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 determinar a pertinência e alcance dos objetivos, a eficiência, 
efetividade, impacto e sustentabilidade (OCDE) 

 

mecanismo de melhoria no processo de tomada de decisão, a fim de 
garantir melhores informações, sobre as quais eles possam 
fundamentar suas decisões e melhor prestar contas sobre as políticas 
públicas (Ala-Harja e Helgason)  

 

“avaliação ainda não logrou um papel significativo ou estratégico 
dentro do trabalho de desenhar e implementar estratégias, 
programas ou projetos” (Mokate) 

 

 

 

 

AVALIAR: forma de mensurar ou atribuir valor da política 



“...apesar do reconhecimento da avaliação como importante 
ferramenta, ela não se converteu em um processo indispensável que 
tome parte do processo de gestão (Cotta e Garcia) 

 

 avaliação de políticas públicas é o conjunto de procedimentos 
técnicos para produzir informação e conhecimento para o desenho, 
implementação e validação ex-post (Jannuzzi) 

 

avaliação de políticas públicas sob a ótica orçamentária tem como 
objetivo principal fornecer subsídios para a boa alocação de recursos 
no orçamento, visando aprimorar a qualidade do gasto público 
(Oliveira, Sertã e Piletti) 

 

 

 

AVALIAR: forma de mensurar ou atribuir valor da política 



A necessidade de avaliação de programas se mantém e tende a crescer! 
Papel de destaque nas reformas do setor público 

 
 

Priorização 
($ escassos) 

Insatisfação 
com 

programas 
existentes 

Demanda 
pela 

Avaliação da 
efetividade 

de Programas 



Accountability (responsabilidade, ética e transparência):  

- estabelecer elementos para julgar e aprovar decisões, ações e seus 
resultados (centro de governo: servidores e políticos) 

 

Propor algo:  

- melhorarias e desenvolvimento da intervenção estatal na realidade 
 

Legitimar:  

- democratização da atividade pública e incorporação de demandas e de 
grupos sociais 

 

Fortalecimento Institucional:  

- Aprendizado, retroalimentação e  fortalecimento institucional 

 

 

 

 

 

FINALIDADES DA AVALIAÇÃO: políticas, programas e projetos 



Questões/Políticas 

Avaliadores 
Tomadores de 

Decisão 

Input dos 
“consumidores” Análises técnicas 

TEORIA  
DO PROGRAMA 

Interação (“negociação”) 

Backward 
Mapping 



Avaliação ex ante: guia prático / lista de critérios, metas e indicadores 
– conexão PPA e com Planos Setorial e Nacional 

 

- Formulação e inserção do problema na agenda para tomada de decisão: 
alternativas, riscos, limitações,  benefícios (imediatos, médio e longo prazo),  
custos (LRF - no exercício + 2  e ideal - horizonte de até 10 anos), demanda  
ou ganho estimado e potencial (base line), sustentabilidade e arranjos 
institucionais (Executivo) 

 

- Legitimação e discussão com “stakeholders”, debates dos instrumentos e das 
medidas legislativas, transparência da avaliação, “dar luz” às estimativas dos 
custos, impactos e benefícios da política e contrapor a proposta  (Legislativo 
e sociedade) 

- Vide Reforma da Previdência e Novo Fundeb 

 

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO: “arranjo institucional” 



 

Avaliação intermediária:  
- Implementação, gestão e desenvolvimento do programa, gerenciamento de 

riscos e de resultados, revisões, transparência e controle social (Executivo) 

- Acompanhamento e fiscalização:   (Legislativo, TCU e sociedade) 
 

Avaliação ex post: “feedback” 
- Avaliação política e o julgamento geral do programa: eficácia, resultados X 

objetivos  (Executivo e Legislativo) 

 - Instrumentos: contas do governo, relatórios de avaliação dos 
programas/setores, achados de fiscalizações e meta avaliações, revisões 
(“spending review” )  

– vide Plano de Redução Gradual de Incentivos e Benefícios Federais de 
Natureza Tributária (PL 3203/2021), conforme EC 109/21 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2178806  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO: “arranjo institucional” 



- Relevância: Value For Money de programas ou de políticas públicas  

- Produzir evidências, compilar dados e sistematizar estudos que 

contribuam para o aperfeiçoamento das políticas (documentos) 

- documento-síntese em linguagem orçamentária, de forma a subsidiar 

os atores relevantes (CMO, Relatores, Comissões Permanentes, 

parlamentares-chave). Vide Notas, Monitor Fiscal, Raio X, Orçamento em Foco 

- Promover debates e discussões (seminários, audiências públicas) 

 

Como fazer “avaliação orçamentária” no Legislativo? 



