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VOCABULÁRIO CONTROLADO DE GOVERNO ELETRÔNICO
Apresentação
História
A primeira definição de uma lista de termos no governo federal de âmbito geral foi a Lista de
Categorias de Governo – LCG – em março de 2004, como uma lista que contemplava todos os
assuntos relacionados com a atuação de Governo. Dois anos depois mudou para Lista de Assuntos
de Governo – LAG – , com um foco em taxonomia de navegação.
Finalmente em Novembro de 2010 surge o VCGE – Vocabulário Controlado e Governo Eletrônico.
Ao longo desse tempo, o VCGE, em seus vários nomes, teve uma difusão restrita no governo. Foi
usado por poucos órgãos e por curtos períodos.
Com o advento da Lei de Acesso a Informação – LAI – um importante papel foi dado ao VCGE,
classificar todas as demandas da sociedade pelo Sistemas de Informação ao Cidadão da
Controladoria Geral da União. Esse uso é relevante não apenas por que atinge todos os órgãos do
poder executivo que respondiam as demandas, mas também por que confirmou um dos aspectos
relevantes do VCGE: interface com a sociedade.
Ao longo desse tempo o VCGE foi mantido por grupos de voluntários e indicados pelos órgãos.
Esse grupo era um dos grupos de trabalho da e-PING.
Em 2012 começou um esforço para reavaliar o VCGE e aumentar seu uso no governo. Esse
trabalho começou levantando os grandes vocabulários da Esplanada e de outros poderes. Nesse
processo foram visitados mais de uma dezena de órgãos e conhecidas as seguintes iniciativas;
Thesagro do MAPA, vocabulários da ANEEL, Manual Completo de Classificação do MRE,
Vocabulário Controlado Básico da Biblioteca da Câmara, LexML e outros. Representantes dessas
iniciativas tem sido convidados a todas as discussões do VCGE. Uma das questões discutida por
esse grupo foi a relação entre o VCGE a os vocabulários especializados. Ficou claro que o caminho
não é integrar todos os vocabulários, tentar fazer um grande vocabulário de governo. O VCGE terá
um caminho distinto desses vocabulários. Mas continuamos a contar com a colaboração desses
especialistas em nossos debates.
Em junho de 2013 ocorreu um workshop, que foi o início da revisão do VCGE. Desse workshop e
de uma séria de reuniões subsequentes, surgiu a versão que foi para consulta pública em setembro e
publicada em outubro de 2013 como sendo versão 2.0, de outubro de 2013.
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O papel do VCGE
O VCGE é um vocabulário controlado para indexar informações (documentos, bases de dados,
sites, etc) no governo federal. Ele foi projetado com dois objetivos básicos:
•

interface de comunicação com o cidadão

•

ferramenta de gestão

Como interface de comunicação com o cidadão ele deve indexar as informações de governo de uma
forma simples e entendível. Como ferramenta de gestão ele deve ajudar aos gestores a gerenciarem
suas informações.
A expectativa é que o VCGE seja usado para classificar qualquer conteúdo de informação
(documentos, bases de dados, mídia eletrônica, documentos em papel, etc) que não seja classificado
outra forma mais específica de indexação. O VCGE é feito para ser consultado pelo público geral e
seu processo de indexação deve ser feito por pessoas que não são profissionais especializados
(biblioteconomistas, arquivologistas, etc).
Para entender o VCGE é necessário considerar os outros vocabulários de governo.
Vocabulários especializados

São os vocabulários desenvolvidos, ou usados, pelos órgãos com alto grau de especialização. Entre
outros temos o Thesagro do MAPA, o vocabulário da ANEEL e o Manual Completo de
Classificação do MRE. Cada um tem milhares de termos, mais de uma dezena de níveis e são
extremamente detalhados.
Este quadro apresenta as principais diferenças entre os vocabulários especializados e o VCGE.
Vocabulários Especializados
VCGE
Objetos

Material bibliográfico (livros, periódicos, artigos,
mapas, obras sonoras e visuais) e legislação.
O MAPA citou sua base de conhecimento, usada
no atendimento ao cidadão.
Seria uma boa prática incluir notas técnicas,
relatórios especializados, publicações internas,
noticias entre outros. Alguns órgãos estão fazendo
ou se preparando para isso.

Indexadores

Profissionais especializados no uso de
vocabulários1 incluindo biblioteconomistas,
arquivologistas ou pessoas com experiência na
área.

Qualquer objeto que não seja
indexado por vocabulário
especializado:
memorandos, bases de dados,
registros de bases de dados,
sites, informações oferecidas
ao cidadão ou usadas na
instituição.
Pessoas não especializadas no
uso de vocabulários.

1 Vocabulário aqui inclui vocabulários controlados, thesaurus, taxonomia, etc.
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Usuários/
Sociedade: grupos especializados2.
consumidores Governo: próprio órgão e áreas afins3.
das
informações

Sociedade: publico geral4.
Governo: próprio órgão e
qualquer área.

