, para a
prevenção e mitigação de impactos à saúde. - (Título original)

OBJETIVO: 0724 - Fortalecer as instâncias do controle social e os canais de interação com o
usuário, com garantia de transparência e participação cidadã.
Órgão Responsável: Ministério da Saúde

Iniciativas

·05WH - Apoiar a realização da 16ª Conferência Nacional de Saúde. - (Alteração da Iniciativa)
Realização da 16ª Conferência Nacional de Saúde. - (Título original)

·05V8 - Envio de correspondência/comunicação eletrônica (e-mail, aplicativo, formulário web) para os usuários que
realizaram atendimentos sob monitoramento. - (Alteração da Iniciativa)

Envio de correspondência para 100% dos usuários que passaram por internação hospitalar e por procedimentos
ambulatoriais de alta complexidade. - (Título original)

·06OR - Apoio à participação social de mulheres, negros, povos e comunidades tradicionais, juventude, LGBT,
pessoas com deficiência e pessoas em outras situações de vulnerabilidade, respeitadas as suas especificidades, nos
processos de formulação e implementação de políticas públicas de saúde. - (Alteração da Iniciativa)
Fomento e apoio a participação social e política de mulheres, negros, povos e comunidades tradicionais, juventude,
LGBT e pessoas com deficiência, respeitadas as suas especificidades nos seus processos de formulação e
implementação de políticas públicas de saúde. - (Título original)

OBJETIVO: 0728 - Aprimorar o marco regulatório da Saúde Suplementar, estimulando soluções
inovadoras de fiscalização e gestão, voltadas para a eficiência, acesso e qualidade na
atenção à saúde, considerando o desenvolvimento sustentável do setor.
Órgão Responsável: Ministério da Saúde

Metas 2016-2019

·04HI - Estimular a adesão a novos modelos assistenciais, visando à redução anual do percentual de cesarianas nos
serviços ofertados pela saúde suplementar. - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Ministério da Saúde
Estimular a adesão ao Plano Nascer Saudável e a novos modelos assistenciais, visando a redução anual de parto
cesariano nos serviços ofertados pela saúde suplementar. - (Meta original)

PROGRAMA: 2012 - Fortalecimento e Dinamização da Agricultura Familiar
OBJETIVO: 0411 - Ampliar o acesso e qualificar os instrumentos de crédito, de proteção da
produção, de garantia de preços mínimos e de garantia de renda para a agricultura
familiar.
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·041Y - Disponibilizar os meios para efetivar 7,8 milhões de operações do crédito rural no conjunto das linhas do
PRONAF

Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
260.000,00

Unidade
unidade

3.762.000,00

unidade

419.600,00

unidade

Região Sudeste

1.190.400,00

unidade

Região Sul

2.168.000,00

unidade

Região Nordeste
Região Norte

·041Z - Disponibilizar os meios para efetivar 1,8 milhão de operações da linha de microcrédito orientado e
acompanhado do PRONAF

Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
6.852,00

Unidade
unidade

1.732.000,00

unidade

Região Norte

36.452,00

unidade

Região Sudeste

12.452,00

unidade

6.852,00

unidade

Região Nordeste

Região Sul

·0420 - Disponibilizar os meios para efetivar a contratação por mulheres rurais de pelo menos 35% das operações de
crédito efetivadas e 20% do volume total de crédito acessado no âmbito do PRONAF
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste
Região Nordeste

Total
55.900,00

Unidade
unidade

1.993.860,00

unidade

86.020,00

unidade

Região Sudeste

226.176,00

unidade

Região Sul

368.560,00

unidade

Região Norte

·0421 - Disponibilizar os meios para efetivar a contratação por mulheres rurais de pelo menos 50% das operações
efetivadas na linha de microcrédito orientado e acompanhado do PRONAF
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
3.426,00

Unidade
unidade

866.000,00

unidade

18.226,00

unidade

Região Sudeste

6.226,00

unidade

Região Sul

3.426,00

unidade

Região Nordeste
Região Norte

·0422 - Possibilitar a adesão ao Garantia-Safra para 1,35 milhão de famílias da agricultura familiar, mantendo a
adesão preferencialmente em nome das mulheres rurais

Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Área de Atuação da Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste

Total
1.350.000,00

Unidade
unidade

OBJETIVO: 0412 - Ampliar e qualificar os serviços de assistência técnica e extensão rural,
promovendo a inovação e a sustentabilidade dos sistemas produtivos de agricultores

familiares, assentados da reforma agrária e povos e comunidades tradicionais.
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·0424 - Prestar ATER qualificada, direcionada e continuada para 880 mil famílias da agricultura familiar, incluindo
ATER específica para jovens rurais e povos e comunidades tradicionais, e assegurando que pelo menos 50% do
público atendido seja de mulheres e que 30% do orçamento seja destinado a atividades específicas de mulheres (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
27.000,00

Unidade
unidade

484.000,00

unidade

70.000,00

unidade

Região Sudeste

123.000,00

unidade

Região Sul

176.000,00

unidade

Região Nordeste
Região Norte

Prestar ATER qualificada, direcionada e continuada para 1 milhão de famílias da agricultura familiar, incluindo
ATER específica para jovens rurais e povos e comunidades tradicionais, e assegurando que pelo menos 50% do
público atendido seja de mulheres e que 30% do orçamento seja destinado a atividades específicas de mulheres (Meta original)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
30.000,00

Unidade
unidade

550.000,00

unidade

80.000,00

unidade

Região Sudeste

140.000,00

unidade

Região Sul

200.000,00

unidade

Região Nordeste
Região Norte

·0426 - Efetivar a participação de 7 mil pesquisadores, agentes de ATER e agricultores familiares em redes temáticas
de construção e compartilhamento de conhecimento e tecnologias - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)
Efetivar a participação de 8 mil pesquisadores, agentes de ATER e agricultores familiares em redes temáticas de
construção e compartilhamento de conhecimento e tecnologias - (Meta original)

·04QH - Prestar ATER qualificada, direcionada e continuada para 700.000 famílias assentadas da reforma agrária e
extrativistas, assegurando que pelo menos 50% do público atendido seja de mulheres e que 30% do orçamento seja
destinado a atividades específicas de mulheres
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
98.000,00

Unidade
unidade

Região Nordeste

241.500,00

unidade

Região Norte

304.500,00

unidade

Região Sudeste

31.500,00

unidade

Região Sul

24.500,00

unidade

·04QI - Qualificar 17.600 agentes da ATER, inclusive com conhecimentos de agroecologia, garantindo a participacao
de pelo menos 40% de mulheres entre as pessoas capacitadas. - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
528,00

Unidade
unidade

Região Nordeste

9.680,00

unidade

Região Norte

1.408,00

unidade

Região Sudeste

2.464,00

unidade

Região Sul

3.520,00

unidade

Qualificar 20 mil agentes da ATER, inclusive com conhecimentos de agroecologia, garantindo a participacao de
pelo menos 40% de mulheres entre as pessoas capacitadas. - (Meta original)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
600,00

Unidade
unidade

11.000,00

unidade

Região Norte

1.600,00

unidade

Região Sudeste

2.800,00

unidade

Região Sul

4.000,00

unidade

Região Nordeste

OBJETIVO: 0413 - Promover a organização da agricultura familiar para o fortalecimento do
cooperativismo e associativismo, a agroindustrialização, a inserção em mercados
públicos e privados e o aproveitamento energético sustentável
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·0427 - Qualificar 1.760 organizações da agricultura familiar, sendo 1.408 cooperativas e associações e 352

empreendimentos coletivos de povos e comunidades tradicionais, por meio de assistência técnica e capacitação, com
enfoque na gestão, organização da produção e comercialização, e considerando sua diversidade e suas
especificidades. - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)
Qualificar 2.000 organizações da agricultura familiar, sendo 1.600 cooperativas e associações e 400
empreendimentos coletivos de povos e comunidades tradicionais, por meio de assistência técnica e capacitação,
com enfoque na gestão, organização da produção e comercialização, e considerando sua diversidade e suas
especificidades. - (Meta original)

OBJETIVO: 0759 - Promover a autonomia econômica das mulheres rurais, por meio da inclusão
produtiva e da geração de renda
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·042F - Implementar 4.150 quintais produtivos para o apoio à produção e à transição agroecológica dos alimentos
produzidos pelas mulheres - (Alteração da Meta)

Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
415,00

Unidade
unidade

Região Nordeste

1.660,00

unidade

Região Norte

830,00

unidade

Região Sudeste

622,00

unidade

Região Sul

623,00

unidade

Implementar 5.000 quintais produtivos para o apoio à produção e à transição agroecológica dos alimentos
produzidos pelas mulheres - (Meta original)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
500,00

Unidade
unidade

Região Nordeste

2.000,00

unidade

Região Norte

1.000,00

unidade

Região Sudeste

750,00

unidade

Região Sul

750,00

unidade

·042G

- Atender 1.500 grupos produtivos de mulheres rurais com ações integradas de ATER, crédito,
comercialização e gestão, fortalecendo a produção agroecológica
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
200,00

Unidade
unidade

Região Nordeste

500,00

unidade

Região Norte

300,00

unidade

Região Sudeste

250,00

unidade

Região Sul

250,00

unidade

·042H - Capacitar 1.000 agentes de ATER para atuarem com mulheres e com foco na agroecologia
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

·042I - Atender 13.200 mulheres agricultoras familiares com ATER específica para mulheres - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
1.320,00

Unidade
unidade

Região Nordeste

6.160,00

unidade

Região Norte

1.760,00

unidade

Região Sudeste

1.980,00

unidade

Região Sul

1.980,00

unidade

Atender 15.000 mulheres agricultoras familiares com ATER específica para mulheres - (Meta original)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
1.500,00

Unidade
unidade

Região Nordeste

7.000,00

unidade

Região Norte

2.000,00

unidade

Região Sudeste

2.250,00

unidade

Região Sul

2.250,00

unidade

OBJETIVO: 0760 - Ampliar a inserção da agricultura familiar em sistemas de produção de base
agroecológica, orgânica e da sociobiodiversidade, com ênfase na produção de alimentos
saudáveis.
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·0450 - Estimular que 880 mil agricultores e agricultoras familiares, assentados e assentadas da reforma agrária e
povos e comunidades tradicionais, incluindo a juventude rural, estejam inseridos em sistemas de produção de base
agroecológica, orgânica ou em transição agroecológica. - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
44.000,00

Unidade
unidade

Região Nordeste

440.000,00

unidade

Região Norte

132.000,00

unidade

Região Sudeste

132.000,00

unidade

Região Sul

132.000,00

unidade

Estimular que 1 milhão de agricultores e agricultoras familiares, assentados e assentadas da reforma agrária e
povos e comunidades tradicionais, incluindo a juventude rural, estejam inseridos em sistemas de produção de base
agroecológica, orgânica ou em transição agroecológica. - (Meta original)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
50.000,00

Unidade
unidade

Região Nordeste

500.000,00

unidade

Região Norte

150.000,00

unidade

Região Sudeste

150.000,00

unidade

Região Sul

150.000,00

unidade

Iniciativas

·04VG - Instituição e monitoramento do Programa Nacional de Sociobiodiversidade, em articulação com a Câmara

Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica (CIAPO) e com a Comissão Nacional de Agroecologia e
Produção Orgânica (CNAPO). - (Excluída)

·04VH - Articulação e apoio à elaboração de Planos de Agroecologia e Produção Orgânica nas Unidades da
Federação. - (Alteração da Iniciativa)

Articulação da constituição de um Sistema Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica e apoio à elaboração
de Planos de Agroecologia e Produção Orgânica nos estados, DF e municípios. - (Título original)

·04VI - Promoção e ampliação da participação da agricultura familiar na produção de bioinsumos adequados à
produção de base agroecológica, orgânica e da sociobiodiversidade. - (Excluída)

·04VJ - Articulação da redução progressiva do financiamento de sementes transgênicas pelo crédito rural da
agricultura familiar. - (Excluída)

·04VT - Qualificação de grupos e organizações produtivas para a certificação por terceira parte e para inserção em
mecanismos participativos de garantia da qualidade orgânica. - (Alteração da Iniciativa)

Qualificação de organizações da sociobiodiversidade para a inserção em mecanismos participativos de garantia da
qualidade orgânica. - (Título original)

OBJETIVO: 1138 - Contribuir para a redução da pobreza rural, por meio da inclusão produtiva dos
agricultores e das agricultoras familiares
Órgão Responsável: Ministério do Desenvolvimento Social

Metas 2016-2019

·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 - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Ministério do Desenvolvimento Social
Atender 350 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 e às tecnologias sociais de água para
produção - (Meta original)

·04MY - Atender 12.500 mulheres rurais em situação de vulnerabilidade social, fomentando suas atividades
específicas, com foco na agroecologia

Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

Iniciativas

·0680 - Implantação de 90 mil tecnologias sociais de acesso à água para produção. - (Alteração da Iniciativa)
Implantação de 120 mil tecnologias sociais de acesso à água para produção - (Título original)

OBJETIVO: 0761 - Promover e garantir o espaço da agricultura familiar na integração regional, na
cooperação internacional, nas negociações internacionais e no comércio exterior.
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·0466 - Desenvolver e implementar a estratégia de promoção comercial dos produtos da agricultura familiar brasileira
em mercados externos.

Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

·0467 - Ampliar o apoio para a implementação e a criação dos registros nacionais e dos selos de identificação da
agricultura familiar no Mercosul.

Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

Iniciativas

·04YS - Promoção do intercâmbio de políticas públicas para mulheres rurais e da integração de suas organizações
econômicas no âmbito do Mercosul, CELAC E CAC-SICA. - (Alteração da Iniciativa)

Promoção do intercâmbio de políticas públicas para mulheres rurais e da integração de suas organizações
econômicas no âmbito do Mercosul e CELAC. - (Título original)

OBJETIVO: 1033 - Contribuir para a permanência da juventude no campo e a sucessão rural, por
meio da ampliação da sua autonomia econômica e social

Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·042K - Atendimento de 70.400 jovens da agricultura familiar com ATER específica para a juventude rural. (Alteração da Meta)

Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
2.112,00

Unidade
unidade

45.760,00

unidade

Região Norte

7.744,00

unidade

Região Sudeste

6.336,00

unidade

Região Sul

8.448,00

unidade

Região Nordeste

Atendimento de 80 mil jovens da agricultura familiar com ATER específica para a juventude rural. - (Meta
original)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
2.400,00

Unidade
unidade

52.000,00

unidade

Região Norte

8.800,00

unidade

Região Sudeste

7.200,00

unidade

Região Sul

9.600,00

unidade

Região Nordeste

·042L - Ampliação do Programa de Formação Agroecológica e Cidadã para 17.600 jovens - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
1.320,00

Unidade
unidade

Região Nordeste

6.160,00

unidade

Região Norte

3.520,00

unidade

Região Sudeste

3.960,00

unidade

Região Sul

2.640,00

unidade

Ampliação do Programa de Formação Agroecológica e Cidadã para 20 mil jovens - (Meta original)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
1.500,00

Unidade
unidade

Região Nordeste

7.000,00

unidade

Região Norte

4.000,00

unidade

Região Sudeste

4.500,00

unidade

Região Sul

3.000,00

unidade

·04QN - Elaboração e implementação do Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

·04QO - Efetivação da contratação por jovens rurais de pelo menos 20% das operações de crédito do PRONAF
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste
Região Nordeste

Total
55.900,00

Unidade
unidade

752.400,00

unidade

86.020,00

unidade

Região Sudeste

226.176,00

unidade

Região Sul

433.600,00

unidade

Região Norte

OBJETIVO: 1035 - Promover o etnodesenvolvimento dos povos e comunidades tradicionais, por
meio da inclusão produtiva e da geração de renda
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·042Q - Efetivar a emissão de 178 Selos Indígenas do Brasil, visando a qualificação da produção tradicional indígena
e ampliando o acesso a mercados institucionais e privados. - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)
Efetivar a emissão de 200 Selos Indígenas do Brasil, visando a qualificação da produção tradicional indígena e
ampliando o acesso a mercados institucionais e privados. - (Meta original)

·042R - Efetivar a emissão de 100 mil DAPs para Povos e Comunidades Tradicionais.
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

·042T - Apoiar a agroindustrialização em 600 empreendimentos coletivos de Povos e Comunidades Tradicionais. (Alteração da Meta)

Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
65,00

Unidade
unidade

Região Nordeste

266,00

unidade

Região Norte

141,00

unidade

Região Sudeste

81,00

unidade

Região Sul

47,00

unidade

Apoiar a agroindustrialização em 600 empreendimentos coletivos de Povos e Comunidades Tradicionais. - (Meta
original)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
65,00

Unidade
unidade

Região Nordeste

266,00

unidade

Região Norte

141,00

unidade

Região Sudeste

81,00

unidade

Região Sul

47,00

unidade

PROGRAMA: 2041 - Geologia, Mineração e Transformação Mineral
Referência
INDICADORES

Unidade de Medida
Data

Índice

Empregos diretos do setor de Mineração e Transformação
Mineral - (Alteração do Indicador)

unidade

31/12/2013

909.900,0000

Importações de agrominerais - (Alteração do Indicador)

US$ bilhão

31/12/2014

3,4000

Volume da produção de aço - (Alteração do Indicador)

milhões de toneladas 31/12/2014

34,0000

Volume da produção de minério de ferro - (Alteração do
Indicador)

milhões de toneladas 31/12/2014

399,4000

OBJETIVO: 0044 - Estimular a agregação de valor ao bem mineral e o adensamento das cadeias
produtivas por meio de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação no setor
mineral
Órgão Responsável: Ministério de Minas e Energia

Metas 2016-2019

·043E - Elaborar proposta de Programa de Desenvolvimento das Cadeias de Fornecedores de Bens (máquinas e
equipamentos) e Serviços para Mineração - PROMINER com vistas ao adensamento produtivo. - (Alteração da
Meta)
Órgão Responsável: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Elaborar e implantar o Programa de Desenvolvimento das Cadeias de Fornecedores de Bens (máquinas e
equipamentos) e Serviços para Mineração e a Transformação Mineral – PROMINER com vistas à promoção do
conteúdo nacional - (Meta original)

Iniciativas

·04RM - Promoção de articulação intergovernamental e público-privada para viabilização do Programa de Zonas de
Processamento e Transformação Mineral - ZPTMs - (Excluída)

·04RH - Realização de estudo de mercado para elementos terras raras - (Excluída)
·04RJ - Realização de estudo para definição de critérios de exigência de conteúdo local mínimo de bens (máquinas e
equipamentos) e serviços em empreendimentos de mineração e transformação mineral - (Excluída)

·04RI - Realização de estudos de mapeamento da cadeia de fornecedores de bens (máquinas e equipamentos) e
serviços para a mineração. - (Alteração da Iniciativa)

Realização de estudos de mapeamento da cadeia de fornecedores de bens (máquinas e equipamentos) e serviços
para a transformação mineral - (Título original)

PROGRAMA: 2039 - Gestão da Política Econômica, Garantia da Estabilidade do
Sistema Financeiro Nacional e Melhoria do Ambiente de Negócios
Referência
INDICADORES

Unidade de Medida
Data

Taxa de Formação Bruta de Capital Fixo - (Alteração do
Indicador)

% do PIB

Índice

31/03/2015

19,5163

OBJETIVO: 1094 - Desenvolver medidas de estímulo ao crescimento econômico, com ênfase nos
investimentos públicos e privados, especialmente em infraestrutura, e de melhoria do
ambiente de negócios e da promoção da concorrência.
Órgão Responsável: Ministério da Fazenda

Iniciativas

·06N5 - Implantação da Sala de Investimentos no Brasil, ambiente de atendimento virtual e presencial para orientação
de investidores. - (Excluída)

OBJETIVO: 1097 - Aprimorar a regulação das atividades econômicas e financeiras.
Órgão Responsável: Ministério da Fazenda

Iniciativas

·0592 - Implementação de laboratório de produto e central de estudos, pesquisas e informações com vistas à
dinamização e ao desenvolvimento dos mercados supervisionados pela Superintendência de Seguros Privados
(SUSEP). - (Excluída)

PROGRAMA: 2040 - Gestão de Riscos e de Desastres
OBJETIVO: 0169 - Apoiar a redução do risco de desastres naturais em municípios críticos a partir
de planejamento e de execução de obras.
Órgão Responsável: Ministério das Cidades

Metas 2016-2019

·008W - Apoiar a conclusão de 87 empreendimentos de drenagem urbana em 79 municípios críticos - (Alteração da
Meta)

Órgão Responsável: Ministério das Cidades
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
8,00

Unidade
unidade

16,00

unidade

1,00

unidade

Região Sudeste

42,00

unidade

Região Sul

20,00

unidade

Região Nordeste
Região Norte

Apoiar a conclusão de 87 empreendimentos de drenagem urbana em 79 municípios críticos - (Meta original)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
3,00

Unidade
unidade

16,00

unidade

1,00

unidade

Região Sudeste

42,00

unidade

Região Sul

20,00

unidade

Região Nordeste
Região Norte

PROGRAMA: 2019 - Inclusão social por meio do Bolsa Família, do Cadastro Único e
da articulação de políticas sociais
OBJETIVO: 1134 - Fortalecer o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal como
instrumento de articulação de políticas sociais para famílias de baixa renda
Órgão Responsável: Ministério do Desenvolvimento Social

Iniciativas

·05VC - Instituição de normativos que vinculem o uso do Cadastro Único a cada um dos programas usuários,
obedecendo aos conceitos e as regras de atualização e manutenção do Cadastro - (Excluída)

PROGRAMA: 2081 - Justiça, Cidadania e Segurança Pública
Referência
INDICADORES

Unidade de Medida
Data

Índice de acesso à Justiça - (Excluído)
Quantidade de vítimas mortas em acidentes de trânsito em
rodovias federais - (Novo Indicador)
Taxa de acidentes graves em rodovias federais - (Alteração
do Indicador)
Taxa de encarceramento - (Alteração do Indicador)
Taxa de Homicídio - (Alteração do Indicador)
Taxa de mortos em acidentes em rodovias federais (Alteração do Indicador)

Índice

índice numérico

31/12/2014

36,9400

unidade

31/12/2016

6.398,0000

acidentes graves/1
milhão de veículos

31/12/2014

297,4400

pessoas
presas/100.000

30/06/2014

299,7000

1/100.000

31/12/2014

29,3700

mortos em
acidentes/1 milhão
de veículos

31/12/2014

97,5700

OBJETIVO: 1039 - Promover a redução de homicídios com foco em populações vulneráveis e
atuação integrada em áreas críticas.
Órgão Responsável: Ministério da Justiça e Segurança Pública