- Avaliação “intermediária/ ex post”: 15 e 16 /10/2014 Seminário 

“Previdência Social Brasileira: Desafios para a Garantia de Proteção Social 

com Sustentabilidade” 

https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/noticias/seminario-da-previdencia-social-brasileira-outubro-de-2014 

  

- Antecipação da Discussão da Reforma da Previdência (ECL Nº 103, DE 12/11/2019) 

Notícia: “Promovido pela Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara 
dos Deputados, o evento vai discutir a sustentabilidade dos regimes previdenciários no 
contexto de envelhecimento populacional, da proteção a idosos e pessoas com deficiência, 
do alto nível de aposentadorias por invalidez e da pressão social pelo fim do fator 
previdenciário”     

 

 

 

Experiências de “avaliação orçamentária” no Legislativo? 
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- Avaliação “ex post”: 10/09/2015 “primeiro spending review” da CMO 

Alternativas para o Ajuste Fiscal - 47 Medidas para redução do déficit no PLOA 

2016: Emergenciais e de Longo Prazo https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-

uniao/estudos/2015/estc03-2015 

- ofereceu subsídios e alternativas para reduzir o déficit: do orçamento de 2016 e 

outras de ordem estrutural com efeito de longo prazo.  

- 17 medidas emergenciais e 30 medidas estruturais (indicando as medidas 

legislativas que subsidiaram as decisões políticas). Ajuste fiscal sob a ótica da 

redução das despesas orçamentárias: discricionárias (diárias, passagens, locação) ou 

obrigatórias(auxílio moradia, subsídios, previdência, seguro defeso, auxílio doença) 

 

 

Experiências de “avaliação orçamentária” no Legislativo? 
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- Avaliação “ex ante”: 08/2016  Teto de Gastos – PEC 241/16 Subsídios à discussão e ao 

Substitutivo do Teto de Gastos/Novo Regime Fiscal  

- https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2016/EstudoTcnicon122016versao21ago_publicado.pdf 

- https://www.youtube.com/watch?v=DJTZLxbE5b0 

- Subsídios à revisão orçamentária e  do Teto de gastos (2019 – 21) 

- https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2018/et-25-2018-projecoes-orcamentarias-cenarios-para-2019-

2023-no-contexto-de-tetos-de-gastos 

- https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2020/estudo-tecnico_35_conof_cd_previdencia-e-teto-gastos-

final-1 

- https://oglobo.globo.com/economia/consultoria-da-camara-apresenta-proposta-de-mudanca-no-teto-de-gastos-24827963  

https://valor.globo.com/brasil/coluna/consultores-sugerem-flexibilizar-teto-em-4-anos.ghtml 

 

 

 

 

Experiências de “avaliação orçamentária” no Legislativo? 
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- Avaliação “ex ante/post”: 09/2017 Universalização, Qualidade e Equidade 

na Alocação de Recursos do FUNDEB: Proposta de Aprimoramento para a 

Implantação do Custo Aluno Qualidade (CAQ)  

- https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/55a-legislatura/pec-015-15-

torna-permanente-o-fundeb-educacao/documentos/outros-documentos/estudo-da-consultoria-de-orcamento-da-camara-

dos-deputados 

- https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2021/et-15_2021-complementacao_vaat_fundeb-2021-v2 

- https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2017/et-24-2017-univers-qualidade-equidade-fundeb 

- https://download.inep.gov.br/publicacoes/diversas/financiamento_da_educacao/custo_aluno_qualidade_caq.pdf 

Experiências de “avaliação orçamentária” no Legislativo? 
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- Avaliação “ex post”: 10/2017 Programa Minha Casa Minha Vida: subsídios 

para avaliação os planos e orçamentos da política pública 

https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2017/Est_Tec_Conj_20171016_PMCMV.pdf 

     Informativo MCMV:  https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/533710 

        66º Fórum Nacional de Habitação e Interesse Social 21-23/08/2019  https://www.sympla.com.br/66-

forum-nacional-de-habitacao-e-interesse-social__452495 

- Avaliação “ex post”: 09/2017 Seguro Rural 

https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2017/et25-2017-seguro-rural 

 

 

Experiências de “avaliação orçamentária” no Legislativo? 
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- Avaliação: 2018 e 2019 

• PEC 439/18 (junho 2018) controle das despesas obrigatórias para o 
cumprimento da Regra de Ouro e aprimora o regime fiscal atual, cria ainda o 
Spending Review 

