
Transferências da União



Escopo da Plataforma +Brasil

Escopo atual do Siconv

Como são executadas as Políticas Públicas?

Pelo próprio governo federal

 Execução direta

 Contratação de bens e serviços

 Descentralização de recursos para outros órgãos federais (TED)

 Compra centralizada e doação para estados e municípios (ex. ônibus escolares)

Transferindo recursos para estados, municípios e organizações da sociedade civil

 Transferências voluntárias

 Transferências obrigatórias

Parcerias com entidades paraestatais (contratos de gestão)

Renúncia fiscal



Transferências fora do SICONV 2014 2015 2016 2017 2018

Transferências Obrigatórias 355 334 337 323 347

Transferências Discricionárias específicas 23 15 17 19 23

Total 378 349 354 342 370

Valores em R$ bilhões. Fonte: SIAFI – jan/2019

Transferências no SICONV* 2014 2015 2016 2017 2018

Valor pactuado 6,3 5,7 7,4 10,8 9,8

Valor desembolsado** 7,1 6,7 7,5 6,0 6,3

% do pactuado no SICONV em relação ao 

que está fora.
1,7% 1,6% 2,1% 3,1% 2,6%

Valores em R$ bilhões. Fonte: SICONV – jan/2019

*No Siconv há transferências discricionárias voluntárias, para OSC e por delegação.

** Os desembolsos são plurianuais, conforme cronograma de desembolso pactuado. 
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MÉDIO e LONGO PRAZO

BRASIL

+ÍNTEGRO

+INTEGRADO

+INOVADOR

+SIMPLES

+EFETIVO

+TRANSPARENTE

CURTO PRAZO

Resultados Esperados

 Reduzir o esforço operacional dos atores

 Reduzir o custo de transação

 Padronização de processos

 Promover o link da execução das políticas 
públicas com o PPA. 

 Melhorar a qualidade do gasto público

 Ampliar a integridade e transparência

 Ampliar eficiência dos processos

 Acelerar a entrega das políticas públicas

 Ampliar a percepção de resultados do Cidadão



FASE I: Até agosto de 2019
 Fundos do Ministério da Justiça  (FUNPEN, Fundo de Segurança Pública) ~ R$ 2,5 Bi/ano
 Sistema de Doações e Equipagem - SIDE (Ministério da Justiça)

 Fundo SINE – Sistema Nacional de Emprego (Ministério da Economia – Secretaria do 
Trabalho) ~ R$ 0,05 Bi/ano

Fase II: Até novembro de 2019
 Convênio de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTIC) ~ R$ 0,004 Bi/ano
 Termo de Compromisso Cultural (Ministério da Cidadania) ~ R$ 0,006 Bi/ano
 Termo de Execução Descentralizada (TED) ~ R$ 109,932 Bi/ano

Fase III: Até fevereiro de 2020
 Recursos de Prognóstico (Ministério da Cidadania) ~ R$ 0,418 Bi/ano
 Lei de Incentivo ao Esporte (Ministério da Cidadania) ~ R$ 0,265 Bi/ano
 Fundo Nacional para Calamidades Públicas (Ministério do Desenvolvimento Regional)

Fase IV: A partir de março de 2020
 Em definição

Transferências que irão se incorporar 
à nova Plataforma



Evolução da                      em números*

HOJE

2,58%
Ago/2019

3,25%
Nov/2019

32,19%
Fev/2020

32,38%

9,8 bi

*Estimativa mínima

2022

100%

122,98 bi122,29 bi12,35 bi 379,8 bi



Benefícios

+ Avaliação automatizada das prestações de contas

+ Comunicação com a sociedade e entes da federação

+ Rastreabilidade e menor custo de controle

+ Otimização dos gastos de recursos públicos

+ Gestão de riscos

+ Transparência na execução de políticas públicas

+ Monitoramento digital das políticas públicas com 

fortalecimento do controle social

+ Integridade das informações

+ Qualificação da força de trabalho

+ Atualização tecnológica

+ Resultados para a sociedade por meio do fortalecimento da 

governança e da gestão pública



Boas Práticas

Serão divulgados, no âmbito das ações da Rede

+Brasil, os avanços na melhoria da capacidade

institucional dos órgãos e entidades e as boas

práticas que forem implementadas, testadas e

que já apresentam bons resultados, podendo

formar um banco de práticas de excelência na

gestão de instrumentos que operam na

Plataforma +Brasil para que sejam aplicadas por

outras organizações públicas como solução para

situações semelhantes.

