MINISTÉRIO
DA CIDADANIA

É um momento difícil,
mas vai passar.
Toda a equipe de governo liderada pelo Presidente Jair Bolsonaro
se dedica ao enfrentamento dos impactos do Covid-19.
A nós, do Ministério da Cidadania, cabe a atenção especial e
urgente com os mais vulneráveis. Nossa equipe trabalha dia
e noite para fortalecer uma grande rede de proteção.
Alguns procedimentos, que colocavam em risco a saúde das
pessoas, precisaram ser adaptados, reorganizados. Mas redobramos os esforços para que todo auxílio chegue o mais
breve possível ao maior número de pessoas. Aumentamos
os recursos da assistência social para os municípios, pois é
importante que os CRAS se mantenham ativos e o grande
exército da Assistência Social possa levar carinho e tranquilidade aos grupos mais vulneráveis.
Além de um dos maiores números de beneficiados de todos
os tempos com o Bolsa Família, o volume de recursos repassados a quem precisa é recorde. São exemplos do que estamos fazendo.
Estamos, assim como todo o Governo Federal, 100% dedicados a construir soluções para reduzir o impacto da epidemia
nos mais necessitados. Nossa grande rede de proteção será
a cada dia maior e mais forte. Nós vamos vencer!

MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Atos
Normativos

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Cancelamento do
bloqueio de pagamentos
por 120 dias
PORTARIA Nº 330, DE 18 DE MARÇO DE 2020, PUBLICADA EM 19/03/2020

Quem está inscrito no Cadastro Único e recebe o Bolsa Família ou BPC vai ter o benefício garantido por 120
dias. NÃO HAVERÁ BLOQUEIO, CANCELAMENTO OU
EXCLUSÃO.
Confira no portal:
Prazo para inscrição de beneficiários do BPC
no Cadastro Único é ampliado em 120 dias

Prazo maior
para beneficiários
do BPC
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Medidas emergenciais para o
Bolsa Família
PORTARIA Nº 335, DE 20 DE MARÇO DE 2020, PUBLICADA EM 20/03/2020

Suspensão de prazos (120 dias) para averiguação
e revisão cadastral, bloqueios, suspensões e cancelamentos de benefícios e outros processos de gestão e operacionais do Bolsa Família e Cadastro Único.
Confira no portal:
Bolsa Família terá número recorde de 14,3 milhões
de beneficiados em abril
ESPORTE

Ampliação da vigência da
certificação de entidades
esportivas
PORTARIA Nº 1, DE 20 DE MARÇO DE 2020, PUBLICADA EM 20/03/2020

Certidões exigidas das entidades esportivas para isenções fiscais e repasses públicos federais ficam prorrogadas até 31 de maio de 2020.
Confira no portal:
Nota: ampliação do prazo de validade de certidões
de entidades esportivas
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Garantia de
oferta de
programas sociais

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SUAS - Suspensão de
averiguação de requisitos
PORTARIA Nº 337, DE 24 DE MARÇO DE 2020,
PUBLICADA EM 25/03/2020

Programas de Assistência Social não serão interrompidos. As ações devem ser adaptadas à situação de emergência em saúde pública, para que nem assistidos, nem
profissionais corram riscos.
Confira no portal:
Ministério da Cidadania anuncia medidas para a área
social e garante a oferta de programas assistenciais
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Crédito suplementar
do Bolsa Família
MEDIDA PROVISÓRIA 929, DE 25 DE MARÇO DE 2020,
PUBLICADA EM 25/03/2020

Concede ao Ministério da Cidadania mais de R$ 3 bilhões para
o Bolsa família e programas de apoio à Assistência Social.
Confira no portal:
Medida Provisória garante mais de R$ 3 bilhões
para o Bolsa Família

14,3 milhões
de famílias
beneficiadas
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Medidas para as
Comunidades Terapêuticas
PORTARIA Nº 340, DE 30 DE MARÇO DE 2020, PUBLICADA EM 31/03/2020

Orientações para as Comunidades Terapêuticas que cuidam de dependentes químicos para que sigam o que
vem sendo determinado pelo Ministério da Saúde na
prevenção ao coronavírus.
Confira no portal:
Comunidades Terapêuticas recebem diretrizes de
ação no período de combate ao Covid-19
ESPORTE

Recursos Loterias
PORTARIA Nº 341, DE 30 DE MARÇO DE 2020, PUBLICADA EM 31/03/2020

Amplia prazos para comprovação de aplicações dos recursos recebidos e de apresentação de relatórios.
Confira no portal:
Portaria do Ministério da Cidadania amplia prazo para
entidades esportivas prestarem contas dos recursos
da Lei das Loterias.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Medidas de segurança para a
continuidade dos serviços de
Assistência Social
PORTARIA Nº 54, DE 1º DE ABRIL DE 2020, PUBLICADA EM 02/04/2020

Recomendações para a segurança e a saúde dos usuários
e dos servidores de todo o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), de forma a garantir a continuidade dos
serviços e atividades essenciais.
Confira no portal:
Ministério da Cidadania estabelece medidas de
funcionamento para serviços socioassistenciais

Segurança e saúde
para usuários e
profissionais no SUAS
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Crédito de
R$ 98,2 bilhões
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 937, DE 2 DE ABRIL DE 2020, PUBLICADA EM
02/04/2020

Governo abre crédito de R$ 98,2 bilhões para o Ministério da Cidadania dar auxílio emergencial a pessoas em
situação de vulnerabilidade.
Confira no portal:
Crédito de R$ 98,2 bilhões ao Ministério da Cidadania
garante pagamento da Lei do Auxílio Emergencial
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Parâmetros adicionais
para o BPC
LEI Nº 13.982, DE 2 DE ABRIL DE 2020, PUBLICADA EM 02/04/2020

Dispõe parâmetros adicionais de caracterização da situação de vulnerabilidade social para a elegibilidade ao
benefício de prestação continuada e estabelece medidas excepcionais de proteção social.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sugere uso dos recursos
existentes nas contas dos
Fundos de Assistência Social
PORTARIA CONJUNTA Nº 1, DE 2 DE ABRIL DE 2020,PUBLICADA EM
03/04/2020

Sugere o uso dos recursos federais do SUAS que estão nas contas dos Fundos de Assistência Social em
medidas preventivas de organização e estruturação da
política de assistência social.
Confira no portal:
Portaria detalha uso de recursos para o enfrentamento
do COVID-19 na assistência social

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Novo prazo para entrega de
relatórios e planos ao CNAS
RESOLUÇÃO Nº 4, DE 2 DE ABRIL DE 2020, PUBLICADA EM 03/04/2020

Altera para até 30 de setembro o prazo para que entidades entreguem relatórios e planos de ação ao Conselho
Nacional de Assistência Social.
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INSTITUCIONAL

Medidas para servidores e
colaboradores do Ministério
da Cidadania
PORTARIA Nº 349, DE 3 DE ABRIL DE 2020, PUBLICADA EM 07/04/2020

Permite que se autorize, em situações específicas, o trabalho remoto ou flexibilizado de servidores, contratados, empregados públicos e estagiários do Ministério da Cidadania.

INSTITUCIONAL

Organiza ações e
procedimentos do
Ministério da Cidadania
PORTARIA Nº 352, DE 7 DE ABRIL DE 2020, PUBLICADA EM 07/04/2020

Organiza as ações de governança do Ministério da Cidadania em função dos procedimentos e dos processos de
implementação do auxílio emergencial.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Regulamentação dos procedimentos do Auxílio Emergencial
PORTARIA Nº 351, DE 7 DE ABRIL DE 2020, PUBLICADA EM 07/04/2020

Regulamenta procedimentos do decreto de Auxílio
Emergencial.
Confira no portal:
Trabalhadores informais já podem solicitar auxílio
emergencial pelo aplicativo e site da Caixa
Econômica Federal

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Regulamentação do
Auxílio Emergencial
DECRETO Nº 1O.316, DE 7 DE ABRIL DE 2020, PUBLICADO EM 07/04/2020

Traz a regulamentação da lei que criou o Auxílio Emergencial dos R$ 600.

Regulamentação do
Auxílio Emergencial
13

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Isenção na conta de luz por
três meses para famílias do
CadÚnico e beneficiários
MEDIDA PROVISÓRIA N.º 950, DE 8 DE ABRIL DE 2020, PUBLICADA EM
08/04/2020

Medida provisória contempla inscritos na Tarifa Social de
Energia Elétrica (TSEE), que tenham consumo mensal de
até 220 kWh, com isenção na conta de luz por três meses.
Confira no portal:
Famílias do Cadastro Único e de beneficiários do BPC
têm isenção na conta de luz por três meses
ESPORTE

Prorroga e altera tramitação
de projetos desportivos
PORTARIA Nº 353, DE 13 DE ABRIL DE 2020, PUBLICADA EM 14/04/2020

Prorroga prazos de captação de recursos e altera regras
de tramitação e execução de projetos desportivos e paradesportivos.
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ESPORTE

Altera temporariamente a
prestação de contas de
entidades desportivas
PORTARIA Nº 356, DE 13 DE ABRIL DE 2020, PUBLICADA EM 14/04/2020

Por 120 dias, desobriga que as prestações de contas
anuais de entidades desportivas tenham aprovação dos
Conselhos Fiscais e suspende registro de atas de assembleias para prestação de contas de 2017 e 2018.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Acordo de Cooperação
Técnica com a CGU
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º 1/2020, PUBLICADO EM 15/04/2020

Acordo de Cooperação Técnica entre o Ministério da Cidadania com a Controladoria Geral da União, para acompanhamento das ações de pagamento do auxílio emergencial.
Confira no portal:
Cidadania e CGU firmam acordo para monitorar
pagamento do auxílio emergencial
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Regulamentação de
benefícios eventuais no SUAS
PORTARIA N° 58, DE 15 DE ABRIL DE 2020, PUBLICADA EM 16/04/2020

Orientações gerais para regulamentação, gestão e oferta de benefícios eventuais no enfrentamento aos impactos da pandemia causada pelo novo coronavírus, no Sistema Único de Assistência Social.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Designa membros para o
Conselho de Solidariedade
PORTARIA N.º 188, DE 15 DE ABRIL DE 2020, PUBLICADA EM 16/04/2020

Designa membros do Ministério da Cidadania para o
Conselho de Solidariedade para Combate à Covid-19
e aos seus Efeitos Sociais e Econômicos.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

R$ 2,5 bilhões para o SUAS
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 953, DE 15 DE ABRIL DE 2020
PUBLICADA EM 16/04/2020

Crédito extraordinário de R$ 2.550.000.000,00 para o
Sistema Único de Assistência Social.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Medidas para crianças
e adolescentes
RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 1 DE 16 DE ABRIL DE 2020,
PUBLICADO EM 17/04/2020

Dispõe sobre cuidados a crianças e adolescentes com medida protetiva de acolhimento, no contexto da pandemia.

CULTURA

Procedimentos para projetos
culturais do PRONAC
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 5, DE 20 DE ABRIL DE 2020,
PUBLICADA EM 22/04/2020

Estabelece procedimentos para captação, execução,
prestação de contas e avaliação de resultados de projetos culturais financiados pelo Programa Nacional de
Apoio à Cultura.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Medidas para o
Criança Feliz
PORTARIA N° 366, DE 22 DE ABRIL DE 2020, PUBLICADA EM 23/04/2020

Medidas para o enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional para o Programa
Criança Feliz/Primeira Infância no SUAS, entre elas o
adiamento das capacitações presenciais.
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Registro de visitas
do Criança Feliz
PORTARIA N° 7, DE 22 DE ABRIL DE 2020, PUBLICADA EM 23/04/2020

Prorroga o prazo para o registro de visitas do Programa
Criança Feliz, do Sistema Único de Assistência Social e
dá outras providências.

18

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Orientações aos serviços de
acolhimento de crianças e
adolescentes
PORTARIA N° 59, DE 22 DE ABRIL DE 2020, PUBLICADA EM 24/04/2020

Orientações aos gestores e trabalhadores do Sistema
Único de Assistência Social - SUAS que atendem nos
serviços de acolhimento de crianças e adolescentes.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Recursos para Segurança
Alimentar e Nutricional
MEDIDA PROVISÓRIA N.º 957, DE 24 DE ABRIL DE 2020, PUBLICADA EM
27/04/2020

Crédito extraordinário em favor do Ministério da Cidadania, no valor de R$ 500.000.000,00, para Segurança
Alimentar e Nutricional.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Mais recursos para auxílio
emergencial
MEDIDA PROVISÓRIA N° 956, DE 24 DE ABRIL DE 2020,
PUBLICADA EM 24/04/2020

Crédito extraordinário de mais R$ 25,72 bilhões para pagamento do auxílio emergencial.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Medidas para garantir a
continuidade do Criança Feliz
PORTARIA CONJUNTA Nº 1, DE 27 DE ABRIL DE 2020,
PUBLICADA EM 28/04/2020

Recomendações aos gestores, supervisores e visitadores para que continuem executando o Programa Criança
Feliz/Primeira Infância Suas, observando as medidas de
segurança e saúde.

Crédito de 25,72
bilhões para o
Auxílio Emergencial
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CULTURA

Parcelamento de débitos
do PRONAC
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 6, DE 29 DE ABRIL DE 2020,
PUBLICADA EM 30/04/2020

Estabelece procedimentos extraordinários para parcelamento de débitos do Programa Nacional de Apoio à Cultura.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Atendimento do CadÚnico
PORTARIA Nº 368, DE 29 DE ABRIL DE 2020, PUBLICADA EM 30/04/2020

Dispõe sobre atendimento, coleta de dados, entrevistas
e rotinas operacionais do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal onde reconhecidamente está em vigor o estado de calamidade pública ou situação de emergência, bem como a Emergência de Saúde
Pública de Importância Internacional declarada pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020,
em decorrência da Covid-19.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Estruturação e ações
do SUAS
PORTARIA Nº 369, DE 29 DE ABRIL DE 2020, PUBLICADA EM 30/04/2020

Dispõe sobre repasse emergencial de recursos federais
para a execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede no âmbito dos estados.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Atualização de dados
do Cadastro Único de
forma remota
INSTRUÇÃO OPERACIONAL N° 4/2020 - SAGI/DECAU,
PUBLICADO EM 30/04/2020

Instrui sobre os procedimentos de atendimento a serem
adotados pelos Gestores do Cadastro Único que vão
possibilitar a coleta de dados para cadastramento e atualização cadastral por telefone ou por meio eletrônico,
durante a pandemia do coronavírus.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Operacionalização da adesão
aos recursos SUAS
PORTARIA Nº 63, DE 30 DE ABRIL DE 2020, PUBLICADO EM 04/05/2020

Dispõe sobre a operacionalização da adesão ao repasse financeiro emergencial de recursos federais para a
execução de ações socioassistenciais e estruturação da
rede do SUAS.
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Suspensão de Assembleia
da CNAS
RESOLUÇÃO Nº 5, DE 4 DE MAIO DE 2020, PUBLICADO EM 05/05/2020

Suspende temporariamente a realização da Assembleia
de Eleição da representação da sociedade civil no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, gestão
2020-2022.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Antecipação do BPC
PORTARIA CONJUNTA N.º 3, DE 5 DE MAIO DE 2020, PUBLICADA EM
06/05/2020

Os idosos e pessoas com deficiência que deram entrada
no Benefício de Prestação Continuada, mas ainda não
tiveram o requerimento analisado, vão receber antecipadamente as três parcelas de R$600.
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Orientações para serviços de
acolhimento do SUAS
PORTARIA Nº 65, DE 6 DE MAIO DE 2020, PUBLICADA EM 08/05/2020

Orienta gestores e trabalhadores do SUAS sobre o atendimento nos serviços de acolhimento de pessoas idosas ou
com deficiência e sugere questionário para apoiar o diagnóstico da situação desses serviços de acolhimento.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Recursos para atendimentos
da rede socioassistencial nos
estados, Distrito Federal e
municípios
PORTARIA Nº 378, DE 7 DE MAIO DE 2020, PUBLICADA EM 08/05/2020

Dispõe sobre repasse de recurso extraordinário do cofinanciamento federal do Sistema Único de Assistência
Social para aumentar a capacidade de resposta do SUAS
no atendimento às famílias e aos indivíduos em situação
de vulnerabilidade e risco social decorrente da COVID-19.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Prorroga prazos de
programas de parcelamentos
PORTARIA N° 201, DE 11 DE MAIO DE 2020 DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA,
PUBLICADO EM 12/05/2020

Prorroga prazos de vencimento de parcelas mensais dos
programas de parcelamento da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Operacionalização do repasse
de recursos para SUAS
PORTARIA CONJUNTA Nº 2, DE 12 DE MAIO DE 2020,
PUBLICADO EM 13/05/2020

Dispõe sobre a operacionalização do repasse de recurso
extraordinário do financiamento federal do Sistema Único de Assistência Social para incremento temporário na
execução de ações socioassistenciais nos estados, Distrito Federal e municípios.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Segurança alimentar e
nutricional dos usuários SUAS
PORTARIA Nº 385, DE 13 DE MAIO DE 2020, PUBLICADO EM 14/05/2020

Dispõe sobre o repasse de recursos federais para a segurança alimentar e nutricional dos usuários do Sistema
Único de Assistência Social - SUAS, e prevê que outros
recursos direcionados às ações do SUAS fiquem condicionadas à compatibilidade com as normativas da Política de Assistência Social.

