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Ministério da Cidadania

SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 2, DE 12 DE JANEIRO DE 2021

PORTARIA MC Nº 538, DE 13 DE JANEIRO DE 2021

O SECRETÁRIO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBSTITUTO, no uso de suas
atribuições e com fundamento na Portaria MDS nº 710, de 30 de setembro de 2010, e no
cumprimento do Acórdão proferido Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos da
Ação Popular nº 0102263-50.2014.4.02.5102 (2014.51.02.102263-7), resolve:
Art. 1º Anular Portaria nº 138/2017, art. 1°, item 1, de 25/07/2017, publicada
no DOU de 31/07/2017.
Art. 2º Restabelecer os efeitos do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social - CEBAS concedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS,
à Congregação e Beneficência Sefardi Paulista, com validade de 01.01.07 a 31.12.09,
publicado no DOU de 23 de janeiro de 2009, item 1951, Resolução nº 3.
Art. 3º Cientifique-se a Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

O MINISTRO DE ESTADO DA CIDADANIA, no uso de suas atribuições, e
considerando o disposto na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, que dispõe sobre a Lei
Geral de Proteção de Dados (LGPD), resolve:
Art. 1º Designar o Ouvidor-Geral para atuar como Encarregado pelo Tratamento
de Dados Pessoais no âmbito do Ministério da Cidadania.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ONYX DORNELLES LORENZONI
PORTARIA MC Nº 590, DE 13 DE JANEIRO DE 2021
Dispõe acerca de medidas para o enfrentamento da
Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional, em decorrência da Infecção Humana pelo
novo coronavírus (COVID19), no âmbito do Programa
Criança Feliz/Primeira Infância no SUAS.