• PEC 186/19 PEC Emergencial / Pacto Federativo 

• https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2019/estudo-
tecnico-50-2019-pec-186_-2019xpec-439_2018-_-dia-03-dezembro_revisao-
final 

• https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2021/nota-tecnica-
_7-2021_-pec-186_auxilio-emergencial-2021-02_03_versao-preliminar 

 

 

Experiências de “avaliação orçamentária” no Legislativo? 
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- Avaliação 09/2021   Pec dos Precatórios - PEC 23/2021 – Subsídios à discussão e 

levantamento de informações e de cenários 
 

https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2021/copy_of_NT50_PEC23.pdf 

https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2021/nota-informativa-pec-23-aprovada-sf_-versao-
final 

Audiência Pública no Senado 

https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaoaudiencia?id=22275 

Matérias 

https://valor.globo.com/politica/noticia/2021/11/16/pec-cria-bola-de-neve-de-r-580-bi-em-precatrios-no-pagos-
estima-consultoria-da-cmara.ghtml 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/pec-cria-bola-de-neve-de-r-580-bi-em-precatorios-nao-pagos-
estima-consultoria-da-camara.shtml 
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- Avaliação “intermediária e ex post”: 2018 e 2019  Observatório da 

Intervenção Federal no Rio de Janeiro 

http://olerj.camara.leg.br/estudos-e-pesquisas 

http://olerj.camara.leg.br/estudos-e-pesquisas/EstudoTecnico11_2018SeguranaPblica2018.pdf 

A crise na segurança pública brasileira e a intervenção federal no rio de janeiro:  aspectos fiscais e 

estruturais 

 

 

Experiências de “avaliação orçamentária” no Legislativo? 
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Anexos 

Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira - CONOF 

- Fundeb 

- MCMV 

- Plano de Intervenção do RJ 

- Pronatec 



Fundeb 

Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira - CONOF 



NOVO FUNDEB – Visão Geral 

20 

Dez.2016 

27 FUNDOS NO ÂMBITO DOS ESTADOS E DF 

 Receitas integrantes: 20% de uma cesta de impostos de arrecadação 

própria de Estados e Municípios e por repartição de receitas; 

 FPE, FPM, IPI-exp, ICMS, IPVA, ITCMD, ITR; 

 Subvinculação do piso constitucional (aplicação de 25% de impostos) de Estados 

e Municípios em educação; 

 Distribuição intraestadual: proporcionalmente ao número de matrículas 

ponderadas; 

 Complementação da União: assegura, nacionalmente, valor/aluno mínimo 

(função redistributiva e supletiva, art. 211, §1º, da CF); 



NOVO FUNDEB 

21 

Dez.2016 

FUNDEB: PONDERADORES DE MATRÍCULAS 

 Ajusta a demanda a ser atendida pelas redes de ensino em função de suas características 

(matrículas equivalentes); 

 Permite diferenciação de valor/aluno na distribuição de recursos dentro da rede de ensino; 

FUNDEB 2007-2020 NOVO FUNDEB 

 Fatores de ponderação de etapas, 
modalidades, duração de jornada e 
tipos de estabelecimento de ensino: 
 Anos iniciais do ensino 

fundamental urbano: 1,0; 
 Creche em tempo parcial: 1,2; 
 Educação especial: 1,2; 
 Ensino médio em tempo integral: 

1,3; 
 Anos iniciais do ensino fundamental 

no campo: 1,15; 

 Fatores de ponderação de etapas, 
modalidades, duração de jornada e 
tipos de estabelecimento de ensino: 

 Novos indicadores:  
 nível socioeconômico dos educandos;  
 disponibilidade de recursos; 
 utilização do potencial de arrecadação 

tributária; 

 

 



NOVO FUNDEB – MECANISMO REDISTRIBUTIVO 

22 

Dez.2016 

Equalização do valor anual/aluno (VAA) 

FUNDEB 2007-2020 NOVO FUNDEB Finalidade 

1. Fundeb-Estados: 

VAAF 

1. Fundeb-Estados: 

VAAF(*) 
Equalização intraestadual:  

VAAF-Estadual 

2. Complementação 

VAAF 

2. Complementação 

VAAF(*) 
Equalização por Estado: 
VAAF-MIN 

 
3. Complementação 

VAAT 

Equalização por rede de 
ensino: VAAT-MIN 

 
4. Complementação 

VAAR  

Evolução de indicadores 
de atendimento e 
aprendizagem com 
redução de desigualdades 

(*) Novos indicadores e ponderadores de matrículas 



NOVO FUNDEB – FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (2021) 
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Dez.2016 

 
(1) impostos não integrantes de Estados e Municípios: IPTU, ISS, ITBI, IRRF, IOF; 
(2) não considera recursos dos royalties e participações especiais do petróleo. 