Segurança alimentar
e nutricional
no SUAS
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Mudanças no Auxílio
Emergencial
LEI Nº 13.998, DE 14 DE MAIO DE 2020, PUBLICADO EM 15/05/2020

Modifica a lei que instituiu o Auxílio Emergencial e permite a suspensão do pagamento das parcelas do Fundo
de Financiamento Estudantil para quem estava em dia
com os pagamentos antes de 20/03/2020.
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Calendário de saques e
pagamentos do AE
PORTARIA Nº 386, DE 14 DE MAIO DE 2020, PUBLICADO EM 15/05/2020

Traz, em dois anexos, o calendário de pagamentos, saques, uso por meio de cartão de débito virtual e transferências bancárias do auxílio emergencial.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Proteção à população de rua
PORTARIA Nº 69, DE 14 DE MAIO DE 2020, PUBLICADO EM 18/05/2020

Recomendações para a garantia de proteção social à
população em situação de rua, inclusive imigrantes.
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Medidas emergenciais na
gestão do PBF
PORTARIA Nº 387, DE 15 DE MAIO DE 2020, PUBLICADO EM 18/05/2020

Suspende a aplicação das ações de administração de
benefícios e alterações cadastrais do Programa Bolsa
Família de 11 de maio de 2020 até enquanto for pago o
auxílio emergencial.
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Amplia prazos de certidões
entidades desportivas
PORTARIA Nº 2, DE 18 DE MAIO DE 2020 - PUBLICADO EM 20/05/2020

Amplia prazo de validade para até 31 de agosto de 2020
das certidões que atestam o cumprimento dos requisitos constantes dos artigos 18 e 18-A da Lei nº 9.615/1998,
pelas entidades do Sistema Nacional do Desporto.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Registro de visitas
do Criança Feliz
PORTARIA N° 10, DE 20 DE MAIO DE 2020, PUBLICADO EM 21/05/2020

Prorroga para até 30 de junho de 2020 o prazo para registro no Prontuário Eletrônico do SUAS das visitas domiciliares e atendimentos remotos do Programa Criança
Feliz/Primeira Infância no SUAS realizados nos meses de
março e abril de 2020.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Comissão de Fiscalização
e Acompanhamento do
Contrato CAIXA
PORTARIA N º 391, DE 22 DE MAIO DE 2020 - PUBLICADO EM: 25/05/20

Institui a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento
do Contrato CAIXA, celebrado entre a União, por meio
do Ministério da Cidadania (MC) e a Caixa Econômica
Federal, e dá diretrizes e competências aos membros.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Crédito extraordinário para
o Auxílio Emergencial
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 970, DE 25 DE MAIO DE 2020, PUBLICADO EM
26/05/2020

Crédito extraordinário de mais R$ 29 bilhões para pagamento do auxílio emergencial.
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

R$220 milhões para o PAA
EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA,
PUBLICADO EM 26/05/2020

Recurso de R$220 milhões para operacionalização do
Programa de Aquisição de Alimentos, estabelecido entre MC e Conab até maio de 2021.
RESOLUÇÃO Nº 7, DE 28 DE MAIO DE 2020, PUBLICADO EM 29/05/2020

Altera a Resolução CNAS nº 38/2019, do Conselho Nacional de Assistência Social, que dispõe sobre o processo eleitoral da representação da sociedade civil no
Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, gestão
20/22.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Combate a fraudes no
Auxílio Emergencial
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA,
PUBLICADO EM 29/05/2020

Acordo entre MC e Ministério da Justiça realização de
ações de caráter preventivo e repressivo a fraudes relacionadas ao auxílio emergencial.
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Arranjo de governança para
pagamento do Auxílio
Emergencial
PORTARIA Nº 394, DE 29 DE MAIO DE 2020, PUBLICADO EM 01/06/2020

Estabelece competências, fluxos de tramitação e análise
de processos, e arranjo de governança, relativos ao pagamento do auxílio emergencial. Inclui realização de convênio ou contratação de empresa para cadastramento
assistido de ultra vulneráveis.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programas Prioritários do
Ministério da Cidadania
PORTARIA Nº 395, DE 29 DE MAIO DE 2020, PUBLICADO EM 01/06/2020

Dispõe sobre as competências, atribuições administrativas, orçamentárias e financeiras dos programas prioritários do Ministério da Cidadania.
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Atendimento SUAS às
mulheres
PORTARIA Nº 86, DE 1º DE JUNHO DE 2020, PUBLICADO EM 02/06/2020

Aprova recomendações gerais para o atendimento às
mulheres em situação de violência doméstica e familiar
na rede socioassistencial do Sistema Único de Assistência Social.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Grupo de trabalho no
Comitê de Crise
RESOLUÇÃO Nº 6, DE 2 DE JUNHO DE 2020, PUBLICADO EM 03/06/2020

Institui, no Comitê de Crise do Covid-19, Grupo de Trabalho para a Consolidação das Estratégias de Governança e Gestão de Riscos do Governo federal.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Metas e limites
para PAA
PORTARIA Nº 396, DE 5 DE JUNHO DE 2020, PUBLICADO EM 08/06/2020

Recursos para beneficiar agricultores familiares que
aderirem ao programa de aquisição de alimentos e fornecerem produção a entidades da rede socioassistencial. Os recursos de R$ 150 milhões são parte do crédito
extraordinário de R$ 500 milhões que o Governo Federal liberou em abril.
34

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Altera portaria do repasse
emergencial aos estados
e municípios
PORTARIA Nº 398, DE 5 DE JUNHO DE 2020, PUBLICADO EM 08/06/2020

Veda repasse direto dos recursos emergenciais para
pessoas físicas e garante, sob condições, serviço funerário a usuários do SUAS vítimas de coronavírus, em lugares onde não tiver regramento específico para esse
serviço gratuito.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Parcelamento de débitos ativos
no Ministério da Cidadania
PORTARIA Nº 397, DE 8 DE JUNHO DE 2020, PUBLICADO EM 10/06/2020

Mediante solicitação, quem tem parcelamento de débito ativo, com parcelas vencidas ou vincendas, poderá
ter o pagamento das parcelas suspenso até o mês de
julho de 2020.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Comitê Gestor do
Auxílio Emergencial
PORTARIA Nº 408, DE 8 DE JUNHO DE 2020, PUBLICADO EM 10/06/2020

Institui o Comitê Gestor do Auxílio Emergencial, estabelece representantes de unidades administrativas do
Ministério da Cidadania e suas atribuições.
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Prorroga Medida Provisória
ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL Nº 64, DE 2020,
PUBLICADO EM 12/06/2020

Prorroga por 60 dias validade de MP que destina ao
Ministério da Cidadania, R$ 2.550.000.000,00, para
fins específicos.
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Calendário de pagamento do
Auxílio Emergencial
PORTARIA Nº 413, DE 15 DE JUNHO DE 2020, PUBLICADO EM 15/06/2020

Estabelece calendários para depósito em conta digital
e de saques do auxílio digital de quem se cadastrou por
meio da plataforma digital entre os dias 01 e 26 de maio
de 2020 e foi aprovado.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Redefinição da Base
do Cadastro Único
DECRETO Nº 10.398, DE 16 DE JUNHO DE 2020, PUBLICADO EM 17/06/2020

Redefine a base do Cadastro Único a ser utilizada para
pagamento do auxílio emergencial, incluindo mãe adolescente e pescador profissional durante defeso.
ESPORTE

Normas gerais sobre
desporto Estatuto de
Defesa do Torcedor
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 984, DE 18 DE JUNHO DE 2020,
PUBLICADO EM 18/06/2020

Direito de arena sobre o espetáculo desportivo, prerrogativa exclusiva de negociar, autorizar ou proibir a captação, a fixação, a emissão, a transmissão, a retransmissão ou a reprodução de imagens, por qualquer meio ou
processo, do espetáculo desportivo.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Contestação
Defensoria Pública
PORTARIA Nº 423, DE 19 DE JUNHO DE 2020, PUBLICADO EM 22/06/2020

Estabelece procedimentos para contestação nos casos
de indeferimento de requerimentos do auxílio emergencial no âmbito da Defensoria Pública da União, mediante
apresentação de comprovação documental pelo cidadão, nos termos do Acordo de Cooperação Técnica nº
41/2020.
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Flexibilização de
procedimentos do SUAS
PORTARIA Nº 419, DE 22 DE JUNHO DE 2020, PUBLICADO EM 23/06/2020

Permite adoção de estratégias de flexibilização de procedimentos e atividades do Sistema Único da Assistência Social para preservar a oferta regular e essencial dos
serviços e programas socioassistencias.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Calendário de pagamentos e
saques Auxílio Emergencial
PORTARIA Nº 428, DE 25 DE JUNHO DE 2020, PUBLICADO EM 25/06/2020

Calendário de pagamentos e saques do Auxílio Emergencial, incluindo depósitos em conta poupança social
digital e saque em dinheiro.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Posterga prazo de bloqueio/
suspensão de benefícios
PORTARIA Nº 427, DE 29 DE JUNHO DE 2020, PUBLICADO EM 30/06/2020

Posterga em 60 dias, a contar do fim do prazo estabelecido pela Portaria nº 330/2020 do Ministério da Cidadania, a retomada do cronograma de bloqueio de pagamentos e de suspensão de benefícios estabelecidos na
Portaria nº 631/2019 do Ministério da Cidadania.

39

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Prorroga prazos de adesão de
recursos pelos municípios
PORTARIA Nº 94, DE 29 DE JUNHO DE 2020, PUBLICADO EM 30/06/2020

Prorroga prazo de adesão dos estados, municípios e Distrito Federal ao repasse emergencial de recursos federais e dispõe acerca do requerimento do órgão gestor
para a segunda parcela da estruturação da rede referente ao Equipamento de Proteção Individual – EPI.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Recursos para
programas sociais
MEDIDA PROVISÓRIA N° 988, DE 30 DE JUNHO DE 2020,
PUBLICADO EM 01/07/2020

Crédito extraordinário, em favor do Ministério da Cidadania, no valor de R$ 101.600.000.000,00 para inclusão social por meio do Bolsa Família e da Articulação
de Políticas Públicas.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Prorroga Auxílio Emergencial
DECRETO Nº 10.412, DE 30 DE JUNHO DE 2020, PUBLICADO EM 01/07/2020

Prorroga o auxílio emergencial, pelo período complementar de dois meses, na hipótese de requerimento realizado até 2 de julho de 2020, desde que o requerente
seja considerado elegível nos termos da lei.
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programações financeiras
decorrentes de emendas
parlamentares
PORTARIA Nº 95, DE 3 DE JULHO DE 2020, PUBLICADO EM 06/07/2020

Torna públicas as programações financeiras oriundas
de emendas parlamentares executadas pela Unidade
Gestora 330013 - Fundo Nacional de Assistência Social,
no exercício financeiro de 2020, por meio do Sistema
de Gestão de Transferências Voluntárias - SIGTV.

Auxílio Emergencial
prorrogado
41

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Contestação do
Recurso Emergencial
PORTARIA CONJUNTA Nº 5, DE 7 DE JULHO DE 2020, PUBLICADO EM 09/07/2020

Define procedimentos para a utilização da plataforma
de contestação extrajudicial relativa aos indeferimentos
de requerimentos de auxílio emergencial.
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Recursos para Segurança
Alimentar e SUAS
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 989, DE 8 DE JULHO DE 2020,
PUBLICADO EM 09/07/2020

Crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Educação, da Saúde e da Cidadania, no valor de R$ 348.347.886,00.
Cidadania: R$ 13.965.415 para segurança alimentar e
R$ 500.000 para o SUAS.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Prazo de envio de relatório
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 9 DE JULHO DE 2020, PUBLICADO EM 13/07/2020

Pactua a prorrogação do prazo de envio do Relatório
de Monitoramento e Avaliação do Pacto de Aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social ao Ministério da Cidadania.
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Altera portaria e permite
compra EPIs
PORTARIA Nº 458, DE 13 DE JULHO DE 2020, PUBLICADO EM 17/08/2020

Permite que valores de aplicação financeira dos recursos captados poderão ser utilizados para a compra de
equipamentos de proteção individual – EPIs.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Aprovação de
recomendações
PORTARIA Nº 100, DE 14 DE JULHO DE 2020, PUBLICADO EM 16/07/2020

Aprova recomendações para o funcionamento da rede
socioassistencial de Proteção Social Básica e de Proteção Social Especial de Média Complexidade do Sistema
Único de Assistência Social, de modo a assegurar a manutenção da oferta do atendimento à população nos
diferentes cenários epidemiológicos.
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Calendário
Auxílio Emergencial
PORTARIA Nº 438, DE 9 DE JULHO DE 2020, PUBLICADO EM 10/07/2020

Dispõe sobre o calendário de pagamentos e saques do
auxílio emergencial de quem se cadastrou na plataforma digital, entre os dias 01 e 26 de maio de 2020.

44

PORTARIA Nº 442, DE 16 DE JULHO DE 2020, PUBLICADO EM 17/07/2020

Altera portaria anterior e estabelece que o público beneficiário do auxílio emergencial passa a receber conforme ciclos de créditos em poupança social digital e
saques em espécie, conforme calendário anexo. O beneficiário receberá a parcela em que se encontra de
acordo com o mês de nascimento.
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Prorroga suspensão de
procedimentos do Bolsa Família
PORTARIA Nº 443, DE 17 DE JULHO DE 2020, PUBLICADO EM 20/07/2020

Prorroga a suspensão de procedimentos operacionais e
de gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
para Programas Sociais do Governo Federal e retoma ações
de administração de benefícios e alterações cadastrais.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Ampliação de saque do
Bolsa Família
PORTARIA Nº 444, DE 22 DE JULHO DE 2020, PUBLICADO EM 24/07/2020

Amplia o prazo para saque dos benefícios financeiros do
Programa Bolsa Família até enquanto perdurar o estado
de calamidade pública nacional.
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Custeio de despesas
de entidades
PORTARIA Nº 106, DE 30 DE JULHO DE 2020
PUBLICADO EM: 31/07/2020

Altera a Portaria nº 63/2020, que dispõe sobre a operacionalização da adesão ao repasse financeiro emergencial de recursos federais para a execução de ações
socioassistenciais e estruturação da rede no âmbito dos
estados, Distrito Federal e municípios.
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Prorrogação de prazos para
suspensão
PORTARIA Nº 98, DE 30 DE JULHO DE 2020, PUBLICADO EM 31/07/2020

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para suspensão dos
procedimentos dos parcelamentos de débito ativos no Ministério da Cidadania.
46

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Calendário do Auxílio Emergencial para quem contestou
PORTARIA Nº 453, DE 31 DE JULHO DE 2020, PUBLICADO EM 03/08/2020

Dispõe sobre o calendário de pagamentos e saques do auxílio emergencial. Público beneficiado: requerentes que apresentaram contestação e que tiveram o benefício bloqueado.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Prorrogação de prazos do
Criança Feliz
PORTARIA Nº 457, DE 5 DE AGOSTO DE 2020, PUBLICADO EM 07/08/2020

Prorroga o prazo estabelecido na Portaria nº 366/2020,
no âmbito do Programa Criança Feliz/Primeira Infância
no SUAS.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Prorrogação da carteira
do idoso
RESOLUÇÃO Nº 3, DE 6 DE AGOSTO DE 2020, PUBLICADO EM 10/08/2020

Pactua como medida de prevenção, cautela e redução do
risco de transmissão do novo coronavírus e proteção da
pessoa idosa a prorrogação do prazo de validade das Carteiras do Idoso, que expirarem no exercício de 2020, até
janeiro de 2021.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Antecipação do BPC
PORTARIA CONJUNTA Nº 6, DE 6 DE AGOSTO DE 2020,
PUBLICADO EM 07/08/2020

Altera a Portaria Conjunta nº 3, de 5 de maio de 2020,
que dispõe sobre a antecipação do benefício de prestação continuada.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Repasse recursos SUAS
PORTARIA Nº 467, DE 13 DE AGOSTO DE 2020, PUBLICADO EM 13/08/2020

Prevê o repasse de recurso extraordinário do financiamento federal do Sistema Único de Assistência Social
para incremento temporário na execução de ações socioassistenciais nos estados, Distrito Federal e municípios.
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Repasse de recursos para
migrantes e refugiados
PORTARIA Nº 468, DE 13 DE AGOSTO DE 2020, PUBLICADO EM 13/08/2020

Dispõe sobre o repasse emergencial de recursos federais para a oferta de ações socioassistenciais nos estados, Distrito Federal e municípios que receberão migrantes e refugiados oriundos de fluxo migratório.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Prorroga prazos portarias
relativas ao SUAS e CadÚnico
PORTARIA Nº 469, DE 21 DE AGOSTO DE 2020, PUBLICADO EM 21/08/2020

Prorroga prazos de portarias que dispõe da preservação
das entidades de assistência social no âmbito da rede
socioassistencial do SUAS, e que trata da retomada dos
procedimentos de inscrição no CadÚnico para Programas Sociais do Governo Federal.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Calendário de saques do
Auxílio Emergencial
PORTARIA Nº 474, DE 25 DE AGOSTO DE 2020, PUBLICADO EM 26/08/2020

Dispõe sobre o calendário de pagamentos e saques do
auxílio emergencial.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Amplia prazos de
certidões de entidades
do SND
PORTARIA Nº 35, DE 31 DE AGOSTO DE 2020, PUBLICADO EM 02/09/2020

Amplia prazo de validade, para todos os fins legais, até
30 de novembro de 2020, das certidões que atestam o
cumprimento de requisitos pelas entidades do Sistema
Nacional do Desporto, com vencimento entre 1º de setembro de 2020 e 30 de novembro de 2020.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Crédito extraordinário
para o Auxílio Emergencial
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 999, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020,
PUBLICADO EM 03/09/2020

Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da
Cidadania, no valor de R$ 67.600.886.209,00, para o
Auxílio Emergencial.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Auxílio Emergencial
Residual
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020,
PUBLICADO EM 03/09/2020

Institui até 31 de dezembro de 2020, o auxílio emergencial residual a ser pago em até quatro parcelas mensais
no valor de R$ 300,00 ao trabalhador beneficiário do
auxílio emergencial.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Reabre prazo à adesão ao
repasse emergencial
PORTARIA Nº 121, DE 8 DE SETEMBRO DE 2020, PUBLICADO EM 09/09/2020

Reabre o prazo para preenchimento do Plano de Ação
referente à Adesão ao repasse emergencial de recursos
federais, especificamente para execução das ações socioassistenciais.
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SND - Altera portaria que
amplia prazo de certidões
PORTARIA Nº 37, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020, PUBLICADO EM 15/09/2020

Altera a Portaria nº 35/2020, que amplia prazo de validade das certidões emitidas em decorrência do atendimento de artigos da Lei nº 9.615/1998.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Regulamentação Auxílio
Emergencial Residual
DECRETO Nº 10.488, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020, PUBLICADO EM 16/09/2020

Regulamenta Medida Provisória que institui o auxílio
emergencial residual.
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Regulamentação de
procedimentos do Auxílio
Emergencial Residual
PORTARIA Nº 491, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020, PUBLICADO EM 16/09/2020