Diretrizes

+Integridade nas
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I - Comprometimento da alta administração na disseminação da

cultura da integridade no âmbito da esfera de sua atuação,

estimulando os agentes públicos a atuarem em consonância com

valores, regras, mecanismos e procedimentos instituídos no

programa de integridade institucional;

II – Transparência ativa na execução das políticas públicas, de forma

a possibilitar rastreabilidade das informações processadas e

intensificar o controle social da Administração Pública;

III - Abordagem institucional para a gestão de riscos que inclua a

avaliação periódica dos riscos para a integridade pública;

IV – Compartilhamento de conhecimentos, experiências e boas

práticas na implementação do programa institucional de integridade.

Base legal: Portaria CGU nº 57, de 04 de janeiro de 2019 e Portaria ME nº 239, de 23 de maio de 2019 que

instituiu o Programa de Integridade do Ministério da Economia denominado Prevenir.



Automatização das prestações de contas 
Base legal: Com a publicação da Instrução Normativa Interministerial MP/MF/CGU nº 5, de 6/11/18 e, posteriormente, da Instrução

Normativa Interministerial ME/CGU Nº 1, de 14/2/2019, que, com base na metodologia de avaliação de riscos, traz critérios, regras,

diretrizes e parâmetros para aplicação do procedimento automatizado de análise de prestações de contas, a autoridade máxima do órgão

ou entidade define seu apetite ao risco, e o sistema informatizado informa se a aprovação da prestação de contas poderá ser

automatizada, ou seja, sem análise humana.

 Analisando o atuais dados existentes no módulo do SICONV da Plataforma +Brasil, observou-se que:

 Atualmente existem 10.985 instrumentos em fase de análise de prestação de contas no módulo SICONV da Plataforma +Brasil
num processo de trabalho tradicional, que geralmente leva 3 meses de esforço por parte da força de trabalho envolvida;

 Com apenas um servidor com o cargo de agente administrativo a um custo de remuneração média mensal na ordem de R$
7.000,00, ou seja R$ 21.000,00 em três meses. Mas que na realidade a equipe é formada tradicionalmente por um agente
administrativo ou um analista contador e um chefe de área que aprova o parecer final;

 e que 60% dos instrumentos, ou seja, 6.591 instrumentos em fase de prestação de contas no módulo SICONV da Plataforma
+Brasil poderiam ser analisados de forma automatizada e sem análise humana em até 20 minutos fazendo uso da
metodologia de análise de riscos, e a aplicação de recursos tecnológicos de machine learning (Inteligência Artificial), onde essa
evolução permitirá, de forma segura e sistematizada, reduzir em 60% o atual estoque de prestação de contas que ainda
aguardam análise em todos os órgãos da APF;

 Concluiremos em uma redução significativa da força de trabalho envolvida com uma economia em três meses na ordem de
R$ 138.411.000,00.

Com essa contextualização, observa-se

que ainda ficarão 40%, ou seja, 4.394

instrumentos para análise tradicional de

prestação de contas com a necessidade de

envolvimento físico da força de trabalho.

Mas, é importante registrar que para todos

os novos instrumentos sempre serão

adotados a mesma metodologia, ou seja,

60% serão analisados de forma

automatizada.

Com essa nova funcionalidade no Módulo SICONV, da

Plataforma +BRASIL, de forma simplificada, será reproduzida a

ação do gestor na análise de prestações de contas, com

redução do custo em relação à análise detalhada, otimização

de tempo e redução da carga operacional, e principalmente:

 redução do passivo de prestação de contas do governo

federal; integridade das informações de prestação de contas;

redução no prazo de análises da prestação de contas; e

redução substancial da carga operacional dos órgãos

concedentes.