MIGUEL ÂNGELO GOMES OLIVEIRA

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações
GABINETE DO MINISTRO

O MINISTRO DE ESTADO DA CIDADANIA, no uso das atribuições que lhe
conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, tendo
em vista o disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e
Considerando que a Organização Mundial da Saúde declarou, em 30 de
janeiro de 2020, que o surto do novo coronavírus (2019-nCoV) constitui uma
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional - ESPII;
Considerando que o Ministério da Saúde declarou, por meio da Portaria nº
188, de 3 de fevereiro de 2020, que o novo coronavírus (2019-nCoV) constitui
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN;
Considerando a disseminação do novo coronavírus e sua classificação
mundial como pandemia, e as medidas adotadas no âmbito de estados, municípios e
do Distrito Federal para prevenir a disseminação do vírus;
Considerando a Portaria/MDS nº 956, de 22 de março de 2018, que dispõe
sobre o Programa Criança Feliz no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Social;
Considerando a Portaria/MDS nº 2.496, de 17 de setembro de 2018, que dispõe
sobre o financiamento federal das ações do Programa Criança Feliz/Primeira Infância no
âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, e dá outras providências;
Considerando a Portaria/MC nº 337, de 24 de março de 2020, que dispõe sobre
medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus, COVID-19, no âmbito do SUAS;
Considerando a Portaria/SNAS n° 54, de 1º de abril de 2020, que aprova
recomendações gerais aos gestores e trabalhadores do SUAS dos Estados, Municípios
e do Distrito Federal com o objetivo de garantir a continuidade da oferta de serviços
e atividades essenciais da Assistência Social, com medidas e condições que garantam
a segurança e a saúde dos usuários e profissionais do SUAS;
Considerando a Portaria nº 366, de 22 de abril de 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;
Considerando a Portaria Conjunta nº 1, de 27 de abril de 2020, que aprova
recomendações gerais aos gestores, supervisores e visitadores dos estados, municípios
e Distrito Federal quanto à execução do Programa Criança Feliz/Primeira Infância no
SUAS; e
Considerando a Portaria MC nº 574, de 23 de dezembro de 2020, que
dispõe sobre o recebimento dos recursos das parcelas da etapa de Execução Fase II do
Programa Criança Feliz, e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Dispor acerca de medidas para o enfrentamento da Emergência em
Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN, em decorrência da Infecção Humana
pelo novo coronavírus (COVID19), no âmbito do Programa Criança Feliz/Primeira
Infância no SUAS.
Parágrafo único. Os estados, municípios e Distrito Federal deverão
compatibilizar a aplicabilidade desta Portaria conforme as normativas e as condições da
saúde pública locais.
Art 2º Para o enfrentamento da ESPIN decorrente da COVID-19, as ações no
âmbito do Programa Criança Feliz/Programa Primeira Infância no SUAS observarão:
I - o adiamento das capacitações presenciais promovidas pelo Ministério da
Cidadania, estados e municípios; e
II - as recomendações da Portaria/MC nº 337, de 24 de março de 2020, e da
Portaria/SNAS n° 54, de 1º de abril de 2020, naquilo que couber.
§ 1º Para efeitos de cumprimento do art. 12 da Portaria/MDS nº 956, de
22 de março de 2018, considerar-se-á como capacitação, antes de iniciadas as visitas,
a realização do curso básico do Programa Criança Feliz, que está disponível no Portal
de Capacitação do Ministério da Cidadania - http://ead.cidadania.gov.br, para:
I - supervisores e visitadores de novos municípios aderidos; e
II - troca de supervisores e visitadores nos municípios que já têm
adesão.
§ 2º Após o período definido nesta Portaria, os estados, municípios e o
Distrito Federal deverão ofertar capacitações presenciais do Guia de Visita Domiciliar GVD e de Cuidados de Desenvolvimento da Criança - CDC aos profissionais abrangidos
no inciso I do § 1º, conforme definido na norma do Programa.
Art. 3º Diante das orientações de saúde local, o estágio de evolução da
pandemia e as devidas estratégias adotadas para seu controle, em que se considere e
avalie ser inevitável a suspensão das visitas domiciliares, recomenda-se que sejam
adotadas estratégias de acompanhamento remoto (via telefone, whatsapp, vídeo ou
outros meios de comunicação) que atendam as famílias acompanhadas, conforme
determina o item 3.3 Anexo da Portaria Conjunta nº 1, de 27 de abril de 2020, da
Secretaria Especial de Desenvolvimento Social.
Art. 4º O financiamento federal das ações do Programa Criança
Feliz/Primeira Infância no SUAS observará o disposto na Portaria/MDS nº 2.496, de 17
de setembro de 2018.
Art. 5º As medidas dispostas nesta Portaria ficarão em vigor pelo período
de 90 (noventa) dias, a partir do dia 1º de janeiro de 2021.
Art. 6º A Secretaria Especial do Desenvolvimento Social poderá expedir
normas e orientações técnicas complementares à matéria disciplinada nesta Portaria.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 4.301, DE 12 DE JANEIRO DE 2021
Institui o Comitê Interno de Governança do
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e dá
outras providências.