Regulamenta os procedimentos de que trata o Decreto nº
10.488/2020, a respeito do auxílio emergencial residual.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Calendário de pagamentos
Auxílio Emergencial e Auxílio
Emergencial Residual
PORTARIA Nº 496, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020, PUBLICADO EM 28/09/2020

Dispõe sobre o calendário de pagamentos e saques do
auxílio emergencial instituído pela Lei nº 13.982/2020
e do auxílio emergencial residual instituído pela Medida Provisória nº 1.000/2020.
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Destinação de produtos para
formação de estoques do PAA
RESOLUÇÃO Nº 86, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020, PUBLICADO EM 22/10/2020

Dispõe sobre a destinação dos produtos adquiridos
com recursos do Programa de Aquisição de Alimentos
(PAA), da modalidade Formação de Est ques, ao amparo
de medidas emergenciais aos Agricultores Familiares.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Orientações técnicas
para segurança alimentar
e nutricional - SUAS
PORTARIA CONJUNTA Nº 3, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020,
PUBLICADO EM 01/10/2020

Aprova orientações técnicas para a operacionalização
das ações de incremento à segurança alime tar e nutricional aos usuários do Sistema Único de Assistência Social - SUAS.
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Mantém excepcionalidades
no SUAS
PORTARIA Nº 508, DE 19 DE OUTUBRO DE 2020, PUBLICADO EM 20/10/2020

Mantém as excepcionalidades para garantir a preservação das entidades de assistência social no âmbito da
rede socioassistencial do Sistema Único de Assistência
Social: suspende o prazo do recurso contra decisão de
indeferimento de certificação a contar do dia
20 de março de 2020 e suspende
retomada do cronograma de
bloqueio de pagamentos
e de suspensão
de benefícios.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Prorrogação de prazos da
Portaria 366 - Criança Feliz
PORTARIA Nº 509, DE 21 DE OUTUBRO DE 2020, PUBLICADO EM 21/10/2020

Prorroga o prazo estabelecido na Portaria nº 366/2020,
que dispõe acerca de medidas para o enfrentamento da
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional,
em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19), no âmbito do Programa
Criança Feliz/Primeira Infância no SUAS.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Recomendações gerais para
comunidades terapêuticas
PORTARIA CONJUNTA Nº 4, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020,
PUBLICADO EM 23/10/2020

Aprova Nota Técnica com orientações e recomendações gerais para a atuação intersetorial e integrada
entre a rede socioassistencial e as Comunidades Terapêuticas(CTs) junto à população em situação de rua,
usuária abusiva de substâncias psicoativas.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Prorrogação de prazo do
Programa de Fomento às
Atividades Produtivas Rurais
INSTRUÇÃO OPERACIONAL Nº 2/SEDS/SEISP/DEFISP/CGFOM, DE 26 DE
OUTUBRO DE 2020, PUBLICADO EM 29/10/2020

Prorrogar o prazo final para transferência das parcelas 1
e 2 do benefício financeiro do Programa de Fomento às
Atividades Produtivas Rurais enquanto perdurar o estado de calamidade pública nacional.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Calendário pagamentos e
saques Auxílio Emergencial
PORTARIA Nº 519, DE 28 DE OUTUBRO DE 2020, PUBLICADO EM 29/10/2020

Dispõe sobre o calendário de pagamentos e saques do
auxílio emergencial instituído pela Lei nº 13.982/2020.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Alteração do prazo do art. 13
da Resolução CNAS
RESOLUÇÃO Nº 18, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2020,
PUBLICADO EM 04/11/2020

Altera, no exercício de 2020, o prazo estabelecido no
caput do art. 13 da Resolução CNAS nº 14 de 15 de maio
de 2014, e determina que as entidades ou organizações
de Assistência Social deverão apresentar anualmente,
até 31 de dezembro, plano de ação e relatório, ao Conselho de Assistência Social.
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Aprovação da nota técnica
sobre antecipação BPC
PORTARIA Nº 145, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2020 (*)
PUBLICADO EM: 11/11/2020

Aprova Nota Técnica nº 16/2020, que esclarece aos gestores e trabalhadores do Sistema Único de Assistência
Social dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal
sobre a antecipação do pagamento aos requerentes do
Benefício de Prestação Continuada.

59

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programações financeiras –
Emendas impositivas
PORTARIA Nº 147, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2020
PUBLICADO EM 11/11/2020

Torna públicas as programações financeiras oriundas
de emendas parlamentares para enfrentamento do Covid-19, executadas pelo Fundo Nacional de Assistência
Social, no exercício financeiro de 2020, por meio do Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Recomendações à gestão
da rede socioassistencial
do SUAS
PORTARIA Nº 148, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020
PUBLICADO EM 17/11/2020

Aprova recomendações gerais à gestão da rede
socioassistencial do Sistema Único de Assistência Social,
especialmente às organizações da sociedade civil, sobre
a adaptação das ofertas socioassistenciais no contexto
da pandemia.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Prorrogação de prazos
IGD-PBF
PORTARIA Nº 3, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2020, PUBLICADO EM 02/12/2020

Prorroga os prazos estabelecidos anteriormente para
que Estados, Municípios e Distrito Federal informem ao
Ministério da Cidadania sobre as prestações de contas
dos gastos dos recursos do Índice de Gestão Descentralizada (IGD-PBF), referentes ao exercício de 2019.
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Retomada das ações e
alterações do Programa
Bolsa Família
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020
PUBLICADO EM 11/12/2020

Ficam retomadas, a partir de dezembro de 2020, observadas as datas previstas em calendário operacional, as
ações de administração de benefícios do Programa Bolsa Família, em nível municipal e as alterações cadastrais
de famílias beneficiárias para gestão da folha de pagamento do Programa Bolsa Família.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Contestação do Auxílio
Emergencial
PORTARIA MC Nº 560, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020
PUBLICADO EM 16/12/2020

Dispõe sobre a contestação extrajudicial relativa à inelegibilidade, bloqueios ou cancelamentos de parcelas do
auxílio emergencial, bem como do auxílio emergencial
residual, no âmbito da Defensoria Pública da União, por
meio de comprovação documental, e revoga a Portaria
nº 423, de 19 de junho de 2020.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Portaria nº 423, de 19 de
junho de 2020 – Revogada
PORTARIA Nº 161, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020
PUBLICADO EM 16/12/2020

Tornar públicas as programações financeiras oriundas
de emendas parlamentares executadas pela Unidade Gestora nº 330013 - Fundo Nacional de Assistência
Social, no exercício financeiro de 2020, por meio do Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias - SIGTV.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Institui a Presidência
Ampliada do CNAS
RESOLUÇÃO CNAS/MC Nº 25, DE 16 DEZEMBRO DE 2020
PUBLICADO EM 21/12/2020

Institui a Presidência Ampliada do Conselho Nacional de
Assistência Social. Em caráter temporário e com duração de um ano.
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programações financeiras de
emendas parlamentares
individuais impositivas
PORTARIA Nº 165, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020
PUBLICADO EM 24/12/2020

Dispõe
emendas

sobre

as

programações

parlamentares

financeiras

executadas

pelo

de

Fundo

Nacional de Assistência Social, referente ao exercício
financeiro de 2020, e restos a pagar referentes
ao exercício financeiro de 2019, por meio
do Sistema de Gestão de
Transferências Voluntárias.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Retificação da Portaria nº 165
RETIFICAÇÃO - PUBLICADO EM 28/12/2020

Torna pública a relação das programações financeiras
oriundas de programação orçamentária executadas
pelo Fundo Nacional de Assistência Social, referente aos
exercícios financeiros de 2019 e 2020.
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Ampliação de prazo saques
para beneficiários BF
PORTARIA MC Nº 579, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020
PUBLICADO EM 30/12/2020

Amplia o prazo para saque dos benefícios financeiros do
Programa Bolsa Família, e do Auxílio Emergencial Residual para os beneficiários do Programa Bolsa Família.
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PRESIDÊNCIA

Veto parcial à suspensão do
pagamento de parcelamento
de dívidas do Profut
DESPACHO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, PUBLICADO EM 11/01/2021

Veto do Presidente da República, por contrariedade
ao interesse público e inconstitucionalidade, ao Projeto de Lei nº 1.013/2020, que “Suspende o pagamento
do parcelamento de dívidas no âmbito do Programa de
Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal
do Futebol Brasileiro”.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Medidas de enfrentamento Criança Feliz
PORTARIA MC Nº 590, DE 13 DE JANEIRO DE 2021
PUBLICADO EM 15/01/2021

Dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência da Infecção Humana pelo novo
coronavírus, no âmbito do
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Prorrogação de suspensão –
Bolsa Família e Cadastro Único
PORTARIA MC Nº 591, DE 15 DE JANEIRO DE 2021
PUBLICADO EM 18/01/2021

Prorroga a suspensão de procedimentos operacionais
e de gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro
Único para Programas Sociais do Governo Federal, em
decorrência da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional.

ESPORTE

Critérios para seleção
do Bolsa Atleta
PORTARIA MC Nº 594, DE 19 DE JANEIRO DE 2021, PUBLICADO EM 21/01/2021

Estabelece critérios para a seleção de atletas de modalidades dos programas olímpico e paralímpico a serem
beneficiados pelo Programa Bolsa Atleta, no exercício
de 2021.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Calendário e Saques do
Auxílio Emergencial
PORTARIA MC Nº 597, DE 25 DE JANEIRO DE 2021, PUBLICADO EM 26/01/2021

Dispõe sobre o calendário de pagamentos e saques do
auxílio emergencial.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Pactua prorrogação de prazo
RESOLUÇÃO Nº 2, DE 28 DE JANEIRO DE 2021, PUBLICADO EM 29/01/2021

Pactua a prorrogação do prazo para a demonstração
da implantação da oferta regionalizada dos serviços de
Proteção Social Especial para 30 de junho de 2021, definidos por meio da Resolução nº 31/2013, do Conselho
Nacional de Assistência Social.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Recursos emergenciais:
reprogramáveis e sujeitos
a normas legais
PORTARIA MC Nº 601, DE 29 DE JANEIRO DE 2021, PUBLICADO EM 01/02/2021

Os recursos repassados aos estados, Distrito Federal e
municípios, a título de cofinanciamento federal emergencial, ficam sujeitos às normas legais e regulamentares que regem a execução orçamentária e financeira do
FNAS, inclusive quanto à disponibilidade orçamentária e
financeira, reprogramação e prestação de contas.

ESPORTE

Altera prazos do
Programa Atleta Pódio
PORTARIA MC Nº 596, DE 5 FEVEREIRO DE 2021, PUBLICADO EM 08/02/2021

Altera prazos do Edital nº 1/2019, de seleção de atletas
de modalidades dos programas olímpico e paralímpico a
serem beneficiados pelo Programa Atleta Pódio.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Recursos emergenciais:
reprogramáveis e sujeitos
a normas legais – Altera
Portaria 601
PORTARIA MC Nº 605, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2021
PUBLICADO EM 08/02/2021

Os recursos repassados aos estados, Distrito Federal e
municípios, a título de cofinanciamento federal emergencial, ficam sujeitos às normas legais e regulamentares que regem a execução orçamentária e financeira do
FNAS, inclusive quanto à disponibilidade orçamentária e
financeira, reprogramação e prestação de contas.
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Calendário de pagamentos e
saques Auxílio Emergencial
e Residual
PORTARIA MC Nº 606, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2021
PUBLICADO EM 10/02/2021

Dispõe sobre o calendário de pagamentos e saques do auxílio emergencial instituído pela Lei nº 13.982, de 2 de abril
de 2020 e do auxílio emergencial residual instituído pela
Medida Provisória nº 1.000, de 2 de setembro de 2020.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Altera a Portaria nº 468/2020
PORTARIA MC Nº 607, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021
PUBLICADO EM 12/02/2021

Os recursos emergenciais repassados aos estados e
municípios de que trata esta Portaria ficam sujeitos às
normas legais e regulamentares que regem a execução
orçamentária e financeira do FNAS, inclusive quanto à
disponibilidade orçamentária e financeira, reprogramação e prestação de contas.
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ME - RECEITA

Dispõe sobre a Declaração
de Ajuste Anual do IR –
Pessoa Física
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.010, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021
PUBLICADO EM 25/02/2021

Determina que deverá fazer a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, exercício de 2021, ano-calendário de 2020, a pessoa física que recebeu auxílio emergencial e teve rendimentos tributáveis em valor anual
superior a R$ 22.847,76.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Relatório final FNAS
RESOLUÇÃO CNAS/MC Nº 28, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021
PUBLICADO EM 26/02/2021

Dispõe sobre a aprovação do Relatório Final da Execução Orçamentária e Financeira do Fundo Nacional de
Assistência Social (FNAS), exercício de 2020.
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento
Secretaria de Orçamento Federal
Subsecretaria de Assuntos Fiscais
Coordenação-Geral de Assuntos Macro-Orçamentários
Coordenação de Avaliação Macrofiscal

Nota Técnica SEI nº 48275/2021/ME
Assunto: OFÍCIO n. 00449/2021-RDA/CONSUNIAO/CGU/AGU. Solicitação de subsídios técnicos à
defesa da União na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 885/DF.
Revogação do Teto de Gastos (Pedido de Mérito nº 3).
Senhor Subsecretário,
SUMÁRIO EXECUTIVO
1.
Trata-se do OFÍCIO n. 00449/2021-RDA/CONSUNIAO/CGU/AGU (19074768), no qual a
Consultoria-Geral da União solicita subsídios técnicos à defesa da União na Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 885/DF, especialmente no que se refere ao
impacto orçamentário e financeiro, ainda que por estimativa de primeiro momento, dos pedidos
formulados pelo autor da ação, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB).
2.
Quanto ao Pedido de Mérito nº 3, que, dentre outros itens, solicita a revogação do
Teto de Gastos, esta Coordenação de Avaliação Macrofiscal (COFIS) tece os comentários que se
seguem. No que se refere aos outros Pedidos de Mérito e Cautelares citados, entende-se que
extrapolam as competências desta COFIS, portanto, não serão abordados na presente Nota Técnica.
SUBSÍDIOS TÉCNICOS
3.
Instituído pelos artigos 107 a 114 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
(ADCT), o Teto de Gastos limita a expansão das despesas primárias da União ao valor da inflação,
mantendo as despesas submetidas a esse limite constantes em termos reais pelo período de vinte
anos. Tem como objetivo não só evitar a deterioração das contas públicas, criando um limite para
o crescimento das despesas primárias e da dívida pública, mas também sinalizar o compromisso
do Estado com a responsabilidade fiscal, ampliando a sua credibilidade, e, ainda, forçar o debate
público sobre a alocação orçamentária, impulsionando a agenda de reformas e a eficiência do
Estado.
4.
Nesse sentido, o impacto da revogação dessa regra fiscal seria em três vias. A
primeira, mais direta, seria a ampliação potencial das despesas primárias, e, consequentemente,
da dívida pública. Além do Teto de Gastos, a meta de resultado primário também tem o efeito de
limitador da expansão das despesas primárias, porém, a lógica do resultado primário permite que,
em períodos de crescimento econômico e de ampliação das receitas primárias, seja possível conciliar
o cumprimento da meta fiscal com o aumento de despesas primárias, tornando o Teto de Gastos,
muitas vezes, uma regra mais eficaz em termos de contenção da despesa e da dívida pública.
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5.
À título exemplificativo, no presente exercício, o último Relatório de Avaliação de
Receitas e Despesas Primárias, isto é, do 4º bimestre (https://www.gov.br/economia/pt-br/centraisde-conteudo/publicacoes/relatorios/relatorios-de-avaliacao-fiscal), demonstrou que a regra fiscal
mais restritiva é o Teto de Gastos. Em atendimento à Emenda Constitucional (EC) nº 109/2021 e à Lei
nº 14.143/2021, a meta de resultado primário para o presente exercício é obtida pelo valor da meta
constante do caput do art. 2º da LDO-2021, déficit primário de R$ 247.118,2 milhões, abatido das
despesas decorrentes do auxílio emergencial, até o limite de R$ 44 bilhões, e dos créditos
extraordinários abertos em 2021 voltados às despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
(ASPS), desde que identificadas em categoria de programação específica de enfrentamento à
pandemia, ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Pronampe), e ao Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. No 4º bimestre,
esses abatimentos somaram R$ 84.459,0 milhões, resultando numa meta fiscal de déficit de R$
331.577,3 milhões.
6.
Assim, pela meta fiscal, as projeções do 4º bimestre indicariam a possibilidade de
ampliação dos limites de empenho e movimentação financeira de todos os Poderes, MPU e DPU no
montante de R$ 192.141,5 milhões. Porém, o Teto de Gastos indicou um excesso de despesas
submetidas a esse limite de R$ 288,4 milhões.
7.
Desse modo, prevalecendo a regra fiscal mais restritiva, a sobra em relação à meta
ficou limitada pela necessidade de ajuste indicada pelo Teto de Gastos. Numa conta aproximada
(aproximada, pois nem todas as despesas primárias são submetidas ao Teto de Gastos), o impacto de
revogar o Teto de Gastos no momento seria de uma ampliação de despesas primárias de R$
192.424,9 milhões. Mantendo esse cenário constante até o fim do ano, isso implicaria num aumento
da dívida pública nesse montante em 2021. Sem considerar os abatimentos da meta decorrentes da
EC nº 109/2021 e da Lei nº 14.143/2021, a possibilidade de ampliação seria de R$ 107.970,8
milhões, valor menor, porém ainda assim expressivo.
8.
Percebe-se que a ausência de uma regra que aja especificamente sobre a trajetória da
despesa pode resultar no estímulo à ampliação e à criação de despesas, por vezes, despesas
obrigatórias, representando compromissos com os quais a União terá que arcar mesmo em período
de baixo crescimento. Ademais, a meta fiscal por si só não cria incentivos ao uso de folgas em
relação à meta para abatimento da dívida pública, nem à diminuição da participação dos gastos
governamentais no PIB nacional. Daí a importância da aplicação conjunta dessas duas regras.
9.
O segundo efeito do fim do Teto de Gastos, o qual agiria sobre a credibilidade do
Estado e a confiança no País, é de difícil mensuração, porém tem diversas implicações. Entre elas, é
possível citar a captação de investimentos para o País: países que assumem compromissos críveis
com a responsabilidade fiscal criam bons ambientes de negócios para investidores e empresários.
Outro exemplo é o efeito sobre a inflação e taxa de juros. O controle dos gastos públicos contribui
para manter as expectativas dos agentes econômicos sobre a inflação baixas. A inflação baixa não só
é positiva para a população em geral, mas também permite que o Banco Central utilize taxas de
juros reduzidas para conter preços, o que por sua vez, torna a tomada de empréstimos mais barata,
estimulando a economia.
10.
Não obstante o aumento na taxa de juros ao longo dos últimos meses (explicada pelos
efeitos da pandemia da Covid-19), muitos economistas atribuem a queda na taxa de juros real nos
últimos anos ao Teto de Gastos. A título comparativo, a taxa Over Selic real passou de 7,33% em
2016 (ano anterior ao Teto de Gastos) para históricos -1,80% em 2020. Chama atenção que, em
2020, isto é, em meio à pandemia, foi possível conciliar taxas de juros reais baixas com um pacote
federal bilionário de socorro à economia e de combate à crise sanitária.
11.
O terceiro impacto do fim do Teto de Gastos age sobre a capacidade de forçar o
debate público sobre a alocação orçamentária, e, com isso, impulsionar a agenda de reformas e a
https://sapiens.agu.gov.br/documento/742351777
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eficiência do Estado. Com o envelhecimento populacional e o inchaço da folha de pagamentos,
despesas como aposentadorias e pensões e pagamento de servidores vêm comprimindo o espaço
disponível para as despesas discricionárias, onde se incluem despesas importantes como
investimentos e onde se exerce a capacidade alocativa do Estado. De fato, a maior parte das
despesas primárias da União são obrigatórias.
12.
O objetivo do Teto de Gastos não é inviabilizar investimentos nem despesas
discricionárias de forma geral, mas sim evidenciar a necessidade de avaliar quais políticas públicas
realmente contribuem para o bem-estar social e para a eficiência do Estado e quais deveriam ser
reformuladas ou até mesmo extintas.
13.
Um exemplo de otimização da atuação do Estado nos anos pós Teto de Gastos foi a
aprovação da Reforma da Previdência em 2019, a qual resultou em pagamentos mais justos e
focalizados e trouxe maior sustentabilidade para as contas públicas, ao tempo em que reverteu a
tendência de crescimento do déficit da previdência em percentual do PIB que havia desde 2011.
Nesse sentido, o Teto de Gastos colabora na evidenciação da necessidade de repensar a agenda
pública, priorizando a focalização e a eficiência.
14.
A principal crítica em relação ao Teto de Gastos (que parece estar evidenciada nos
pedidos formulados pela CFOAB) é a aparente inviabilização da criação e ampliação de políticas
públicas consideradas importantes. Porém, exemplos como a Reforma da Previdência evidenciam
que há espaço para aprimoramento das políticas públicas dentro do orçamento, e que a criação de
uma nova política deve estar acompanhada de uma análise técnica e robusta, com estudos de
impacto orçamentário e financeiro, de justiça social e focalização, de sobreposição com políticas já
em andamento e indicação de porquê determinada política seria melhor do que outra já existente,
entre outros fatores.
15.
A rigidez do Teto de Gastos faz parte do seu desenho, e o fim dessa regra, proposto
pela CFOAB no Pedido de Mérito nº 3, atuaria negativamente sobre seus três pilares:
responsabilidade fiscal, credibilidade junto aos agentes econômicos e, principalmente, eficiência
alocativa.
RECOMENDAÇÃO
16.
Sugere-se o envio da presente Nota Técnica, a qual traz subsídios técnicos referentes
aos efeitos da revogação do Teto de Gastos, proposto pela CFOAB no Pedido de Mérito nº 3, à
Assessoria Jurídica da Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento, em atendimento ao Despacho
SETO-ASPAR 19114978.
À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente
MANUELA DE AZEVEDO BEZERRA VITOR RAMOS
Coordenadora de Avaliação Macrofiscal
De acordo.
Documento assinado eletronicamente
LUCIANA DUARTE BHERING DE CARVALHO
Coordenadora-Geral de Assuntos Macro-Orçamentários
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De acordo. Encaminhe-se à SETO-ASPAR.
Documento assinado eletronicamente
LUIZ GUILHERME PINTO HENRIQUES
Subsecretário de Assuntos Fiscais
Documento assinado eletronicamente por Luiz Guilherme Pinto Henriques,
Subsecretário(a), em 07/10/2021, às 13:22, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Luciana Duarte Bhering de Carvalho,
Coordenador(a)-Geral, em 07/10/2021, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Manuela de Azevedo Bezerra Vitor Ramos,
Coordenador(a), em 07/10/2021, às 14:25, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
19269178 e o código CRC 9B66CB9D.