FONTE R$ milhão %

FUNDEB 179.594,9  62,0   

Contribuição de Estados e Municípios 160.352,5  55,3  

Complementação-VAAF 16.035,3    5,5    

Complementação-VAAT 3.207,1      1,1    

DEMAIS 110.136,8  38,0   

5% de impostos integrantes do Fundeb 40.088,1    13,8  

25% de impostos não integrantes do Fundeb 49.124,1    17,0  

Contribuição do salário-educação 12.554,7    4,3    

Programas federais de distribuição universal 8.369,8      2,9    

TOTAL 289.731,6  100   



NOVO FUNDEB – Parâmetros 
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FUNDEB: PARÂMETROS DE DISTRIBUIÇÃO 

FUNDEB 2007-2020 NOVO FUNDEB 

VAAF 

Receitas integrantes + Complem. VAAF

Matrículas ponderadas
 

VAAF(*) 

Receitas integrantes + Complem. VAAF

Matrículas ponderadas (∗)
 

 
VAAT 

Receitas integrantes + Complem. VAAF + 𝐃𝐞𝐦𝐚𝐢𝐬 𝐫𝐞𝐜𝐞𝐢𝐭𝐚𝐬

Matrículas ponderadas (∗)
 

 
VAAR 

 Indicadores de atendimento e aprendizagem com 
redução das desigualdades 

(*) Novos indicadores e ponderadores de matrículas 



NOVO FUNDEB – % por Modalidade 
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NOVO FUNDEB – % por Modalidade 
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NOVO FUNDEB: VALORES ESTIMADOS 

NOVO FUNDEB Finalidade 2021 (R$ bi) 2026 (R$ bi) 

1. Fundeb-Estados 

VAAF(*) 
Distribuição 
intraestadual 

 160,4  160,4 

2. Complementação 

VAAF(*) 
Equalização por 

Estado 
10% 16,0 10% 16,0 

3. Complementação 

VAAT 
Equalização por 
rede de ensino 

2% 3,2 10,5% 16,8 

4. Complementação 

VAAR  
Incentivo a 
resultados 

  2,5% 4,0 

COMPLEMENTAÇÃO TOTAL 12% 19,2 23% 36,8 
 



NOVO FUNDEB – Complem-VAAT 10,5% 
 redes de ensino beneficiadas 
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UF n compl_vaat matrículas
 valor/aluno

acréscimo 

AC 15       142.665.181       85.240         1.673,70      

AL 85       610.471.520       381.509       1.600,15      

AM 56       812.594.397       585.603       1.387,62      

AP 11       61.122.997         72.037         848,50         

BA 390    2.701.106.299    1.819.891    1.484,21      

CE 183    2.000.679.387    1.323.246    1.511,95      

DF

ES 68       434.395.678       436.119       996,05         

GO 126    409.815.502       424.963       964,36         

MA 144    1.661.440.912    875.105       1.898,56      

MG 536    1.114.529.765    1.230.802    905,53         

MS 57       147.576.546       172.892       853,58         

MT 82       165.056.167       235.234       701,67         

PA 108    1.716.461.549    1.061.449    1.617,09      

PB 204    699.450.613       423.188       1.652,81      

PE 175    1.226.441.392    982.687       1.248,05      

PI 191    711.013.057       476.136       1.493,30      

PR 275    544.190.031       651.155       835,73         

RJ 62       456.515.225       653.136       698,96         

RN 144    469.089.200       322.567       1.454,24      

RO 22       26.075.571         62.623         416,39         

RR 8         13.977.653         60.147         232,39         

RS 41       36.206.712         86.274         419,67         

SC 144    238.877.547       409.631       583,15         

SE 61       200.356.826       203.842       982,90         

SP 95       148.950.927       359.592       414,22         

TO 68       87.952.255         112.382       782,62         

total 3.351 16.837.012.909  13.507.445 1.246,50      



Minha Casa Minha Vida 

Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira - CONOF 



PROGRAMA MCMV 
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 Política Fiscal com objetivo: 