O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA e INOVAÇÕES, no uso das
atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição
Federal, resolve:
Art. 1º Fica instituído o Comitê Interno de Governança do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação - CIG-MCTI.
Parágrafo único. O CIG-MCTI é a instância colegiada consultiva e deliberativa da
alta administração do Ministério destinada a atuar no assessoramento da autoridade
máxima do órgão na condução da política de governança no âmbito do MCTI e cumprirá
com as funções do Comitê Interno de Governança previstas no Decreto nº 9.203, de 22 de
novembro de 2017, que dispõe sobre a política de governança da Administração Pública
Federal direta, autárquica e fundacional.
Art. 2º O Comitê Interno de Governança - CIG-MCTI será composto pelos
seguintes membros titulares:
I - Ministro de Estado, que o presidirá.
II - Secretário-Executivo;
III - Secretário-Executivo Adjunto;
IV - Secretário de Articulação e Promoção da Ciência;
V - Secretário de Estruturas Financeiras e de Projetos;
VI - Secretário de Pesquisa e Formação Científica;
VII - Secretário de Empreendedorismo e Inovação;
VIII - Subsecretário de Unidades Vinculadas.
§ 1º Nas ausências e impedimentos do Ministro de Estado, o CIG-MCTI será
presidido pelo Secretário-Executivo.
§ 2º Em suas ausências e seus impedimentos, os demais membros do CIG-MCTI
serão representados por seus substitutos eventuais.
§ 3º A secretaria-executiva do CIG-MCTI será exercida pela SEXEC, representada
pelo Departamento de Governança Institucional.
Art. 3º Ao Comitê Interno de Governança - CIG compete:
I - Auxiliar a alta administração na implementação e na manutenção de
processos, estruturas e mecanismos adequados à incorporação dos princípios e das
diretrizes da governança previstos no Decreto n. 9.203, de novembro de 2017;
II - Incentivar e promover iniciativas que busquem implementar o
acompanhamento de resultados no órgão, que promovam soluções para melhoria do
desempenho institucional ou que adotem instrumentos para o aprimoramento do processo
decisório;
III - Promover e acompanhar a implementação das medidas, dos mecanismos e
das práticas organizacionais de governança definidos pelo Comitê Interno de Governança
da Presidência da República em seus manuais e em suas resoluções;
IV - Deliberar sobre relatórios e estudos técnicos sobre temas de sua
competência;
V - Aprovar políticas, diretrizes, metodologias e mecanismos de monitoramento
e comunicação para a gestão de integridade, de riscos e de controles internos de
gestão;
VI - Auxiliar a autoridade máxima do órgão na definição de diretrizes, objetivos,
planos e ações estratégicos, e no estabelecimento de critérios de priorização e
alinhamento entre as necessidades organizacionais e as demandas das partes
interessadas;
VII - Monitorar a implementação dos planos e ações estratégicos, a fim de
verificar o alcance dos objetivos definidos e o atingimento dos resultados pretendidos pelo
MCTI;
VIII - Incentivar e promover ações que busquem implementar o
acompanhamento de resultados no órgão e que promovam soluções para melhoria do
desempenho institucional;
IX - Promover a adoção de práticas que institucionalizem a responsabilidade
dos agentes públicos na prestação de contas, na transparência e na efetividade das
informações;
X - Promover a integração dos agentes responsáveis pela Governança, pela
Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos de Gestão, assegurando que as
informações estejam disponíveis em todos os níveis da organização;
XI - Auxiliar a autoridade máxima do órgão na definição de diretrizes e
acompanhamento de planos de governança no âmbito do MCTI, nos temas de competência
do Comitê, com objetivo de manter a coerência e o alinhamento internos;
XII - Aprovar proposta de Plano de Integridade do MCTI, revisá-lo
periodicamente e submetê-lo à autoridade competente.
Art. 4º A juízo do Presidente do CIG-MCTI, ou por deliberação dos seus
membros, poderão ser convidados dirigentes e servidores do MCTI ou atores externos ao
Órgão, para participar das reuniões ou mesmo dar apoio ao desenvolvimento de trabalhos
do Comitê, sem direito a voto.
Art. 5º O CIG se reunirá, em caráter ordinário, trimestralmente e, em caráter
extraordinário, mediante convocação de um de seus membros.
Parágrafo único. É vedada a divulgação de discussões em curso sem a prévia
anuência do Presidente do Comitê.
Art. 6º As decisões do Comitê serão tomadas por maioria simples, cabendo ao
seu Presidente, em caso de empate, o voto de qualidade.
Parágrafo único. O Comitê reunir-se-á com quórum mínimo da maioria dos seus
membros, presente, necessariamente, a Presidência.
Art. 7º O CIG-MCTI, a critério de seu Presidente, poderá instituir grupos
técnicos com o objetivo de apoiar suas deliberações sobre temas relacionados com a sua
área de atuação.
Art. 8º Os grupos técnicos serão compostos na forma de ato do Presidente do
CIG-MCTI, e ainda:
I - Não poderão ter mais de cinco membros;
II - Terão caráter temporário e duração não superior a um ano; e
III - Estarão limitados a três operando simultaneamente.

ONYX DORNELLES LORENZONI
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152021011500011
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