Referência: Processo nº 00692.003294/2021-13.
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento
Secretaria do Tesouro Nacional
Subsecretaria da Dívida Pública
Coordenação-Geral de Planejamento Estratégico da Dívida Pública
Gerência de Relacionamento Institucional

Nota Técnica SEI nº 48308/2021/ME
Assunto: OFÍCIO n. 00449/2021-RDA/CONSUNIAO/CGU/AGU. NUP Nº 00692.003294/2021-13.
PROCESSO JUDICIAL Nº 0061817-44.2021.1.00.0000 (ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE
PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 885/DF).Solicita impacto orçamentário e financeiro.
Referência: Processo SEI nº 00692.003294/2021-13
À CFORM e
Ao Sr. CLÓVIS MONTEIRO FERREIRA DA SILVA NETO
(Assessor)
SUMÁRIO EXECUTIVO
1. A presente Nota Técnica foi elaborada em atenção ao Despacho STN-SURIC, de
01/10/2021 (SEI 19121884) e ao Despacho SETO-ASSEJUR 19114978, de 01/10/2021, que solicita o
envio de subsídios técnicos à defesa da União na ADPF[1] nº 885/DF, conforme pleiteado no Ofício nº
00449/2021-RDA/CONSUNIAO/CGU/AGU (SEI 19074768), especialmente no que se refere ao
impacto orçamentário e financeiro, ainda que por estimativa, dos pedidos formulados pelo autor da
ação (CFOAB)[2], dentre os quais alguns que aumentam despesas e têm como consequência
elevação da dívida pública.
2. Dentre os Pedidos cautelares contemplados na ADPF nº 885/DF, compete à esta
COGEP manifestar-se sobre os itens que têm impacto no aumento de despesa, dentre os quais: “ No
que tange ao Programa Bolsa Família: 2.1. Inclusão automática das pessoas em situação de pobreza
e pobreza extrema a partir da comprovação da elegibilidade pelo critério renda; 3.3. Reajuste no
valor do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e quanto ao Programa de Aquisição de
Alimentos – PAA, que: 4.1. Seja assegurado imediatamente um investimento de R$ 1 bilhão e que
esse recurso seja anualmente atualizado pelo IPCA;”
3. Quanto aos Pedidos de mérito contidos na ADPF nº 885/DF , a COGEP manifestarse-á acerca dos itens “1. Retomada e ampliação do Auxílio Emergencial no valor de R$ 600,00; 4.
Reajuste no valor do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 5. Aplicação emergencial no
valor de 1 bilhão de reais para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), (...).
4. Com relação aos Pedidos citados nos parágrafos 2 e 3 acima, não entraremos no
mérito dos pedidos, no entanto esclarecemos acerca da dificuldade de aumento na despesa da
União diante de um cenário de sucessivos déficits fiscais apresentados nos últimos anos até os dias
de hoje e com projeção de continuidade até o ano de 2024, agravado principalmente pela pandemia
https://sapiens.agu.gov.br/documento/742351778
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do Coronavírus. Evidenciamos a urgência de se mudar o quadro fiscal do país, sobretudo evitando-se
despesas novas que incrementem o déficit fiscal, bem como a necessidade de medidas que
viabilizem a geração de resultados primários favoráveis à dinâmica de endividamento no médio
prazo, por meio da aprovação de reformas estruturais.
5. Finalmente, considerando que a ADPF Nº 885/DF, nos itens 2.1, 3.3 e 4.1, dos
Pedidos cautelares e itens 1, 4 e 5, dos Pedidos de mérito têm como proposta o aumento da
despesa pública, ressaltamos que os elementos ali contidos representam mais ônus fiscal e
contribuem para o crescimento maior da dívida pública, em um contexto de uma situação fiscal
muito restrita, com uma dívida pública crescente, como será mostrado ao longo da Nota.

[1] ADPF: Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.
[2] CFOAB: Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

ANÁLISE
6. O ano de 2021 representará o 8º ano consecutivo de déficits primários para o
Governo Central. De acordo com informações do Sistema de Expectativas de Mercado do Banco
Central do Brasil, de 01/10/2021, espera-se que os resultados fiscais sigam deficitários pelo menos
até 2024, o que está em linha com o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2022,
demonstrando a possibilidade de um cenário de desequilíbrio fiscal de larga duração. A Dívida Bruta
do Governo Geral (DBGG), indicador mais utilizado para comparações internacionais quanto ao nível
de endividamento dos países, cresceu de 56,3% do PIB em 2014 para 88,8% do PIB em 2020.
7. A pandemia do COVID-19 agravou o desequilíbrio fiscal do país ao elevar a DBGG
em aproximadamente 15 pontos percentuais em relação ao encerramento de 2019, de 74,3% do
PIB. As medidas que tinham a finalidade de amenizar os efeitos nocivos da crise sobre a sociedade
brasileira, demandaram despesas extraordinárias. Despesas essas que foram custeadas por meio de
maior endividamento da União. Vale mencionar que é também por meio da emissão de títulos que é
custeada a própria dívida, bem como outras despesas previstas em orçamento. Nesse sentido, não é
difícil notar que o atual conjunto de despesas a serem cobertas por mais endividamento do governo
é demasiadamente elevado e, por outro lado, a capacidade de absorção dessa dívida em mercado é
limitada.
8. Assim, destaca-se que no Plano Anual de Financiamento (PAF) para 2021, o
Tesouro Nacional demonstra a necessidade de financiamento do Governo Federal desse exercício, no
valor de R$ 1,67 trilhões de reais. Ou seja, é esse o valor que o Tesouro Nacional deverá captar em
mercado para financiar as despesas federais. Mesmo que se utilize de sua reserva de liquidez da
dívida, o Tesouro Nacional deverá ainda assim ir a mercado, de forma a recompor essa reserva, uma
vez que se faz imprescindível mantê-la em níveis prudenciais para se mitigar qualquer risco na
gestão da dívida, sob risco de causar instabilidade no mercado financeiro e na economia nacional.
9. Esse montante, por si só, já representa um grande desafio para a União, uma vez
que se trata de valor consideravelmente acima dos realizados na última década. A dificuldade é
ainda agravada pelo fato de que o mercado de títulos públicos no Brasil carece de demanda por
títulos de prazos mais longos, ideais para a redução do risco de refinanciamento. A situação se
intensifica devido às recentes intempéries na economia global. Assim, restam os títulos de curta
duração como principais instrumentos para a cobertura das necessidades financeiras da União, o
que eleva o risco de refinanciamento, e mantém a necessidade de o Tesouro continuar indo ao
mercado para captar elevadas quantias com o objetivo de refinanciar os títulos vincendos.
10. Um indicador que ilustra essa situação é o percentual da Dívida Pública Federal
(DPF) vincenda em 12 meses, que atingiu o valor de 18,7% do PIB ao final de 2020, e deverá atingir
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16,4% ao final de 2021, patamar que, embora menor que no ano anterior, ainda está
significativamente acima da média histórica registrada entre 2008 e 2019, de 9,9%. Quanto maior
esse indicador, mais alto se torna o risco de refinanciamento do governo para financiar a dívida
pública que tem menor prazo de vencimento e deve ser paga em curto período de tempo. Na Figura
1, essa mudança no perfil de vencimento da dívida reporta a períodos de crise, em que há menor
apetite ao risco, maior preferência por liquidez e déficits elevados. A recuperação econômica e a
redução das incertezas macrofiscais são condições necessárias para a reversão desse quadro.
Figura 1 – Estrutura de vencimentos da DPF

* Projeção com base no ponto médio do PAF 2021 e nos parâmetros da LDO 2021.
Fonte: Tesouro Nacional

11. O impacto da pandemia sobre o déficit primário, bem como sobre a atividade
econômica no ano de 2020 mudou o patamar de endividamento público. Espera-se que, com a
retomada da economia e as reformas fiscais, a dívida retorne à trajetória pré-crise a partir de 2022.
Ao final de 2024, a DBGG/PIB deve alcançar 81,1%. Esta projeção considera um cenário de médio
prazo para a taxa de juros convergido para 6,5% ao ano, um crescimento de 2,5% a partir de 2022 e
resultados fiscais gradualmente melhores ao longo dos próximos anos, mas ainda deficitários.
Empecilhos à retomada da agenda de consolidação fiscal, com repercussões negativas para os juros
básicos da economia e o crescimento sustentável, podem implicar numa dinâmica muito
desfavorável para a dívida pública, representando um risco maior em relação às projeções
apresentadas na Figura 2.
Figura 2 – Projeção da DBGG (% PIB)
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Fonte: Realizado, BCB. Projeções, Tesouro Nacional.

12. Hoje, a dívida pública está em patamar muito elevado. O nível de DBGG está
rompendo níveis históricos do Brasil. Adicionalmente, vale observar que a dívida é muito alta em
comparação a outros países, como mostra a Figura 3. A expectativa para 2021 revela que o
endividamento brasileiro está próximo ao observado em países com classificação de alto risco
(CCC+/CCC/CC/SD, na escala das agências de rating). Fica evidente a urgência de se mudar o quadro
fiscal do país, sobretudo evitando-se despesas novas que incrementem o déficit fiscal, bem como a
necessidade de medidas que viabilizem a geração de resultados primários favoráveis à dinâmica de
endividamento no médio prazo, por meio da aprovação de reformas estruturais.
Figura 3 – Projeção de Dívida Bruta do Governo Geral da Agência S&P para 2021* (% PIB)

*Projeção da Secretaria do Tesouro Nacional para o Brasil.
https://sapiens.agu.gov.br/documento/742351778
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Fonte: Brasil, Tesouro Nacional. Agência S&P. (dados de 05/10/2021 para o Brasil e 09/07/2021 para os
demais países).

Limites Legais
13. Vale pontuar ainda, que o ordenamento jurídico brasileiro impôs diversos
controles ao endividamento público brasileiro por meio de limites ao estoque da dívida, seus fluxos
financeiros ou outros assuntos correlatos, como à concessão de garantias em operações de crédito.
Esses limites, que derivam da Constituição Federal (regulamentados em normas jurídicas variadas),
objetivam assegurar responsabilidade na gestão das finanças públicas, prevenindo-se riscos e
possibilitando a correção de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas.
14. Uma das principais regras nesse contexto é estabelecida por meio do art. 167,
inciso III, da Constituição Federal:
“Art. 167. São vedados:
(...)
III – a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de
capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade
precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.”
15. Essa restrição é conhecida como “Regra de Ouro” e busca assegurar que a
contratação de dívida pública seja condicionada ao financiamento de investimentos e de outras
despesas de capital (inclusive amortização da dívida).
16. A Regra de Ouro, assim, veda a utilização de dívida para custear despesas
correntes, inclusive juros da dívida. Na prática, isso significa restringir o déficit público que não tenha
o objetivo de financiar investimentos e inversões financeiras. Consequentemente, o orçamento
público deve contemplar a alocação de recursos que não decorram da emissão de dívida em
montante suficiente para o pagamento das despesas correntes. Em caso contrário, haveria risco de
descumprimento da regra constitucional.
17. Observa-se que nos últimos exercícios a limitação imposta por este dispositivo
constitucional já se encontra absolutamente pressionada, tendo sido necessário contar com as
excepcionalidades legais e constitucionais nos últimos 2 exercícios (R$ 241,0 bilhões em 2019,
ressalvados pela Lei nº 13.843/2019 e R$ 346,4 milhões ressalvados pela Emenda Constitucional nº
106/2020, que em seu Art. 4º dispensou o cumprimento da regra de ouro no exercício em que
vigore a calamidade pública nacional).
18. Ressalte-se que as projeções atuais indicam uma insuficiência desse limite para
esse e, pelo menos, os 3 exercícios seguintes, conforme quadros a seguir, extraídos da apresentação
do Resultado do Tesouro Nacional de agosto/2021 e do Anexo de Riscos Fiscais da LDO 2022. É
importante mencionar que o PLN 9/2021 mencionado no Quadro 1, que pode vir a ressalvar parte
das operações de crédito do exercício de 2021, ainda se encontra em tramitação no Congresso
Nacional, sem definição quanto à sua aprovação.
Quadro 1 – Cenário de suficiência da Regra de Ouro 2021 – R$ Bilhões – A preços correntes
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Fonte: Apresentação do Resultado do Tesouro Nacional de agosto/2021 (slide 21). Elaboração: Tesouro
Nacional.
Quadro 2 – Projeção de insuficiência da Regra de Ouro 2022 a 2024 para os Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social
Em R$ milhões
Cenário

2022

2023

2024

Cenário base

105.424,4

184.745,4

203.692,7

O Cenário Base contempla estimativas preliminares, com base em hipóteses simplificadas. O mesmo
deve ser atualizado quando da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária, momento em que serão
definidas com maior exatidão a necessidade de operações de crédito para o financiamento das
despesas orçamentárias, bem como serão atualizados os parâmetros macroeconômicos que afetam
as projeções de despesas de capital.
Fonte e Elaboração: STN/ME.