 Reduzir o déficit habitacional 

 Aquecer economia de forma anticíclica em crise 

 Viabilizar investimentos na construção civil 

 Questão Habitacional 

 Ônus com aluguel, moradias precárias e adensadas e em áreas não 

regularizadas   

 Carência de infraestrutura básica 



QUESTÃO HABITACIONAL 

30 
Fonte: Informativo Avaliação MCMV – CONOF/CD e CONORF/SF 
https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2017/InformativoAvaliacaoPoliticasPublicasPMCMV_WEB.pdf 

https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2017/InformativoAvaliacaoPoliticasPublicasPMCMV_WEB.pdf
https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2017/InformativoAvaliacaoPoliticasPublicasPMCMV_WEB.pdf
https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2017/InformativoAvaliacaoPoliticasPublicasPMCMV_WEB.pdf
https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2017/InformativoAvaliacaoPoliticasPublicasPMCMV_WEB.pdf
https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2017/InformativoAvaliacaoPoliticasPublicasPMCMV_WEB.pdf


QUESTÃO HABITACIONAL 
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Fonte: Informativo Avaliação MCMV – CONOF/CD e CONORF/SF 
https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2017/InformativoAvaliacaoPoliticasPublicasPMCMV_WEB.pdf 

https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2017/InformativoAvaliacaoPoliticasPublicasPMCMV_WEB.pdf
https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2017/InformativoAvaliacaoPoliticasPublicasPMCMV_WEB.pdf
https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2017/InformativoAvaliacaoPoliticasPublicasPMCMV_WEB.pdf
https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2017/InformativoAvaliacaoPoliticasPublicasPMCMV_WEB.pdf
https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2017/InformativoAvaliacaoPoliticasPublicasPMCMV_WEB.pdf


CUSTOS EXPLÍCITOS MCMV 

32 
Fonte: Informativo Avaliação MCMV – CONOF/CD e CONORF/SF 
https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2017/InformativoAvaliacaoPoliticasPublicasPMCMV_WEB.pdf 

Dez.2016 

https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2017/InformativoAvaliacaoPoliticasPublicasPMCMV_WEB.pdf
https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2017/InformativoAvaliacaoPoliticasPublicasPMCMV_WEB.pdf
https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2017/InformativoAvaliacaoPoliticasPublicasPMCMV_WEB.pdf
https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2017/InformativoAvaliacaoPoliticasPublicasPMCMV_WEB.pdf
https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2017/InformativoAvaliacaoPoliticasPublicasPMCMV_WEB.pdf


Gastos LOA 2019 

33 Fonte: Raio X Orçamento 2019 

R$ 5,2 

Saneamento 
 R$ 447 milhões 

Mobilidade Urbana 
 R$ 361 milhões 



MCMV E ORÇAMENTO DA UNIÃO 

34 

 R$ 92,3 bilhões pagos de 2009 a agosto de 2019 

  70,6% para o FAR 

 2015: R$ 20,7 bilhões X 2018: R$ 4,5 bilhões (pagos) 

Até 2016 

Programa Minha Casa Minha Vida (2009 a agosto 2019)
R$ BILHÕES

Ações Orçamentárias
Pagamentos 

Totais
00AF - INTEGRALIZACAO DE COTAS AO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR 65,14                 

00CW - SUBVENCAO ECON. DEST.  IMPLEMENT. DE PROJ. DE INTERESSE SOCIAL EM ÁREAS  URBANAS 15,29                 

00CX - SUBVENCAO ECON. DEST. IMPLEMENT. DE PROJ. DE DE INTERESSE SOCIAL EM ÁREAS RURAIS 5,80                   

00CY - TRANSFERENCIAS AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FDS 2,94                   

0E64 - SUBVENCAO ECON. DEST. A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL CIDADES COM MENOS DE 50.000 HAB 3,14                   

TOTAL 92,30           
Fonte: Siafi



MCMV E ORÇAMENTO DA UNIÃO 

35 
Fonte: Informativo Avaliação MCMV – CONOF/CD e CONORF/SF 
https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2017/InformativoAvaliacaoPoliticasPublicasPMCMV_WEB.pdf 

 Faixa de Renda e Ações Orçamentárias 

Até 2016 

https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2017/InformativoAvaliacaoPoliticasPublicasPMCMV_WEB.pdf
https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2017/InformativoAvaliacaoPoliticasPublicasPMCMV_WEB.pdf
https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2017/InformativoAvaliacaoPoliticasPublicasPMCMV_WEB.pdf
https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2017/InformativoAvaliacaoPoliticasPublicasPMCMV_WEB.pdf
https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2017/InformativoAvaliacaoPoliticasPublicasPMCMV_WEB.pdf