Iniciativas

·04VQ - Implantação do Sistema Nacional de Análise Balística. - (Alteração da Iniciativa)
Implantação do Sistema Nacional de Indexação Balística. - (Título original)

·07HG - Capacitação de profissionais, padronização de procedimentos, criação de base de dados estatísticos,
desenvolvimento de inteligência e sistema integrado de base de dados, visando o aumento da capacidade de
investigação. - (Nova Iniciativa)

OBJETIVO: 1041 - Fortalecer o enfrentamento à criminalidade, com ênfase nas organizações
criminosas, tráfico, corrupção, lavagem de dinheiro e atuação na faixa de fronteira.
Órgão Responsável: Ministério da Justiça e Segurança Pública

Iniciativas

·04YY - Ampliação e fortalecimento da participação da SENASP/MJSP no Programa de Proteção Integrada das
Fronteiras (PPIF), com a integração de inteligência operacional dos atores de segurança pública federais e estaduais
na faixa de fronteira. - (Alteração da Iniciativa)
Ampliação e fortalecimento da Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras (ENAFRON), com a
implementação de ações intersetoriais e transversais de segurança pública junto a outros programas de governo,
para o desenvolvimento territorial da faixa de fronteira brasileira. - (Título original)

·07HA - Enfrentamento à criminalidade, com ênfase nas organizações criminosas, tráfico, corrupção, lavagem de

dinheiro e atuação na faixa de fronteira por meio de integração de inteligência, padronização e integração de
sistemas de TI e de informações relativas à perícia, dna, balística, identificação de pessoas, veículos e cargas. (Nova Iniciativa)

OBJETIVO: 1043 - Ampliar o acesso à justiça e à informação, promover os direitos da justiça de
transição, os direitos de migrantes e refugiados e fortalecer o enfrentamento ao tráfico
de pessoas.
Órgão Responsável: Ministério da Justiça e Segurança Pública

Iniciativas

·04WH - Ampliação do volume de informações e de serviços do Sistema de Justiça prestados ao cidadão pelo Portal
Atlas. - (Excluída)

·04WY - Realização de 45.440 ações de tratamento técnico e de 312.316 ações de reformatação dos acervos sob
custódia do Arquivo Nacional ao final de 2019. - (Alteração da Iniciativa)

Realização do tratamento técnico e a reformatação de 60 acervos sob a custódia do Arquivo Nacional ao final de
2019. - (Título original)

·04X0 - Ampliação e atualização do parque tecnológico do Arquivo Nacional, com ênfase na implantação de

repositório arquivístico digital confiável para ampliação do acesso online aos documentos sob a guarda do Arquivo
Nacional. - (Alteração da Iniciativa)
Modernização do parque tecnológico e viabilização do acesso online aos documentos sob a guarda do Arquivo
Nacional via SIAN – Sistema de Informações do Arquivo Nacional. - (Título original)

·06N7 - Aperfeiçoamento das normas para conciliação, mediação, negociação e arbitragem, dispensa de apresentação
de defesa e não interposição ou desistência de recursos. - (Alteração da Iniciativa)

Aperfeiçoamento das normas para conciliação, dispensa de apresentação de defesa e não interposição ou
desistência de recursos. - (Título original)

·06N8 - Implantação da estrutura e mecanismos de conciliação, mediação, negociação e arbitragem previstas na nova
lei de mediação. - (Alteração da Iniciativa)

Ampliação dos mecanismos alternativos para a solução administrativa dos conflitos. - (Título original)

·06N9 - Promoção da desconstitucionalização da delegação da competência da Justiça Federal à Justiça Estadual e a
sua gradual extinção por lei ordinária, e a retirada das causas acidentárias como exceção à regra de competência da
Justiça Federal. - (Alteração da Iniciativa)
Aprimoramento dos marcos normativos para promover a desconstitucionalização da delegação da competência da
Justiça Federal à Justiça Estadual e a sua gradual extinção por lei ordinária, e a retirada das causas acidentárias
como exceção à regra de competência da Justiça Federal. - (Título original)

·07FP - Capacitação de 350 servidores de órgãos e entidades Administração Pública Federal integrantes do Sistema
de Gestão de Documentos de Arquivo - SIGA. - (Nova Iniciativa)

OBJETIVO: 1044 - Aperfeiçoar a coordenação estratégica e a atuação integrada das forças de
segurança pública e instituições parceiras.
Órgão Responsável: Ministério da Justiça e Segurança Pública

Iniciativas

·04W6 - Fortalecimento dos Gabinetes de Gestão Integrada e/ou Centros Integrados de Comando e Controle
nacional, regionais, estaduais e municipais - (Alteração da Iniciativa)

Criação do Gabinete de Gestão Integrada Nacional e fortalecimento dos Gabinetes de Gestão Integrada estaduais e
municipais. - (Título original)

·04WA - Criação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas em Violência e Segurança Pública - (Excluída)
·06EC - Adequação e continuidade da execução do Plano Nacional de Segurança em Grandes Eventos fortalecendo
os serviços prestados pelos órgãos envolvidos. - (Excluída)

·07H4 - Criação e/ou atualização de 20 cursos da plataforma EaD/Senasp. - (Nova Iniciativa)

·07H5 - Reestruturação da Agência Central do Subsistema de Inteligência de Segurança Pública - SISP. - (Nova
Iniciativa)

·07H6 - Implantação do Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública Nacional – CIISP-N - (Nova
Iniciativa)

·07H7 - Implantação dos Centros Integrados de Inteligência de Segurança Pública Regionais – CIISP-R - (Nova
Iniciativa)

·07H8 - Implantação da Base Nacional de Inteligência de Segurança Pública - BNISP - (Nova Iniciativa)
·07H9 - Fortalecimento das Agências de Inteligência dos Entes Federativos em formação de pessoal, equipamentos e
programas de TI, de forma padronizada. - (Nova Iniciativa)

OBJETIVO: 1045 - Promover sistema penal justo e que viabilize a reintegração social.
Órgão Responsável: Ministério da Justiça e Segurança Pública

Metas 2016-2019

·0457 - Ampliar de 86 mil para 132 mil o número de pessoas presas que participam de atividades educacionais (Alteração da Meta)

Órgão Responsável: Ministério da Educação
Ampliar de 86 mil para 160 mil o número de pessoas presas que participam de atividades educacionais - (Meta
original)

Iniciativas

·07FQ - Indução da oferta de serviços voltados à reinserção social da pessoa egressa do sistema prisional - (Nova
Iniciativa)

·07FR - Fortalecimento de política nacional de controle e participação social na execução penal. - (Nova Iniciativa)
OBJETIVO: 1164 - Enfrentar a corrupção na Administração Pública Federal aprimorando os
mecanismos de prevenção, detecção e punição
Órgão Responsável: Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·04RZ - Instituir mecanismos que aprimorem o tratamento e apuração das denúncias
Órgão Responsável: Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União - (Alteração do Órgão)

·04S0 - Fomentar a atuação célere e efetiva dos órgãos e entidades diante de atos de corrupção
Órgão Responsável: Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União - (Alteração do Órgão)

·04S1 - Reduzir o percentual das reintegrações e das prescrições de penas disciplinares
Órgão Responsável: Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União - (Alteração do Órgão)

PROGRAMA: 2048 - Mobilidade Urbana e Trânsito
Referência
INDICADORES

Unidade de Medida
Data

Índice

Infraestrutura exclusiva para transporte público coletivo (Excluído)

km

26/08/2015

2.300,0000

Participação da quantidade de passageiros do modo de
transporte sobre trilhos no Transporte Público Coletivo (Alteração do Indicador)

%

31/12/2012

13,4100

Participação da quantidade de viagens realizadas no
transporte público coletivo - (Alteração do Indicador)

%

31/12/2012

29,0000

Percentual de pessoas ocupadas que gastam mais de 1 hora no
percurso casa-trabalho - (Alteração do Indicador)

%

31/12/2013

10,6500

Percentual de pessoas ocupadas que gastam mais de 1 hora no
percurso casa-trabalho, em Regiões Metropolitanas (Alteração do Indicador)

%

31/12/2013

20,8700

OBJETIVO: 0574 - Apoiar a implantação, expansão e requalificação dos sistemas de mobilidade
urbana com soluções acessíveis, sustentáveis e compatíveis com as características
locais e regionais, priorizando os modos de transporte público coletivo e os não
motorizados e promovendo a integração modal, física e tarifária.
Órgão Responsável: Ministério das Cidades

Iniciativas

·07GI - Modernização e recuperação do sistema de trens urbanos de Recife. - (Nova Iniciativa)
PROGRAMA: 2049 - Moradia Digna
OBJETIVO: 0383 - Ampliar o acesso à habitação, de forma subsidiada ou facilitada, priorizando o
atendimento à população de baixa renda, por intermédio do Programa Minha Casa,
Minha Vida
Órgão Responsável: Ministério das Cidades

Iniciativas

·07GZ - Concessão de subvenção econômica para aquisição de materiais de construção destinados à reforma,
ampliação ou à conclusão de Unidades Habitacionais no âmbito do Programa Cartão Reforma. - (Nova Iniciativa)

OBJETIVO: 0755 - Elevar os patamares da qualidade da construção civil, por meio da criação e
implementação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, incluindo
conceitos e metas de sustentabilidade, contribuindo para ampliar o acesso à moradia
digna para a população de menor renda.
Órgão Responsável: Ministério das Cidades

Metas 2016-2019

·04LV - Avaliar a conformidade de sistemas de gestão da qualidade de empresas do setor de serviços e obras atuantes

na construção civil por meio do SiAC; Qualificar empresas que fabricam, importam e distribuem materiais,
componentes e sistemas construtivos atuantes no setor da Construção Civil por meio do SiMaC; conceder
documentos de avaliação técnica de produtos ou processos inovadores - DATecs e fichas de avaliação de
desempenho de sistema convencional -FADs por meio do SiNAT. - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Ministério das Cidades
Atingir a conformidade de todos os componentes, subsistemas, sistemas construtivos, serviços e obras da
construção civil, por meio dos regulamentos do SiMaC e SiAC do PBQP-H; bem como Conceder o Documento de
Avaliação Técnica do Produto Inovador - DATec (Chancela SiNAT/PBQP-H) a todas as empresas que pretendam
utilizar componentes, subsistemas e sistemas construtivos inovadores nos empreendimentos de habitações de
interesse social. - (Meta original)

PROGRAMA: 2050 - Mudança do Clima
Referência
INDICADORES

Unidade de Medida
Data

Índice

Emissões antrópicas de Gases de Efeito Estufa (GEE) para o
setor Agropecuário - (Alteração do Indicador)

mil toneladas de
CO2eq

31/12/2012

414.575,0000

Emissões antrópicas de Gases de Efeito Estufa (GEE) para o
setor Energia - (Alteração do Indicador)

mil toneladas de
CO2eq

31/12/2012

419.087,0000

Emissões antrópicas de Gases de Efeito Estufa (GEE) para o
setor Mudança no Uso da Terra e Florestas - (Alteração do
Indicador)

mil toneladas de
CO2eq

31/12/2012

252.011,0000

Emissões antrópicas de Gases de Efeito Estufa (GEE) para o
setor Processos Industriais - (Alteração do Indicador)

mil toneladas de
CO2eq

31/12/2012

93.970,0000

Emissões antrópicas de Gases de Efeito Estufa (GEE) para o
setor Tratamento de Resíduos - (Alteração do Indicador)

mil toneladas de
CO2eq

31/12/2012

57.048,0000

Referência
INDICADORES

Unidade de Medida
Data

Taxa de Desmatamento Anual da Amazônia Legal (Alteração do Indicador)

km²/ano

31/12/2015

Índice
6.207,0000

OBJETIVO: 1067 - Mitigar a mudança do clima e promover a adaptação aos seus efeitos, por meio
da implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima
Órgão Responsável: Ministério do Meio Ambiente

Metas 2016-2019

·047C - Reduzir em 10% os focos de calor, provocados por incêndios florestais no período crítico, nas terras

indígenas, territórios quilombolas e projetos de assentamentos prioritários, com base na média histórica dos últimos
dez anos (2005-2015). - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Ministério do Meio Ambiente
Reduzir em 10% os focos de calor, provocados por incêndios florestais no período crítico, nas terras indígenas,
territórios quilombolas e projetos de assentamentos prioritários, com base na média histórica dos últimos dez anos
(2005-2014). - (Meta original)

Iniciativas

·052B - Elaboração e implementação do Plano de Reduções de Emissões da Siderurgia - (Excluída)
·052J - Revisão e implementação do Plano Setorial de Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima para a
consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Indústria de Transformação – Plano Indústria (Excluída)

·052K - Implementação do Plano Setorial de Mitigação e de Adaptaão às Mudanças Climáticas para a consolidação
de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura – Plano ABC - (Excluída)

·07EW - Elaboração e publicação da Estratégia Nacional de Implementação da Contribuição Nacionalmente
Determinada pelo Brasil sob o Acordo de Paris - (Nova Iniciativa)

·07GW - Desenvolvimento e implementação deferramenta de transparência de ações associadas à Contribuição
Nacionalmente Determinada (NDC, da sigla em inglês) do Brasil. - (Nova Iniciativa)

PROGRAMA: 2052 - Pesca e Aquicultura
OBJETIVO: 0620 - Promover a sanidade dos recursos pesqueiros e aquícolas
Órgão Responsável: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·01YW - Elaborar 10 planos de Contingência para doenças de animais aquáticos
Órgão Responsável: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - (Alteração do Órgão)

·01YX - Reconhecer 5 áreas com condições sanitárias diferenciadas para doenças dos animais aquáticos
Órgão Responsável: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - (Alteração do Órgão)

OBJETIVO: 1129 - Promover a inclusão social da população envolvida nas atividades de pesca e
aquicultura
Órgão Responsável: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·04H8 - Promover a qualificação e a melhoria da qualidade de vida da população envolvida nas atividades de pesca e

aquicultura, por meio de parcerias com os Ministérios da Educação, das Cidades, de Ciência, Tecnologia, Inovações
e Comunicações, do Desenvolvimento Social, da Saúde, do Trabalho e demais órgãos com interface com as políticas
de inclusão social. - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - (Alteração do Órgão)

Promover a qualificação e a melhoria da qualidade de vida da população envolvida nas atividades de pesca e
aquicultura, por meio de parcerias com os Ministérios da Educação, das Cidades, das Comunicações, do
Desenvolvimento Agrário, da Saúde, do Trabalho e Emprego, da Previdência Social e do Desenvolvimento Social e
demais órgãos com interface com as políticas de inclusão social - (Meta original)

Iniciativas

·05TG - Revitalização de Telecentros da Pesca Maré em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações. - (Alteração da Iniciativa)

Revitalização de Telecentros da Pesca Maré em parceria com o Ministério das Comunicações - (Título original)

OBJETIVO: 1131 - Promover o ordenamento, monitoramento e controle da atividade pesqueira
Órgão Responsável: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·04HJ - Elaborar e implementar 20 Planos de Gestão das principais pescarias brasileiras, de forma a assegurar a
sustentabilidade socioeconômica da atividade pesqueira e a conservação das espécies explotadas, além do
desenvolvimento de técnicas e processos que minimizem os impactos sobre a fauna acompanhante e espécies
ameaçadas
Órgão Responsável: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - (Alteração do Órgão)

·04HL - Criar e operacionalizar 9 Comitês Permanentes de Gestão (CPG) e 2 Câmaras Técnicas (CT), para as
diversas pescarias e regiões do País com seus respectivos Subcomitês Científicos

Órgão Responsável: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - (Alteração do Órgão)

·04HM - Implementar o Sistema Nacional de Informações da Pesca e Aquicultura (Sinpesq) em parceria com o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e outros órgãos

Órgão Responsável: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - (Alteração do Órgão)

OBJETIVO: 1133 - Estimular a ampliação da produção aquícola e pesqueira de forma sustentável e
competitiva
Órgão Responsável: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·04IA - Promover a implantação e a regularização da aquicultura em 25 reservatórios da União
Órgão Responsável: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
4,00

Unidade
unidade

Região Nordeste

5,00

unidade

Região Norte

2,00

unidade

10,00

unidade

4,00

unidade

Região Sudeste
Região Sul

·04IB - Promover a implantação e a regularização da aquicultura marinha em 14 estados costeiros
Órgão Responsável: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Nordeste

Total
8,00

Unidade
unidade

Região Norte

1,00

unidade

Região Sudeste

3,00

unidade

Região Sul

2,00

unidade

·04IC - Reestruturar 19 unidades de produção de formas jovens para aquicultura
Órgão Responsável: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Nordeste
Região Norte

Total
13,00

Unidade
unidade

6,00

unidade

·04IE - Implantar o programa para interiorização da carcinicultura em 11 unidades da federação
Órgão Responsável: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
2,00

Unidade
unidade

Região Nordeste

6,00

unidade

Região Norte

1,00

unidade

Região Sudeste

1,00

unidade

Região Sul

1,00

unidade

·04IF - Atender 14.400 famílias no âmbito do programa de aquicultura familiar, com foco na construção de viveiros
escavados

Órgão Responsável: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
2.160,00

Unidade
unidade

Região Nordeste

4.320,00

unidade

Região Norte

4.320,00

unidade

Região Sudeste

1.440,00

unidade

Região Sul

2.160,00

unidade

·04IG - Financiar a execução de 40 projetos de pesquisa científica e inovação tecnológica em pesca e aquicultura
Órgão Responsável: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - (Alteração do Órgão)

·04IH - Consolidar 60 cooperativas e associações de pescadores e aquicultores
Órgão Responsável: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - (Alteração do Órgão)

·04II - Ampliar a disponibilidade e o acesso aos recursos do crédito para pescadores e aquicultores
Órgão Responsável: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - (Alteração do Órgão)

·04JV - Implantar e adequar terminais pesqueiros públicos
Órgão Responsável: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - (Alteração do Órgão)

·04JW - Disponibilizar assistência técnica e extensão pesqueira e aquícola para 40.000 famílias
Órgão Responsável: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - (Alteração do Órgão)

Iniciativas

·0610 - Reestruturação de 6 unidades de produção de formas jovens para aquicultura. - (Alteração da Iniciativa)
Reestruturação de 6 unidades de produção de formas jovens para aquicultura pelo MPA. - (Título original)

PROGRAMA: 2042 - Pesquisa e Inovações para a Agropecuária
Referência
INDICADORES

Unidade de Medida
Data

Índice de Conservação Ambiental Produtiva (ICAP) das
propriedades rurais assistidas nas regiões produtoras de cacau
nos biomas Mata Atlântica e Floresta Amazônica do Brasil (Alteração do Indicador)
Produtividade média nacional de cacau nas regiões
produtoras de cacau nos biomas Mata Atlântica e Floresta
Amazônica do Brasil - (Alteração do Indicador)

Índice

%

31/12/2014

61,5400

kg por ha

31/12/2014

403,0000

OBJETIVO: 1028 - Produzir conhecimento científico e tecnológico para a geração de inovações na
agropecuária.
Órgão Responsável: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Iniciativas

·04MD - Desenvolvimento de conhecimentos e tecnologias para o adequado manejo e aproveitamento sustentável
dos biomas brasileiros. - (Alteração da Iniciativa)

Produção de conhecimento científico e tecnológico para melhorar o manejo e o aproveitamento sustentável dos
biomas brasileiros e dos seus recursos naturais (água, solo etc). - (Título original)

·04ME - Desenvolvimento de conhecimentos e tecnologias, assim como viabilização de soluções para ampliação da

resiliência e a plasticidade dos ecossistemas nativos e dos sistemas de produção agropecuários, bem como para
ampliação da capacidade de adaptação da agricultura diante das mudanças climáticas. - (Alteração da Iniciativa)
Produção de conhecimento para aumentar a força de resistência dos ecossistemas nativos e dos sistemas de
produção, bem como para ampliar a capacidade de adaptação da agricultura brasileira às mudanças climáticas e à
escassez de água. - (Título original)

·04MF - Ampliação da base de conhecimentos e da geração de ativos que acelerem o desenvolvimento e a
incorporação aos sistemas agroalimentares e agroindustriais de soluções avançadas baseadas em ciências e
tecnologias emergentes. - (Alteração da Iniciativa)
Produção do conhecimento em ciências emergentes para a geração de tecnologias e ativos inovadores que
promovam a incorporação de soluções avançadas aos sistemas agroalimentares e agroindustriais. - (Título
original)

·04MG - Desenvolvimento, adaptação e disseminação de conhecimentos e tecnologias em automação, agricultura de

precisão e tecnologias da informação e da comunicação para ampliação da sustentabilidade dos sistemas produtivos
e agregação de valor a produtos e processos da agropecuária. - (Alteração da Iniciativa)
Produção de conhecimento nas áreas de automação, agricultura de precisão e tecnologias da informação, para
ampliar a sustentabilidade dos sistemas produtivos e agregar valor à agropecuária. - (Título original)

·04MH - Promoção e fortalecimento da pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) para segurança biológica e
defesa zoofitossanitária da agropecuária e produção florestal e aquícola brasileira - (Alteração da Iniciativa)

Produção de conhecimento para a segurança biológica e a proteção zoofitossanitária da agropecuária brasileira,
da produção florestal e de organismos aquáticos. - (Título original)

·04MI - Desenvolvimento de sistemas de produção inovadores capazes de aumentar a produtividade agropecuária,
florestal e aquícola, com sustentabilidade. - (Alteração da Iniciativa)

Desenvolvimento de sistemas de produção inovadores capazes de aumentar a produtividade agropecuária, florestal
e aquícola brasileiras, com sustentabilidade. - (Título original)

·04MJ - Promoção do avanço do conhecimento e soluções tecnológicas com foco na ampliação das contribuições da
pesquisa agropecuária para a integração entre alimento, nutrição e saúde. - (Alteração da Iniciativa)

Produção de conhecimento científico e tecnológico com foco no aumento das contribuições da pesquisa
agropecuária para integrar a produção de alimentos com as necessidades de nutrição e saúde do consumidor final.
- (Título original)

·04MK - Geração de ativos de inovação agrícola baseados no uso de biocomponentes, substâncias e rotas

tecnológicas que contribuam para o desenvolvimento de novas bioindústrias com foco em energia renovável,
química verde e novos materiais. - (Alteração da Iniciativa)
Geração de ativos de inovação com uso de biocomponentes, substâncias e novas rotas tecnológicas para o
desenvolvimento de bioindústrias inovadoras com foco em energia renovável, química verde e novos materiais. (Título original)