19. Como já explicado acima, qualquer medida que leve a um aumento da dívida
pública irá ocasionar o aumento da conta de juros. Como já mencionado também, os juros da dívida
são despesas correntes, e o seu aumento gera mais pressão sobre o limite estabelecido pela regra de
ouro. Isso ocorre, pois, “ceteris paribus”, esse aumento na conta de juros deve ser pago
necessariamente com novas operações de crédito, uma vez que em um cenário de déficit público,
todas as outras fontes de recursos já estão alocadas e são insuficientes para custear as despesas já
existentes.
https://sapiens.agu.gov.br/documento/742351778
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20. Assim exposto, pode-se dizer que a criação de novos gastos para a União num
cenário de elevado endividamento, em função principalmente da crise sanitária do Coronavírus,
além de déficits fiscais recorrentes, é incompatível com o princípio preconizado pela regra de ouro.
Neste contexto, é inviável o aumento de novas despesas que aumentem o déficit fiscal. O que o
momento atual requer é a adoção de medidas para a geração de resultados primários favoráveis à
dinâmica de endividamento público do país.
CONCLUSÃO
21. Diante do exposto acima, ressaltamos que as medidas propostas no âmbito da
ADPF nº 885/DF, as quais foram objeto de apreciação por esta COGEP, agravam a situação fiscal do
país, aumentando o endividamento público. Uma deterioração do cenário fiscal tem efeitos diretos
sobre a perspectiva de sustentabilidade da dívida pública na visão dos credores. A consequência
imediata seria o impacto no nível da taxa de juros do mercado e outras variáveis macroeconômicas,
como taxa de câmbio e das condições financeiras imprescindíveis para viabilizar o investimento
público e privado necessários à redução da taxa de desemprego e ao crescimento econômico.
22. Soma-se a isso os efeitos sobre a gestão da dívida pública que diante de uma
deterioração fiscal obrigaria a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) a se financiar com uma taxa de
juros mais elevada e com títulos com prazos mais curtos, o que aumenta o custo de endividamento
do governo federal e o risco de refinanciamento do Tesouro. Nesta situação, a STN comprometeria a
sua capacidade de financiar as despesas públicas por meio do endividamento, o que colocaria em
risco o financiamento de políticas públicas essenciais, como gastos previdenciários, gastos com
benefícios sociais, gastos com educação e saúde.
23. Para concluir, ainda que sério e preocupante tenham sido os eventos
desencadeados pela pandemia, esta Nota buscou mostrar o impacto potencial de uma eventual
determinação de cumprimento de medida cautelar e de mérito, objeto da ADPF nº 885/DF, para a
economia e para a gestão da dívida pública, diante das restrições fiscais dos últimos anos, revelando
ser incompatível mais uma pressão diante do quadro de elevado nível de endividamento do país. Os
recursos disponíveis hoje são suficientes para honrar as obrigações da União, com segurança, mas
não comportam mais ônus fiscal.
24. Dito isso, esta coordenação é contrária aos pedidos cautelares e de mérito, no
âmbito da ADPF nº 885/DF, com pedido de medida cautelar. Com eles perde-se o propósito da
gestão eficiente do nível de endividamento público, além de trazer mais pressão ao endividamento
do país que já se encontra bem restrito, como mostrado ao longo desta nota.

À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente
GUSTAVO MIGUEL NOGUEIRA FLEURY
Gerente da GERIS/COGEP
De acordo.
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Documento assinado eletronicamente
LENA DE OLIVEIRA CARVALHO
Coordenadora-Geral de Planejamento Estratégico da Dívida Pública, substituta.

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Miguel Nogueira Fleury, Gerente de
Risco da Dívida Pública Federal, em 07/10/2021, às 17:43, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020.
Documento assinado eletronicamente por Lena Oliveira de Carvalho, Coordenador(a), em
07/10/2021, às 17:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art.
4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
19273905 e o código CRC B305A0AA.

Referência: Processo nº 00692.003294/2021-13.
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento
Secretaria de Orçamento Federal
Departamento de Programas das Áreas Social e Especial
Coordenação-Geral de Acompanhamento dos Programas da Área Social

Nota Técnica SEI nº 48409/2021/ME
Assunto: OFÍCIO n. 00449/2021-RDA/CONSUNIAO/CGU/AGU. Solicitação de subsídios técnicos à
defesa da União na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 885/DF.

SUMÁRIO EXECUTIVO
1.
A Assessoria Jurídica da Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento – ASSEJUR-SETO,
encaminhou processo SEI nº 00692.003294/2021-13, solicitando a esta Secretaria de Orçamento
Federal – SOF subsídios técnicos à defesa da União na Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental – ADPF nº 885/DF, especialmente o que se refere ao impacto orçamentário e
financeiro dos pedidos formulados pelo autor da ação, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil – CFOAB, que acarretarão impacto perante o erário.
2.
Entende-se que a referida arguição apresentada pela CFOAB não se compatibiliza com
as determinações impostas pelas normas de finanças públicas vigentes e oferecem-se os subsídios
técnicos constantes nesta Nota Técnica para apresentação de informações perante o Supremo
Tribunal Federal - STF.
3.
Ressalte-se que no caso do Teto de Gastos, instituído pela Emenda Constitucional nº
95, de 2016, essa Regra já se encontra deficitária em 2021, de forma que a criação de uma nova
despesa sujeita a essa Regra ainda neste exercício, sem as correspondentes contrapartidas, implicará
em maior dificuldade no seu cumprimento.
4.
Quanto às estimativas do impacto orçamentário e financeiro das medidas propostas
no âmbito da ADPF em questão, ressalta-se que se trata de políticas setoriais executadas pelos
Ministérios da Cidadania - MC e da Educação - MEC, os quais devem ser consultados para
apresentação das referidas estimativas, diante das suas competências para avaliação da necessidade
de aumento da despesa, para definição de parâmetros de atendimento, bem como definição das
suas prioridades setoriais.
ANÁLISE
5.
Trata-se de Nota Técnica para subsidiar a Advocacia-Geral da União - AGU na
elaboração de informações a serem prestadas junto ao STF, pelo Senhor Presidente da República,
nos Autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF nº 885/DF.
6.
Inicialmente, cabe esclarecer que a presente manifestação restringir-se-á aos aspectos
orçamentários relacionados à despesa, no âmbito das competências atribuídas a este Departamento
de Programas das Áreas Social e Especial - DEPES, consoante ao conjunto de competências
atribuídas a este Órgão pelo art. 57 do Anexo I do Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019,
https://sapiens.agu.gov.br/documento/742351784
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amparadas pelo art. 8º da Lei nº 10.180, de 2001, abstraindo-se de qualquer juízo de oportunidade e
conveniência política sobre a matéria.
7.
O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB, como requerente da
referida ADPF apresentou pedidos de criação e/ou aumento de despesas, que acarretarão impacto
perante o erário, conforme segue:
retomada e ampliação do Auxílio Emergencial no valor de R$ 600,00;
revogação do teto dos gastos e recomposição do orçamento para as políticas públicas de
segurança alimentar e nutricional: PAA, Cisternas, Assistência técnica rural, distribuição de
alimentos, organização econômica de mulheres rurais, e desenvolvimento sustentável de
comunidades quilombolas, povos indígenas e comunidades tradicionais;
aplicação emergencial no valor de 1 bilhão de reais para o Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA), conforme proposta apresentada por mais de 800 movimentos (dentre eles a
Ação da Cidadania), redes e organizações sociais do campo e da cidade, no dia 08/04, ao
Governo Federal;
que o Governo Federal garanta o repasse do recurso financeiro suplementar destinado à
aquisição de alimentos aos estados, municípios e Distrito Federal e estipule reajuste anual, no
âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE; e
reajuste no valor do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e controle na
aplicação pelos estados, municípios e Distrito Federal, sobretudo no que diz respeito ao
cumprimento da Lei nº 11.947/2009, que determina que no mínimo 30% do valor repassado a
estados, municípios e Distrito Federal para o PNAE deve ser utilizado na compra de gêneros
alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas
organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades
tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas.
8.
Sobre o assunto, sob a óptica orçamentária, cumpre informar que qualquer medida
que venha acarretar a criação e/ou aumento de despesa para o Governo Federal, deve atender aos
preceitos das normas de finanças públicas vigentes e, dessa forma, deve estar de acordo com o
artigo 16 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF
e, no caso de benefício para pessoas físicas, adicionalmente o art. 26 dessa Lei, abaixo transcritos:
LRF
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que
acarrete aumento da despesa será acompanhado de:
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar
em vigor e nos dois subsequentes;
II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação
orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o
plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
(...)
§ 2º A estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada das premissas e
metodologia de cálculo utilizadas.
“Art. 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades
de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei
específica, atender às condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e
estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais.”

9.
Destaca-se ainda, que as despesas elencadas acima são integrantes do Orçamento da
Seguridade Social e, assim, devem atender também ao § 5º do art. 195 da Constituição Federal que
diz:
§ 5º Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado
ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
https://sapiens.agu.gov.br/documento/742351784
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10.
No que se refere à majoração das despesas relacionadas ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, cumpre informar que tal despesa é classificada como Despesa
Obrigatória de Caráter Continuado – DOCC, sendo, portanto, necessário atender ainda aos artigos 17
da LRF e 8º da Lei Complementar nº 173, de 2020, no que diz respeito ao impacto orçamentário e
financeiro do seu aumento e à sua compensação mediante a redução permanente de outra despesa.
LRF
“Art. 17 Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada
lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a
obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.
§ 1º Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser
instruídos com a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos
recursos para seu custeio.
§ 2o Para efeito do atendimento do § 1o, o ato será acompanhado de comprovação
de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais
previstas no anexo referido no § 1o do art. 4o, devendo seus efeitos financeiros, nos
períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela
redução permanente de despesa.”
Lei Complementar nº 173, de 2020:
“Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar no 101, de 4 de
maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela
calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de
dezembro de 2021, de:
(...)
VII - criar despesa obrigatória de caráter continuado, ressalvado o disposto nos §§ 1º
e 2º;
(...)
§ 1 º O disposto nos incisos II, IV, VII e VIII do caput deste artigo não se aplica a
medidas de combate à calamidade pública referida no caput cuja vigência e efeitos
não ultrapassem a sua duração.
§ 2º O disposto no inciso VII do caput não se aplica em caso de prévia compensação
mediante aumento de receita ou redução de despesa, observado que:
I - em se tratando de despesa obrigatória de caráter continuado, assim
compreendida aquela que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por
período superior a 2 (dois) exercícios, as medidas de compensação deverão ser
permanentes; e
II - não implementada a prévia compensação, a lei ou o ato será ineficaz enquanto
não regularizado o vício, sem prejuízo de eventual ação direta de
inconstitucionalidade.”

11.
Com relação à adequação das referidas despesas, para as quais pleiteia-se aumento,
ao art. 107 do ADCT, adicionado pela EC nº 95, de 2016, Teto dos Gastos, afirma-se que se tratam de
despesas primárias sujeitas a esse limite constitucional. Dessa forma, como na proposição
encaminhada pela CFOAB não há indicação de contrapartida na forma de redução de despesa
também sujeita a esse limitador constitucional, conclui-se que haverá maior dificuldade para o
cumprimento de eventual decisão judicial, podendo haver a necessidade de compressão ainda
maior das despesas discricionárias do Poder Executivo, as quais já se encontram em nível bastante
reduzido e são responsáveis pela manutenção de importantes políticas públicas, ligadas sobretudo à
educação, à saúde e aos investimentos públicos.
12.
Observa-se ainda que, conforme o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas
Primárias do 4º bimestre de 2021, disponível em: https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-deconteudo/publicacoes/relatorios/relatorios-de-avaliacaohttps://sapiens.agu.gov.br/documento/742351784
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fiscal/2021/Relatorio_e_Anexo4bimestre2021.pdf, o Teto de Gastos se encontra deficitário em cerca
de R$ 288 milhões. Dessa maneira, tudo o mais constante, a criação de uma despesa sujeita ao teto
de gastos sem a devida contrapartida, irá tornar essa situação ainda mais grave, aumentando a
necessidade de cortes nas despesas discricionárias do Poder Executivo, as quais, como já dito, se
encontram em situação bastante precária.
13.
Ademais, cabe destacar que o Acórdão nº 1907/2019 do Tribunal de Contas da União
- TCU, de 14 de agosto de 2019, determinou, em seu item 9.1, que:
“[...]
Medidas legislativas que forem aprovadas sem a devida adequação orçamentária e
financeira, e em inobservância ao que determina a legislação vigente, especialmente
os art. 167 da Constituição Federal, o art. 113 do ADCT, os art. 15, 16, e 17 da LRF, e
os dispositivos pertinentes da LDO em vigor, somente podem ser aplicadas se forem
satisfeitos os requisitos previstos na citada legislação”

14.
se lê que:

No âmbito do Processo TC 039.853/2018-7 que culminou no referido Acórdão ainda
“[...]
52. Considera-se que impor obrigação à União em desconformidade com os critérios
mencionados seria grave violação do bem jurídico maior tutelado pelas normas de
finanças públicas, de extração constitucional, em prol da coletividade
53. As medidas legislativas que criam obrigações para a União sem o atendimento
desses requisitos devem ter sua ilegalidade e inconstitucionalidade arguidas no
Poder Judiciário
[...]
Sublinhe-se, ademais, que autorizar a concessão de benefícios tributários ou a
realização de despesas sem respeitar os requisitos legais caracterizaria ato de
improbidade administrativa do gestor público. Impõe-se interpretação sistemática
do ordenamento, a fim de considerar inexequível a medida legislativa aprovada em
desacordo com esses requisitos, inviabilizando o desembolso de gastos públicos ou
efetivo usufruto de benefícios tributários.
[...]”

15.
Em que pese o aumento das despesas da União pautadas na ADPF 885/DF não se
origine de medida legislativa, depreende-se que, por similaridade, a imposição de obrigação de
execução de despesas em desconformidade com as normas de finanças públicas vigentes, as tornam
inexequíveis.
16.
Quanto às estimativas do impacto orçamentário e financeiro das medidas propostas
no âmbito da ADPF em questão, ressalta-se que se tratam de políticas setoriais executadas pelos MC
e MEC, os quais devem ser consultados para apresentação das referidas estimativas, diante das suas
competências, para avaliação da necessidade de aumento da despesa, para definição de parâmetros
de atendimento, bem como definição das suas prioridades setoriais.
17.
Convém lembrar que no exercício 2020, em decorrência da situação de emergência de
saúde pública de importância internacional relacionada à Covid-19, durante o estado de calamidade
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020, o Poder Executivo
federal adotou uma série de medidas para mitigar os efeitos da pandemia. Nesse sentido, foram
editados créditos extraordinários com vistas à redução do impacto socioeconômico da pandemia,
notadamente na área de Assistência Social, visando promover renda às famílias em situação de
vulnerabilidade social e acesso à alimentação, conforme segue:
Transferência de Renda (Auxílio Emergencial 2020): R$ 322.179.146.863,00 (MPs nº 937, de
2/4/2020, nº 956, de 24/4/2020, nº 970, de 25/5/2020, nº 988 de 30/6/2020 e nº 999, de
2/9/2020)
Ú
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Sistema Único de Assistência Social: R$ 2.500.000.000,00 (MP nº 953, de 15/4/2020)
Programa Aquisição de Alimentos: R$ 500.000.000,00 (MP nº 957, de 24/4/2020)
Implantação de Cisternas: R$ 86.300.000,00 (MP nº 1001, de 15/9/2020)
Distribuição de Alimentos: R$ 228.000.000,00 (MP nº 1008, de 26/10/2020)
18.
Diante da persistência do quadro da pandemia de Covid-19 em 2021, foram editados
créditos extraordinários neste exercício, também voltados ao atendimento do segmento da
sociedade mais vulnerável:
Transferência de renda (Auxílio Emergencial 2021): R$ 67.607.725.000,00 (MPs nº 1037, de
18/3/2021 e nº 1056, de 5/7/2021)
Distribuição de Alimentos à população indígena: R$ 173.363.100,00 (MP nº 1054, de
8/6/2021)
CONCLUSÃO
19.
Com base no exposto, entende-se que a referida arguição apresentada pela CFOAB
não se compatibiliza com as determinações impostas pelas normas de finanças públicas vigentes.
20.
Ressalte-se que no caso do Teto de Gastos, essa Regra já se encontra deficitária em
2021, de forma que a criação de uma nova despesa sujeita a essa Regra neste exercício, sem as
correspondentes contrapartidas, implicará em maior dificuldade no seu cumprimento.
21.
Quanto às estimativas do impacto orçamentário e financeiro das medidas propostas
no âmbito da ADPF em questão, ressalta-se que se tratam de políticas setoriais executadas pelos
Ministérios da Cidadania e da Educação, os quais devem ser consultados para apresentação das
referidas estimativas, diante das suas competências, para avaliação da necessidade de aumento da
despesa, para definição de parâmetros de atendimento, bem como definição das suas prioridades
setoriais.
RECOMENDAÇÃO
22.

Sugere-se o encaminhamento da presente nota à ASSEJUR-SETO.
À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente
AUGUSTA AIKO UMEDA KUHN
Coordenadora-Geral
De acordo.
Documento assinado eletronicamente
MÁRIO NEVES
Diretor

Documento assinado eletronicamente por Augusta Aiko Umeda Kuhn, Coordenador(a)Geral, em 07/10/2021, às 16:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §
3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por Mario Jose das Neves, Diretor(a), em 07/10/2021,
às 16:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto
nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
19287228 e o código CRC 4D474303.