APERFEIÇOAMENTOS MCMV 
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Fonte: Informativo Avaliação MCMV – CONOF/CD e CONORF/SF 
https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2017/InformativoAvaliacaoPoliticasPublicasPMCMV_WEB.pdf 

https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2017/InformativoAvaliacaoPoliticasPublicasPMCMV_WEB.pdf
https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2017/InformativoAvaliacaoPoliticasPublicasPMCMV_WEB.pdf
https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2017/InformativoAvaliacaoPoliticasPublicasPMCMV_WEB.pdf
https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2017/InformativoAvaliacaoPoliticasPublicasPMCMV_WEB.pdf
https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2017/InformativoAvaliacaoPoliticasPublicasPMCMV_WEB.pdf


Saneamento e Mobilidade Urbana 
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 Saneamento: R$ 15 bilhões (pagos de 2009 a agosto de 2019) 

  Urbanismo: R$ 13 bilhões (pagos de 2009 a agosto de 2019) 

Até 2016 

R$ BILHÕES
Pagamentos 

Totais

1295 DESCENTRALIZACAO DOS SISTEMAS DE TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO 3,87

2029 DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL 2,04

2054 PLANEJAMENTO URBANO 4,91

6001 APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO DE MUNICIPIOS DE PEQUENP PORTE 0,43

6002 APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO DE MUNICIPIOS DE MEDIO PORTE 0,16

9989 MOBILIDADE URBANA 0,17

DEMAIS 1,46

13,04

0122 SERVICOS URBANOS DE AGUA E ESGOTO 3,62

1128 URBANIZACAO, REGULARIZACAO FUNDIARIA E INTEGRACAO DE ASSENTA 1,88

1138 DRENAGEM URBANA E CONTROLE DE EROSAO MARITIMA E FLUVIAL 1,03

2068 SANEAMENTO BASICO 5,59

8007 RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 0,03

DEMAIS 2,95

15,09

TOTAL 28,14

Saneamento

Subtotal Saneamento

Programa Governo

Subtotal Urbanismo

Urbanismo



OBRAS PARADAS 

38 Fonte: CNI, Infra 25, de 2018 
https://www.conjur.com.br/dl/estudo-cni-grandes-obras-paradas.pdf 

 11,8% do MCMV 

 10,4% em Saneamento 

Número de obras financiadas pelo FGTS paralisadas ou atrasadas 

Número de obras financiadas pelo OGU paralisadas 
• Habitação: 102 projetos 
• Saneamento e Água: 55 projetos 

https://www.conjur.com.br/dl/estudo-cni-grandes-obras-paradas.pdf
https://www.conjur.com.br/dl/estudo-cni-grandes-obras-paradas.pdf
https://www.conjur.com.br/dl/estudo-cni-grandes-obras-paradas.pdf
https://www.conjur.com.br/dl/estudo-cni-grandes-obras-paradas.pdf
https://www.conjur.com.br/dl/estudo-cni-grandes-obras-paradas.pdf
https://www.conjur.com.br/dl/estudo-cni-grandes-obras-paradas.pdf
https://www.conjur.com.br/dl/estudo-cni-grandes-obras-paradas.pdf
https://www.conjur.com.br/dl/estudo-cni-grandes-obras-paradas.pdf
https://www.conjur.com.br/dl/estudo-cni-grandes-obras-paradas.pdf
https://www.conjur.com.br/dl/estudo-cni-grandes-obras-paradas.pdf


Plano de Intervenção do RJ 

Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira - CONOF 



 Decreto 16 de fevereiro de 2018 

Princípios, Crenças e Valores: complementariedade, cooperação, efetividade, 
excelência técnica, integração, interoperabilidade, liderança situacional, respeito à 
diversidade e à dignidade da pessoa humana 

Raízes:  

- Crime: Crime Organizado (CV) na década de 70, escalada do tráfico de drogas 
internacional (cartéis), governos populistas, desorganização urbana. Surgimento das 
milícias em 2008 (extorção transporte alternativo, distribuição de gás, TV a cabo e 
“segurança” no comércio). 

- Participação das Forças Armadas GLO e Grandes Eventos: Operação Arcanjo 
(Penha e Alemão 2010 e 2012); Operação são Francisco (2014 e 2015); grandes eventos 
de 2013 a 2016. 

- Crise política, moral e econômica:   corrupção da máquina estatal, gestão ineficaz, 
fraudulenta e irresponsável, insolvência, com reflexos sócios econômicos e segurança. 
Perda de comando das corporações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENÇÃO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO: Plano de Intervenção 



INTERVENÇÃO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO: Plano de Intervenção 



Diagnóstico estratégico:  

- Ambiente externo: vigência do estado de direito, cobertura da mídia, aporte 
financeiro da União, credibilidade das Forças Armadas, integração com órgãos segurança. 