·04ML - Apoio ao aprimoramento e a formulação de estratégias e políticas públicas a partir de análises e estudos
alinhados às necessidades do mercado e do desenvolvimento rural. - (Alteração da Iniciativa)

Produção de conhecimento para apoiar a formulação e a melhoria de políticas públicas. - (Título original)

·07FA - Geração de conhecimentos e tecnologias, assim como proposição de estratégias localmente adaptadas, que
contribuam para a inclusão produtiva da agricultura familiar. - (Nova Iniciativa)

·07FB - Geração de conhecimentos e tecnologias que promovam inovações gerenciais para tratar com eficiência,
eficácia e efetividade a crescente complexidade e multifuncionalidade da agricultura. - (Nova Iniciativa)

·07FC - Desenvolvimento e disseminação de produtos de informação e de estratégias de comunicação que

contribuam para a valorização da pesquisa agropecuária, assim como para a ampliação do suporte da sociedade à
agricultura brasileira. - (Nova Iniciativa)

OBJETIVO: 1030 - Aprimorar parcerias, processos, recursos humanos e infraestruturas estratégicas
no país para a pesquisa, o desenvolvimento e as inovações da agropecuária.
Órgão Responsável: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Iniciativas

·04O7 - Consolidação de alianças estratégicas para o desenvolvimento de pesquisas e transferência de tecnologias no

âmbito do Programa Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Café, sob a coordenação do Consórcio Brasileiro
de Pesquisa e Desenvolvimento do Café. - (Alteração da Iniciativa)
Consolidação de alianças estratégicas no âmbito da coordenação do Consórcio Brasileiro de Pesquisa e
Desenvolvimento do Café. - (Título original)

·04OK - Fortalecimento de novos modelos de parcerias público-privadas por meio da criação ou consolidação de

Núcleos Territoriais de Inovação e Referência Tecnológica (NUTIR) para atuar com sistemas integrados de
produção sustentável. - (Excluída)

·07HM - Construção e Implantação do Centro de Pesquisa Embrapa Cocais - CPACP - (Nova Iniciativa)
OBJETIVO: 1034 - Desenvolver pesquisas integradas à assistência técnica e difusão tecnológica
como instrumentos dinamizadores da competitividade e sustentabilidade agropecuária,
e inclusão socioprodutiva nas regiões produtoras de cacau.
Órgão Responsável: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Iniciativas

·04PK - Desenvolvimento de projetos de pesquisa, manutenção e caracterização dos bancos de germoplasma, assim

como de validação de tecnologias sustentáveis e inclusivas com foco em sistemas agroflorestais, nas regiões
produtoras de cacau nos biomas Mata Atlântica e Floresta Amazônica do Brasil. - (Alteração da Iniciativa)
Desenvolvimento de 140 projetos de pesquisa e validação de tecnologias sustentáveis e inclusivas com foco em
cultivos tropicais perenes, agregação de valor e diversificação dos sistemas agroflorestais nos biomas da Mata
Atlântica e Floresta Amazônica. - (Título original)

·04PL - Manutenção e caracterização dos quatro bancos de germoplasma de cacau situados nos biomas de Mata
Atlântica e Floresta Amazônica, assegurando ampliação da base de melhoramento genético na produção de sementes
e demais propágulos. - (Excluída)

·04PM - Difusão de tecnologias de produção sustentáveis e modernização dos serviços de assistência técnica e
extensão rural (ATER) com foco na inclusão socioprodutiva e sucessão rural nas regiões produtoras de cacau nos
biomas Mata Atlântica e Floresta Amazônica do Brasil. - (Alteração da Iniciativa)
Difusão de tecnologias de produção e modernização dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER)
com foco na inclusão socioprodutiva e sucessão rural nas regiões produtoras de cacau. - (Título original)

·04PN

- Execução de iniciativas e projetos de fortalecimento do produtor rural via agregação de valor,
competitividade e verticalização da produção, através de organizações socioprodutivas, associações e cooperativas
agrícolas, nas regiões produtoras de cacau nos biomas Mata Atlântica e Floresta Amazônica do Brasil. - (Alteração
da Iniciativa)
Elaboração de planos de negócio para as propriedades, associações e cooperativas agrícolas com foco em
agregação de valor, diversificação, verticalização, conservação produtiva e certificação de produtos nas regiões
produtoras de cacau. - (Título original)

·06ND - Execução de iniciativas e projetos de desenvolvimento e diversificação das cadeias produtivas, inclusive de

potencialidade agroenergética, nas regiões produtoras de cacau no bioma Mata Atlântica. - (Alteração da
Iniciativa)
Execução de projetos de ATER e PD&I para desenvolvimento da potencialidade agroenergética das regiões
produtoras de cacau. - (Título original)

PROGRAMA: 2053 - Petróleo e Gás
OBJETIVO: 0053 - Planejar a manutenção e o desenvolvimento das atividades de exploração e
produção de petróleo e gás natural, tendo como ferramenta principal o Zoneamento
Nacional de Recursos de Óleo e Gás.
Órgão Responsável: Ministério de Minas e Energia

Iniciativas

·004B - Elaborar os programas plurianuais de geologia e geofísica a partir da contínua integração dos dados
geológicos e geofísicos com o objetivo de ampliar o conhecimento do potencial exploratório destas áreas, visando
futuras rodadas de licitação de blocos exploratórios, priorizando os investimentos na aquisição de dados
complementares pelos contratados do setor. - (Alteração da Iniciativa)
Realização de levantamentos e estudos geológicos e geofísicos em bacias sedimentares brasileiras, com objetivo de
ampliar o conhecimento do potencial exploratório dessas áreas visando futuras rodadas de licitação de blocos
exploratórios - (Título original)

OBJETIVO: 0529 - Planejar e expandir a infraestrutura de transporte e o mercado de gás natural,
tendo por base o Plano Decenal de Expansão da Malha de Transporte Dutoviário de
Gás Natural – PEMAT.
Órgão Responsável: Ministério de Minas e Energia

Iniciativas

·055Y - Proposição de aprimoramento do marco legal do Setor de Gás Natural, e dos instrumentos de planejamento e
expansão da malha de transporte. - (Alteração da Iniciativa)

Realização de estudos para a expansão da malha de transporte de gás natural - (Título original)

·0562 - Viabilização do aproveitamento do gás metano em minas de carvão - (Excluída)
·0563 - Proposição de diretrizes ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) para política de restrição à
queima de gás natural - (Excluída)

·0564 - Proposição de decreto de regulamentação do Plano de Contingência para o suprimento de gás natural (Excluída)

·0566 - Implantação, adequação e manutenção de gasodutos - (Excluída)
OBJETIVO: 0063 - Incentivar o desenvolvimento sustentável da indústria do petróleo e gás natural,
com ações voltadas à geração de empregos, à qualificação profissional, à
competitividade, à pesquisa, desenvolvimento e inovação e ao conteúdo local.
Órgão Responsável: Ministério de Minas e Energia

Iniciativas

·0060 - Estimular a competitividade da cadeia produtiva, o desenvolvimento e o aprimoramento de fornecedores do
Setor de Petróleo e Gás Natural. - (Alteração da Iniciativa)

Consolidação e aperfeiçoamento dos índices de conteúdo local dos contratos de E&P (exploração e produção) (Título original)

PROGRAMA: 2054 - Planejamento Urbano
Referência
INDICADORES

Unidade de Medida
Data

Índice

Percentual de municípios abrangidos pelo Programa Nacional
de Capacitação das Cidades - (Alteração do Indicador)

%

29/07/2015

81,9000

Percentual de municípios com Plano Diretor - (Alteração do
Indicador)

%

31/12/2013

50,0000

Percentual de municípios que possuem legislação sobre Lei
de Uso e Ocupação do Solo, Lei de Parcelamento ou Código
de Obras - (Alteração do Indicador)

%

31/12/2013

74,6500

Percentual de municípios que possuem legislação sobre
operação urbana consorciada - (Alteração do Indicador)

%

31/12/2013

18,6000

Percentual de municípios que possuem legislação sobre
Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios ?
PEUC - (Alteração do Indicador)

%

31/12/2012

9,3500

Percentual de municípios que possuem legislação sobre solo
criado ou outorga onerosa do direito de construir - (Alteração
do Indicador)

%

31/12/2013

23,2500

Percentual de municípios que possuem legislação sobre zona
e/ou área de interesse social - (Alteração do Indicador)

%

31/12/2013

44,4500

Percentual de Regiões Metropolitanas que instituíram Plano
de Desenvolvimento Urbano Integrado - (Alteração do
Indicador)

%

31/12/2015

0,0000

PROGRAMA: 2056 - Política Espacial
OBJETIVO: 0397 - Prover a capacidade de acesso ao espaço, por meio de veículos lançadores
nacionais e respectiva infraestrutura de lançamentos no país, com incremento da
participação industrial.
Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

Metas 2016-2019

·00VF - Realizar voo tecnológico para qualificação do sistema de navegação inercial. - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Realizar voo tecnológico para qualificação do sistema de navegação inercial do Veículo Lançador de Satélites. (Meta original)

PROGRAMA: 2082 - Política Externa
Referência
INDICADORES

Unidade de Medida
Data

Índice

Chegada de turistas ao Brasil provenientes da África (Alteração do Indicador)

pessoa por ano

31/12/2013

94.832,0000

Chegada de turistas ao Brasil provenientes da América
Central e do Caribe - (Alteração do Indicador)

pessoa por ano

31/12/2013

52.520,0000

Chegada de turistas ao Brasil provenientes da América do
Norte - (Alteração do Indicador)

pessoa por ano

31/12/2013

737.175,0000

Chegada de turistas ao Brasil provenientes da América do Sul
- (Alteração do Indicador)

pessoa por ano

31/12/2013

2.936.753,0000

Chegada de turistas ao Brasil provenientes da Ásia (Alteração do Indicador)

pessoa por ano

31/12/2013

300.998,0000

Chegada de turistas ao Brasil provenientes da Europa (Alteração do Indicador)

pessoa por ano

31/12/2013

1.636.569,0000

Chegada de turistas ao Brasil provenientes da Oceania (Alteração do Indicador)

pessoa por ano

31/12/2013

54.281,0000

OBJETIVO: 1148 - Reforçar a atuação da diplomacia econômica e comercial, de forma a alcançar
uma melhor inserção do Brasil nos circuitos globais de comércio e investimento.
Órgão Responsável: Ministério das Relações Exteriores

Metas 2016-2019

·04PA - Concluir a negociação de novos acordos no âmbito da Organização Mundial de Comércio. - (Alteração da
Meta)

Órgão Responsável: Ministério das Relações Exteriores
Concluir as negociações da Rodada Doha da Organização Mundial do Comércio. - (Meta original)

OBJETIVO: 1145 - Fortalecer a participação ativa e promover os interesses do Brasil nos debates
acerca de temas globais, tais como direitos humanos, temas sociais, desenvolvimento
sustentável, energia e meio ambiente, em instâncias bilaterais, regionais, multilaterais e
multissetoriais.
Órgão Responsável: Ministério das Relações Exteriores

Metas 2016-2019

·04OY - Promover a implementação e negociar a regulamentação do Acordo de Paris sob a Convenção-Quadro das

Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a partir de sua adoção pela 21ª Conferência das Partes (COP-21) e
promulgação pelo decreto 9073 de 05/06/2017. - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Ministério das Relações Exteriores
Promover a implementação e acompanhar o acordo multilateral sobre mudança do clima sob a Convenção-Quadro
das Nações unidas sobre Mudança do Clima, a partir de sua aprovação pela 21ª Conferência das Partes (COP-21).
- (Meta original)

·04OZ - Acompanhar, implementar e revisar a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, incluindo os

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), aprovados pela Assembleia Geral das Nações Unidas em
setembro de 2015. - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Ministério das Relações Exteriores

Acompanhar, implementar e rever a Agenda de Desenvolvimento Pós-2015, incluindo os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), a partir de sua aprovação pela Assembleia Geral das Nações Unidas. - (Meta
original)

OBJETIVO: 1146 - Projetar a imagem, a cultura e a língua do Brasil no exterior.
Órgão Responsável: Ministério das Relações Exteriores

Metas 2016-2019

·04OT - Difundir a cultura brasileira no exterior, em suas mais diversas variantes, com vistas a fortalecer as

economias criativas nacionais e a consolidar o soft power do País junto a governos e a sociedades civis estrangeiras,
inclusive por meio de relações educacionais com os países com os quais o Brasil mantenha acordos. - (Alteração da
Meta)
Órgão Responsável: Ministério das Relações Exteriores
Difundir a cultura brasileira no exterior, em suas mais diversas variantes, com vistas a fortalecer as economias
criativas nacionais e a consolidar o soft power do País junto a governos e a sociedades civis estrangeiras. - (Meta
original)

Iniciativas

·06GH - Concessão de bolsas a estudantes estrangeiros de graduação que, após um ano de estudos no Brasil,
apresentem notável rendimento acadêmico ou estejam em debilitada situação financeira, assim como àqueles em
situação de extrema dificuldade financeira de ordem imprevista. - (Alteração da Iniciativa)
Concessão de bolsas a estudantes estrangeiros de graduação que, após um ano de estudos no Brasil, apresentem
notável rendimento acadêmico ou estejam em debilitada situação financeira, assim como àqueles em situação de
extrema dificuldade financeira de ordem imprevista. - (Título original. Iniciativa migrada do Objetivo 1150)

·06SN - Apoio aos estudantes de países em desenvolvimento que tenham vindo ao Brasil ao abrigo de acordos de

cooperação educacional, cultural e técnico-científica e garantir assistência aos estudantes brasileiros no exterior, em
especial aqueles inscritos no Programa Ciência sem Fronteiras. - (Alteração da Iniciativa)
Apoio aos estudantes de países em desenvolvimento que venham ao Brasil ao abrigo de acordos de cooperação
educacional, cultural e técnico-científica e garantir assistência aos estudantes brasileiros no exterior, em especial
aqueles inscritos no Programa Ciência sem Fronteiras. - (Título original. Iniciativa migrada do Objetivo 1150)

PROGRAMA: 2059 - Política Nuclear
OBJETIVO: 0325 - Expandir, implantar e operar o ciclo completo para produção do combustível
nuclear em escala capaz de atender a demanda das usinas termonucleares brasileiras.
Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

Metas 2016-2019

·047U - Aumentar de 96 para 98 a quantidade de elementos combustíveis produzidos anualmente para a operação das
centrais de Angra 1 e 2. - (Alteração da Meta)

Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Regionalização da Meta
Região Sudeste

Total
98,00

Unidade
unidades por ano

Aumentar de 96 para 148 a quantidade de elementos combustíveis produzidos anualmente para a operação das
centrais de Angra 1, 2 e 3. - (Meta original)
Regionalização da Meta
Região Sudeste

Total
148,00

Unidade
unidades por ano

·04SX - Atingir 75% da execução da ampliação da Unidade de Concentrado de Urânio em Caetité. - (Alteração da
Meta)

Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Regionalização da Meta
Região Nordeste

Total
75,00

Unidade
percentual de exec.
física

Atingir 82% da execução da ampliação da Unidade de Concentrado de Urânio em Caetité. - (Meta original)
Regionalização da Meta
Região Nordeste

Total
82,00

Unidade
percentual de exec.
física

PROGRAMA: 2016 - Políticas para as Mulheres: Promoção da Igualdade e
Enfrentamento à Violência
OBJETIVO: 0931 - Promover a autonomia econômica, social, sexual e a garantia de direitos,
considerando as mulheres em sua diversidade e especificidades
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·04BH - Capacitar 10.000 mulheres urbanas, rurais, do campo, da floresta e das águas para o fortalecimento de sua
participação no mundo do trabalho

Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

·04BI - Estimular a participação de 100 organizações públicas e privadas de médio e grande porte no Programa PróEquidade de Gênero e Raça

Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

·04BK - Articular a realização e a divulgação da Pesquisa Nacional de Uso do Tempo para produção contínua de

estatísticas sobre o tema, que permitam a formulação de políticas públicas de igualdade de gênero, com recortes
racial e geracional.
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

·04BL - Implantar ações integradas, focadas no desenvolvimento de políticas públicas que garantam direitos e

proteção, voltadas para as mulheres lésbicas, bissexuais, transexuais, jovens, idosas, negras, mulheres com
deficiência, urbanas, rurais, do campo, da floresta, das águas, de povos e comunidades tradicionais, povos indígenas
e dos distintos grupos étnico-raciais
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

·04FS - Fomentar a participação de 80.000 mulheres em empreendimentos econômicos solidários, por meio do acesso

a conhecimentos, às finanças solidárias, aos instrumentos e mecanismos de estruturação da produção,
comercialização e consumo
Órgão Responsável: Ministério do Trabalho - (Alteração do Órgão)

Iniciativas

·05CQ - Articulação com o Congresso Nacional, partidos políticos, bancada feminina para ratificação da Convenção

201 e da Recomendação da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre trabalho decente das trabalhadoras e
dos trabalhadores domésticos. - (Alteração da Iniciativa)
Articulação com o Congresso Nacional, partidos políticos, bancada feminina para ratificação da Convenção e da
Recomendação da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre trabalho decente das trabalhadoras e dos
trabalhadores domésticos. - (Título original)

·07FL - Articulação com o Congresso Nacional, partidos políticos, bancada feminina para ratificação da Convenção
156, da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Igualdade de Oportunidades e de Tratamento para
Trabalhadores e Trabalhadoras com responsabilidades familiares. - (Nova Iniciativa)

·07FM - Articulação de ações que visem à normatização e fiscalização das condições de salubridade de trabalho das
gestantes e lactantes. - (Nova Iniciativa)

·07FN - Articulação para aprovação de legislação relativa à regulamentação e ampliação da licença paternidade para
30 dias. - (Nova Iniciativa)

OBJETIVO: 0935 - Promover a transversalidade intra e intergovernamental das políticas para as
mulheres e de igualdade de gênero, observando as diretrizes do Plano Nacional de
Políticas para as Mulheres
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·04BM - Fomentar os Organismos Governamentais de Políticas para as Mulheres, prioritariamente em municípios
com população maior ou igual a 50.000 habitantes

Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

·04BN - Fomentar a produção e circulação de conteúdos culturais e científicos que desconstruam mitos e estereótipos
de gênero

Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

·04BO - Fomentar maior participação das meninas, jovens e mulheres em áreas científicas, tecnológicas e de
inovação

Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

·04BP - Repactuar, implementar e monitorar o Plano Nacional de Políticas para Mulheres - PNPM
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

·04FT - Criar o Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

Iniciativas

·05DI - Capacitação de mulheres negras, rurais, do campo, das florestas e das águas, indígenas, lésbicas, bissexuais,

transexuais, jovens, idosas e mulheres com deficiência em políticas públicas sobre: transexualidade e travestilidade,
homo/lesbo/transfobia, racismo institucional, intolerância religiosa, discriminação geracional e discriminação de
pessoas com deficiência - (Alteração da Iniciativa)
Capacitação de mulheres negras, indígenas, lésbicas, bissexuais, transexuais, jovens, idosas e mulheres com
deficiência em políticas públicas sobre: transexualidade e travestilidade, homo/lesbo/transfobia, racismo
institucional, intolerância religiosa, discriminação geracional e discriminação de pessoas com deficiência - (Título
original)

OBJETIVO: 0936 - Ampliar e fortalecer o diálogo com a sociedade civil e com os movimentos
sociais, em especial com os movimentos feministas e de mulheres, mulheres com
deficiência, LBTs, urbanas, rurais, do campo, da floresta, das águas, de povos e
comunidades tradicionais, de povos indígenas e dos distintos grupos étnico-raciais e
geracionais
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·04C3 - Realizar a Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

·04C5 - Constituir rede de participação dos Conselhos estaduais e municipais dos direitos das mulheres, no âmbito do
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher – CNDM

Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

·04C6 - Ampliar o debate sobre direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, igualdade de gênero na educação e
direitos do trabalho da mulher no Brasil

Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

Iniciativas

·07H1 - Elaboração do documento orientador para criação e funcionamento de Conselhos estaduais e municipais de
Direitos da Mulher - (Nova Iniciativa)

·07H2 - Fomento à criação de conselhos estaduais e municipais de direitos das mulheres. - (Nova Iniciativa)
OBJETIVO: 0934 - Fortalecer o processo de participação política, democrática e igualitária das
mulheres, nas instâncias de poder e decisão, considerando sua diversidade e
especificidades.
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·04CH - Fomentar a ampliação da participação das mulheres nos conselhos diretivos e na alta direção das empresas
públicas e privadas

Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

·04CI - Fomentar a ampliação da participação das mulheres nos espaços de poder e decisão em todas as instâncias e
entidades de representação (partidos políticos, poderes Executivo, Legislativo e Judiciário)
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

·04CJ - Ampliar ações para o fortalecimento institucional de organizações de mulheres negras
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

·04GA - Realizar 16 atividades do Fórum de Instâncias de Mulheres dos Partidos Políticos, visando ao fortalecimento
e à participação das mulheres nos partidos políticos

Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

OBJETIVO: 0998 - Ampliar a política nacional de enfrentamento a todas as formas de violência
contra as mulheres, considerando sua diversidade e especificidades
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·04BQ - Construir e implementar a Casa da Mulher Brasileira em 25 capitais brasileiras
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
2,00

Unidade
unidade

Região Nordeste

9,00

unidade

Região Norte

7,00

unidade

Região Sudeste

4,00

unidade

Região Sul

3,00

unidade

·04BR - Ampliar de 16 para 30 países a cobertura internacional da Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180.
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

·04BS - Construir 7 Centros de Atendimento às Mulheres nas regiões de fronteira seca.
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
2,00

Unidade
unidade

Região Norte

3,00

unidade

Região Sul

2,00

unidade

·04BV - Ampliar para 1.650 os serviços especializados para os diversos tipos de violência contra as mulheres e
aprimorar a articulação em rede.

Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

·04BW - Articular a Implementação da legislação de enfrentamento à violência contra as mulheres, como a Lei Maria

da Penha, a Lei do Feminicídio e o Decreto nº 7.958/2013, que estabelece o atendimento humanizado às vítimas de
violência sexual, entre outras.
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

Iniciativas

·05E3 - Fomento à cooperação internacional, bilateral ou multilateral para o enfrentamento à violência doméstica,
feminicídio, à exploração sexual e ao tráfico de mulheres. - (Alteração da Iniciativa)

Fomento à cooperação internacional, bilateral ou multilateral para o enfrentamento à exploração sexual e ao
tráfico de mulheres. - (Título original)

·05EB - Incorporação dos quesitos raça/cor e de orientação sexual nos registros de violência contra as mulheres, nos
atendimentos do Ligue 180 e da Casa da Mulher Brasileira. - (Alteração da Iniciativa)

Incorporação do quesito raça/cor nos registros de violência contra as mulheres, nos atendimentos do Ligue 180 e
da Casa da Mulher Brasileira. - (Título original)

PROGRAMA: 2061 - Previdência Social
Referência
INDICADORES

Unidade de Medida
Data

Índice

Índice de Cobertura da Previdência Complementar (Alteração do Indicador)

%

30/06/2014

41,9100

Índice de Frequência, Duração e Despesa dos Benefícios por
Incapacidade – IFDD - (Novo Indicador)

R$

01/08/2017

47,0000

Índice de Gravidade dos Benefícios Decorrentes de Acidentes
e Doenças do Trabalho - (Excluído)

unidade

31/12/2013

9,4300

Resultado de financiamento do Regime Geral, em relação ao
Produto Interno Bruto - (Alteração do Indicador)

%

31/01/2014

1,0300

OBJETIVO: 0250 - Fortalecer ações de inclusão e manutenção do cidadão no sistema
previdenciário.
Órgão Responsável: Ministério da Fazenda - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·00F9 - Ampliar o número de participantes das Entidades Fechadas de Previdência Complementar em relação a
População Ocupada com rendimento acima do teto do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.
Órgão Responsável: Ministério da Fazenda - (Alteração do Órgão)

·04NJ - Ampliar em 20% a quantidade de pessoas atendidas nas ações de educação previdenciária.
Órgão Responsável: Ministério da Fazenda - (Alteração do Órgão)

OBJETIVO: 0251 - Garantir a melhoria da qualidade dos serviços previdenciários.
Órgão Responsável: Ministério da Fazenda - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·04NK - Adequar ao padrão institucional do INSS 80% da rede de atendimento da Previdência Social.
Órgão Responsável: Ministério da Fazenda - (Alteração do Órgão)

·04NL - Reduzir o tempo médio total para decisão de requerimento inicial de benefícios para 45 dias.
Órgão Responsável: Ministério da Fazenda - (Alteração do Órgão)

Iniciativas

·06AR - Aperfeiçoamento dos mecanismos de identificação digital do cidadão. - (Excluída)
·06AT - Fomento de políticas e ações de seguro e prevenção contra acidentes de trabalho. - (Alteração da Iniciativa)
Promoção daa políticas e ações previdenciárias de saúde e segurança do trabalhador. - (Título original)

OBJETIVO: 0252 - Fortalecer a sustentabilidade dos regimes previdenciários.
Órgão Responsável: Ministério da Fazenda - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·00FJ - Reabilitar 60% dos segurados elegíveis para o programa de reabilitação profissional
Órgão Responsável: Ministério da Fazenda - (Alteração do Órgão)

·04NM - Reduzir o tempo médio de auditoria direta nos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS de seis para
três anos.

Órgão Responsável: Ministério da Fazenda - (Alteração do Órgão)

·04NN - Realizar anualmente a supervisão atuarial, contábil, de investimentos, do caráter contributivo e de
informações previdenciárias em cada Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, por meio de auditoria
indireta.

Órgão Responsável: Ministério da Fazenda - (Alteração do Órgão)

·04NO - Realizar ações de promoção para adesão dos entes federados ao Regime de Previdência Complementar.
Órgão Responsável: Ministério da Fazenda - (Alteração do Órgão)

Iniciativas

·00RC - Fortalecimento dos controles internos, o combate às fraudes, a gestão de riscos e a segurança institucional. (Alteração da Iniciativa)

Fortalecimento dos controles internos administrativos, o combate às fraudes, a gestão de riscos e a segurança
institucional. - (Título original)

PROGRAMA: 2034 - Promoção da Igualdade Racial e Superação do Racismo
Referência
INDICADORES

Unidade de Medida
Data

Razão entre a taxa de negros e brancos em situação de
insegurança alimentar - (Excluído)

razão

Índice

30/09/2013

1,9500

OBJETIVO: 0773 - Promover ações afirmativas e incorporar a perspectiva da promoção da
igualdade racial, no âmbito das políticas governamentais e de organizações privadas,
com ênfase para a juventude e mulheres negras.
Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·04M9 - Articular a ampliação do número de órgãos públicos e organizações privadas que promovem ações
afirmativas e/ou adotem medidas de prevenção e enfrentamento ao racismo e sexismo institucional
Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

·04MA - Colaborar para o fortalecimento institucional de organizações negras e sua participação em instâncias de
controle social de políticas públicas

Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

·04MB - Articular e incentivar a execução de políticas intersetoriais que possibilitem o aumento da geração de
emprego formal e renda para a população negra, com ênfase nas mulheres e jovens.
Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

·04MC - Contribuir para a implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, incluindo a
atualização do seu Plano Operativo

Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

OBJETIVO: 0777 - Reverter representações negativas da pessoa negra, bem como reconhecer e
valorizar a história e a cultura negra em suas formas de existência e resistência.
Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·04MG - Fomentar ações para a valorização da pessoa negra, das manifestações da cultura, da memória e das
tradições da população negra

Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

·04MI - Fomentar iniciativas e o fortalecimento institucional de organizações de mídias negras, priorizando aquelas
que atuam especificamente com mulheres, juventude e LGBT

Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

·04MJ - Revitalizar as ações de comunicação e inclusão digital voltadas para as comunidades tradicionais
(quilombolas, matriz africana e ciganos), considerando as suas especificidades históricas e culturais
Órgão Responsável: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - (Alteração do Órgão)

OBJETIVO: 0778 - Promover políticas de enfrentamento ao racismo e articular políticas que
busquem a redução de mortes evitáveis e mortes violentas entre mulheres e jovens

negros.
Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·04MD - Fortalecer e ampliar pactos para a redução das barreiras de acesso da população negra ao sistema de justiça
Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

·04ME - Constituir a Rede de Atendimento às Vítimas de Racismo e Discriminação Racial e implementar o Disque
Igualdade Racial

Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

·04MF - Estimular ações de enfrentamento ao racismo institucional que contribuam para a redução da morbidade e
mortalidade materna de mulheres negras

Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

OBJETIVO: 0984 - Articular, acompanhar e fortalecer o conjunto das ações governamentais no
âmbito da Agenda Social Quilombola.
Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·04M0 - Aprimorar os mecanismos de coordenação, gestão, monitoramento e avaliação da Agenda Social

Quilombola e fortalecer a participação e controle social das comunidades quilombolas nas políticas públicas
Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

·04M1 - Promover e ampliar o acesso de comunidades quilombolas às ações e serviços públicos de infraestrutura e
qualidade de vida, de inclusão produtiva e de direitos e cidadania

Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

·04M2 - Ampliar o cadastro para acesso e emissão de 534 Selos Quilombos do Brasil - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)
Ampliar o cadastro para acesso e emissão de 600 Selos Quilombos do Brasil - (Meta original)

·04M3 - Formar e qualificar 4.450 agentes para atuação em comunidades quilombolas visando o fortalecimento da
agricultura familiar de base agroecológica. - (Alteração da Meta)

Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)
Formar e qualificar 5.000 agentes para atuação em comunidades quilombolas visando o fortalecimento da
agricultura familiar de base agroecológica - (Meta original)

·04M4 - Apoiar a agroindustrialização de pelo menos 400 empreendimentos em comunidades quilombolas, como
forma de estimular a comercialização por meio do cooperativismo e associativismo
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

·04SH - Fomentar o etnodesenvolvimento e a economia solidária em 300 comunidades quilombolas.
Órgão Responsável: Ministério do Trabalho - (Alteração do Órgão)

OBJETIVO: 0986 - Articular a efetivação de direitos e o acesso a políticas públicas para povos e
comunidades tradicionais de matriz africana.
Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·04M5 - Aprimorar os mecanismos de coordenação, gestão, monitoramento e avaliação do Plano Nacional de

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana e fortalecer a participação
social das lideranças tradicionais e o controle social das políticas públicas
Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

·04M6 - Promover e ampliar o acesso dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana às políticas públicas

na perspectiva da proteção e garantia de direitos, territorialidade e cultura, inclusão social e desenvolvimento
sustentável
Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

OBJETIVO: 0987 - Realizar a Regularização Fundiária das Comunidades Quilombolas, por meio da
Identificação, Delimitação, Reconhecimento, Indenização das Benfeitorias e Imóveis,
Desintrusão e Titulação dos Territórios Quilombolas.
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·04F6 - Titular 36.000 hectares em beneficio de comunidades quilombolas. - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)
Titular 40.000 hectares em beneficio de comunidades quilombolas. - (Meta original)

·04F7 - Publicar 54 Relatórios Técnicos de Identificação e Delimitação. - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)
Publicar 60 Relatórios Técnicos de Identificação e Delimitação. - (Meta original)

Iniciativas

·05MP - Propositura de 20 Decretos de desapropriação por interesse social de territórios quilombolas. - (Alteração
da Iniciativa)

Emissão de 20 Decretos de desapropriação por interesse social de territórios quilombolas. - (Título original)

·05MR - Avaliação de 40 mil hectares em imóveis inseridos em territórios quilombolas decretados. - (Alteração da
Iniciativa)

Avaliação de 46 mil hectares em imóveis inseridos em territórios quilombolas decretados. - (Título original)

·05MS

- Revisão da Instrução Normativa 57/2009, que regulamenta o procedimento para identificação,
reconhecimento, delimitação, demarcação, desintrusão, titulação e registro das terras ocupadas por remanescentes
das comunidades dos quilombos. - (Excluída)

OBJETIVO: 1075 - Articular a efetivação de direitos e o acesso a políticas públicas para povos
ciganos.
Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·04M7 - Instituir o Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos Ciganos, respeitando suas
características socioculturais e formas de representação, assim como fortalecer a participação e o controle social dos
povos ciganos nas políticas públicas
Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

·04M8 - Articular ações com vistas à garantia dos direitos fundamentais dos povos ciganos por meio do acesso a
políticas públicas, com ênfase em promoção da cidadania e inclusão social

Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

OBJETIVO: 1076 - Fortalecer e expandir o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial SINAPIR.
Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·04J1 - Ampliar o número de entes federados com adesão ao SINAPIR, apoiando os órgãos, conselhos, ouvidorias e
fóruns estaduais de gestores municipais de promoção da igualdade racial.

Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

·04J2 - Estabelecer e aperfeiçoar a participação no SINAPIR dos órgãos setoriais responsáveis pela execução da

política de promoção da igualdade racial, garantindo a incorporação da perspectiva étnicoracial nas políticas
públicas.
Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

·04J3 - Elevar o número de conselhos voltados para a promoção da igualdade racial no país, fortalecendo a gestão
democrática e o controle social necessários ao aperfeiçoamento do SINAPIR.

Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

·04J4 - Elevar o número de órgãos de promoção da igualdade racial no país, fortalecendo a institucionalização dessa
política.

Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

·04J5 - Promover ações articuladas de produção e gestão de informação e de conhecimento, incluindo estudos e
pesquisas sobre a situação social da população negra e de povos e comunidades tradicionais, para aprimorar a
incorporação da perspectiva étnico-racial nas políticas públicas
Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

OBJETIVO: 1077 - Consolidar a atuação internacional do Brasil na promoção da igualdade racial.
Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·04IZ - Promover a implementação do Programa de Atividades da Década Internacional dos Afrodescendentes –
Nações Unidas (2015 a 2024) e do Plano de Ação da Década dos Afrodescendentes Latino-americanos e Caribenhos
– CELAC (2014 a 2023), em nível nacional.
Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

·04J0 - Fortalecer a cooperação internacional, sobretudo com os países da África e da América, visando à promoção
da igualdade e inclusão da população negra.

Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

PROGRAMA: 2044 - Promoção dos Direitos da Juventude
Referência
INDICADORES

Unidade de Medida
Data

Média de anos de estudos de pessoas entre 25 a 29 anos (Alteração do Indicador)

unidade

30/09/2013

Índice
10,0000

OBJETIVO: 0967 - Promover o trabalho decente para a juventude por meio da ampliação das
oportunidades de inserção digna e ativa no mundo do trabalho, da qualificação
profissional e do fomento à economia solidária
Órgão Responsável: Ministério do Trabalho - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·04OI - Integrar ações e políticas para a juventude ao Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda
Órgão Responsável: Ministério do Trabalho - (Alteração do Órgão)

·04OJ - Promover a qualificação de 350.000 jovens em situação de baixa renda por meio do Projovem Trabalhador (Alteração da Meta)

Órgão Responsável: Ministério do Trabalho - (Alteração do Órgão)
Promover a qualificação de 500.000 jovens em situação de baixa renda por meio do Projovem Trabalhador - (Meta
original)

·04OK - Implementar as ações do Plano Nacional de Aprendizagem Profissional - PNAP para atingir a admissão de
1.700.000 aprendizes de 14 a 24 anos e pessoas com deficiência a qualquer tempo
Órgão Responsável: Ministério do Trabalho - (Alteração do Órgão)

·04OL - Fomentar e fortalecer 300 empreendimentos econômicos solidários compostos majoritariamente por jovens
por meio do acesso a conhecimentos, às finanças solidárias e aos instrumentos e mecanismos de estruturação da
produção, comercialização e consumo
Órgão Responsável: Ministério do Trabalho - (Alteração do Órgão)

Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
30,00

Unidade
unidade

Região Nordeste

90,00

unidade

Região Norte

30,00

unidade

Região Sudeste

85,00

unidade

Região Sul

65,00

unidade

·04OM - Articular, em parceria com o MEC, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(Pronatec) com a Aprendizagem Profissional

Órgão Responsável: Ministério do Trabalho - (Alteração do Órgão)

OBJETIVO: 0988 - Coordenar e articular políticas públicas que promovam os direitos dos jovens.
Órgão Responsável: Presidência da República

Metas 2016-2019

·04Q4 - Capacitar 800 jovens, prioritariamente rurais, por meio do Projeto Amanhã. - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Ministério da Integração Nacional
Capacitar 1.000 jovens, prioritariamente rurais, por meio do Projeto Amanha. - (Meta original)

·04QF - Apoiar no mínimo 50 projetos produtivos desenvolvidos por grupos de jovens rurais
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

PROGRAMA: 2071 - Promoção do Trabalho Decente e Economia Solidária
OBJETIVO: 0287 - Fortalecer o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda por meio do
aprimoramento das políticas de intermediação de mão de obra, qualificação profissional
e concessão de benefícios.
Órgão Responsável: Ministério do Trabalho - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·04NQ - Aumentar de 3,36% para 5% a taxa de participação do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda nas
admissões do mercado de trabalho formal

Órgão Responsável: Ministério do Trabalho - (Alteração do Órgão)

·04NR - Consolidar o portal Mais Emprego como instrumento de execução e gestão integrada das ações do Sistema
Público de Emprego, Trabalho e Renda

Órgão Responsável: Ministério do Trabalho - (Alteração do Órgão)

·04NS - Promover a qualificação profissional de 760 mil trabalhadores no âmbito do Sistema Público de Emprego,
Trabalho e Renda

Órgão Responsável: Ministério do Trabalho - (Alteração do Órgão)

·04NT - Ampliar de 23,5% para 30% a inserção dos beneficiários de ações de qualificação no mundo do trabalho
Órgão Responsável: Ministério do Trabalho - (Alteração do Órgão)

Iniciativas

·06QH - Aprimoramento da coleta do quesito raça ou cor nas bases de dados e registros administrativos de
responsabilidade do Ministério do Trabalho. - (Alteração da Iniciativa)

Aprimoramento da coleta do quesito raça ou cor nas bases de dados e registros administrativos de
responsabilidade do Ministério do Trabalho e Emprego - (Título original)

OBJETIVO: 0289 - Fomentar oportunidades de trabalho, emprego e renda, por meio da concessão
de crédito direcionado a atividades empreendedoras e ao microcrédito produtivo
orientado
Órgão Responsável: Ministério do Trabalho - (Alteração do Órgão)

Ministério do Trabalho - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·04NV - Atingir o volume de R$ 37,5 bilhões de recursos aplicados em microcrédito produtivo orientado
Órgão Responsável: Ministério do Trabalho - (Alteração do Órgão)

·04NW - Atender 18.560.000 clientes em operações de microcrédito produtivo orientado
Órgão Responsável: Ministério do Trabalho - (Alteração do Órgão)

·04NX - Beneficiar 4.000.000 de trabalhadores por meio da concessão de crédito do Programa de Geração de
Emprego e Renda – PROGER

Órgão Responsável: Ministério do Trabalho - (Alteração do Órgão)

OBJETIVO: 0869 - Promover o direito ao trabalho decente, por meio da inspeção laboral, do
aperfeiçoamento dos regulamentos, da articulação de políticas, do diálogo social e de
estudos, pesquisas e inovações, no campo da proteção ao trabalhador
Órgão Responsável: Ministério do Trabalho - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·04O2 - Aumentar em 30% as ações de Inspeção para Prevenção de Acidentes e Doenças do Trabalho realizadas nos
segmentos econômicos prioritários

Órgão Responsável: Ministério do Trabalho - (Alteração do Órgão)

·04O3 - Aumentar em 20% as ações planejadas de Inspeção do Trabalho para o combate ao trabalho análogo ao de
escravo, em especial nas áreas geográficas isoladas do país

Órgão Responsável: Ministério do Trabalho - (Alteração do Órgão)

·04O4 - Aumentar em 20% as ações de Inspeção do Trabalho para erradicação das piores formas de trabalho infantil
Órgão Responsável: Ministério do Trabalho - (Alteração do Órgão)

·04O5 - Aumentar em 10% as ações de Inspeção do Trabalho para inserção de pessoas com deficiência e
beneficiários reabilitados

Órgão Responsável: Ministério do Trabalho - (Alteração do Órgão)

·04O6 - Aumentar em 10% a atuação da Inspeção do Trabalho para inserção de aprendizes adolescentes no mercado
de trabalho

Órgão Responsável: Ministério do Trabalho - (Alteração do Órgão)

·04O7 - Reduzir em 50% o tempo médio de tramitação processual relativo aos autos de infração e notificações de
débito de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS

Órgão Responsável: Ministério do Trabalho - (Alteração do Órgão)

·04O8 - Alcançar 4 milhões de pessoas por meio de ações de educação e de difusão de conhecimentos técnicos e
científicos para o desenvolvimento da cultura de prevenção em segurança e saúde no trabalho
Órgão Responsável: Ministério do Trabalho - (Alteração do Órgão)

·04O9 - Desenvolver e publicar 180 estudos e pesquisas visando à melhoria das condições de trabalho e proposição
de políticas públicas de prevenção em segurança e saúde no trabalho

Órgão Responsável: Ministério do Trabalho - (Alteração do Órgão)

·04OA - Reduzir o tempo médio da análise dos processos de registro sindical de 1.730 dias para 270 dias.
Órgão Responsável: Ministério do Trabalho - (Alteração do Órgão)

·04OB - Reduzir de 45 para 15 dias o tempo médio de espera do trabalhador para assistência e homologação da
rescisão do contrato de trabalho, nas unidades da rede de atendimento do Ministério do Trabalho. - (Alteração da
Meta)
Órgão Responsável: Ministério do Trabalho - (Alteração do Órgão)
Reduzir de 45 para 15 dias o tempo médio de espera do trabalhador para assistência e homologação da rescisão do
contrato de trabalho, nas unidades da rede de atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego. - (Meta original)

·04QG - Garantir 85% de regularização das entidades sindicais registradas.
Órgão Responsável: Ministério do Trabalho - (Alteração do Órgão)

Iniciativas

·06C2 - Desenvolvimento do eSocial e integração aos sistemas do Ministério do Trabalho - (Alteração da Iniciativa)
Desenvolvimento do eSocial e integração aos sistemas do Ministério do Trabalho e Emprego - (Título original)

OBJETIVO: 1096 - Promover a economia solidária e suas diversas formas organizativas.
Órgão Responsável: Ministério do Trabalho - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·04OC - Apoiar e fortalecer 20 mil empreendimentos econômicos solidários com a estruturação dos processos de
produção, comercialização e consumo sustentáveis e solidários

Órgão Responsável: Ministério do Trabalho - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
2.000,00

Unidade
unidade

Região Nordeste

6.000,00

unidade

Região Norte

2.000,00

unidade

Região Sudeste

5.500,00

unidade

Região Sul

4.500,00

unidade

·04OD - Fomentar a organização em redes de cooperação de 4,5 mil empreendimentos econômicos solidários visando
o adensamento e verticalização da produção, comercialização e consumo
Órgão Responsável: Ministério do Trabalho - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
400,00

Unidade
unidade

Região Nordeste

1.200,00

unidade

400,00

unidade

1.100,00

unidade

900,00

unidade

Região Norte
Região Sudeste
Região Sul

·04OE - Fomentar 2 mil iniciativas de finanças solidárias com Bancos Comunitários de Desenvolvimento, Fundos
Solidários e Cooperativas de Crédito Solidário na promoção da dinamização econômica territorial
Órgão Responsável: Ministério do Trabalho - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
200,00

Unidade
unidade

Região Nordeste

600,00

unidade

Região Norte

200,00

unidade

Região Sudeste

550,00

unidade

Região Sul

450,00

unidade

·04OF - Promover a formação de 200 mil pessoas em economia solidária contemplando as necessidades dos
empreendimentos econômicos solidários, entidades de apoio e fomento e gestores públicos
Órgão Responsável: Ministério do Trabalho - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
20.000,00

Unidade
unidade

Região Nordeste

60.000,00

unidade

Região Norte

20.000,00

unidade

Região Sudeste

55.000,00

unidade

Região Sul

45.000,00

unidade

PROGRAMA: 2063 - Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência
Referência
INDICADORES

Unidade de Medida
Data

Índice

Escolas públicas com salas de recursos multifuncionais (Alteração do Indicador)

%

31/12/2013

25,0000

Taxa de inserção de pessoas com deficiência no mercado de
trabalho por intervenção fiscal - (Alteração do Indicador)

%

31/12/2013

35,8900

OBJETIVO: 0442 - Promover a efetivação dos direitos da pessoa com deficiência e sua igualdade de
oportunidades, por meio do fomento a sua autonomia, independência e segurança
Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·013I - Consolidar a rede de Conselhos de Direitos das Pessoas com Deficiência. - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)
Fomentar a criação de Conselhos Municipais de Direitos das Pessoas com Deficiência - (Meta original)