Referência: Processo nº 00692.003294/2021-13.
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento
Secretaria de Orçamento Federal
Departamento de Programas das Áreas Econômica e Infraestrutura

DESPACHO
Processo nº 00692.003294/2021-13
À SOF-GABIN
Trata-se de processo que trata do OFÍCIO n. 00449/2021-RDA/CONSUNIAO/CGU/AGU (19074768) no qual a
Consultoria-Geral da União solicita subsídios para a elaboração de Informações a serem prestadas ao Supremo Tribunal
Federal pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, nos autos Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental nº 885/DF, especialmente no que diz respeito ao impacto orçamentário-financeiro, ainda que por estimativa de
primeiro momento, de acordo com os pedidos de criação de despesas formulados pelo CFOAB, que acarretarão impacto
perante o erário.
Primeiramente, cabe esclarecer que as informações que serão apresentadas versarão apenas sobre os órgãos
acompanhados por este Departamento, quais sejam, Ministério do Meio Ambiente, da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, da Economia e do Desenvolvimento Regional.
Programa de Aquisição de Alimentos – PAA
Consta na demanda, pedido cautelar para que seja assegurado imediatamente R$ 1,0 bilhão para o PAA, e que
esse valor seja corrigido anualmente pelo IPCA. Dessa forma, o valor do impacto já está dado no próprio pedido cautelar.
Com relação ao pedido de mérito, solicitam a recomposição do orçamento para o PAA. Ocorre que o PAA é um
programa desenvolvido conjuntamente pelos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Cidadania. No âmbito
do MAPA, esse programa não vem sendo executado desde antes do início da vigência do Teto dos Gastos, sendo que apenas
em 2018 ele teve execução e foi no montante de R$ 0,2 mil. Dessa forma, não há como calcularmos esse impacto.
Assistência Técnica e Extensão Rural, Estoques da CONAB e Desenvolvimento sustentável de comunidade
quilombolas no âmbito do MAPA
Observa-se que quando comparado aos valores pagos (inclusive RAP) de 2016, que foram a base do Teto de
Gastos, os valores autorizados na Lei Orçamentária Anual – LOA 2021, incluindo os créditos adicionais, são quase cinco vezes
superiores, em termos nominais.
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Como os pedidos apresentados são muito genéricos, não há como fazer uma estimativa do impacto, pois no
caso dessas despesas, aparentemente não seria necessária a recomposição.
Cisternas
Com relação à recomposição do orçamento para cisternas, no âmbito do Ministério do Desenvolvimento
Regional estima-se que o impacto seria de R$ 441,4 milhões tendo em vista que esse foi o valor total pago em 2016,
incluindo RAP, e que para 2021 não existe dotação para a ação 12QC - Implantação de Obras e Equipamentos para Oferta de
Água.
Ressalta-se, porém, que essa estimativa é precária, uma vez que a ação citada não limita-se a custear
despesas com cisternas e envolve outras formas de oferta de água.
Bolsa Verde
Ainda no que concerne a ao item 3, especificamente à “recomposição do orçamento para a política pública do
Bolsa Verde”, destacamos que o Programa de Apoio à Conservação Ambiental – Bolsa Verde foi criado como uma política de
transferência de renda pela Medida Provisória nº 535, de 2011, convertida na Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011, e
regulamentada pelo Decreto nº 7.572, de 28 de setembro de 2011, sendo executado pelo Ministério do Meio Ambiente
durante os anos de 2013 a 2017.
O Programa Bolsa Verde foi descontinuado no Ministério do Meio Ambiente a partir de 2018. A estrutura da
Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável – SEDR foi transferida para o Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento – MAPA por meio do Decreto nº 9.667, de 2 de janeiro de 2019.
Pode-se observar a execução do Programa Bolsa Verde no Orçamento Geral da União, nos exercícios de 2013
a 2017, conforme o detalhamento da tabela a seguir:
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Tendo em vista que a política previa que os beneficiários do Programa recebessem o valor correspondente a
R$ 300,00 por trimestre, e estimando uma média de 82.600 famílias atendidas, chegaríamos ao montante estimado de R$
99.120.000,00 por ano para o Programa, desconsiderando a eventual correção inflacionária do período. Ao considerarmos
apenas a média das despesas empenhadas no período 2013-2017, chegaríamos ao montante de R$ 75.000.000,00 anuais.
Sendo assim, na eventualidade de recomposição do orçamento para o Programa Bolsa Verde aos valores
executados na média do período de 2013 a 2017, haveria impacto fiscal adicional na faixa de R$ 75,0 milhões a R$ 99,0
milhões anuais, sujeitos ao regramento vigente imposto pela Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016, que
instituiu o Novo Regime Fiscal no âmbito das despesas primárias da União.
Censo Demográfico
No concerne ao pedido de "Abertura de crédito adicional no orçamento de 2021 para a realização do Censo",
lembramos que a realização desse pleito foi objeto de decisão judicial recente do Supremo Tribunal Federal – STF nos autos
da Ação Cível Originária n˚3.508/DF, ajuizada pelo Estado do Maranhão, decisão essa de seguinte teor:
"O Tribunal, por maioria, confirmou parcialmente a medida liminar deferida pelo Ministro Marco
Aurélio(Relator), determinando a adoção das medidas administrativas e legislativas necessárias à realização
do Censo Demográfico do IBGE no exercício financeiro seguinte ao da concessão da tutela de urgência
(2022),observados os parâmetros técnicos preconizados pelo IBGE, devendo a União adotar todas as medidas
legais necessárias para viabilizar a pesquisa censitária, inclusive no que se refere à previsão de créditos
orçamentários para a realização das despesas públicas, nos termos do voto do Ministro Gilmar Mendes,
Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Edson Fachin, que referendavam a
decisão proferida, e o Ministro Nunes Marques, que negava o pedido liminar. Plenário, Sessão Virtual de
7.5.2021 a 14.5.2021."

Assim sendo, foi elaborado PARECER DE FORÇA EXECUTÓRIA n. 00007/2021/PRIO/DEPCONT/PGF/AGU,
referente à determinação do Supremo Tribunal Federal para adoção das medidas administrativas e legislativas necessárias à
realização do Censo Demográfico no exercício de 2022, observados os parâmetros técnicos preconizados pelo IBGE. O Ofício
Nº 172/2021/PR/IBGE, de 19 de maio de 2021, coloca que:
“Considerando a decisão final proferida pelo Superior Tribunal Federal, urge sublinhar que, a despeito de a
coleta do Censo ter previsão de início no exercício de 2022, há um conjunto de atividades críticas do
cronograma da operação cuja execução deverá obrigatoriamente ocorrer ainda em 2021. Algumas dessas
atividades requerem o aporte imediato de recursos orçamentários para serem viabilizadas ou continuadas,
sem o que poderão restar prejudicadas etapas essenciais do planejamento censitário.”

Primeiramente, é importante relatar que a Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021, Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2022 – LDO 2022, considerou que a realização do Censo Demográfico, Agropecuário e Geográfico, pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, será uma despesa ressalvada de contingenciamento em 2022,
conforme indica o Inciso X, da Seção III – Demais Despesas Ressalvadas do Anexo III da LDO-2022, nos termos do disposto no
§ 2º do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.
Com relação aos valores pleiteados em 2021, foi solicitado a suplementação de R$ 122.601.986,00 em 2021,
posteriormente retificado pelo próprio IBGE por meio da NOTA TÉCNICA COC nº 005, de 22 de julho de 2021, para R$
117.982.673,00, dos quais R$ 71.674.788,00 já foram publicados por meio da Portaria Fazenda/ME nº 7.048, de 18 de junho
de 2021, e R$ 46.307.885,00 estão atualmente em tramitação no Congresso Nacional por meio do PLN nº 20/2021.
Quanto aos recursos de 2022, a proposta de orçamento prevê R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais)
para essa finalidade.
https://sapiens.agu.gov.br/documento/742351775
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Para finalizar, considerando competências desse Departamento de Programas das Áreas Econômica e de
Infraestrutura, segue o resumo do impacto anual estimado caso os pedidos cautelares e de mérito sejam deferidos:
MAPA);

Programa de Aquisição de Alimentos – PAA: R$ 1.000,0 milhões (se considerado apenas o orçamento do

Assistência Técnica e Extensão Rural, Estoques da CONAB e Desenvolvimento sustentável de
comunidade quilombolas, no âmbito do MAPA: R$ 0,0 milhões, tendo em vista que os valores já constam no
Orçamento referente aos exercícios de 2021 e na proposta para 2022;
Cisternas, no âmbito do MDR: R$ 441,4 milhões;
Bolsa Verde: de R$ 75,0 milhões a R$ 99,0 milhões;
Censo Demográfico: R$ 0,0 milhões, tendo em vista que a situação já foi equacionada, tanto para o
exercício de 2021 quanto para 2022, por meio de decisão judicial recente do Supremo Tribunal Federal – STF nos autos
da Ação Cível Originária n˚3.508/DF, promovida pelo estado do Maranhão.
É oportuno lembrar que essas despesas, à exceção dos estoques da CONAB, são primárias e, portanto, estão
sujeitas ao Teto de Gastos estabelecido pela Emenda Constitucional 95, de 2016. Dessa forma, para que essas despesas
sejam incluídas no orçamento, outras despesas, de igual classificação e no mesmo montante, deverão ser canceladas,
prejudicando a execução de outras políticas públicas.
Brasília, 07 de outubro de 2021.
Documento assinado eletronicamente
ZARAK DE OLIVEIRA FERREIRA
Diretor do Departamento de Programas das Áreas Econômica e de Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente por Zarak de Oliveira Ferreira, Diretor(a), em 07/10/2021, às 11:20, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 19264463 e o código CRC
6A0BC777.

Referência: Processo nº 00692.003294/2021-13.
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ASSUNTO: Encerramento de armazéns da Conab
Na época de construção dos armazéns públicos federais, havia a necessidade premente
do setor agrícola pela atuação do poder público no suporte à produção agrícola, através do aumento
signiﬁca vo da capacidade está ca de armazenagem de grãos. Esse suporte foi feito através da
construção de Unidades Armazenadoras federais.
Com a passagem do tempo e o desenvolvimento da produção rural, o setor privado
passou a preencher, em parte, a falta das instalações de armazenagem, em que pese a quan dade de
espaço para produto nas principais zonas produtoras do país ainda ser insuﬁciente. Além disso, alguns
armazéns que, na época de construção, situavam-se em zonas rurais, com o passar do tempo foram
cercados pelo crescimento urbano, impossibilitando a realização de operações inerentes ao
funcionamento de Unidades Armazenadoras.
Neste contexto de mudança do país, tanto nas necessidades do setor agropecuário,
como na evolução das fronteiras agrícolas, a necessidade por de armazenagem em algumas regiões
foi reduzida e a Companhia, entendeu a necessidade de também ajustar sua estrutura de
armazenagem
A Conab possui, atualmente, uma rede pública composta por 62 Unidades
Armazenadoras - UAs que servem às diversas polí cas e programas públicos como a Polí ca de
Garan a de Preços Mínimos - PGPM, Programa de Vendas em Balcão - ProVB, Ação e Distribuição de
Alimentos - ADA e Programa de Aquisição de Alimentos – PAA. Além disso, essa Rede presta serviços
de armazenagem promovendo apoio ao setor agropecuário.
Desta forma, a Companhia desenvolveu, no ano de 2017, um diagnós co da
situação das Unidades Armazenadoras da Conab. Esse diagnós co sofreu ajustes em 2018, mo vados,
inclusive, por recomendações feitas pelo CGU. O citado diagnós co foi u lizado como balizador do
Plano de Reestruturação da Rede de Armazéns da Conab, iniciado em 2018.
O Plano de Reestruturação da Rede de Armazéns da Conab, que ainda se encontra em
execução, tem a seguintes diretivas:
Objetivo Geral
Promover maior eficiência e eficácia dos armazéns da Conab.
Objetivos específicos
Dotar toda a rede própria de capacidade física e instrumental modernos para o cumprimento
de suas ações no ramo da armazenagem.
Tornar a rede própria capaz de apoiar todos os negócios da Conab, aumentando a
capilaridade da Companhia e potencializando o aproveitamento da estrutura física e de
pessoal desses armazéns.
Aumentar a eficiência econômica da rede de armazéns próprios.
Importa salientar que o citado Plano considerou tanto aspectos rela vos às polí cas de
Conab - Nota Técnica 6 (17765614)
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suporte agropecuário, atendimento ao produtor e de abastecimento, como econômicos, a ﬁm de
deﬁnir quais armazéns fariam parte da nova Rede armazenadora da Conab. A seguir são
apresentados os principais aspectos considerados:
Capacidade estática suficiente à execução das políticas de abastecimento social, como dos
programas de suporte à pequenos produtores agropecuários e das ações de distribuição de
cestas de alimentos à comunidades em insegurança alimentar.
Capacidade estática suficiente à execução da Política de Garantia de Preços Mínimos para
produtos e regiões onde a iniciativa privada não possui armazéns, ou não tem interesse de
trabalhar com estoques públicos.
Capacidade estática suficiente à prestação de serviços de armazenagem em localizações
aonde a iniciativa privada não consolidou sua infraestrutura logística, mas já existe
importante atividade agrícola.
Comparativos entre os custos de manutenção dos armazéns em relação às ações
desenvolvidas e público alcançado.
Possibilidade de utilização de armazéns privados e credenciados para a manutenção de
estoques públicos.
Assim sendo, pode-se aﬁrmar que a redução do quan ta vo de armazéns da Conab de
92 para 64, foi uma medida de fortalecimento das polí cas públicas de abastecimento e suporte à
produção agrícola, uma vez que os recursos humanos, ﬁnanceiros e de planejamento, podem ser
concentrados em armazéns e ações com maior resultado à sociedade. Assim sendo, apresenta-se
alguns fatos que demonstram tal situação.
No programa de abastecimento chamado Vendas em Balcão, a atual rede de Armazéns
da Conab, em 2020 (pós redução da Rede), alcançou 4,94 milhões de cabeças de animais criados nas
pequenas propriedades brasileiras, em cerca de 1.192 municípios. Além disso, esses armazéns foram
a principal base para a distribuição de quase 12 milhões de quilos de alimentos com distribuição pelo
Governo Federal à famílias em risco alimentar, número que deverá superar os 40 milhões de quilos
no ano de 2021. Por outro lado, o custo com a Rede de armazéns a vos da Companhia caiu em 29%,
entre 2019 (início do encerramento planejado dos armazéns), e 2020, enquanto que os inves mentos
nos armazéns remanescentes cresceu significativamente.
Desta forma, tais resultados ob dos, os quais perfazem parte do esperado no
planejamento inicial do Plano de Reestruturação da Rede de Armazéns da Conab, evidenciam que a
Companhia manteve suas operações no ramo de armazenagem, inclusive potencializando seus
resultados, com diminuição signiﬁca va de custos. Tal panorama é sinal incontestável da busca
pela eficiência, princípio fundamental da administração pública.
Por ﬁm, não há argumentos técnicos que relacionem de forma precisa o encerramento
de Unidades Armazenadoras, classiﬁcadas pela Conab como de baixa u lização pelas polí cas
públicas, com o aumento da situação de insegurança alimentar no Brasil.
Stelito Assis dos Reis Neto
Superintendente de Armazenagem

Brasília, 04 de outubro de 2021
Documento assinado eletronicamente por Stelito Assis dos Reis Neto, Superintendente de Área
- Conab, em 05/10/2021, às 17:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO
NOTA TÉCNICA SUGOF SEI N.º 14/2021

ASSUNTO: Recomposição de Estoques Públicos
1.

Introdução

Trata a presente nota técnica de manifestação referente ao con do no O cio AGU SEI
nº 17598278, conforme solicitação encaminhada por meio do Despacho Dipai SEI nº17602392 e
Despacho Proge SEI nº17599730. Convém destacar, que dentre as atribuições da Sugof, o quesito
per nente a se manifestar é sobre a polí ca de recomposição de estoques públicos. Outro ponto
relevante a se destacar é o tempo extremamente curto para manifestação, o que impediu a
exploração dos temas de uma forma mais profunda. Inserimos, no entanto, fontes de informações e
cenário objetivo sobre o tema.

2.

Da Política de Garantia de Preços Mínimos - PGPM.

A Polí ca de Garan a de Preços Mínimos (PGPM) é uma importante ferramenta para
diminuir oscilações na renda dos produtores rurais e assegurar uma remuneração mínima, atuando
como balizadora da oferta de alimentos, incen vando ou deses mulando a produção e garan ndo a
regularidade do abastecimento nacional. A Conab efe va a PGPM junto ao produtor rural, tendo sob
sua responsabilidade a execução dos instrumentos desta Política.
Tendo apresentado a contextualização da polí ca, importante salientar que, no que
concerne a recomposição dos estoques públicos, convém salientar que os instrumentos para
realização de aquisição de estoques públicos da Polí ca de Garan a de Preços Mínimos - PGPM estão
atualmente regulamentados e são passíveis de execução a depender do quan ta vo orçamentário
apresentado. Entretanto, interessante pontuar que a formação de estoques para abastecimento do
mercado em momentos de baixa oferta não consta do obje vo principal de atuação da Conab. As
polí cas em vigência executadas pela Conab preveem compras de produtos agrícolas em situações
em que os preços estão baixos, conforme critérios da Polí ca de Garan a de Preços Mínimos,
u lizando-se das operações de Aquisição do Governo Federal - AGF e dos Contratos de Opção de
Venda - COV. Essas compras são feitas no sen do de dar suporte à rentabilidade do produtor, não
tendo o objetivo principal de formação de estoques.
A estratégia de se suprir o mercado via estoques públicos, pra cada com maior
intensidade até 2014, foi reorientada para a estratégia de apoio aos produtores via outros
instrumentos de polí ca agrícola devido, principalmente, por serem instrumentos que
pressupõem valores orçamentários mais altos, considerando o quan ta vo de produto a ser
beneﬁciado. Em termos gerais, a aquisição direta para posterior venda dos produtos beneﬁcia um
número muito menor de produtores em comparação com os demais instrumentos de política agrícola.
Essa reorientação se deu em função do aumento con nuo da produção e do grande excedente que
temos nas principais culturas, dentre elas milho e soja, cujo aumento da produção é con nuo e ela é
sistema camente superior ao consumo interno. Entretanto, mesmo passando-se a u lizar com maior
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intensidade os instrumentos de subvenção, vale ressaltar que, nas úl mas ocorrências de preços
abaixo do preço mínimo para arroz e milho, por exemplo, houve a aquisição de estoques públicos
desses dois produtos, sendo adquiridos algo próximo a 1 milhão de toneladas de milho ao ﬁnal de
2017
e
20
mil
toneladas
de
arroz
em
2018
(vide:
h ps://portaldeinformacoes.conab.gov.br/operacoes-de-comercializacao.html
e
h p://sisdep.conab.gov.br/transparencia_internet/). É justamente em função da aquisição de milho
nessa oportunidade que a Companhia vem atuando na venda de milho, desde então, via leilões
públicos e via Programa de Vendas em Balcão.
Por ﬁm, importante destacar que não houve oportunidade de preços baixos nos úl mos
anos que permi sse a atuação da PGPM de forma a va na aquisição de estoques para as principais
culturas, motivo pelo qual, o quantitativo de estoques públicos está em trajetória descendente.
Por ﬁm, importante ressaltar que os preços dos alimentos estão passando por um
período de alta no mundo inteiro, conforme apresentaremos a seguir, mo vo pelo qual, a polí ca de
estoques públicos seria um fator mi gador do problema, mas não causaria queda signiﬁca va dos
preços internos, dada a dependência entre os preços internos e externos das commodities agrícolas.