Linguagem

Uso comum.

Detalhamento técnico.

Detalhamento Tanto quanto necessário.

Pouco.

Assuntos

Geral / Governo

Específico

Conclusões da comparação
VCGE NÃO é um Não iremos competir com os vocabulários especializados por que:
vocabulário
•
já existem e estão em uso,
especializado, e
•
suprem as demandas dos órgãos para o qual foram desenvolvidos;
não será.
•
tem um grau de complexidade crescente, inatingível e indesejável
pelo VCGE;
•
não se adequam ao cidadão.
O VCGE não pode e não pretende competir com esses vocabulários.
Precisamos evitar a Seja qual for a forma de uso do VCGE, ele não pode exigir uma dupla
dupla classificação classificação: pelo VCGE e pelo vocabulário local. Isso aumentaria o trabalho
de classificação e criaria uma visão onde o VCGE competiria com os
vocabulários locais. É necessário encontrar uma solução.
Portaria 42 e Manual Técnico do Orçamento

A classificação orçamentária do governo brasileiro, descrita no Manual Técnico de Orçamento
(MTO), é conhecida como Portaria 42, por ter sido essa uma das portaria que a reformulou. Ao
longo de mais de vinte anos, a Portaria MOG nº 42/1999 teve poucas alterações, mostrando sua
validade e resistência aos modismos da administração.
As consequências de indexar o orçamento são que as ações, programas e realizações também estão
indexadas. Da mesma forma podemos rastrear as despesas até seus executores.
A Portaria 42 foi uma referência na revisão do VCGE. Sua estrutura foi adotada em vários termos.
Outro aspecto relevante da Portaria 42 é que ela é uma ferramenta de gestão, o que é um dos
objetivos do VCGE. Ela não foi adotada integralmente por que é focada no aspecto financeiro da
administração e houve dúvidas sobre a clareza, para o cidadão, de alguns termos e itens.
Classification of the Functions of Government - COFOG

O Classification of the Functions of Government (COFOG) é uma classificação feita pela
Organização das Nações Unidas (ONU) para funções de governo. Em muitos aspectos se assemelha
a Portaria 42, o que nos ajudou a usar os dois como inspiração. Principais diferenças:
Temas econômicos agrupados – enquanto a Portaria 42 trouxe vários temas de economia para o
primeiro nível, o COFOG tinha um grande tema de economia que se subdividia.
2 São grupos especializados todos os grupos ligados aos temas, como área acadêmica, associações profissionais,
organismos internacionais, etc.
3 Órgãos do executivo federal que possuam interesses comuns.
4 Publico geral: exclui grupos especializados, ou seja, foca no cidadão comum.
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Pesquisa e desenvolvimento – há um tópico de Pesquisa e Desenvolvimento debaixo de cada item
de primeiro nível. A Portaria 42 e o VCGE, ao contrário, possuem itens sobre Ciência, porém sem
detalhamentos.
Relacionamento entre VCGE e demais vocabulários

Entendemos que os vocabulários tem áreas separadas de atuação, que podem se sobrepor ou se
cruzar. Então é interessante avaliar propostas.
VCGE e Portaria 42

Por serem ambos ferramentas de gestão e de estrutura semelhante (poucos
termos, poucos níveis) seria ideal que os termos de um tivessem
correspondentes no outro.

VCGE e COFOG

É interessante manter uma compatibilidade com o COFOG, visto que há
interesse em fornecer informações para o exterior de uma forma que
permita uma indexação comum.
Sendo o COFOG menor que o VCGE, esperamos estabelecer uma
correspondência onde cada termos do VCGE encontre um do COFOG,
mesmo que seja agrupado.

VCGE e
vocabulários
especializados

Para evitar a dupla indexação, é interessante manter uma compatibilidade
com estes também.
Sendo os vocabulários especializados maiores que o VCGE, esperamos que
cada termo dos vocabulários especializados de alto nível encontre um termo
no VCGE, mesmo que agrupado.

Este é um mapa de uso desses vocabulários.
Internacional

COFOG

Governo

VCGE

Órgão

Vocabulários especializados

No entanto, nem tudo é classificado pelos vocabulários especializados dentro dos órgãos, que
costumam incluir: material bibliográfico (livros, periódicos, artigos, mapas, obras sonoras e visuais)
e legislação. Tudo que não estiver nesse grupo, pode ser classificado pelo VCGE.
Nos órgãos onde há um vocabulário especializado, parte de suas informações serão indexadas por
este, parte pelo VCGE e parte pela Portaria 42. Nos órgãos onde não há um vocabulário
especializado, parte de suas informações serão indexadas pelo VCGE e parte pela Portaria 42.
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Todas podem ser derivadas para o COFOG.