·013J - Implantar o Modelo Unificado de Avaliação da Deficiência, de modo a garantir eficiência e harmonia na
execução de políticas públicas. - (Alteração da Meta)

Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)
Implantar o Modelo Único de Valoração e Classificação de Deficiências, o qual possibilitará eficiência e harmonia
na avaliação da deficiência, necessárias em diversas políticas públicas - (Meta original)

·013L - Estruturar cinco Centros de Formação de Treinadores e Instrutores de Cães-guia em Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia

Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
1,00

Unidade
unidade

Região Nordeste

2,00

unidade

Região Norte

1,00

unidade

Região Sudeste

1,00

unidade

·013N - Ampliar o intercâmbio de boas práticas, o compartilhamento de informações e as atividades de treinamento e
capacitação no âmbito da cooperação internacional. - (Alteração da Meta)

Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)
Ampliar o intercâmbio de boas práticas, o compartilhamento de informações e as atividades de treinamento e
capacitação no âmbito da cooperação internacional para os direitos das pessoas com deficiência - (Meta original)

·03UR - Apoiar a inclusão de pessoas com deficiência em 250 empreendimentos econômicos solidários ou
cooperativas sociais

Órgão Responsável: Ministério do Trabalho - (Alteração do Órgão)

·04LK - Implantar soluções de acessibilidade comunicacional da pessoa surda em parceria com Estados e Municípios
- (Alteração da Meta)

Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)
Implantar Centrais de Interpretação da Língua Brasileira de Sinais em parceria com Estados e Municípios - (Meta
original)

Iniciativas

·04FK - Acompanhamento das ações de inclusão de pessoas com deficiência no mundo do trabalho, em estratégias de
ação fiscal, de qualificação e de ampliação dos contratos de aprendizagem promovidas ou apoiadas pelo Ministério
do Trabalho e Emprego, com atenção à necessidade de redução das desigualdades de gênero e raça - (Excluída)

·01GR - Apoio à regulamentação dos direitos das pessoas com deficiência em concursos públicos federais (Excluída)

·07GL - Atuação compartilhada e transversal na conformação de políticas afirmativas e antidiscriminatórias com
relação às pessoas com deficiência - (Nova Iniciativa)

·07GQ - Estabelecimento de estratégias transversais para a efetivação da pessoa com deficiência no mundo do
trabalho - (Nova Iniciativa)

OBJETIVO: 0736 - Promover a acessibilidade e a equiparação de oportunidades para pessoas com
deficiência em todas as áreas da vida em sociedade
Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·02CY - Articular plano nacional para tornar acessíveis os prédios públicos federais - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)
Articular um plano nacional para tornar acessíveis os prédios públicos federais, com prioridade para aqueles em
que há atendimento ao público. - (Meta original)

Iniciativas

·02UU - Edição, publicação e distribuição de títulos referentes à temática da acessibilidade - (Excluída)
·0646 - Apoio a ações de promoção da acessibilidade no Programa Cultura Viva, incluindo subsídio técnico para o

aumento os percentuais de gastos com acessibilidade cultural exigidos nos convênios do Programa Cultura Viva. (Excluída)

PROGRAMA: 2064 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Referência
INDICADORES

Unidade de Medida
Data

Índice

Número de Unidades da Federação com comitê de prevenção
e combate à tortura - (Novo Indicador)

unidade

30/06/2015

17,0000

Número de Unidades da Federação com mecanismo de
prevenção e combate à tortura - (Novo Indicador)

unidade

30/06/2015

7,0000

Número de Unidades da Federação visitadas pelo Mecanismo
Nacional de Prevenção e Combate à Tortura - (Novo
Indicador)

unidade

30/06/2015

1,0000

OBJETIVO: 0255 - Promover a fruição de direitos, o fortalecimento da educação e da cultura em
direitos humanos, o respeito e a valorização das diversidades de raça, nacionalidade,
gênero, região, cultura, religião, orientação sexual, identidade de gênero, idade e
deficiência, atuando de forma interfederativa e interinstitucional
Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·00FU - Avançar na criação e organização do Sistema Nacional dos Direitos Humanos. - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)
Articular a criação e implementação do Sistema Nacional dos Direitos Humanos. - (Meta original)

·00FV - Apoiar a implementação de Centros de Referência em Direitos Humanos nas capitais brasileiras e em
localidades estratégicas conforme indicadores em direitos humanos. - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)
Fomentar a implementação de Centros de Referência em Direitos Humanos nas capitais brasileiras e em
localidades estratégicas conforme indicadores em direitos humanos. - (Meta original)

·00FW - Consolidar o Sistema Nacional de Indicadores em Direitos Humanos
Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

·00FX - Fortalecer parcerias com empresas públicas e estatais para garantir em suas estratégias e compromissos
corporativos diretrizes e ações de direitos humanos.

Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

·00FY - Universalizar o registro civil de nascimento entre crianças, adolescentes, jovens e adultos na educação
básica, em seus diferentes níveis e modalidades.

Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

·00FZ - Articular em todos os níveis federativos para que serviços e programas para a população em situação de rua

sejam contemplados nas políticas públicas de saúde, educação, previdência, assistência social, moradia, segurança,
cultura, esporte, lazer, trabalho e renda.
Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

·00G0 - Fortalecer institucionalmente o Sistema Nacional de Promoção de Direitos e Enfrentamento à Violência
contra Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais e sua implantação.
Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

·04JI - Formular e implementar o Plano Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa.
Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

·04JJ - Implementar o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)
Revisar, atualizar e implementar o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. - (Meta original)

·04JK - Articular a ampliação e qualificação, nos três níveis federativos, de políticas, programas e serviços para a

população idosa, contemplando as áreas de saúde, educação, previdência, assistência social, moradia, segurança,
cultura, esporte, lazer, trabalho e renda.
Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

·04MV - Acompanhar a implementação da política nacional de saúde mental, com vistas ao cumprimento da agenda

nacional de direitos humanos consubstanciada no Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH3). - (Alteração
da Meta)
Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)
Acompanhar e apoiar a implementação da política nacional de saúde mental, contribuindo para a garantia da
universalidade e equidade de acesso e cumprimento da agenda nacional de direitos humanos consubstanciada no
Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3), por meio de estratégias e ações colaborativas intersetoriais e
interfederativas. - (Meta original)

·04MW - Promover o direito à memória e à verdade e a reparação por graves violações de direitos humanos

cometidas pelo Estado Brasileiro, inclusive por meio da busca, localização e identificação dos restos mortais de
pessoas desaparecidas, reconhecidas como tais nos termos da Lei 9.140/95, para a entrega aos seus familiares.
Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

Iniciativas

·00S3 - Promoção da realização de Caravanas de Direitos Humanos - (Excluída)
·05YX - Realização da Mostra Cinema e Direitos Humanos nas capitais brasileiras com periodicidade anual. (Alteração da Iniciativa)

Realização da Mostra Cinema e Direitos Humanos no Hemisfério Sul nas capitais brasileiras e em cidades do
Mercosul com periodicidade anual. - (Título original)

·00SA - Articulação com os 26 estados, o DF e os 150 municípios prioritários para criação e manutenção de Comitês
Gestores Estaduais e Municipais do Plano Social de Registro Civil de Nascimento e Documentação Básica (Decreto
nº 6.289/2007). - (Alteração da Iniciativa)
Articulação com os 26 estados e o DF além dos 150 municípios prioritários para que o planejamento
estadual/municipal dos comitês gestores da Política Nacional (Decreto Nº 6.289/07) contemple as ações de
promoção do Registro Civil de Nascimento – RCN à população não registrada. - (Título original)

·05XU - Fomento à universalização do Registro Civil de Nascimento (RCN) e ampliação do acesso à Documentação

Básica (DB), em articulação no âmbito federativo, priorizando a realização de oficinas de fluxos de atendimento, de
mutirões e a instalação de unidades interligadas de RCN em unidades de saúde, com foco nos grupos populacionais
prioritários: indígenas, ciganas, quilombolas, povos de matriz africana, outros povos e comunidades tradicionais,
população em situação de rua, população em privação de liberdade, trabalhadoras rurais e população LGBT. (Alteração da Iniciativa)
Fomento à promoção do Registro Civil de Nascimento (RCN) com base nas demandas dos 27 planos estaduais e
planos municipais realizados no período, priorizando a realização de oficinas de fluxos de emissão de registro civil,
mutirões e unidades interligadas de RCN em unidades de saúde voltadas para povos indígenas, ciganos,
ribeirinhas, população em situação de rua, migrantes, quilombolas e outros povos e comunidades tradicionais. (Título original)

·05YG - Articulação da adesão das 11 Unidades Federativas que não assinaram o Termo de Cooperação Técnica de
Combate à Homofobia. - (Excluída)

·05YK - Fomento à criação de novos Observatórios de Direitos Humanos e Saúde Mental nas unidades federadas. (Excluída)

·05YL - Realização de parcerias com universidades e instituições governamentais para a formulação do Programa de
Educação em Direitos Humanos e Saúde Mental. - (Excluída)

·05YM - Articulação de atores da sociedade civil, universidades e instituições governamentais para a criação da Rede
Latino-americana de Direitos Humanos e Saúde Mental. - (Excluída)

·0686 - Articulação para elaborar um programa de educação em direitos humanos e saúde mental para os
trabalhadores da rede de atenção psicossocial, em âmbito nacional. - (Alteração da Iniciativa)

Elaboração de um programa de educação em direitos humanos e saúde mental para os trabalhadores da rede de
atenção psicossocial, em âmbito nacional. - (Título original)

·06MR - Articulação da instituição e a implementação do Comitê Nacional de Direitos Humanos e Saúde Mental (Excluída)

·00S5 - Organização de Encontros Nacionais dos Centros de Referência em Direitos Humanos. - (Excluída)
·00S9 - Articulação com empresas públicas e estatais a criação de comitês corporativos para implementação e
monitoramento de ações em direitos humanos - (Excluída)

·06Q7 - Realização de Conferências Virtuais de Direitos Humanos. - (Excluída)
·07FZ - Promoção das Diretrizes sobre Empresas e Direitos Humanos das Nações Unidas para que empresas

privadas, públicas e estatais busquem garantir, em suas estratégias e compromissos corporativos, diretrizes e ações
de direitos humanos, visando a elaboração do Plano Nacional de Ação para essa temática. - (Nova Iniciativa)

·07G1 - Proposição de novo instrumento normativo para o Sistema Nacional de Promoção de Direitos e

Enfrentamento à Violência contra Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, considerando as deliberações
da 3ª Conferência Nacional de Políticas Públicas de Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais e a articulação com o Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de
LGBT (CNCD/LGBT), bem como com órgãos gestores nos estados, Distrito Federal e municípios. - (Nova
Iniciativa)

·07G2 - Provimento de informações qualificadas anuais sobre a situação da violência sofrida pela população de

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT), por meio do cruzamento e aperfeiçoamento dos bancos
de dados disponíveis, com vistas a subsidiar as políticas públicas de enfrentamento à violência. - (Nova Iniciativa)

·07G3 - Articulação com os demais órgãos para inclusão dos campos identidade de gênero e orientação sexual nos

bancos de dados e sistemas de informações do Governo Federal, conforme Decreto 8.727 de 2016. - (Nova
Iniciativa)

·07G4 - Articulação, elaboração e lançamento do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência LGBTfóbica. - (Nova
Iniciativa)

·07G5 - Criação da Escola Nacional de Educação em Direitos Humanos. - (Nova Iniciativa)
·07G6 - Apoio à implementação do Pacto Nacional Universitário pela Promoção do Respeito à Diversidade, da Paz e
dos Direitos Humanos. - (Nova Iniciativa)

·07G7 - Elaboração de nova concepção de metodologia da Política Nacional para a População em Situação de Rua. (Nova Iniciativa)

·07G8 - Criação e fortalecimento de Comitês Nacional, estaduais e Distrital de enfrentamento a LGBTfobia. - (Nova
Iniciativa)

·07G9 - Fortalecimento da participação social, no âmbito das políticas públicas para a população LGBT. - (Nova
Iniciativa)

·07GA - Elaboração de Diretrizes de Atendimento para Universalização do Registro Civil de Nascimento e

Ampliação do Acesso à Documentação para cada um dos nos grupos populacionais prioritários: indígenas, ciganas,
quilombolas, povos de matriz africana, outros povos e comunidades tradicionais, população em situação de rua,
população em privação de liberdade, trabalhadoras rurais e população LGBT. - (Nova Iniciativa)

·07GB - Produção, publicação e divulgação de materiais informativos e campanhas sobre Registro Civil de

Nascimento e Documentação Básica, com enfoque nos grupos populacionais prioritários: indígenas, ciganas,
quilombolas, povos de matriz africana, outros povos e comunidades tradicionais, população em situação de rua,
população em privação de liberdade, trabalhadoras rurais e população LGBT. - (Nova Iniciativa)

·07GF - Articulação para elaborar Avaliação de Base sobre empresa e direitos humanos e de Plano Nacional de Ação
conforme compromisso internacional. - (Nova Iniciativa)

·07GP

- Estruturação de observatório nacional de monitoramento e implementação de compromissos e
recomendações nacionais e internacionais de direitos humanos. - (Nova Iniciativa)

·07HN - Realização de pesquisa de implementação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. - (Nova
Iniciativa)

OBJETIVO: 0974 - Proteger a vida de testemunhas, vítimas, defensores dos direitos humanos, e
crianças e adolescentes ameaçados e prevenir e combater a tortura e o trabalho escravo
Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·03LR - Articular com os entes federativos a ampliação, manutenção e fortalecimento dos programas de proteção às
testemunhas, vítimas, defensores dos direitos humanos, e crianças e adolescentes ameaçados, assim como para suas
famílias, preservando seus direitos e sigilo das informações
Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

·04MR - Apoiar e fomentar Comitês e Mecanismos de Prevenção e Combate à Tortura nas unidades federativas e no
âmbito federal. - (Alteração da Meta)

Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)
Apoiar e fomentar Comitês e Mecanismos de Prevenção e Combate à Tortura nas unidades federativas - (Meta
original)

·04MS - Fortalecer a Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo (CONATRAE) e promover a

articulação federativa com o objetivo de criar Comissões Estaduais para a Erradicação do Trabalho Escravo
(COETRAEs) nos 26 Estados e no Distrito Federal
Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

·04S9 - Desenvolver, em parceria com a Secretaria Nacional da Juventude (SNJ/SG/PR), metodologia de apoio e
proteção a jovens de 18 a 29 anos ameaçados de morte e implementar projeto piloto.
Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

Iniciativas

·045G - Articulação para a ampliação em 3 Estados dos programas de proteção a testemunhas, preferencialmente nos
estados das regiões norte, nordeste e centro-oeste - (Excluída)

·045H - Articulação para a ampliação em 5 Estados dos programas de proteção a defensores de direitos humanos
ameaçados, preferencialmente nos estados das regiões norte, nordeste e centro-oeste - (Excluída)

·067A - Articulação e promoção de capacitações com vistas a qualificar a atuação de membros de Comitês e

Mecanismos de Prevenção e Combate à Tortura, tanto dos Estados como dos Órgãos Nacionais (CNPCT e
MNPCT). - (Alteração da Iniciativa)
Articulação e promoção de capacitações com vistas a qualificar a atuação de membros de Comitês e Mecanismos
de Prevenção e Combate à Tortura - (Título original)

·067B - Produção de conhecimento, informações, bancos de dados sobre casos de tortura e acompanhamento de

recomendações do MNPCT e campanhas sobre tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos e
degradantes. - (Alteração da Iniciativa)
Produção de conhecimento, informações e campanhas sobre tortura e outros tratamentos ou penas cruéis,
desumanos e degradantes - (Título original)

·068J - Realização de oficinas sobre “Trabalho Decente e a Coletivização do Processo” em parceria com as Escolas
da Magistratura do Trabalho - (Alteração da Iniciativa)

Realização de 24 oficinas sobre “Trabalho Decente e a Coletivização do Processo” em parceria com as Escolas da
Magistratura do Trabalho - (Título original)

·068L - Realização de encontros nacionais das Comissões Estaduais para a Erradicação do Trabalho Escravo
(COETRAEs). - (Alteração da Iniciativa)

Realização de 4 encontros nacionais das Comissões Estaduais para a Erradicação do Trabalho Escravo
(COETRAEs). - (Título original)

·07GK - Fortalecimento do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, destacando a realização de reuniões
períodicas dos seus membros e a adesão dos comitês e mecanismos de prevenção e combate à tortura ao Sistema
Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. - (Nova Iniciativa)

·07GM - Realização de reuniões anuais do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura - SNPCT - (Nova
Iniciativa)

·07GN - Realização anual de Encontro Nacional do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura - CNPCT,
Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura - MNPCT, Comitês Estaduais de Prevenção e Combate à
Tortura e Mecanismos Estaduais de Prevenção e Combate à Tortura - (Nova Iniciativa)

OBJETIVO: 0975 - Promover e fortalecer canais de escuta e acolhimento das demandas e
manifestações de denúncias de pessoas com direitos humanos violados ou em situação
de iminente violação, buscando a garantia de direitos.

Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·03LW - Implementar sistema nacional de acompanhamento de denúncias e demandas recebidas pelas Ouvidorias de
Segurança Pública e Defesa Social dos Estados

Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

·03LX - Implementar o Pacto Nacional de Enfrentamento às Violações de Direitos Humanos - #HumanizaRedes
Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

·04RY - Aprimorar o processo de acolhimento, análise e encaminhamento de manifestações de denúncias e
reclamações sobre violações de direitos humanos

Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

Iniciativas

·045J - Realização de ações de Ouvidoria Ativa por meio da implantação da Central de Monitoramento da
resolutividade das demandas encaminhadas à Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. - (Excluída)

·045L - Apoio à criação e implementação de ouvidorias dos direitos humanos nos estados, Distrito Federal e
municípios - (Excluída)

·045M - Apoio à qualificação dos mecanismos de recebimento de denúncia, buscando promover a acessibilidade dos
canais de acesso ao serviço. - (Alteração da Iniciativa)

Fomento à qualificação dos mecanismos de recebimento de denúncia, buscando promover a acessibilidade dos
mesmos - (Título original)

·045P - Construção de marco legal para a inserção da temática dos direitos humanos na organização e ampliação do
controle externo de segurança pública na União, nos estados e no Distrito Federal - (Excluída)

·045Q - Criação do Portal do Observatório da Rede de Atendimento a Violações de Direitos Humanos. - (Excluída)
·045R - Estruturação da gestão dos conflitos fundiários urbanos no nível federal e incentivo a instâncias

descentralizadas para prevenção e mediação de conflitos fundiários urbanos, por meio de ações de articulação,
pesquisa, monitoramento e capacitação - (Excluída)

·045U - Apoio a mecanismos de denúncia, notificação e monitoramento da mortalidade e da violência na atividade
policial. - (Alteração da Iniciativa)

Fomento a mecanismos de denúncia, notificação e monitoramento da mortalidade e da violência na atividade
policial. - (Título original)

·06MT - Divulgação do Pacto Nacional de Enfrentamento às Violações de Direitos Humanos na internet
(#HumanizaRedes) por meio de ações educativas em direitos humanos. - (Alteração da Iniciativa)

Divulgação e ampliação do Pacto Nacional de Enfrentamento às Violações de Direitos Humanos na internet
(#HumanizaRedes) por meio de ações educativas em direitos humanos - (Título original)

·07GO - Fortalecimento da célula de monitoramento na Central de Atendimento Disque Direitos Humanos de modo a

buscar resolutividade de denúncias registradas na Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, previamente
categorizadas por tipo de violação/gravidade. - (Nova Iniciativa)

PROGRAMA: 2062 - Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos Humanos de Crianças
e Adolescentes
Referência
INDICADORES

Unidade de Medida
Data

Percentual de crianças e adolescentes de famílias com
benefícios de transferência de renda devido ao trabalho
infantil, com frequência suficiente aos serviços do PETI (Excluído)

%

31/12/2012

Índice
35,0000

OBJETIVO: 0259 - Coordenar a consolidação da política nacional de direitos da criança e do
adolescente por meio da integração de instâncias intersetoriais, interinstitucionais e
interfederativas.
Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·00GM - Institucionalizar o Sistema de Garantia de Direitos de crianças e adolescentes, de modo a dar organicidade e
fortalecer a política nacional dos direitos da criança e do adolescente

Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

·00GO - Desenvolver e promover a implementação da Agenda de Convergência no contexto de Obras e
Empreendimentos.

Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

·00GS - Aprimorar e disseminar a implementação da Agenda de Convergência Proteja Brasil no contexto de grandes
eventos.

Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

·00GU - Fortalecer a Carta de Constituição de Estratégias em Defesa da Proteção Integral dos Direitos da Criança e
do Adolescente e promover a sua implementação nos Estados e no Distrito Federal.
Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

·04CQ - Fortalecer a atuação dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, dos Conselhos Tutelares e
demais instâncias de participação e controle social.

Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

·04CR - Gerir, produzir e disseminar dados, informações e conhecimentos sobre a política nacional dos direitos da

criança e do adolescente em articulação com as esferas estadual, do Distrito Federal e municipal, incluindo o
aprimoramento dos sistemas de informação. - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)
Gerir, produzir e disseminar dados, informações e conhecimentos sobre a política nacional dos direitos da criança
e do adolescente em articulação com as esferas estadual, do Distrito Federal e municipal, incluindo a integração e
o aprimoramento dos sistemas de informação. - (Meta original)

·04CS - Articular ações de educação aos integrantes do Sistema de Garantia de Direitos (SGD) sobre a política e a
temática de direitos da criança e do adolescente.

Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

Iniciativas

·05HB - Fomento à Formação Continuada de Conselheiros Tutelares e Conselheiros dos Direitos da Criança e do
Adolescente. - (Alteração da Iniciativa)

Fomento às Escolas de Conselhos nas 27 unidades federadas. - (Título original)

OBJETIVO: 0260 - Promover e articular a implementação de programas, políticas, ações e serviços
de atendimento a crianças e adolescentes com direitos violados, ameaçados ou restritos,
por meio da integração das instâncias intersetoriais, interinstitucionais e
interfederativas.
Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·00GW - Aperfeiçoar e implementar o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo.
Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

·00GX - Promover a integração e qualificação das políticas, programas, serviços e ações voltados para o atendimento
a crianças e adolescentes em situação de violência. - (Alteração da Meta)

Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)
Promover a integração e qualificação das políticas, programas, serviços e ações voltados para o atendimento a
crianças e adolescentes em situação de violência sexual. - (Meta original)

·00GY - Estruturar e articular ações intersetoriais para o enfrentamento da violência letal e para a proteção de
crianças e adolescentes ameaçados de morte e seus familiares.

Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

·00GZ - Fomentar, articular e integrar iniciativas para garantir a proteção integral de crianças e adolescentes com
direito à convivência familiar e comunitária ameaçado ou restrito

Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

·00H0 - Promover a integração e qualificação das políticas, programas, serviços e ações voltados para o atendimento
a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e com direitos violados, ameaçados ou restritos.
Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

·00H3 - Coordenar as ações intersetoriais, interinstitucionais e interfederativas para a prevenção e erradicação do
trabalho infantil e proteção ao adolescente trabalhador .

Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

PROGRAMA: 2065 - Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas
OBJETIVO: 1012 - Promover e proteger os direitos sociais e culturais e o direito à cidadania dos
povos indígenas, asseguradas suas especificidades nas políticas públicas.
Órgão Responsável: Ministério da Justiça e Segurança Pública

Metas 2016-2019

·0417 - Apoiar a participação qualificada de indígenas, em espaços de diálogo, promovendo processos de formação e
informação no âmbito dos direitos dos povos indígenas. - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Ministério da Justiça e Segurança Pública
Apoiar a mobilização e participação de indígenas, em espaços de governança, promovendo processos de formação
e informação no âmbito dos direitos dos povos indígenas. - (Meta original)

OBJETIVO: 1013 - Promover a gestão territorial e ambiental das terras indígenas.
Órgão Responsável: Ministério da Justiça e Segurança Pública

Metas 2016-2019

·041G - Promover e apoiar iniciativas de qualificação das políticas públicas e das ações da agricultura familiar,
garantindo atendimento à especificidades indígenas.

Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

OBJETIVO: 1014 - Garantir aos povos indígenas a posse plena sobre suas terras, por meio de ações
de proteção dos povos indígenas isolados, demarcação, regularização fundiária e
proteção territorial.
Órgão Responsável: Ministério da Justiça e Segurança Pública

Metas 2016-2019

·0412 - Promover o reassentamento de pelo menos 3000 ocupantes não índios de terras indígenas.
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

PROGRAMA: 2083 - Qualidade Ambiental
Referência
INDICADORES

Unidade de Medida
Data

Índice

Concentração de Dióxido de Enxofre (SO2) - (Excluído)

Micrograma por m3 31/08/2014

5,0000

Concentração de Dióxido de Nitrogênio (NO2) - (Alteração
do Indicador)

Micrograma por m3 01/09/2015

60,3300

Concentração de Material Particulado Inalável (MP10) (Alteração do Indicador)

Micrograma por m3 01/09/2015

52,3300

Licenças de Instalação Emitidas pelo IBAMA - (Alteração
do Indicador)

unidade

31/12/2015

73,0000

Licenças de Operação Emitidas pelo IBAMA - (Alteração do
Indicador)

unidade

31/12/2015

59,0000

Licenças Prévias Emitidas pelo IBAMA - (Alteração do
Indicador)

unidade

31/12/2015

35,0000

OBJETIVO: 1102 - Reduzir a pressão sobre os recursos naturais e a poluição por meio da
implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos com a inclusão
socioeconômica de catadores de materiais recicláveis.
Órgão Responsável: Ministério do Meio Ambiente

Metas 2016-2019

·04S6 - Fomentar e fortalecer 1.000 cooperativas, associações e redes de cooperação de catadores de materiais
recicláveis para atuação na coleta seletiva e na cadeia produtiva da reciclagem
Órgão Responsável: Ministério do Trabalho - (Alteração do Órgão)

PROGRAMA: 2084 - Recursos Hídricos
Referência
INDICADORES

Unidade de Medida
Data

Vazão outorgada acumulada em rios de domínio da União e
dos Estados - (Alteração do Indicador)

m³/s

Índice

31/12/2014

4.235,9600

OBJETIVO: 1025 - Promover a disponibilidade de água para usos múltiplos, por meio da
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de seus instrumentos
Órgão Responsável: Ministério do Meio Ambiente

Iniciativas

·07EX - Apoio e parcerias para as atividades de fiscalização de usos de recursos hídricos - (Nova Iniciativa)
·07EY - Intervenções emergenciais para efetivação dos processos de alocação de água - (Nova Iniciativa)
·07EZ - Apoio à realização do 8º Fórum Mundial da Água - (Nova Iniciativa)
OBJETIVO: 0480 - Garantir a operação e a funcionalidade das infraestruturas hídricas por meio de
sua recuperação e manutenção
Órgão Responsável: Ministério da Integração Nacional

Iniciativas

·07EV - Apoio e parcerias para as atividades de fiscalização de Segurança de Barragens - (Nova Iniciativa)
PROGRAMA: 2085 - Redução do impacto social do álcool e outras drogas: Prevenção,
Cuidado e Reinserção Social
Referência
INDICADORES

Unidade de Medida
Data

Percentual de adolescentes internos nas unidades do Sistema
Socioeducativo em meio fechado com problemas decorrentes
do uso e/ou comércio ilegal do álcool e outras drogas (Excluído)

%

31/12/2013

Índice
24,8100

OBJETIVO: 1071 - Fortalecer a prevenção do uso de álcool e outras drogas, com ênfase para
crianças, adolescentes e jovens.
Órgão Responsável: Ministério da Justiça e Segurança Pública

Metas 2016-2019

·04D8 - Formar 50% dos conselheiros tutelares e de direito e profissionais do Sistema Socioeducativo do meio
fechado para prevenção ao uso de álcool e outras drogas.

Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

Iniciativas

·05IF - Reestruturação do serviço de orientação, por meio de telefone e outros canais de acesso remoto, para difusão
de informações sobre drogas e realização do acompanhamento do usuário. - (Alteração da Iniciativa)

Reestruturação do serviço de teleatendimento "Ligue 132“ que difunde informações sobre drogas e realiza
acompanhamento do usuário. - (Título original)

·06JM - Oferta do Programa de prevenção ao uso de drogas #Tamojunto para educandos de 7ª série/8º ano em escolas
(municipais e estaduais) da rede pública nos municípios com mais de 200.000 habitantes. - (Excluída)

·06JQ - Oferta do programa de prevenção ao uso de drogas para crianças, Jogo Elos, em escolas, nas séries iniciais do
ensino fundamental, nos municípios com mais de 200 mil habitantes. - (Excluída)

OBJETIVO: 1072 - Articular, expandir e qualificar a rede de cuidado e de reinserção social das
pessoas e famílias que têm problemas com álcool e outras drogas.
Órgão Responsável: Ministério da Justiça e Segurança Pública

Metas 2016-2019

·04DD - Ampliar as políticas de qualificação profissional por meio do Projovem Trabalhador e da lei de

aprendizagem como meio de inserir no mundo do trabalho as pessoas mais vulneráveis às consequências negativas
do uso de álcool e outras drogas
Órgão Responsável: Ministério do Trabalho - (Alteração do Órgão)

·04J7 - Fomentar e fortalecer a inserção socioeconômica de 5 mil pessoas que fazem uso problemático de álcool e
outras drogas em empreendimentos econômicos solidários e/ou cooperativas sociais.
Órgão Responsável: Ministério do Trabalho - (Alteração do Órgão)

Iniciativas

·07FW - Financiamento de, no mínimo, 4.000 (quatro mil) vagas, ao ano, em entidades prestadoras de serviços de
acolhimento de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas
(Comunidades Terapêuticas). - (Nova Iniciativa)

OBJETIVO: 1073 - Promover a gestão transversal das políticas públicas relativas a álcool e outras
drogas.
Órgão Responsável: Ministério da Justiça e Segurança Pública

Iniciativas

·07FO - Subsídio a pesquisas, formação e estruturação de centros colaboradores em crack, álcool e outras drogas. (Nova Iniciativa)

OBJETIVO: 1074 - Fomentar a rede de proteção de crianças e adolescentes e suas famílias com
problemas decorrentes do uso e/ou do comércio ilegal de álcool e outras drogas.
Órgão Responsável: Ministério da Justiça e Segurança Pública - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·04DI - Definir e implementar parâmetros para a proteção social de crianças e adolescentes com problemas
decorrentes do uso e/ou do comércio ilegal de álcool ou outras drogas.

Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

·04DK - Construir estratégias com o sistema de justiça para evitar os encaminhamentos de adolescentes com
problemas decorrentes do uso de álcool ou outras drogas para o sistema socioeducativo em meio fechado.
Órgão Responsável: Ministério dos Direitos Humanos - (Alteração do Órgão)

PROGRAMA: 2066 - Reforma Agrária e Governança Fundiária
OBJETIVO: 0418 - Ampliar a governança sobre a malha fundiária nacional, promovendo a
regularização fundiária, qualificando a gestão, o uso da terra e dos recursos naturais.
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·03ZS - Georreferenciar 10 milhões de hectares, na Amazônia Legal.
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Amazônia Legal

Total
10.000.000,00

Unidade
hectare

·03ZT - Promover a regularização fundiária por meio da destinação de 14,8 milhões de hectares de terras públicas
federais e apoio aos estados na destinação das terras estaduais, na Amazônia Legal. - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Amazônia Legal

Total
14.800.000,00

Unidade
hectare

Promover a regularização fundiária por meio da destinação de 20 milhões de hectares de terras públicas federais e
apoio aos estados na destinação das terras estaduais, na Amazônia Legal. - (Meta original)
Regionalização da Meta
Amazônia Legal

Total
20.000.000,00

Unidade
hectare

·03ZU - Apoiar os governos estaduais no Cadastramento e georreferenciamento de 50 mil imóveis rurais visando a
regularização fundiária.

Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

·03ZV - Cadastrar e georreferenciar 50 mil imóveis rurais em apoio à regularização fundiária executada pelos
estados, ratificação em faixa de fronteira e titulação de imóveis rurais de domínio da União e/ou INCRA.
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

·03ZW - Arrecadar 2 milhões de hectares de terras devolutas da União.
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

·03ZX - Implantar o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais – CNIR, nos termos da Lei nº 10.267/01.
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

·03ZY - Adequar 100% do acervo fundiário do Incra e MDA aos padrões da INDE.
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

Iniciativas

·04JL - Desenvolvimento de sistema para titulação das áreas de regularização fundiária. - (Alteração da Iniciativa)
Criação e implantação do Sistema Nacional de Titulação de Imóveis Rurais. - (Título original)

·04JO - Auditoria e fiscalização dos processos de georreferenciamento de imóveis rurais certificados pelo Incra. (Alteração da Iniciativa)

Fiscalização do georreferenciamento de imóveis rurais certificados pelo Incra. - (Título original)

·07GJ - Revisão e atualização de instruções normativas de execução que disciplinam a regularização fundiária. (Nova Iniciativa)

OBJETIVO: 0420 - Assentar famílias por meio da desapropriação por interesse social e demais
formas de obtenção de terras, criar projetos de assentamento de forma sustentável e
considerando, sempre que possível, a abordagem territorial, priorizando e assistindo
famílias acampadas, com garantia de equidade de gênero e do acesso e permanência da
juventude no campo.
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·0400 - Assentar 120 mil famílias
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

OBJETIVO: 0421 - Implantar, qualificar e consolidar os projetos de assentamento de forma
sustentável, promovendo a equidade de gênero.
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·0402 - Atender 120 mil famílias com abastecimento d’agua, construção/recuperação de estradas e outras obras para o
desenvolvimento de projetos de assentamento

Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

·0403 - Atender 320 mil famílias com crédito instalação nas modalidades apoio inicial e fomento
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

·0404 - Atender 180 mil mulheres com crédito instalação na modalidade fomento mulher. .
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

·0405 - Atender 3.500 projetos de assentamento pelo Programa Assentamentos Verdes, ampliando a atuação para a
Caatinga e o Cerrado.

Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

·0406 - Atender 55 mil famílias com políticas de apoio à produção orgânica e de base agroecológica
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

·0407 - Atender 16 mil famílias com projetos de agroindustrialização e comercialização.
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

OBJETIVO: 0422 - Proporcionar o acesso à cultura e educação formal e não formal, em todos os
níveis e áreas de conhecimento ao público da reforma agrária, povos e comunidades
tradicionais, quilombolas e agricultores familiares beneficiários da regularização
fundiária e do crédito fundiário.
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·0408 - Incorporar 13.000 novos beneficiários ao Pronera. - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)
Incorporar 15.000 novos beneficiários ao Pronera. - (Meta original)

OBJETIVO: 0423 - Combater a violência no campo decorrente de conflitos agrários.
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·040C - Contribuir para a redução dos homicídios decorrentes de conflitos agrários.
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

OBJETIVO: 0735 - Promover o acesso a terra a trabalhadores e trabalhadoras rurais, por meio de
crédito fundiário para a aquisição de imóveis rurais e investimento em infraestrutura
produtiva e social, visando democratizar o regime de propriedade e combater a pobreza
rural.
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·040A - Beneficiar 60 mil famílias com crédito fundiário.
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

·040B - Recuperar a capacidade produtiva de 7 mil familias, por meio de investimentos basicos e produtivos
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

PROGRAMA: 2068 - Saneamento Básico
OBJETIVO: 0353 - Implementar medidas estruturantes que assegurem a melhoria da gestão e da
prestação dos serviços públicos de saneamento básico, considerando o abastecimento
de água potável, o esgotamento sanitário, a drenagem e manejo de águas pluviais, e a
limpeza e manejo de resíduos sólidos urbanos.
Órgão Responsável: Ministério das Cidades

Iniciativas

·04KM - Melhoria da gestão, da qualidade e da sustentabilidade dos serviços de saneamento básico, por meio do
apoio ao planejamento e incentivo ao fortalecimento da regulação e fiscalização, à participação e controle social, em
especial por meio de assistência técnica e capacitação. - (Alteração da Iniciativa)
Apoio a ações de melhoria da gestão, da qualidade e da sustentabilidade dos serviços de saneamento básico,
incentivando o fortalecimento da regulação e fiscalização, a participação e controle social, em especial por meio de
assistência técnica e capacitação. - (Título original)

·06JT - Apoio, implementação e fomento às ações e ou projetos de educação em saúde ambiental em 689 municípios,
comunidades rurais, tradicionais e grupos populacionais em estado de vulnerabilidade socioambiental e sanitária. (Alteração da Iniciativa)
Apoio, implementação e fomento às ações e ou projetos de educação em saúde ambiental em 1.600 municípios,
comunidades rurais, tradicionais e grupos populacionais em estado de vulnerabilidade socioambiental e sanitária. (Título original)

OBJETIVO: 0355 - Implementar medidas estruturais e estruturantes em áreas rurais e comunidades
tradicionais, que assegurem a ampliação do acesso, a qualidade e a sustentabilidade das
ações e serviços públicos de saneamento básico.
Órgão Responsável: Ministério da Saúde

Iniciativas

·06IX - Implantação, ampliação ou melhoria de ações de saneamento básico em 76.800 domicílios em áreas rurais e
comunidades tradicionais, orientadas para a integralidade dos componentes. - (Alteração da Iniciativa)

Implantação, ampliação ou melhoria de ações de saneamento básico em 320 comunidades rurais e tradicionais,
orientadas para a integralidade dos componentes. - (Título original)

·06IY - Implantação, ampliação ou melhoria de ações de saneamento básico em 6.900 domicílios em comunidades
quilombolas, orientadas para a integralidade dos componentes. - (Alteração da Iniciativa)

Implantação, ampliação ou melhoria de ações de saneamento básico em 116 comunidades quilombolas, orientadas
para a integralidade dos componentes. - (Título original)

·06IZ - Implantação, ampliação ou melhoria das ações de abastecimento de água em 10.000 domicílios rurais
dispersos por meio de tecnologias apropriadas. - (Excluída)

OBJETIVO: 0610 - Implementar medidas estruturais em áreas urbanas, por meio de ações que
assegurem a ampliação da oferta e do acesso aos serviços públicos de saneamento
básico.
Órgão Responsável: Ministério das Cidades

Metas 2016-2019

·040L - Ampliar de 54,8 para 58,6 milhões o número de domicílios urbanos abastecidos por rede de distribuição de
água ou poço ou nascente com canalização interna. - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Ministério das Cidades

Ampliar de 54,8 para 57,8 milhões o número de domicílios urbanos abastecidos por rede de distribuição de água ou
poço ou nascente com canalização interna. - (Meta original)

Iniciativas

·07EJ - Sistema Produtor São Lourenço/SP. - (Nova Iniciativa)
·07EK - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário na Área de Planejamento 5 no município de Rio de
Janeiro/RJ. - (Nova Iniciativa)

·07EL - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário na sede municipal de Macaé/RJ. - (Nova Iniciativa)
·07EM - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário na sede municipal de Aparecida de Goiânia/GO. - (Nova
Iniciativa)

·07EN - Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário da região metropolitana de Recife/PE e do
município de Goiana/PE. - (Nova Iniciativa)

·07EO - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário na sede municipal de Sinop/MT. - (Nova Iniciativa)
·07EP - Implantação de Unidade de Recuperação Energética de Resíduos Sólidos no município de Barueri/SP. (Nova Iniciativa)

·07EQ - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário nos municípios de Matinhos/PR e Pontal do Paraná/PR. (Nova Iniciativa)

·07ER - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário na sede municipal de Piracicaba/SP. - (Nova Iniciativa)
·07ES - Ampliação do SES na sede municipal de Blumenau/SC - rede coletora, ligações, estações elevatórias e ETEs
Garcia, Fortaleza e Itoupava - (Nova Iniciativa)

·07ET - Modernização e expansão dos SAA e SES na sede municipal - Cuiabá/MT - (Nova Iniciativa)
·07EU - Implantação da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Santa Rosa / RJ - (Nova Iniciativa)
PROGRAMA: 2069 - Segurança Alimentar e Nutricional
Referência
INDICADORES

Unidade de Medida
Data

Déficit de peso para idade de crianças de 0 a 5 anos
acompanhadas nas condicionalidades de saúde do Programa
Bolsa Família - (Novo Indicador)

%

Percentual de crianças de 0 a 5 anos com baixo peso para a
idade - (Excluído)

%

31/07/2015

Índice

3,5200

OBJETIVO: 0615 - Combater a insegurança alimentar e nutricional que persiste em grupos
populacionais específicos, com ênfase em povos e comunidades tradicionais
Órgão Responsável: Ministério do Desenvolvimento Social

Metas 2016-2019

·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 - (Alteração da Meta)
Órgão Responsável: Ministério do Desenvolvimento Social
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 - (Meta original)

OBJETIVO: 0380 - Contribuir para a promoção do abastecimento e o acesso regular e permanente
da população brasileira à alimentação adequada e saudável
Órgão Responsável: Ministério do Desenvolvimento Social

Iniciativas

·07HH - Elaboração de uma estratégia nacional para a prevenção e a redução de perdas e desperdício de alimentos (Nova Iniciativa)

OBJETIVO: 1109 - Promover o consumo de alimentos adequados e saudáveis e controlar e prevenir
as doenças decorrentes da má alimentação
Órgão Responsável: Ministério do Desenvolvimento Social

Iniciativas

·05K1 - Promoção da Campanha Brasil Saudável e Sustentável, com o objetivo de fortalecer as ações de educação
para o consumo saudável para a população em geral - (Excluída)

OBJETIVO: 1155 - Ampliar a produção de alimentos saudáveis e sustentáveis
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·04QK - Ampliar a oferta de alimentos orgânicos e agroecológicos, por meio de ações articuladas no âmbito da
Câmara Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica (CIAPO)
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

PROGRAMA: 2047 - Simplificação da Vida da Empresa e do Cidadão: Bem Mais
Simples Brasil
OBJETIVO: 1058 - Simplificar e integrar os processos de legalização de empresas.
Órgão Responsável: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·045W - Reduzir o tempo médio para legalização de empresas de baixo risco de 83 dias para 5 dias.
Órgão Responsável: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - (Alteração do Órgão)

Iniciativas

·06QM - Proposição de soluções de simplificação tributária para as Micro e Pequenas Empresas (MPE's). (Alteração da Iniciativa)

Proposição de regra de transição tributária do contribuinte do SIMPLES Nacional para outro regime. - (Título
original)

OBJETIVO: 1059 - Promover soluções para ampliação dos mercados das Micro e Pequenas
Empresas e do Artesanato brasileiro.
Órgão Responsável: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·045Y - Coordenar a implantação de soluções eletrônicas simplificadas de negócios para MPEs no portal Empresa
Simples. - (Alteração da Meta)

Órgão Responsável: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - (Alteração do Órgão)
Implantar a Praça Eletrônica de Negócios no portal Empresa Simples. - (Meta original)

·045Z - Ampliar a participação de artesãos e trabalhadores manuais em feiras, eventos e espaços de comercialização
permanente apoiados pelo Programa do Artesanato Brasileiro.

Órgão Responsável: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - (Alteração do Órgão)

·0460 - Aumentar de 294 para 400 o número de artesãos ou trabalhadores manuais quilombolas cadastrados no
Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB).