3.

Das Ações Realizadas para Redução dos Preços Agrícolas.

Apesar da redução do quan ta vo de estoques a serem comercializados, é importante
destacar que outras medidas tem sido tomadas para redução dos preços dos alimentos. Dentre essas
medidas podemos citar a redução da TEC para importação de arroz em 09/09/2020, a redução da TEC
para importações de soja e milho em 17/10/2020 o aumento dos limites para importação de trigo de
países de fora do Mercosul, bem como a redução PIS/COFINS para importação de milho em
23/09/2021 foram medidas apoiadas e sugeridas pela Conab para mi gar a alta dos preços dos
alimentos no mercado interno.

4.

Dos preços no mercado interno e externo.

Conforme pode ser visualizado nos estudos conjunturais realizados pela Conab
semanalmente para os principais grãos produzidos no Brasil (vide: h ps://www.conab.gov.br/infoagro/analises-do-mercado-agropecuario-e-extra vista/analises-do-mercado),
o fenômeno de
aumento de preços se dá tanto no âmbito interno quanto externo. Para o algodão, os preços internos
(Mato Grosso - MT) e externos (Nova York 1ª entrega) aumentaram 74,2% e 59,7% respec vamente
nos úl mos 12 meses. No caso do café, os preços do Café Arábica (Minas Gerais - MG) e na Bolsa de
Nova York - ICE, aumentaram 99,17% e 67,71% nos úl mos 12 meses. Para o milho, os preços internos
(MT) e externos (Cbot) aumentaram 51,5% e 46,47%, respec vamente nos úl mos 12 meses e por
ﬁm, para a soja, houve uma variação anual de +15,87% nos preços internos (MT) contra uma variação
de 25,51% nos preços externos. Por ﬁm, no que se refere ao trigo, os preços internos (Paraná - PR)
veram um aumento de 35,9%, enquanto que os preços externos veram um aumento de 17%
(Argen na) no acumulado dos úl mos 12 meses. Os mo vos para as variações dos preços desses
produtos são a desvalorização cambial, descompasso entre oferta e demanda mundial para soja,
milho,
café
e
trigo
esses
úl mos
em
menor
descompasso
(vide
h ps://portaldeinformacoes.conab.gov.br/oferta-e-demanda.html
e
h ps://gestaodaoferta.conab.gov.br/gestaodaoferta/exportacao.html), e a seca observada que
impactou de sobremaneira a produção de café e milho domesticamente.
Para o caso do Arroz, já se observa uma redução de 30% nos preços internos (Rio
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Grande do Sul) e de 15% nos preços externos (Tailândia 5% FOB Bangkok) se compararmos ao mesmo
período do ano passado, mo vados pela recuperação da oferta mundial e brasileira em 2021. O
Feijão mostra uma estabilidade dos preços internos nos últimos 12 meses.
Desse modo, percebe-se que os problemas atuais permanecem apenas nos mercados
de soja, milho, café e trigo, e o problema tem origens tanto no âmbito interno, quanto externo,
mo vo pelo qual, mesmo se houvesse mais estoques, o quan ta vo de estoques para limitar esse
aumento internacional das commodities teria um alcance limitado para solução do problema.

5.

Conclusões.

Considerando o acima exposto, resta claro no momento que: a) não há, para os
principais produtos, preços abaixo dos preços mínimos que permitam a recomposição dos estoques
públicos na forma da legislação atual; b) para o milho, produto o qual a Conab possui estoque, as
vendas estão sendo realizadas por meio do Programa de Vendas em Balcão - ProvB; c) Foram
tomadas medidas adicionais para reduzir os preços dos produtos no mercado interno a par r das
isenções ﬁsicais de TEC, PIS e Coﬁns; d) O fenômeno de aumento de preços é observado
mundialmente, mo vo pelo qual as medidas e até mesmo maiores estoques teriam alcance limitado
para promover uma queda signiﬁca va dos preços atuais e e) Para alguns produtos, mais
notadamente arroz e feijão, a oferta e demanda já estão em maior compasso de equilíbrio o que, de
certa forma, alivia em parte o problema de inﬂação de alimentos observado no Brasil nos úl mos 12
meses.
ALLAN SILVEIRA DOS SANTOS
Superintendência de Inteligência e Gestão da Oferta
Superintendente

Brasília, 06 de outubro de 2021
Documento assinado eletronicamente por ALLAN SILVEIRA DOS SANTOS, Superintendente de
Área - Conab, em 06/10/2021, às 15:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
17790886 e o código CRC A8C2690B.
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Presidência
OFÍCIO Nº 298/2021/PR/IBGE
Rio de Janeiro, 5 de outubro de 2021.
Ao Senhor
Renato Dantas de Araujo
Advogado da União
Consultoria da União
Advocacia-Geral da União
Referência: ADPF 885/DF – Processo n. 0061817-44.2021.1.00.0000
Assunto: Censo Demográfico

Senhor Advogado,
Sirvo-me do presente ofício para apresentar, à sua apreciação, considerações
institucionais acerca do conteúdo do Processo Judicial n. 0061817-44.2021.1.00.0000, que tem
por objeto Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 885/DF, a qual faz
referência, dentre outros assuntos, à realização do Censo Demográfico 2022, projeto sob
responsabilidade deste instituto.
Primeiramente, cumpre registrar que o projeto relativo ao Censo Demográfico
brasileiro encontra-se em curso no IBGE desde 2018. Sendo a maior e mais complexa operação
estatística empreendida no País, prevista em lei para ocorrer em intervalos não superiores a 10
anos (Lei nº 8.184/1991), o Censo Demográfico requer um meticuloso planejamento que
envolve a atuação integrada de múltiplas áreas técnicas, operacionais e gerenciais do Instituto.
Tendo sua última edição sido realizada em 2010, previa-se uma nova edição do
Censo Demográfico no ano de 2020, observando-se não somente os citados prazos legais como
também as principais recomendações técnicas internacionais que tratam da matéria.
Para cumprir este cronograma, o IBGE estruturou, à época, uma série de etapas
e atividades técnicas de preparação da operação censitária, destacando-se as seguintes: i)
consulta pública (março a maio de 2018); ii) consulta a usuários (novembro de 2018); iii)
reuniões da Comissão Consultiva do Censo Demográfico (2018 a 2020); iv) Primeira Prova-Piloto
(agosto e setembro de 2018); v) Segunda Prova-Piloto (março e abril de 2019); vi) Censo
Experimental (setembro a dezembro de 2019).
Em 2020, já dispondo de versões consolidadas dos projetos técnico, tecnológico
e operacional relativos ao Censo, o IBGE publicou editais de processos seletivos simplificados
visando à contratação de mais de 200 mil profissionais para atuar na operação censitária, cuja
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coleta se iniciaria em 1º de agosto daquele ano. A publicação desses certames foi amplamente
repercutida na imprensa1.
Em março de 2020, no contexto de situação de emergência de saúde de
importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19), fato superveniente,
imprevisível e de aparente gravidade com desdobramentos práticos sobre o cronograma da
operação censitária, o IBGE, por recomendação do Ministério da Saúde, suspendeu todas as
atividades presenciais do Instituto, incluindo a coleta de dados para fins de pesquisa.
Claramente inviabilizado no prazo originalmente fixado pela Administração, considerando a
natureza eminentemente domiciliar e presencial da coleta de dados, o Censo Demográfico fora
adiado para 2021, conforme comunicado ao Senhor Secretário Executivo do Ministério da
Economia no Ofício nº 67/2020/PR/IBGE, de 18 de março de 2020.
À luz da situação de pandemia e dos novos desafios impostos por este contexto,
o IBGE procedeu imediatamente à promoção de discussões técnicas no âmbito de seus fóruns
competentes visando à adequação da operação do Censo Demográfico. Ancorado na
experiência exitosa da coleta de dados por entrevistas telefônicas no âmbito da pesquisa
PNAD-Covid, o Instituto efetuou aperfeiçoamentos no projeto técnico da operação censitária,
estruturando o que convencionou chamar de um modelo misto de coleta de dados, que prevê a
complementariedade entre a coleta de dados por meio de entrevistas presenciais, entrevistas
por telefone e pelo preenchimento do questionário via internet. A par da concepção deste
modelo, empreenderam-se esforços igualmente significativos no fortalecimento da
infraestrutura estatística base do Censo, em especial no que tange à atualização do cadastro de
endereços e da base territorial e à suplementação de mecanismos de supervisão e controle da
operação, com foco em sua qualidade e nível de cobertura.
Além dessas medidas, visando dar conta de um novo cenário operacional para
realização do Censo, naturalmente mais complexo e restritivo, o IBGE dedicou-se a efetuar um
amplo benchmarking de experiências nacionais e internacionais na condução de eventos e
operações de grande porte no contexto de pandemia. Neste aspecto, destacam-se como
marcos reuniões realizadas com o Tribunal Superior Eleitoral e com o INEP, organizações que
promoveram respectivamente as Eleições 2020 e o ENEM, bem como a promoção de
workshops técnicos envolvendo as equipes do IBGE e especialistas em Censos da comunidade
estatística internacional, com a contribuição de organizações como o Fundo de População das
Nações Unidas (UNFPA), a CEPAL e o US Census Bureau.
Reiterando seu compromisso de planejar e realizar a operação do Censo, em
fevereiro de 2021 o IBGE lançou novo processo seletivo para contratação de supervisores e
recenseadores, profissionais que ingressariam na instituição a partir do 2º trimestre de 2021. A

1

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/27020-ibge-abre-mais-de-200mil-vagas-para-o-censo-2020
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2021/02/18/ibge-abre-concursos-para-mais-de-200-mil-vagas-para-ocenso-2021.ghtml
https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2020/03/05/ibge-abre-concurso-para-mais-de-200-mil-vagas-temporariaspara-censo.htm
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-02/ibge-abre-inscricoes-para-180-mil-vagas-de-recenseador
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exemplo do certame inaugurado no ano anterior, o processo seletivo em questão foi
amplamente noticiado na imprensa2.
Por último, mas não menos importante, como parte dos preparativos para
realização do Censo Demográfico, após consultas ao Centro de Operações de Emergências em
Saúde Pública (COE-COVID-19) do Ministério da Saúde, o IBGE definiu um conjunto de
protocolos sanitários visando regulamentar e orientar o trabalho a ser efetuado pelos agentes
de campo no âmbito da operação censitária, tendo como princípio maior a proteção à vida e à
saúde dos entrevistadores e dos entrevistados.
O breve histórico acima relatado nos permite afirmar que ao longo do exercício
de 2020 o IBGE observou plenamente os principais requisitos para o adequado planejamento
do Censo Demográfico, não restando dúvidas de que o Instituto envidou os esforços
necessários, dentro de suas competências, atribuições e limites jurisdicionais, para realizar a
operação censitária com a qualidade esperada e de acordo com o cronograma estabelecido, a
despeito de todas as adversidades emergentes do contexto de pandemia.
No que tange ao orçamento do Censo Demográfico, cumpre registrar que em 17
de julho de 2020, pelo Ofício 172/2020/PR/IBGE, o IBGE encaminhou ao Secretário Executivo
do Ministério da Economia, Senhor Marcelo Pacheco Guaranys, a proposta orçamentária para o
exercício 2021, no valor de R$ 2.293.133.827,72. No entanto, a PLOA 2021, enviada ao
Congresso em 31 de agosto, previu apenas R$ 2 bilhões para o Censo 2021, o que levou o IBGE
a fazer drásticos ajustes no projeto para não inviabilizar a operação.
Em 25 de março de 2021, a Comissão Mista de Orçamento (CMO) e o Congresso
Nacional concluíram a votação do Orçamento para o exercício de 2021, ocasião em que fora
ratificado o corte proposto pelo Relator-Geral da CMO no orçamento referente ao projeto do
Censo. Em seguida, em 22 de abril de 2021, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
sancionou a Lei Orçamentária de 2021, na qual foram efetuadas reduções adicionais no
orçamento da operação censitária. Com esses sucessivos ajustes, o orçamento total aprovado
para o Censo Demográfico em 2021 foi de R$ 53 milhões, o que representa pouco menos de 3%
do total de recursos originalmente previsto na citada PLOA, tornando inviável a execução do
projeto no corrente exercício.
Em abril de 2021, o Governo do estado do Maranhão ingressou com Ação Cível
Originária em caráter de urgência (ACO 3508) para evitar a suspensão do Censo Demográfico
2021 em razão da não destinação dos recursos necessários à realização da operação
censitária. Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal (STF) deferiu liminar determinando à União
e ao IBGE a adoção de medidas voltadas à realização do Censo Demográfico de 2021.
Em 14 de maio de 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou, em
plenário, a "adoção das medidas administrativas e legislativas necessárias à realização do Censo
Demográfico do IBGE no exercício financeiro seguinte ao da concessão da tutela de urgência
(2022), observados os parâmetros técnicos preconizados pelo IBGE, devendo a União adotar

2

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/30099-ibge-abre-inscricoes-pararecenseador-e-lanca-simulador-de-remuneracao
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2021/02/23/concurso-ibgecenso-2021-inscricoes-para-mais-de-180mil-vagas-de-recenseador-abrem-nesta-terca.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021-02/ibge-anuncia-concurso-para-recenseador-e-agente-para-o-censo-2021
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todas as medidas legais necessárias para viabilizar a pesquisa censitária, inclusive no que se
refere à previsão de créditos orçamentários para a realização das despesas públicas".
Com base na citada decisão, no primeiro semestre de 2021 o IBGE reelaborou a
proposta orçamentária fixando o valor de R$2.292.907.087,00 como o montante mínimo
necessário à realização do Censo Demográfico, reprogramado para ocorrer em junho de 2022.
Essa proposta orçamentária foi revisada pelo IBGE levando-se em conta o
crescimento da população, que é a base de cálculo para toda a operação e repercute, dentre
outros, na estimativa do número de profissionais a serem contratados e na necessidade de
ajustes nos custos de inúmeros itens afetados pela inflação (como é o caso dos combustíveis,
por exemplo, que impactam fortemente as despesas com os deslocamentos de mais de 200 mil
pessoas em todo o território nacional). Da mesma forma, visando mitigar os altos riscos
imputados na qualidade dos dados coletados e na cobertura dos domicílios, recalibrou-se a
relação supervisor/recenseador para uma média de 1/10. Vale lembrar que a relação planejada
para 2020 era de 1/8 e no ajuste de 2021 passou a ser de 1/11. Por fim, para minimizar os
graves problemas causados pela alta rotatividade de recenseadores motivada pela baixa
remuneração, recalculou-se o valor médio da remuneração dos recenseadores para R$
1.605,66, valor esse ainda abaixo dos R$ 1.749,65 planejados para 2020.
Assim, chegou-se a um orçamento bastante conservador de R$ 2.292.907.087,
ainda abaixo do valor aprovado na LOA de 2020, quando a população era 1,3% menor, valor
esse considerado o necessário para a execução do Censo Demográfico 2022 com a qualidade
que sempre foi a marca dos recenseamentos brasileiros.
Contudo, conforme o Ofício SEI Nº 20597/2021/ME (17774134), a Junta de
Execução Orçamentária (JEO) estabeleceu o referencial monetário de R$ 2.000.000.000,00 (dois
bilhões de reais) no Projeto de Lei Orçamentária Anual 2022 (PLOA-2022) para a realização do
Censo em 2022, valor equivalente àquele proposto no PLOA-2021.
Mediante o Ofício Nº 245/2021/PR/IBGE, o IBGE arguiu que o valor previsto no
PLOA-2022 era inferior ao valor solicitado (inferior ao valor suficiente, nos termos da decisão
do STF).
Em 09 de agosto de 2021, por meio de Nota Técnica elaborada pela Coordenação
Operacional dos Censos (COC), o IBGE demonstrou e reafirmou "a absoluta necessidade dos
recursos demandados para a realização do Censo Demográfico em 2022" (ou seja, R$
2.292.907.087,00).
Em 24 de agosto de 2021, o Ofício SEI Nº 224074/2021/ME, expedido pela
Secretaria de Gestão Corporativa da Secretaria Executiva do Ministério da Economia, remeteu
ao Despacho 18164691 da Diretoria de Finanças e Contabilidade (DFC) e da Coordenação-Geral
de Orçamento (CGORC), reportando ao Ofício 245 acima citado, argumentando que o PLOA
estava em fase de consolidação, não cabendo ajustes como aquele requisitado pelo IBGE. O
Despacho sugeriu ao IBGE realizar gestões no Congresso Nacional para obter os recursos na
LOA de 2022, ou até demandar crédito adicional após eventual aprovação do orçamento pelo
Congresso.
O IBGE acata os parâmetros da Nota Técnica elaborada pela Coordenação
Operacional dos Censos deste Instituto, em 09 de agosto, sobre "a absoluta necessidade dos
recursos demandados para a realização do Censo Demográfico em 2022" (de novo, R$
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2.292.907.087,00). Entende também que os Ofícios e o despacho citados acima dão aval para a
legitimidade da interação do IBGE com o Legislativo, visando viabilizar a realização do Censo
Demográfico, em conformidade com os parâmetros técnicos, conforme a decisão do STF no
sentido de que a União "assegure os créditos orçamentários suficientes para a realização do
Censo Demográfico do IBGE".
Ao determinar a adoção de medidas administrativas e legislativas para a
realização do Censo Demográfico do IBGE no exercício financeiro seguinte ao da concessão da
tutela de urgência (2022), o STF estabeleceu que a União deve adotar todas as medidas legais
necessárias para viabilizar a pesquisa censitária, inclusive no que se refere à previsão de
créditos orçamentários para a realização das despesas públicas.
O PLOA-2022 enviado ao Congresso Nacional pelo Executivo é necessário no rito,
mas não suficiente no valor aprovado, para atender os parâmetros técnicos determinados pelo
STF para a realização do Censo Demográfico 2022. Ao IBGE caberá atuar junto ao Congresso
Nacional, num trabalho de mobilização e convencimento sobre os interesses públicos
relacionados ao Censo Demográfico, para que a União assegure o que foi determinado pelo
STF, isto é, as condições necessárias e suficientes para a realização do Censo Demográfico em
2022 (cristalizadas no valor de R$ 2.292.907.087,00).
Encontra-se, anexo ao presente Ofício, Nota Técnica elaborada pela
Coordenação Operacional dos Censos (COC) do IBGE, que contextualiza o histórico do Censo
Demográfico planejado para 2020 e seus sucessivos adiamentos.
Por fim, acerca do tema “insegurança alimentar”, citado pela parte autora no
âmbito do processo em tela, transmitimos anexa Nota Técnica elaborada pela Diretoria de
Pesquisas do IBGE contendo maiores detalhamentos sobre os conceitos e aplicações utilizados
por este Instituto.
Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos
que porventura se fizeram necessários.
Atenciosamente,

Marise Maria Ferreira
Diretora-Executiva
no exercício da Presidência
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NOTA TÉCNICA Nº 008
IBGE/PR/COC
Em 05 de outubro de 2021.