- Ameaças: atuação da criminalidade organizada, obsolescência dos equipamentos OSP, 
insuficiência de recursos, desorganização urbana e baixa eficiência dos serviços 
essenciais, atraso no pagamento de salários, aumento da violência durante a intervenção, 
manigfestações e baixa credibilidade dos OSP. 

- Ambiente interno (pontos fracos):   estrutura de logística inadequada nos OSP. 
Baixa eficácia dos OSP, deficiência na gestão de recursos humanos, materiais e na 
qualificação; desorganização institucional e falta de integração, coordenação e 
cooperação entre os OSP. 

 

 

 

 

 

 

INTERVENÇÃO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO: Plano de Intervenção 



Objetivos Estratégicos:  

 

 

 

 

 

 

INTERVENÇÃO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO: Plano de Intervenção 



Objetivos Estratégicos:  

 

 

 

 

 

 

INTERVENÇÃO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO: Plano de Intervenção 
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INTERVENÇÃO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO: Plano de Intervenção 
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INTERVENÇÃO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO: Plano de Intervenção 



 

 

 

 

 

 

INTERVENÇÃO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO: Plano de Intervenção 



Pronatec 

Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira - CONOF 

Apresentação com base avaliação e discussão no Senado Federal, do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da 
União 



Legislação PRONATEC 

• Art. 205 da CF; 

• Arts. 39 e 40 da LDB (Lei nº 9.394/1996, e alterações) ; 

• Decreto nº 8.268/2014 

• “ensino técnico” a que se refere a terminologia “Pronatec” abrange mais 
propriamente as outras duas categorias listadas na LDB: 1) os cursos de 
“educação profissional técnica de nível médio”; e 2) os de “formação inicial e 
continuada ou qualificação profissional” 

• Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024, instituído pela Lei nº 13.005/2014 

56 



OBJETIVOS DO PRONATEC 

• Fomentar e apoiar a expansão da rede física de atendimento da educação 
profissional e tecnológica; 

• Ampliar e diversificar a oferta de educação profissional e tecnológica gratuita no 
país; 

• Integrar programas, projetos e ações de formação profissional e tecnológica; e 

• Democratizar as formas de acesso à educação profissional e tecnológica para 
públicos diversos. 

57 



OBJETIVOS DO PNE X PRONATEC 

 Plano Nacional de Educação - PNE 

• Meta 10: prevê, ao final de dez anos, a oferta de, no mínimo, 25% das matrículas 
de educação de jovens e adultos (EJA), nos ensinos fundamental e médio, na 
forma integrada à educação profissional 

 

• Meta 11: triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, 
assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento 
público 

 

58 



Educação Profissional – comparação internacional 

59 



Dados Estatísticos do PRONATEC 

    Neri 2012, jovens de 15 a 29 anos que nunca frequentaram educação 
profissional: 

•  63,83% não o fizeram por falta de interesse 

• 18,25% por falta de recursos financeiros 

• 12,95% por falta de oferta 

• 4,97% por outros motivos 

60 



Dados Estatísticos do PRONATEC 

    Pesquisa IBOPE/CNI, jovens de 15 a 29 anos que nunca frequentaram educação 
profissional: 

•  40% por falta de tempo para estudar 

• 26% por falta de recursos financeiros 

• 22,% por falta de interesse 

• 4% por outros motivos 

61 



Dados Estatísticos do PRONATEC 

    Pesquisa IBOPE/CNI 

•  90% concordam “quem faz curso de educação profissional tem mais 
oportunidades no mercado de trabalho do que os que não fazem nenhum curso”; 

• 74% dos participantes avaliaram que “o aluno de um curso profissional é bem ou 
razoavelmente preparado para o mercado de trabalho”; 

• 82% concordaram total ou parcialmente que “as pessoas que têm um certificado 
de qualificação profissional têm salários maiores do que aquelas que não têm um 
certificado”. 

62 



Dados Estatísticos do PRONATEC 

    Censo Escolar, 2014-2015: 

•  queda nas matrículas da educação profissional de nível técnico: 1.886.167 para 
1.826.289 

• EJA, houve crescimento da integração no nível fundamental, passando de 2,5% 
para 7,7% 

• nível médio houve queda de 3,3% para 3% no mesmo período 
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Dados Estatísticos do PRONATEC 
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INICIATIVAS (AÇÕES) DO PRONATEC 

• Expansão da Rede Federal – criar novas unidades e ampliar IF e escolas 

• Brasil Profissionalizado – construção, reforma e ampliação das redes estaduais 
de ensino profissional e técnico 

• Acordo de gratuidade do Sistema “S” - ampliação da aplicação dos recursos do 
Sistema S, recebidos da contribuição compulsória, em vagas gratuitas. 