Órgão Responsável: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - (Alteração do Órgão)

Iniciativas

·04XH - Implantação de soluções para o acesso simplificado ao crédito por Micro e Pequenas Empresas (MPE's). (Alteração da Iniciativa)

Implantação de sistema informatizado para acesso simplificado ao crédito por Micro e Pequenas Empresas (MPE).
- (Título original)

·04XI - Implantação de soluções de inovação para Micro e Pequenas Empresas (MPE's). - (Alteração da Iniciativa)
Implantação de sistema simplificado de acesso a soluções de inovação para Micro e Pequenas Empresas (MPE). (Título original)

·07HB - Realização do censo do artesanato brasileiro. - (Nova Iniciativa)
·07HC - Realização do Prêmio do Artesanato Brasileiro. - (Nova Iniciativa)
·07HD - Inclusão digital de Microempreendedores Individuais (MEI's) e artesãos - Programa Crescer Sem Medo. (Nova Iniciativa)

·07HE - Assistência técnica e gerencial para Microempreendedores Individuais (MEI's) e artesãos - Programa de
Fomento à Inclusão Produtiva. - (Nova Iniciativa)

·07HF - Programa de aquisição simplificada de bens e serviços de pequeno valor - Acesso a compras públicas. (Nova Iniciativa)

OBJETIVO: 1060 - Simplificar, integrar e agilizar o acesso da sociedade aos serviços públicos.
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·0461 - Implementar o Portal Único de Serviços Públicos.
Órgão Responsável: Presidência da República - (Alteração do Órgão)

Iniciativas

·04XQ - Apoio às ações e projetos de simplificação e melhoria do ambiente de negócios no âmbito do Programa Bem
Mais Simples Brasil. - (Alteração da Iniciativa)

Apoio às ações de unificação do cadastro e à identificação única do cidadão no âmbito Programa Bem Mais
Simples Brasil. - (Título original)

PROGRAMA: 2086 - Transporte Aquaviário
OBJETIVO: 1080 - Adequar a capacidade portuária à demanda de carga e passageiros, por meio da
melhoria nas condições dos acessos aquaviários e terrestres e das instalações portuárias.
Órgão Responsável: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·0495 - Realizar obras civis de superestrutura e de infraestrutura de acostagem e abrigo em 11 portos nacionais.
Órgão Responsável: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Nordeste

Total
4,00

Unidade
unidade

Região Norte

3,00

unidade

Região Sudeste

2,00

unidade

Região Sul

2,00

unidade

·0497 - Executar obras e serviços de dragagem em 12 portos nacionais.
Órgão Responsável: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Nordeste

Total
4,00

Unidade
unidade

Região Norte

1,00

unidade

Região Sudeste

4,00

unidade

Região Sul

3,00

unidade

·0498 - Realizar 83 arrendamentos de áreas operacionais nos portos organizados.
Órgão Responsável: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Nordeste

Total
25,00

Unidade
unidade

Região Norte

21,00

unidade

Região Sudeste

19,00

unidade

Região Sul

18,00

unidade

·04T1

- Adequar instalações portuárias de acostagem, de proteção à atracação e operação de navios, de
movimentação e armazenagem de cargas, de circulação e das instalações gerais em portos marítimos
Órgão Responsável: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil - (Alteração do Órgão)

Iniciativas

·07GY - Adequação do cais para terminal de passageiros no Porto de Santos. - (Nova Iniciativa)
OBJETIVO: 1082 - Aprimorar a governança e modernizar a gestão do setor portuário.
Órgão Responsável: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·04A5 - Alcançar 80% do índice de cumprimento de metas de desempenho empresarial em 10 Administrações
Portuárias.

Órgão Responsável: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Nordeste

Total
2,00

Unidade
unidade

Região Norte

2,00

unidade

Região Sudeste

3,00

unidade

Região Sul

3,00

unidade

·04A6 - Implementar o novo modelo de gestão em 10 Administrações Portuárias.
Órgão Responsável: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Nordeste

Total
2,00

Unidade
unidade

Região Norte

2,00

unidade

Região Sudeste

3,00

unidade

Região Sul

3,00

unidade

·04A7 - Atualizar os Planos Mestres para 36 portos organizados.
Órgão Responsável: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Nordeste

Total
12,00

Unidade
unidade

Região Norte

6,00

unidade

Região Sudeste

9,00

unidade

Região Sul

9,00

unidade

OBJETIVO: 1083 - Melhorar a produtividade, nível de serviços e otimizar os fluxos logísticos do
sistema portuário na movimentação de carga e transporte de passageiros.
Órgão Responsável: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·04AB - Implantar Sistema de Gestão do Tráfego de Embarcações em 04 portos públicos.
Órgão Responsável: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Nordeste
Região Sudeste

Total
2,00

Unidade
unidade

2,00

unidade

·04AC - Implementar o sistema Porto Sem Papel (PSP) em 165 Terminais de Uso Privado alfandegados.
Órgão Responsável: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Centro-Oeste

Total
13,00

Unidade
unidade

Região Nordeste

18,00

unidade

Região Norte

54,00

unidade

Região Sudeste

49,00

unidade

Região Sul

31,00

unidade

·04AD - Implantar 4 Áreas de Apoio Logístico (AALPs) no entorno dos portos públicos.
Órgão Responsável: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Nordeste

Total
2,00

Unidade
unidade

Região Sudeste

1,00

unidade

Região Sul

1,00

unidade

·04AE - Implantar em 06 portos sistema para otimizar o fluxo logístico de acesso terrestre.
Órgão Responsável: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil - (Alteração do Órgão)
Regionalização da Meta
Região Nordeste

Total
3,00

Unidade
unidade

Região Sudeste

2,00

unidade

Região Sul

1,00

unidade

Iniciativas

·05B7 - Regulamentação da qualidade da prestação de serviços de apoio marítimo (rebocadores). - (Excluída)
·05B8 - Acompanhamento e participação em ações que assegurem nível de serviço adequado nos acessos terrestres
aos portos. - (Alteração da Iniciativa)

Implementação de ações que assegurem nível de serviço adequado nos acessos terrestres aos portos. - (Título
original)

·07GX - Implantação de áreas de apoio logístico portuário no Porto de Santos - (Nova Iniciativa)
OBJETIVO: 1084 - Promover a sustentabilidade ambiental e a revitalização de áreas portuárias nos
portos organizados.
Órgão Responsável: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil - (Alteração do Órgão)

Metas 2016-2019

·04AF - 25% dos portos organizados com Índice de Desempenho Ambiental - IDA igual ou superior a 85.
Órgão Responsável: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil - (Alteração do Órgão)

PROGRAMA: 2087 - Transporte Terrestre
Referência
INDICADORES

Unidade de Medida
Data

Índice

Carga transportada no modal ferroviário, por KM (Alteração do Indicador)

Milhão TKU Tonelada por
Quilômetro Útil

31/12/2013

298.616,0000

Malha Ferroviária Concedida - (Novo Indicador)

km

31/12/2016

29.072,0000

milhões de toneladas 31/12/2016

503.804,0000

Produção de Transporte no modal ferroviário de cargas (Novo Indicador)
Quantidade de acidentes no transporte ferroviário de carga (Excluído)

unidade por ano

31/12/2013

866,0000

Utilização percentual da malha ferroviária - (Excluído)

porcentagem (%)

31/12/2014

41,0000

OBJETIVO: 0141 - Promover a expansão da malha ferroviária federal por meio da construção de

novas ferrovias, conexões ferroviárias e acessos.
Órgão Responsável: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil

Iniciativas

·06D7 - Concessão para a construção de novas ferrovias, Ferrogrão EF - 170 - Sinop/MT- Miritituba/PA - (Alteração
da Iniciativa)

Concessão para a construção de novas ferrovias, Lucas do Rio Verde/MT - Miritituba/PA - 1.140,0 km. - (Título
original)

OBJETIVO: 1002 - Ampliar a oferta de serviços aos usuários e melhorar a infraestrutura ferroviária
por meio da manutenção e da concessão de ferrovias federais existentes.
Órgão Responsável: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil

Iniciativas

·058W - Fiscalização e Gestão dos Ativos Ferroviários. - (Excluída)
·06D5 - Sub-Concessão da EF-151 - Ferrovia Norte-Sul, Porto Nacional/TO - Estrela D`Oeste/SP- 1.537 km. (Alteração da Iniciativa)

Concessão da EF-151 - Ferrovia Norte-Sul, Palmas/TO - Anápolis/GO e Barcarena/MA - Açailândia/PA - 1.430,0
km. - (Título original)

·06D6 - Concessão da EF-151 - Ferrovia Norte-Sul, Anápolis/GO - Estrela D'Oeste/SP - Três Lagoas/MS - 895,0 km.
- (Excluída)

OBJETIVO: 0137 - Promover a construção e a pavimentação da malha rodoviária federal incluindo
pontes, viadutos e túneis.
Órgão Responsável: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil

Iniciativas

·04HL - Construção do acesso ao Terminal Portuário de Capuaba - BR-447/ES. - (Alteração da Iniciativa)
Construção do acesso ao Terminal Portuário de Capuaba - BR-447/ES. - (Título original. Iniciativa migrada do
Objetivo 0131)

·07H3 - Construção da BR 158/MT - (Nova Iniciativa)

Anexo B - Atualização do Valor Global dos Programas do PPA 2016-2019
PROGRAMA: 2012 - Fortalecimento e Dinamização da Agricultura Familiar
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

8.102.858

9.761.211

20.594.710

Despesas Correntes

7.612.273

9.118.966

19.239.668

Despesas de Capital

490.585

642.245

1.355.042

23.742.054

19.725.370

43.031.514

23.742.054

19.725.370

43.031.514

31.844.912

29.486.581

63.626.225

Recursos Extraorçamentários
Crédito e Demais Fontes

Valores Globais
124.957.717

PROGRAMA: 2015 - Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

97.428.158

100.481.844

212.001.819

Despesas Correntes

91.723.611

94.604.431

199.601.349

Despesas de Capital

5.704.548

5.877.412

12.400.470

159.067

230.305

485.910

8.367.418

8.552.544

20.600.048

950.000

785.000

1.600.000

7.417.418

7.767.544

19.000.048

105.954.643

109.264.693

233.087.778
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Recursos Extraorçamentários
Crédito e Demais Fontes
Gastos Tributários

Valores Globais
448.307.114

PROGRAMA: 2016 - Políticas para as Mulheres: Promoção da Igualdade e
Enfrentamento à Violência
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

116.480

96.543

203.692

Despesas Correntes

101.031

64.443

135.966

Despesas de Capital

15.449

32.100

67.726

116.480

96.543

203.692

Valores Globais
416.715

PROGRAMA: 2017 - Aviação Civil
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

363.971

684.088

Despesas Correntes

151.162

111.545

235.344

Despesas de Capital

212.809

572.543

1.207.981

834.743

710.690

1.499.450

2.590.371

1.892.434

4.393.597

1.835.687

1.201.000

2.791.052

754.684

691.434

1.602.545

3.789.084

3.287.212

7.336.372
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Recursos Extraorçamentários
Crédito e Demais Fontes
Gastos Tributários

1.443.325

Valores Globais
14.412.669

PROGRAMA: 2019 - Inclusão social por meio do Bolsa Família, do Cadastro Único e
da articulação de políticas sociais
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

28.285.992

29.825.066

62.926.474

Despesas Correntes

28.280.405

29.821.260

62.918.446

Despesas de Capital

5.588

3.805

8.028

28.285.992

29.825.066

62.926.474

Valores Globais
121.037.532

PROGRAMA: 2021 - Ciência, Tecnologia e Inovação
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

3.110.161

3.673.591

7.750.734

Despesas Correntes

2.676.833

3.064.933

6.466.556

Despesas de Capital

433.328

608.658

1.284.178

17.325.419

13.343.459

29.611.576

Crédito e Demais Fontes

8.372.000

3.867.000

8.317.931

Gastos Tributários

8.953.419

9.476.459

21.293.645

20.435.580

17.017.050

37.362.310

Recursos Extraorçamentários

Valores Globais
74.814.940

PROGRAMA: 2022 - Combustíveis
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

138.249

152.503

321.759

Despesas Correntes

134.199

150.983

318.552

Despesas de Capital

4.050

1.520

3.207
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7.071.606

9.475.387

19.991.664

Recursos Extraorçamentários

3.743.132

2.426.851

6.021.774

Crédito e Demais Fontes

2.144.956

2.362.595

5.880.084

Gastos Tributários

1.598.176

64.255

141.690

10.952.988

12.054.741

26.335.197

Valores Globais
49.342.925

PROGRAMA: 2024 - Comércio Exterior
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

2.962.198

4.855.514

10.244.416

Despesas Correntes

768.976

2.341.834

4.940.923

Despesas de Capital

2.193.222

2.513.680

5.303.493

16.470.241

5.060.623

11.373.714

16.439.000

5.032.000

11.310.100

31.241

28.623

63.614

19.432.439

9.916.137

21.618.131

Recursos Extraorçamentários
Crédito e Demais Fontes
Gastos Tributários

Valores Globais
50.966.707

PROGRAMA: 2025 - Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a
Democracia
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

482.094

452.929

955.612

Despesas Correntes

243.806

195.537

412.553

Despesas de Capital

238.288

257.392

543.059

865.714

331.400

699.205

1.576.621

1.768.763

696.502

452.366

1.725.000

600.000

1.124.255

43.763

96.502

2.924.429

2.553.091

2.351.319
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Recursos Extraorçamentários
Crédito e Demais Fontes
Gastos Tributários

Valores Globais
7.828.839

PROGRAMA: 2027 - Cultura: dimensão essencial do Desenvolvimento
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)
1.504.576

Valor 2017
(mil R$)
1.513.100

Valor 2018-2019
(mil R$)
3.192.417

Despesas Correntes

495.143

424.639

895.926

Despesas de Capital

1.009.433

1.088.461

2.296.491

2.053.439

2.094.785

4.407.828

2.053.439

2.094.785

4.407.828

3.558.015

3.607.885

7.600.245

Recursos Extraorçamentários
Gastos Tributários

Valores Globais
14.766.145

PROGRAMA: 2028 - Defesa Agropecuária
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

234.966

239.232

504.745

Despesas Correntes

186.032

173.211

365.450

Despesas de Capital

48.934

66.021

139.295

234.966

239.232

504.745

Valores Globais
978.943

PROGRAMA: 2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)
5.549.055

Valor 2017
(mil R$)
6.094.519

Valor 2018-2019
(mil R$)
12.858.533

Despesas Correntes

69.282

104.403

220.275

Despesas de Capital

5.479.772

5.990.116

12.638.258

47.351.719

46.210.848

100.442.601

Crédito e Demais Fontes

19.560.852

16.878.091

34.603.523

Gastos Tributários

27.790.867

29.332.758

65.839.078

52.900.774

52.305.367

113.301.134

Recursos Extraorçamentários

Valores Globais
218.507.276

PROGRAMA: 2033 - Energia Elétrica
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

882.552

985.038

2.078.285

Despesas Correntes

861.822

981.709

2.071.260

Despesas de Capital

20.730

3.330

7.025

6.475.865

8.657.006

18.265.002

41.163.445

29.268.390

39.878.041

37.697.751

25.638.429

31.852.161

3.465.694

3.629.961

8.025.880

48.521.862

38.910.435

60.221.329
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Recursos Extraorçamentários
Crédito e Demais Fontes
Gastos Tributários

Valores Globais
147.653.626

PROGRAMA: 2034 - Promoção da Igualdade Racial e Superação do Racismo
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

39.609

25.026

52.801

Despesas Correntes

28.047

20.195

42.608

Despesas de Capital

11.562

4.831

10.193

39.609

25.026

52.801

Valores Globais
117.436

PROGRAMA: 2035 - Esporte, Cidadania e Desenvolvimento
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

1.470.886

1.245.881

2.628.625

Despesas Correntes

460.328

480.143

1.013.031

Despesas de Capital

1.010.559

765.738

1.615.593

2.691.249

450.873

558.742

2.691.249

450.873

558.742

4.162.135

1.696.754

3.187.367

Recursos Extraorçamentários
Gastos Tributários

Valores Globais
9.046.256

PROGRAMA: 2037 - Consolidação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

50.645.353

52.361.445

110.474.899

Despesas Correntes

50.528.721

52.272.320

110.286.858

Despesas de Capital

116.632

89.125

188.041

4.021.638

4.211.472

9.286.736

4.021.638

4.211.472

9.286.736

54.666.991

56.572.916

119.761.635

Recursos Extraorçamentários
Gastos Tributários

Valores Globais
231.001.542

PROGRAMA: 2038 - Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

1.097.801

1.867.951

3.941.101

Despesas Correntes

681.364

1.148.105

2.422.331

Despesas de Capital

416.437

719.847

1.518.770

1.097.801

1.867.951

3.941.101

Valores Globais
6.906.853

PROGRAMA: 2039 - Gestão da Política Econômica, Garantia da Estabilidade do
Sistema Financeiro Nacional e Melhoria do Ambiente de Negócios
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

512.270

487.054

1.027.612

Despesas Correntes

339.146

312.317

658.943

Despesas de Capital

173.124

174.737

368.669

512.270

487.054

1.027.612

Valores Globais
2.026.936

PROGRAMA: 2040 - Gestão de Riscos e de Desastres
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

1.801.409

1.058.511

2.233.302

Despesas Correntes

1.009.669

222.392

469.214

Despesas de Capital

791.739

836.119

1.764.088

1.496.964

518.886

401.726

1.496.964

518.886

401.726

3.298.373

1.577.397

2.635.028

Recursos Extraorçamentários
Crédito e Demais Fontes

Valores Globais
7.510.798

PROGRAMA: 2041 - Geologia, Mineração e Transformação Mineral
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

52.536

58.209

122.813

Despesas Correntes

47.441

51.378

108.401

Despesas de Capital

5.095

6.831

14.412

52.536

58.209

122.813

Valores Globais
233.558

PROGRAMA: 2042 - Pesquisa e Inovações para a Agropecuária
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

400.862

401.629

847.377

Despesas Correntes

350.986

332.564

701.662

Despesas de Capital

49.876

69.064

145.716

129.500

515.500

1.380.000

129.500

515.500

1.380.000

530.362

917.129

2.227.377

Recursos Extraorçamentários
Crédito e Demais Fontes

Valores Globais
3.674.868

PROGRAMA: 2044 - Promoção dos Direitos da Juventude
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

22.273

41.469

87.493

Despesas Correntes

21.607

39.496

83.330

Despesas de Capital

666

1.973

4.163

22.273

41.469

87.493

Valores Globais
151.235

PROGRAMA: 2046 - Oceanos, Zona Costeira e Antártica
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)
148.974

Valor 2017
(mil R$)
152.951

Valor 2018-2019
(mil R$)
322.705

Despesas Correntes

32.894

20.220

42.662

Despesas de Capital

116.080

132.731

280.043

148.974

152.951

322.705

Valores Globais
624.630

PROGRAMA: 2047 - Simplificação da Vida da Empresa e do Cidadão: Bem Mais
Simples Brasil
Esfera

Valor 2016
(mil R$)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

74.733

37.115

78.307

Despesas Correntes

59.724

28.542

60.219

Despesas de Capital

15.009

8.573

18.088

4.425.210

2.867.018

5.942.177

4.425.210

2.867.018

5.942.177

4.499.943

2.904.133

6.020.483

Recursos Extraorçamentários
Crédito e Demais Fontes

Valores Globais
13.424.559

PROGRAMA: 2048 - Mobilidade Urbana e Trânsito
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

998.411

1.821.168

3.842.395

Despesas Correntes

209.290

143.313

302.369

Despesas de Capital

789.120

1.677.855

3.540.026

20.517.123

15.523.406

13.231.182

18.961.645

13.894.504

9.736.639

1.555.478

1.628.902

3.494.543

21.515.534

17.344.574

17.073.577

Recursos Extraorçamentários
Crédito e Demais Fontes
Gastos Tributários

Valores Globais
55.933.685

PROGRAMA: 2049 - Moradia Digna
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

7.095.490

7.093.777

14.966.820

Despesas Correntes

2.446.866

3.247.670

6.852.104

Despesas de Capital

4.648.623

3.846.107

8.114.716

139.742.288

139.908.151

280.047.139

137.310.000

137.460.000

275.620.000

2.432.288

2.448.151

4.427.139

146.837.778

147.001.928

295.013.959

Recursos Extraorçamentários
Crédito e Demais Fontes
Gastos Tributários

Valores Globais
588.853.665

PROGRAMA: 2050 - Mudança do Clima
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

473.947

131.811

278.101

Despesas Correntes

87.013

82.208

173.446

Despesas de Capital

386.933

49.603

104.655

201.151

266.397

417.396

201.151

266.397

417.396

675.098

398.208

695.497

Recursos Extraorçamentários
Crédito e Demais Fontes

Valores Globais
1.768.803

PROGRAMA: 2052 - Pesca e Aquicultura
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

88.884

89.195

188.189

Despesas Correntes

57.691

37.754

79.655

Despesas de Capital

31.194

51.441

108.533

88.884

89.195

188.189

Valores Globais
366.268

PROGRAMA: 2053 - Petróleo e Gás
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

112.266

123.897

261.404

Despesas Correntes

88.169

102.594

216.459

Despesas de Capital

24.097

21.302

44.945

52.814.994

61.372.206

129.486.272

4.895.574

8.437.729

5.761.004

4.086.582

7.787.213

4.967.617

808.992

650.516

793.387

57.822.834

69.933.832

135.508.679
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Recursos Extraorçamentários
Crédito e Demais Fontes
Gastos Tributários

Valores Globais
263.265.345

PROGRAMA: 2054 - Planejamento Urbano
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)
2.028.254

Valor 2017
(mil R$)
3.154.539

Valor 2018-2019
(mil R$)
6.655.611

Despesas Correntes

18.937

20.518

43.290

Despesas de Capital

2.009.317

3.134.022

6.612.322

501.000

501.566

1.000.000

501.000

501.566

1.000.000

2.529.254

3.656.106

7.655.611

Recursos Extraorçamentários
Crédito e Demais Fontes

Valores Globais
13.840.971

PROGRAMA: 2056 - Política Espacial
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)
176.016

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

264.987

559.083

Despesas Correntes

72.506

86.608

182.730

Despesas de Capital

103.510

178.379

376.353

176.016

264.987

559.083

Valores Globais
1.000.085

PROGRAMA: 2058 - Defesa Nacional
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

11.733.590

14.642.660

30.893.846

Despesas Correntes

4.702.105

5.211.156

10.994.768

Despesas de Capital

7.031.485

9.431.504

19.899.079

405.090

98.163

1.016.306

340.000

30.000

866.000

65.090

68.163

150.306

12.138.680

14.740.823

31.910.153

Recursos Extraorçamentários
Crédito e Demais Fontes
Gastos Tributários

Valores Globais
58.789.656

PROGRAMA: 2059 - Política Nuclear
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

891.814

1.031.539

2.176.395

Despesas Correntes

780.033

883.364

1.863.766

Despesas de Capital

111.781

148.176

312.628

0

0

223.168

0

0

223.168

891.814

1.031.539

2.399.563

Recursos Extraorçamentários
Crédito e Demais Fontes

Valores Globais
4.322.916

PROGRAMA: 2061 - Previdência Social
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

500.791.313

551.987.823

1.164.612.612

Despesas Correntes

500.734.388

551.885.053

1.164.395.783

Despesas de Capital

56.925

102.770

216.829

13.985.333

14.593.261

31.989.900

13.985.333

14.593.261

31.989.900

514.776.646

566.581.084

1.196.602.513

Recursos Extraorçamentários
Gastos Tributários

Valores Globais
2.277.960.243

PROGRAMA: 2062 - Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos Humanos de Crianças
e Adolescentes
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