Histórico do Censo Demográfico planejado para 2020 e seus adiamentos
Em cumprimento à Lei no. 8184, de 10 de maio de 1991 que dispõe sobre a periodicidade
dos Censos Demográfico e Econômicos e estabelece em seu artigo. 1º que “A periodicidade
dos Censos Demográficos e dos Censos econômicos, realizados pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), será fixada por ato do Poder Executivo, não
podendo exceder a dez anos a dos Censos Demográficos e a cinco anos a dos Censos
econômicos”, o IBGE planejou a realização do Censo Demográfico para 2020.
Para tanto, solicitou e obteve na LOA 2020 recursos da ordem de R$ 2.310.553.125,00
bilhões. No entanto, com o advento da pandemia da Covid-19, em 17 de março de 2020,
depois de receber recomendação do Ministério da Saúde, o IBGE suspendeu todas as ações
preparatórias do Censo vez que muitas delas envolviam, a partir do mês de abril,
movimentações e reuniões de grandes contingentes de pessoas o que contrariava
recomendação expressa das autoridades sanitárias pelo distanciamento social.
Através do Ofício nº 67/2020/PR/IBGE, de 18 de março de 2020, o IBGE comunicou ao
Ministério da Economia o adiamento do Censo para 2021 e disponibilizou
R$ 2.071.076.125,00 ao Ministério, permanecendo com R$ 239.475.555,47 para dar
continuidade aos processos passíveis de serem ainda executados em 2020 para a realização
da operação no ano seguinte.
Em 17 de julho de 2020, pelo Ofício 172/2020/PR/IBGE, o IBGE encaminhou ao
Secretário Executivo do Ministério da Economia, Senhor Marcelo Pacheco Guaranys, a
proposta orçamentária para o exercício 2021, no valor de R$ 2.293.133.827,72. No entanto,
a PLOA 2021 previu apenas R$ 2 bilhões para o Censo 2021, o que levou o IBGE a fazer
drásticos ajustes no projeto para não inviabilizar a operação.
Em que pese todas as ações envidadas pela Direção do IBGE junto aos membros da
Comissão Mista de Orçamento, a LOA 2021 destinou apenas R$ 71 milhões para o Censo
e a versão sancionada pelo Senhor Presidente da República reduziu o valor para
R$ 53.250.000 milhões, inviabilizando a realização do Censo em 2021 nos prazos
programados. Além do que, a continuidade da pandemia em níveis altos também não
ofereceu a segurança necessária para o prosseguimento das ações relacionadas aos
processos seletivos, treinamento e a execução da coleta de dados em período factível.
Pela Ação Cível Originária nº 3.508, de autoria do Estado do Maranhão, o assunto foi
levado ao Supremo Tribunal Federal pelo Estado do Maranhão. O autor
apresentou alegação de descumprimento do acórdão por meio do qual o Plenário da Corte,
por maioria, confirmou parcialmente a medida liminar, determinando “a adoção das
medidas administrativas e legislativas necessárias à realização do Censo Demográfico do
IBGE no exercício financeiro seguinte ao da concessão da tutela de urgência (2022),
observados os parâmetros técnicos preconizados pelo IBGE, devendo a União adotar todas
as medidas legais necessárias para viabilizar a pesquisa censitária, inclusive no que se
refere à previsão de créditos orçamentários para a realização das despesas públicas, nos
termos do voto do Ministro Gilmar Mendes, Redator para o acórdão.”
Durante o período de elaboração da proposta orçamentária de 2022, o IBGE encaminhou
ao Ministério da Economia três ofícios acompanhados de Notas Técnicas:

•

Ofício nº 202/2021/PR/IBGE e Nota Técnica de 23 de junho de 2021, com a
manifestação sobre a necessidade de recursos não contemplados pelo limite
disponibilizado na Fase I da elaboração da proposta orçamentária para o Censo
Demográfico 2022 / Processo nº: 18339.100124/2021-71, quando o IBGE identificou que
o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP) estava limitado ao valor de R$
2 bilhões, não permitindo que fosse incluído o valor necessário para a realização do
Censo em 2022, no montante de R$ 2.292.907.087,00;

•

Ofício nº 245/2021/PR/IBGE e Nota Técnica de 09 de agosto de 2021, com as
informações técnicas indicando que o referencial para elaboração da proposta
orçamentária de 2022 - PLOA 2022 – Censo Demográfico Processo nº:
10080.100606/2021-98 de R$ 2 bilhões não atende à execução do Censo em 2022; e

•

Ofício nº 246/2021/PR/IBGE, de 10 de agosto de 2021, informando que o lançamento
da proposta orçamentária de 2022 –PLOA 2022 –Censo Demográfico Processo nº:
10080.100606/2021-98 havia sido realizado no sistema SIOP e que, novamente, não
atendia ao solicitado para a realização do Censo em 2022.

Em 31/08/2021 foi publicada a PLOA 2022 encaminhada pelo Poder Executivo ao
Congresso Nacional onde constou o valor de R$ 2 bilhões para o Censo Demográfico. Na
mesma data da publicação da PLOA o IBGE emitiu nota pública informando que o valor
indicado pelo Poder Executivo era insuficiente e reiterou a necessidade do valor proposto
no Ofício de 09/08/2021.
Instado pelo STF a se manifestar novamente sobre o assunto, apresentando provas
documentais, o IBGE encaminhou ao Departamento de Contencioso da Procuradoria-Geral
Federal da Advocacia-Geral da União o Ofício nº 289/2021/PR/IBGE, de 28/09/2021,
acompanhado de Nota Técnica e anexos com justificativas e provas documentais da
necessidade orçamentária demandada.

Maria Vilma Salles Garcia
Coordenadora Operacional dos Censos
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2015.
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Nota técnica 01/2021
Análise da segurança alimentar no Brasil
Mensuração da segurança alimentar e nutricional
1.1 Arcabouço legal
Em 2010, foram estabelecidas a regulamentação da Lei Orgânica de Segurança
Alimentar e Nutricional - LOSAN e a instituição da Política Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional - PNSAN (Decreto n. 7.272, de 25.08.2010), assim como a incorporação da
alimentação aos direitos sociais previstos na Constituição Federal (Emenda Constitucional n.
64, de 04.02.2010).
A LOSAN1, além de estabelecer a alimentação adequada como direito humano
imprescindível à cidadania, passou a obrigar o poder público a informar, monitorar e avaliar a
sua efetivação. Avançando nessa direção, determina que o conceito de Segurança Alimentar e
Nutricional-SAN deve abranger – além do acesso aos alimentos, conservação da
biodiversidade, promoção da saúde e da nutrição, qualidade sanitária e biológica dos alimentos
e promoção de práticas alimentares saudáveis – a produção de conhecimento e o acesso à
informação (BRASIL, 2006).
A partir do estabelecimento do marco legal para a SAN no Brasil, várias ações foram
promovidas com o objetivo de estruturar um sistema capaz de avaliar e monitorar as várias
dimensões de análises de SAN, como, por exemplo, o acesso à alimentação adequada e
saudável. Dentre estas ações, destaca-se a III Conferência Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional2, que recomenda a realização contínua de pesquisas amostrais de base
populacional relativas ao diagnóstico da SAN no País. Para isto, deve-se utilizar dados e

............................
1

Lei n. 11.346, de 15 de setembro de 2006, que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – Sisan
com vistas a assegurar o direito humano à alimentação adequada. Segundo esta lei, a segurança alimentar e
nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em
quantidade sufi ciente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas
alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e
socialmente sustentáveis.
2
Conferência realizada em Fortaleza, Ceará, no período de 3 a 6 de julho de 2007, sobre o tema “Por um
desenvolvimento sustentável com soberania e segurança alimentar e nutricional”
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indicadores disponibilizados nos sistemas de informação existentes (BRASIL, 2010b), tais
como os dos levantamentos oficiais realizados pelo IBGE.
1.2 Aspectos da mensuração da segurança Alimentar
A identificação e mensuração da SAN possui múltiplas dimensões que refletem
diferentes perspectivas e propósitos de uso. De acordo com Kepple (2010), a primeira
dimensão se relaciona a disponibilidade do alimento que significa a oferta de alimentos para
toda população e depende da produção, importação (quando necessária) e sistemas de
armazenamento e distribuição. A segunda dimensão é o acesso físico e econômico aos
alimentos, que significa a capacidade de obter alimentos em quantidade sufi ciente e com
qualidade nutricional adequada, a partir de estratégias cultural e socialmente aceitáveis, além
de depender da política de preços e da renda familiar. Já a terceira é a utilização biológica dos
alimentos pelo organismo e o aproveitamento dos nutrientes, que é afetado pelas condições
sanitárias nas quais as pessoas vivem e produzem sua comida, portanto, pela segurança
microbiológica dos alimentos e pelos conhecimentos, hábitos e escolhas sociais. Por fim, a
quarta dimensão é decisiva para a definição da situação de Segurança Alimentar (SA) ou
Insegurança Alimentar (IA) das famílias. Trata-se da estabilidade, que implica no grau de
perenidade da utilização, acesso e disponibilidade dos alimentos. Esta dimensão envolve a
sustentabilidade social, econômica e ambiental, e demanda o planejamento de ações pelo
poder público e pelas famílias ante problemas de ruptura do acesso aos alimentos e que
podem ser crônicos, sazonais ou passageiros.
O conceito de SAN é amplo, contendo uma multiplicidade de dimensões e vários
aspectos e possibilidades de análise. Por estas razões, é possível encontrar um vasto conjunto
de indicadores. E, como pontua a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a
Agricultura (Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO), o conceito de SAN
pode variar de acordo com o mandato institucional, esfera e contexto geográfico, área ou setor
e até visão política-ideológica.
Para se acercar desta multiplicidade de aspectos, existem, de acordo com PérezEscamilla e Segall-Corrêa (2008), cinco métodos de análise comumente empregados em
inquéritos nacionais: método da FAO de cálculo da disponibilidade calórica diária per capita;
cálculo da renda mínima para consumo alimentar e não alimentar; cálculo do consumo
alimentar – como os recordatórios quantitativos das últimas 24 horas, frequência de consumo
alimentar ou a quantificação dos gastos familiares com aquisição de alimentos; antropometria
e; escalas psicométricas do acesso familiar aos alimentos, por exemplo, a Escala Brasileira de
3
Insegurança alimentar- EBIA .
Uma vantagem do uso das escalas psicométricas é que elas medem o fenômeno
diretamente a partir da experiência de IA vivenciada e percebida pelas pessoas afetadas. Com
isto, elas captam não só a dificuldade de acesso aos alimentos, mas também a dimensão
psicossocial da IA, tomando os domicílios como unidade de análise. Além disso, podem ser
adaptadas – mediante utilização de metodologias qualitativas – a diferentes contextos
socioculturais locais, sendo sua aplicação e análise relativamente simples (PÉREZESCAMILLA; SEGALL-CORRÊA, 2008).

............................
3

Para informações complementares sobre a EBIA, consultar Segurança alimentar 2004 (2006). Para uma análise
completa das vantagens e desvantagens de cada um dos cinco métodos, consultar as publicações de Pérez-Escamilla
e Segall-Corrêa (2008) e Takagi, Silva e Del Grossi (2001).
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As escalas de medida direta da IA, como a EBIA, fornecem informações estratégicas
para a gestão de políticas e programas sociais porque permitem tanto identificar e quantificar
os grupos sociais em risco de IA quanto os seus determinantes e consequências. Trata-se de
uma ferramenta com excelente relação custo-efetividade que vem sendo usada desde a
década de 1990 em vários países e cuja aplicação e análise demonstraram apresentar
aspectos comuns aos diferentes contextos socioculturais e que representam os graus de
severidade da IA: 1) componente psicológico – ansiedade ou dúvida sobre a disponibilidade
futura de alimentos na casa para suprir as necessidades dos moradores; 2) qualidade dos
alimentos – comprometimento das preferências socialmente estabelecidas acerca dos
alimentos e sua variedade no estoque doméstico; 3) redução quantitativa dos alimentos entre
adultos; 4) redução quantitativa dos alimentos entre as crianças; 5) fome – quando alguém fica
o dia inteiro sem comer por falta de dinheiro para comprar alimentos (COATES, 2006; PÉREZESCAMILLA; SEGALL-CORRÊA, 2008; SWINDALE; BILINSKY, 2006). A partir da percepção
da experiência do domicílio nos últimos 90 dias, a EBIA aponta para um dos seguintes graus
da IA vivida pelas famílias:
Quadro 1 - Descrição dos graus de segurança e insegurança alimentar
Situação de Segurança
Alimentar

Descrição

Segurança alimentar

A família/domicílio tem acesso regular e permanente a alimentos de
qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a
outras necessidades essenciais.

Insegurança alimentar leve

Preocupação ou incerteza quanto acesso aos alimentos no futuro;
qualidade inadequada dos alimentos resultante de estratégias que
visam não comprometer a quantidade de alimentos.

Insegurança alimentar
moderada

Redução quantitativa de alimentos entre os adultos e/ou ruptura nos
padrões de alimentação resultante da falta de alimentos entre os
adultos.

Insegurança Alimentar
grave

Redução quantitativa de alimentos também entre as crianças, ou
seja, ruptura nos padrões de alimentação resultante da falta de
alimentos entre todos os moradores, incluindo as crianças. Nessa
situação, a fome passa a ser uma experiência vivida no domicílio.

Fonte: Brasil, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Nota Técnica DA/SAGI/MDS nº 128/2010:
Relatório da Oficina Técnica para análise da Escala Brasileira de Medida Domiciliar de Insegurança Alimentar. Brasília:
SAGI/DA, 30/08/2010.

A escala brasileira é uma versão adaptada e validada daquela elaborada pelo
Departamento de agricultura dos Estados Unidos (United States Department of Agriculture 4
USDA), em meados da década de 1990 . O processo de validação da EBIA foi conduzido por
grupos de pesquisadores de universidades localizadas nas cinco regiões do País, com
coordenação no Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Estadual de Campinas UNICAMP, e demandou a realização de estudos quali-quantitativos, nas áreas urbanas e rurais
5
das cinco Grandes Regiões do País, entre os anos de 2003 e 2004 .
............................
4

Para informações sobre a escala americana, consultar a publicação Segurança alimentar 2004 (2006) e os artigos de
Radimer e outros (1992), Sampaio e outros (2006) e Pérez-Escamilla e Segall-Corrêa (2008).
5
Estudos realizados com financiamento do Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana da Saúde - OPAS e
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP. Para melhor detalhamento do processo de
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Em 2003, o primeiro uso da EBIA foi propiciado pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, que financiou um conjunto de pesquisas,
mediante projeto coordenado pela UNICAMP, com aplicação de escala para estimar a
prevalência de SA em várias cidades brasileiras. Em 2004, foi incorporada ao suplemento de
segurança alimentar da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios -PNAD/IBGE. Financiado
à época pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, permitindo o
primeiro diagnóstico, no Brasil, de SA e IA com abrangência nacional. No ano de 2006, esse
diagnóstico foi atualizado através do uso da EBIA na Pesquisa Nacional de Demografia e
Saúde da Criança e da Mulher - PNDS, do Ministério da Saúde.
A análise da EBIA é baseada em um gradiente de pontuação final resultante do
somatório das respostas afirmativas a 14 questões. Esta pontuação se enquadra nos pontos de
corte (Tabela 1), que equivalem aos construtos teóricos acerca da SA, conforme apresentados
no Quadro 1.

Tabela 1 - Pontuação para classificação no grau de segurança e insegurança alimentar
dos domicílios, com e sem menores de 18 anos de idade
Pontos de corte para domicílios
Classificação
Com menores de 18 anos
Sem menores de 18 anos
Segurança alimentar
0
0
Insegurança alimentar leve
1–5
1-3
Insegurança alimentar
6–9
4-5
moderada
Insegurança alimentar grave
10 – 14
6-8
Fonte: BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria de Avaliação e Gestão da
Informação. Relatório da oficina técnica para análise da escala de medida domiciliar da insegurança alimentar. Brasília,
DF, 2010c. (Nota técnica, 128).

1.3 - Resultados disponibilizados pelo IBGE
Seguindo os aspectos metodológicos aplicados na Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios - PNAD dos anos de 2004, 2009 e 2013, foi aplicada a Escala Brasileira de
Insegurança Alimentar - EBIA nos domicílios que fizeram parte da amostra da Pesquisa de
Orçamentos Familiares - POF 2017-2018, permitindo a identificação e classificação das
unidades domiciliares de acordo com os graus de severidade com que o fenômeno da IA era
vivenciado pelas famílias residentes no País. Os resultados apresentam as estimativas das
prevalências de segurança alimentar (SA) e dos graus da insegurança alimentar (IA) nos
domicílios brasileiros para data de referência da pesquisa (15 de janeiro de 2018). Assim como
aplicado na PNAD 2013, as 14 questões componentes da EBIA foram introduzidas no
questionário Avaliação das condições de vida (POF 6) da POF 2017-2018.
Os últimos resultados disponibilizados pelo IBGE podem ser consultados na publicação
6
Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017-2018: Análise da Segurança Alimentar no Brasil .

validação da EBIA, consultar as publicações Segurança alimentar 2004 (2006) e Acompanhamento e avaliação da
segurança alimentar de famílias brasileiras (2004) e o artigo de Sampaio e outros (2006).
6
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