• Bolsa-Formação - Expansão da oferta de cursos técnicos e FIC, utilizando a 
infraestrutura das unidades de ensino existentes. 

• E-Tec - Oferta de cursos a distância para alcançar públicos não atendidos por 
unidades de ensino presencial. 
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LINHAS DE AÇÕES (SOCIAL) DO PRONATEC 

66 



Execução Orçamentária e Financeira do PRONATEC 
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Execução Orçamentária e Financeira do PRONATEC 
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Execução Orçamentária e Financeira do PRONATEC 

69 

PRONATEC (tipo de gasto)
Pago+RAP Pago 

2011

Pago+RAP 

Pago 2012

Pago+RAP 

Pago 2013

Pago+RAP 

Pago 2014

Pago+RAP 

Pago 2015

Pago+RAP 

Pago 2016

Pago+RAP 

Pago 2017

Pago+RAP 

Pago 2018

Bolsa-Formação (1) 2.596 3.639 2.491 2.055 355 229

Oferta de Curso na Modalidade à Distância (2) 18 36 22 3 0 0

Reestruturação Física - Rede Pública Federal (3) 134 593 573 447 332 116

Reestruturação Física - Rede Pública Não-Federal (4) 13 90 34 41 22 6

TOTAL GERAL 208                  1.326         2.761 4.358 3.120 2.546 709 351

Elaboração: Conof/Cd   Fonte: Siop   Va lores  de execução até 21/11/2018  Por Plano Orçamentário Pronatec

(1) Ação 20RW ‐ Apoio à  Formação Profiss ional  , Científica  e Tecnológica      

(2) Ação 8252 ‐ Educação Profiss ional  e Tecnológica  a  Dis tância  (PO Pronatec)  

(3) Ação 20RG ‐ Expansão e Reestruturação de Insti tuições  Federa is  de Educação Profiss ional  e Tecnológica  (PO Pronatec)

(4) Ação 8652 ‐ Modernização da Rede Públ ica  Não Federal  de Educação Profiss ional , Científica  e Tecnológica  (PO Pronatec)

OBS: Os  dados  obtidos  para  2011 e 2012 não constavam por Plano Orçamentário, por i sso foram informados  apenas  pelo total .

Valores em R$ milhões



Execução Orçamentária e Financeira do PRONATEC 
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Execução Orçamentária e Financeira do PRONATEC 
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Número de matrículas contabilizadas em duplicidade no Acordo de 
Gratuidade e no Pronatec Bolsa-Formação, por Ofertante - 2012 

72 

Relatório de Avaliação nº 79 da CGU 



Gratuidade no âmbito do Sistema S  

73 

Relatório TCU nº 028.956/2011-7, Acórdão nº 2527/2012, a gratuidade no âmbito do 
Sistema S não passa de 15% em média e a oferta total de cursos na maioria das 
entidades ou se manteve estável ou caiu no período de 2008 a 2011, enquanto as 
receitas cresceram. 

Ataides (2014) com base no referido Acórdão do TCU, observa-se que: 
 

a) Senai, os cursos gratuitos passaram de 11,7% em 2008 para 46,4% em 2011. Ou 
seja, 53,6% dos cursos eram pagos pelos trabalhadores em 2011. No entanto, a 
oferta total de cursos técnicos cresceu apenas 2% nesse período.  

 

b) Senac, os cursos gratuitos passaram de 15,3% em 2008 para 25,0% em 2011. Ou 
seja, 75% dos cursos ainda eram pagos pelos trabalhadores em 2011. No entanto, 
ocorreu  uma queda de 27% na oferta total de cursos.  

 https://auditoria.cgu.gov.br/download/11342.pdf 

Oliveira, Ataídes. Caixa-preta do Sistema S : mais de R$15 
bilhões/ano em dinheiro público. Senado Federal, 2014.  
http://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/513503 

https://auditoria.cgu.gov.br/download/11342.pdf
http://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/513503
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Obrigado ! 

Localização: Câmara dos Deputados, Anexo II, sala 116, ala B  

E-mail: ricardo.volpe@camara.leg.br 

Fone: 3216-5170 
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