71.931

66.377

140.045

Despesas Correntes

21.434

21.817

46.030

Despesas de Capital

50.497

44.560

94.015

327.513

342.211

725.036

327.513

342.211

725.036

399.444

408.588

865.081

Recursos Extraorçamentários
Gastos Tributários

Valores Globais
1.673.113

PROGRAMA: 2063 - Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

12.418

27.724

58.493

Despesas Correntes

10.972

26.774

56.489

Despesas de Capital

1.446

950

2.004

542.432

574.705

1.270.552

6.500

6.500

16.000

535.932

568.205

1.254.552

554.850

602.429

1.329.046

Recursos Extraorçamentários
Crédito e Demais Fontes
Gastos Tributários

Valores Globais
2.486.324

PROGRAMA: 2064 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

78.921

86.611

182.736

Despesas Correntes

73.567

83.983

177.192

Despesas de Capital

5.353

2.628

5.545

82.135

85.972

273.176

82.135

85.972

273.176

161.055

172.583

455.912

Recursos Extraorçamentários
Gastos Tributários

Valores Globais
789.550

PROGRAMA: 2065 - Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

1.534.491

1.595.641

3.366.567

Despesas Correntes

1.428.563

1.514.689

3.195.769

Despesas de Capital

105.928

80.952

170.798

31.530

37.922

50.669

31.530

37.922

50.669

1.566.021

1.633.563

3.417.236

Recursos Extraorçamentários
Crédito e Demais Fontes

Valores Globais
6.616.821

PROGRAMA: 2066 - Reforma Agrária e Governança Fundiária
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)
1.847.417

Valor 2017
(mil R$)
1.274.489

Valor 2018-2019
(mil R$)
2.688.984

Despesas Correntes

139.615

245.994

519.011

Despesas de Capital

1.707.802

1.028.495

2.169.972

15.000

7.500

15.000

15.000

7.500

15.000

1.862.417

1.281.989

2.703.984

Recursos Extraorçamentários
Crédito e Demais Fontes

Valores Globais
5.848.390

PROGRAMA: 2068 - Saneamento Básico
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)
1.447.565

Valor 2017
(mil R$)
2.003.651

Valor 2018-2019
(mil R$)
4.227.407

Despesas Correntes

67.685

35.280

74.435

Despesas de Capital

1.379.880

1.968.371

4.152.972

7.415.969

8.364.684

18.365.413

7.415.969

8.364.684

18.365.413

8.863.534

10.368.335

22.592.820

Recursos Extraorçamentários
Crédito e Demais Fontes

Valores Globais
41.824.690

PROGRAMA: 2069 - Segurança Alimentar e Nutricional
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

878.156

774.030

1.633.088

Despesas Correntes

596.678

485.025

1.023.331

Despesas de Capital

281.478

289.005

609.757

878.156

774.030

1.633.088

Valores Globais
3.285.274

PROGRAMA: 2071 - Promoção do Trabalho Decente e Economia Solidária
Esfera

Valor 2016
(mil R$)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

56.830.779

57.851.870

122.058.884

Despesas Correntes

56.770.184

57.828.474

122.009.522

Despesas de Capital

60.595

23.396

49.362

19.545.579

17.097.832

37.765.997

12.466.346

9.737.531

21.457.738

7.079.234

7.360.300

16.308.259

76.376.358

74.949.702

159.824.881

Recursos Extraorçamentários
Crédito e Demais Fontes
Gastos Tributários

Valores Globais
311.150.941

PROGRAMA: 2076 - Desenvolvimento e Promoção do Turismo
Esfera

Valor 2016
(mil R$)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

968.811

729.203

Despesas Correntes

226.934

178.235

376.049

Despesas de Capital

741.878

550.968

1.162.461

247.486

363.088

789.443

247.486

363.088

789.443

1.216.297

1.092.291

2.327.953

Recursos Extraorçamentários
Crédito e Demais Fontes

1.538.510

Valores Globais
4.636.541

PROGRAMA: 2077 - Agropecuária Sustentável
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

16.600.123

21.302.507

44.945.136

Despesas Correntes

8.295.305

13.423.434

28.321.459

Despesas de Capital

8.304.818

7.879.073

16.623.677

194.284.711

202.252.251

432.750.044

187.000.000

195.415.000

417.603.740

7.284.711

6.837.251

15.146.304

210.884.834

223.554.758

477.695.181

Recursos Extraorçamentários
Crédito e Demais Fontes
Gastos Tributários

Valores Globais
912.134.773

PROGRAMA: 2078 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

363.704

408.806

862.521

Despesas Correntes

342.233

326.800

689.499

Despesas de Capital

21.471

82.007

173.022

371.895

255.804

623.457

371.895

255.804

623.457

735.599

664.611

1.485.977

Recursos Extraorçamentários
Crédito e Demais Fontes

Valores Globais
2.886.187

PROGRAMA: 2079 - Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

574.280

574.523

1.212.158

Despesas Correntes

529.167

544.696

1.149.229

Despesas de Capital

45.113

29.827

62.930

49.704.215

35.572.540

72.973.028

45.420.000

31.285.000

66.800.000

4.284.215

4.287.540

6.173.028

50.278.495

36.147.063

74.185.186

Recursos Extraorçamentários
Crédito e Demais Fontes
Gastos Tributários

Valores Globais
160.610.744

PROGRAMA: 2080 - Educação de qualidade para todos
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

47.659.245

47.330.764

99.860.907

Despesas Correntes

41.423.035

40.850.703

86.188.937

Despesas de Capital

6.236.210

6.480.061

13.671.970

1.619.145

1.515.152

3.389.949

344.175

180.000

455.000

1.274.970

1.335.152

2.934.949

49.278.390

48.845.916

103.250.856

Recursos Extraorçamentários
Crédito e Demais Fontes
Gastos Tributários

Valores Globais
201.375.162

PROGRAMA: 2081 - Justiça, Cidadania e Segurança Pública
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

4.839.480

2.739.845

5.780.667

Despesas Correntes

2.331.263

1.539.956

3.249.079

Despesas de Capital

2.508.217

1.199.889

2.531.588

245.000

160.000

280.000

245.000

160.000

280.000

5.084.480

2.899.845

6.060.667

Recursos Extraorçamentários
Crédito e Demais Fontes

Valores Globais
14.044.992

PROGRAMA: 2082 - Política Externa
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

1.129.852

1.191.947

2.514.831

Despesas Correntes

1.089.036

1.172.862

2.474.565

Despesas de Capital

40.816

19.085

40.266

1.129.852

1.191.947

2.514.831

Valores Globais
4.836.630

PROGRAMA: 2083 - Qualidade Ambiental
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

137.497

234.578

494.925

Despesas Correntes

123.339

150.534

317.604

Despesas de Capital

14.158

84.045

177.322

3.253

5.995

11.705

3.253

5.995

11.705

140.751

240.573

506.631

Recursos Extraorçamentários
Crédito e Demais Fontes

Valores Globais
887.955

PROGRAMA: 2084 - Recursos Hídricos
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)
3.713.597

Valor 2017
(mil R$)
3.030.608

Valor 2018-2019
(mil R$)
6.394.135

Despesas Correntes

275.750

334.564

705.880

Despesas de Capital

3.437.848

2.696.044

5.688.254

5.500

5.570

8.796

5.500

5.570

8.796

3.719.097

3.036.178

6.402.930

Recursos Extraorçamentários
Crédito e Demais Fontes

Valores Globais
13.158.205

PROGRAMA: 2085 - Redução do impacto social do álcool e outras drogas: Prevenção,
Cuidado e Reinserção Social
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

116.716

143.221

302.176

Despesas Correntes

105.413

125.570

264.934

Despesas de Capital

11.302

17.651

37.242

116.716

143.221

302.176

Valores Globais
562.113

PROGRAMA: 2086 - Transporte Aquaviário
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

5.482.377

5.746.708

12.124.703

Despesas Correntes

137.291

268.015

565.472

Despesas de Capital

5.345.086

5.478.693

11.559.231

729.042

397.679

839.044

1.356.000

202.000

562.000

1.356.000

202.000

562.000

7.567.419

6.346.387

13.525.747

Orçamento de Investimentos das Empresas Estatais
Recursos Extraorçamentários
Crédito e Demais Fontes

Valores Globais
27.439.552

PROGRAMA: 2087 - Transporte Terrestre
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)
8.238.121

Valor 2017
(mil R$)
11.430.818

Valor 2018-2019
(mil R$)
24.117.333

Despesas Correntes

473.895

693.626

1.463.448

Despesas de Capital

7.764.226

10.737.192

22.653.886

6.192.779

4.553.499

7.168.322

5.851.394

4.196.000

6.380.000

341.384

357.499

788.322

14.430.900

15.984.316

31.285.656

Recursos Extraorçamentários
Crédito e Demais Fontes
Gastos Tributários

Valores Globais
61.700.871

PROGRAMA: 0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Despesas Correntes

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

87.585.776

89.878.964

189.631.312

87.585.776

89.878.964

189.631.312

87.585.776

89.878.964

189.631.312

Valores Globais
367.096.052

PROGRAMA: 0550 - Controle Externo
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

1.287.224

1.531.678

3.231.614

Despesas Correntes

1.195.576

1.470.071

3.101.633

Despesas de Capital

91.648

61.607

129.981

1.287.224

1.531.678

3.231.614

Valores Globais
6.050.516

PROGRAMA: 0551 - Atuação Legislativa do Senado Federal
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

2.246.541

2.349.385

4.956.856

Despesas Correntes

2.215.199

2.319.314

4.893.409

Despesas de Capital

31.343

30.072

63.447

2.246.541

2.349.385

4.956.856

Valores Globais
9.552.782

PROGRAMA: 0553 - Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

3.764.304

4.234.384

8.933.923

Despesas Correntes

3.715.888

4.104.108

8.659.060

Despesas de Capital

48.416

130.276

274.862

3.764.304

4.234.384

8.933.923

Valores Globais
16.932.610

PROGRAMA: 0565 - Prestação Jurisdicional do Supremo Tribunal Federal
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

442.660

560.257

1.182.060

Despesas Correntes

436.394

534.121

1.126.915

Despesas de Capital

6.266

26.137

55.145

442.660

560.257

1.182.060

Valores Globais
2.184.977

PROGRAMA: 0566 - Prestação Jurisdicional Militar
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

280.703

348.148

734.542

Despesas Correntes

278.102

341.249

719.986

Despesas de Capital

2.601

6.899

14.556

280.703

348.148

734.542

Valores Globais
1.363.393

PROGRAMA: 0567 - Prestação Jurisdicional no Distrito Federal
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

2.061.913

2.274.751

4.799.388

Despesas Correntes

2.021.756

2.147.052

4.529.961

Despesas de Capital

40.157

127.700

269.427

2.061.913

2.274.751

4.799.388

Valores Globais
9.136.052

PROGRAMA: 0568 - Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça
Esfera

Valor 2016
(mil R$)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

999.577

1.128.360

2.380.673

Despesas Correntes

978.706

1.098.206

2.317.052

Despesas de Capital

20.871

30.154

63.621

999.577

1.128.360

2.380.673

Valores Globais
4.508.609

PROGRAMA: 0569 - Prestação Jurisdicional na Justiça Federal
Esfera

Valor 2016
(mil R$)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

9.179.195

9.390.734

19.813.059

Despesas Correntes

9.008.880

8.995.829

18.979.868

Despesas de Capital

170.316

394.905

833.191

9.179.195

9.390.734

19.813.059

Valores Globais
38.382.989

PROGRAMA: 0570 - Gestão do Processo Eleitoral
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

5.646.405

6.137.683

12.949.602

Despesas Correntes

5.471.195

5.632.535

11.883.815

Despesas de Capital

175.211

505.148

1.065.788

5.646.405

6.137.683

12.949.602

Valores Globais
24.733.690

PROGRAMA: 0571 - Prestação Jurisdicional Trabalhista
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

13.974.644

14.712.687

31.041.593

Despesas Correntes

13.736.838

14.099.855

29.748.608

Despesas de Capital

237.806

612.832

1.292.985

13.974.644

14.712.687

31.041.593

Valores Globais
59.728.924

PROGRAMA: 0581 - Defesa da Ordem Jurídica
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

5.226.506

5.969.010

12.593.727

Despesas Correntes

5.045.765

5.708.349

12.043.772

Despesas de Capital

180.742

260.660

549.955

5.226.506

5.969.010

12.593.727

Valores Globais
23.789.243

PROGRAMA: 0781 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de
Instituições Financeiras Oficiais Federais
Esfera
Orçamento de Investimentos das Empresas Estatais

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

2.085.347

2.232.834

4.710.949

2.085.347

2.232.834

4.710.949

Valores Globais
9.029.130

PROGRAMA: 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de
Empresas Estatais Federais
Esfera
Orçamento de Investimentos das Empresas Estatais

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

5.088.499

6.540.993

13.800.527

5.088.499

6.540.993

13.800.527

Valores Globais
25.430.019

PROGRAMA: 1389 - Controle da Atuação Administrativa e Financeira no Poder
Judiciário
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

202.271

223.124

470.759

Despesas Correntes

146.760

177.112

373.680

Despesas de Capital

55.511

46.012

97.080

202.271

223.124

470.759

Valores Globais
896.155

PROGRAMA: 2100 - Aprimoramento do Ministério Público
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

76.502

90.830

191.638

Despesas Correntes

72.848

86.030

181.511

Despesas de Capital

3.653

4.800

10.127

76.502

90.830

191.638

Valores Globais
358.969

PROGRAMA: 2101 - Programa de Gestão e Manutenção da Presidência da República
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

2.740.903

2.439.549

5.147.088

Despesas Correntes

2.707.436

2.353.295

4.965.105

Despesas de Capital

33.467

86.254

181.983

2.740.903

2.439.549

5.147.088

Valores Globais
10.327.540

PROGRAMA: 2105 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

5.983.684

6.122.738

12.918.070

Despesas Correntes

5.971.166

6.079.764

12.827.403

Despesas de Capital

12.517

42.973

90.667

5.983.684

6.122.738

12.918.070

Valores Globais
25.024.492

PROGRAMA: 2106 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

2.377.410

3.218.270

6.790.073

Despesas Correntes

2.362.567

3.154.211

6.654.918

Despesas de Capital

14.844

64.059

135.154

2.377.410

3.218.270

6.790.073

Valores Globais
12.385.752

PROGRAMA: 2107 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Cultura
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

826.297

826.349

1.743.473

Despesas Correntes

806.318

805.766

1.700.047

Despesas de Capital

19.979

20.583

43.427

826.297

826.349

1.743.473

Valores Globais
3.396.119

PROGRAMA: 2108 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Defesa
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

51.003.032

55.068.893

116.187.214

Despesas Correntes

50.702.480

54.642.853

115.288.333

Despesas de Capital

300.553

426.040

898.880

51.003.032

55.068.893

116.187.214

Valores Globais
222.259.139

PROGRAMA: 2109 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

43.420.671

45.372.324

95.728.888

Despesas Correntes

43.304.655

45.235.246

95.439.675

Despesas de Capital

116.016

137.077

289.213

43.420.671

45.372.324

95.728.888

Valores Globais
184.521.882

PROGRAMA: 2110 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

13.461.559

13.604.595

28.703.682

Despesas Correntes

13.010.789

12.922.714

27.265.014

Despesas de Capital

450.770

681.881

1.438.668

13.461.559

13.604.595

28.703.682

Valores Globais
55.769.836

PROGRAMA: 2111 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Integração
Nacional
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

987.877

1.228.931

2.592.862

Despesas Correntes

965.720

1.204.196

2.540.676

Despesas de Capital

22.156

24.735

52.186

987.877

1.228.931

2.592.862

Valores Globais
4.809.670

PROGRAMA: 2112 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Justiça e
Cidadania
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

7.024.518

7.120.123

15.022.406

Despesas Correntes

6.938.083

7.080.815

14.939.472

Despesas de Capital

86.435

39.308

82.934

7.024.518

7.120.123

15.022.406

Valores Globais
29.167.047

PROGRAMA: 2115 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

12.239.726

13.730.213

28.968.718

Despesas Correntes

12.187.027

13.669.001

28.839.569

Despesas de Capital

52.699

61.212

129.148

12.239.726

13.730.213

28.968.718

Valores Globais
54.938.657

PROGRAMA: 2116 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Cidades
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

1.220.245

1.253.563

2.644.833

Despesas Correntes

1.207.460

1.240.701

2.617.695

Despesas de Capital

12.785

12.863

27.138

1.220.245

1.253.563

2.644.833

Valores Globais
5.118.640

PROGRAMA: 2118 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Relações
Exteriores
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

2.102.863

2.077.555

4.383.333

Despesas Correntes

2.083.386

2.067.955

4.363.078

Despesas de Capital

19.478

9.600

20.255

2.102.863

2.077.555

4.383.333

Valores Globais
8.563.751

PROGRAMA: 2119 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e
Energia
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

1.545.502

1.593.321

3.361.672

Despesas Correntes

1.497.836

1.558.338

3.287.863

Despesas de Capital

47.666

34.983

73.808

77.265

78.568

165.767

1.622.767

1.671.889

3.527.439

Orçamento de Investimentos das Empresas Estatais

Valores Globais
6.822.095

PROGRAMA: 2121 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

914.049

971.469

2.049.656

Despesas Correntes

900.425

941.457

1.986.336

Despesas de Capital

13.624

30.012

63.320

914.049

971.469

2.049.656

Valores Globais
3.935.174

PROGRAMA: 2122 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do
Desenvolvimento Social e Agrário
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

208.299

6.726.978

14.192.929

Despesas Correntes

203.283

6.724.929

14.188.605

Despesas de Capital

5.016

2.049

4.324

208.299

6.726.978

14.192.929

Valores Globais
21.128.206

PROGRAMA: 2123 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Esporte
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

207.414

170.158

359.009

Despesas Correntes

194.356

160.158

337.911

Despesas de Capital

13.058

10.000

21.099

207.414

170.158

359.009

Valores Globais
736.581

PROGRAMA: 2124 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Meio
Ambiente
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

1.555.155

1.619.827

3.417.595

Despesas Correntes

1.537.145

1.595.401

3.366.059

Despesas de Capital

18.009

24.426

51.536

1.555.155

1.619.827

3.417.595

Valores Globais
6.592.577

PROGRAMA: 2125 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

4.537.777

4.516.825

9.529.832

Despesas Correntes

4.452.275

4.450.865

9.390.667

Despesas de Capital

85.502

65.960

139.165

4.537.777

4.516.825

9.529.832

Valores Globais
18.584.433

PROGRAMA: 2126 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério dos
Transportes, Portos e Aviação Civil
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

2.457.674

3.535.044

7.458.420

Despesas Correntes

1.992.003

2.977.407

6.281.888

Despesas de Capital

465.671

557.637

1.176.532

2.457.674

3.535.044

7.458.420

Valores Globais
13.451.138

PROGRAMA: 2128 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Turismo
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

115.292

128.127

270.330

Despesas Correntes

114.159

123.583

260.741

Despesas de Capital

1.133

4.545

9.588

115.292

128.127

270.330

Valores Globais
513.749

PROGRAMA: 2129 - Prestação de Assistência Jurídica Gratuita pela Defensoria
Pública da União
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

498.019

580.368

1.224.490

Despesas Correntes

482.444

550.058

1.160.542

Despesas de Capital

15.575

30.309

63.948

498.019

580.368

1.224.490

Valores Globais
2.302.877

PROGRAMA: 2130 - Programa de Gestão e Manutenção da Advocacia-Geral da
União
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

2.517.383

3.072.632

6.482.799

Despesas Correntes

2.512.764

3.069.160

6.475.474

Despesas de Capital

4.619

3.472

7.325

2.517.383

3.072.632

6.482.799

Valores Globais
12.072.813

PROGRAMA: 2131 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Trabalho
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

8.013.879

1.829.004

3.858.928

Despesas Correntes

7.994.547

1.756.316

3.705.566

Despesas de Capital

19.333

72.689

153.362

8.013.879

1.829.004

3.858.928

Valores Globais
13.701.812

PROGRAMA: 2133 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da
Transparência, Fiscalização e Controle
Esfera
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Valor 2016
(mil R$)

Valor 2017
(mil R$)

Valor 2018-2019
(mil R$)

0

748.907

1.580.083

Despesas Correntes

0

741.907

1.565.314

Despesas de Capital

0

7.000

14.769

0

748.907

1.580.083

Valores Globais
2.328.990

Anexo C - Empreendimentos Individualizados como Iniciativas que passam a
constar do PPA 2016-2019
PROGRAMA 2024 - Comércio Exterior
Iniciativas
04XS - Desenvolvimento de sistemas para a gestão automatizada dos processos revisados, de acordo com os princípios
de guichê único e com o art. 9º-A do Decreto nº 660, de 1992.
05M3 - Implementação de plataforma do Portal Único do Comércio Exterior com interface com informações especificas
para cada interveniente, permitindo, a partir de um único local, acessar os atuais e futuros sistemas relacionados ao
comércio exterior (sistemas de controle fiscal, aduaneiro e administrativo) e que permita aos órgãos públicos
intervenientes publicarem conteúdos de forma simples, ágil e sem a necessidade de intervenção de equipes de tecnologia
da informação.
06SD - Participação brasileira na Exposição Universal de Milão

PROGRAMA 2033 - Energia Elétrica
Iniciativas
07AT - Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Norte

PROGRAMA 2042 - Pesquisa e Inovações para a Agropecuária
Iniciativas
07HM - Construção e Implantação do Centro de Pesquisa Embrapa Cocais – CPACP

2047 - Simplificação da Vida da Empresa e do Cidadão: Bem Mais Simples Brasil
Iniciativas
06SG - Implantação de Sistema Integrado de Acesso a Serviços para Empresas.

PROGRAMA 2056 - Política Espacial
Iniciativas
05H6 - Implantação e modernização dos Sistemas Operacionais e de Apoio Operacional de lançamento do Centro de
Lançamento de Alcântara (CLA) e Centro de Lançamento da Barreira do Inferno (CLBI).

PROGRAMA 2076 - Desenvolvimento e Promoção do Turismo
Iniciativas
07FK - Participação da União na Implementação do Prodetur Nacional

PROGRAMA 2086 - Transporte Aquaviário
Iniciativas
07GY - Adequação do cais para terminal de passageiros no Porto de Santos.

PROGRAMA 2087 - Transporte Terrestre
Iniciativas
06T9 - Adequação da Rodovia BR-153/SP
06TG - Adequação da Rodovia BR-116/CE
07DU - Adequação da Rodovia BR-316/PA
07B1 - Construção da Rodovia BR-367/MG
07B4 - Construção da Rodovia BR-416/AL
07BA - Construção da Rodovia BR-308/PA
07BC - Construção da Rodovia BR-060/GO
07H3 - Construção da BR 158/MT
07EF - Construção de Passagem Inferior sob a Linha Férrea - Avaré/SP