Funcionamento
Grupos participantes do VCGE
O VCGE identifica hoje três grupos:
Especialistas – especialistas em biblioteconomia, arquivologia ou áreas correlatas, com grande
conhecimento prático ou teórico na gestão de mecanismos de indexação de informação. Estes
sempre serão chamados a opinar nas questões do VCGE. É responsabilidade dos especialistas trazer
o melhor do conhecimento sobre o assunto para subsidiar o grupo.
Grandes usuários – são os gestores de grandes sistemas que usam o VCGE. Suas experiências e
necessidades são a guia para ações e decisões do VCGE. É responsabilidade dos grandes usuários
fazer relatos periódicos sobre o uso do vocabulário, que serão usado para estudos e melhorias do
vocabulário.
Gestores – grupo de servidores responsável pelo VCGE, que tomará as decisões necessárias para a
evolução do VCGE baseados na opinião dos especialistas e nas necessidades do grandes usuários.

Como fazer propostas para alteração do VCGE
O processo de alteração do VCGE passa pelas seguintes etapas: solicitação, avaliação, conclusão e
nova versão (caso a alteração seja aceita). A solicitação será feita preenchendo o formulário
Proposta de Alteração do VCGE, que está em anexo nesse documento ou pode ser encontrado na
página do VCGE. Ele conterá as seguintes informações:
Vocabulário Controlado de Governo Eletrônico

10/93

•

Identificação: nome do solicitante, entidade a qual pertence, indicador se a demanda é
pessoal ou da instituição.

•

Solicitação: termo, local no vocabulário, alteração (inclusão, mudança de lugar, etc),
justificativa.

O formulário preenchido deverá ser enviado em formato eletrônico para o e-mail
eping@planejamento.gov.br, ou em meio físico para o endereço:
VCGE
Departamento de Governo Eletrônico
Ministério do Planejamento
Esplanada dos Ministérios – Bloco C
CEP 70.046-900
A avaliação conterá os comentários dos participantes e a conclusão do gestor incluindo ação a ser
tomada (incluir ou ignorar). A avaliação terá o prazo 1 mês para ser respondida. Casos complexos
poderá se estender para 2 meses no máximo.
Sempre que for lançada uma nova versão, haverá duas versões do documento: simples (apenas o
vocabulário) e detalhada (contendo todas as solicitações e respectivas avaliações).

Periodicidade de versões
O VCGE tem dois tipos de versão: principais e intermediárias.
Versões principais – são lançadas a cada dois anos, uma coincindinco com o lançamento do PPA.
Sua adoção é fortemente recomendadao. Essa versão é lançada mesmo que não haja alteração no
período.
Versões intermediárias – são lançadas sob demanda, sempre que houver uma proposta de alteração
aprovada. Será feito um esforço de agrupar essas versões de forma que não haja mais de uma por
mês. Excepcionalmente poderá haver mais de uma versão caso seja detectada um erro de português,
grafia ou impressão. Neste caso será emitida uma versão de correção, exclusivamente.

Estrutura do vocabulário
Características

O VCGE é um vocabulário poli hierárquico, isto significa que um termo pode ter mais de um pai,
mas não é multi hierárquico, isto significa que não existem hierarquias paralelas.
O VCGE adota os conceitos de termo preferencial, termo geral e termo relacionado.
Grupos de informações

O VCGE se compõe de dois grupos de informações: termos e relacionamentos.
Um termo contém:
Termo

termo

texto contendo o termo

Nota explicativa

nota

opcional, nota com comentários sobre os termos.
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Termos Incluídos

incluidos

opcional, lista de termos que devem ser considerados incluídos nesse termo.
Isso não é um terceiro nível, apenas uma informação adicional.

Indicador de outros fl_outros

indica se o termo é um “outros”, ou seja, um termo final de lista para abranger
informações não encontradas nos demais termos. Se refere ao que o COFOG
coloca como NEC (not elsewhere classified), ou seja não classificado em
outro lugar. Esse campo tem como objetivo auxiliar na ordenação dos campos.

Codigo
identificador

cod_id

Código identificador do termo. Para os sistemas que usam um identificador
numérico.
Não é reutilizado.

Nivel

nivel

Nível dentro do VCGE.

Termo Pai

termo_pai

Termo pai, se houver. Se não houver é preenchido com “Raiz”.

Código pai

cod_pai

Código identificador do termo pai, se houver. Se não houver é preenchido
com 0.

Ordem

ordem

Ordenação do termo. ATENÇÃO: NÃO DEVE SER USADO PARA
IDENTIFICAÇÃO DO TERMO.
Segue ordem alfabética do 1 nível, depois do segundo ficando os termos
“OUTROS” sempre no final.

Versão Inc

ver_inc

Versão onde o termo foi incluído.

Versão Alt

ver_alt

Versão onde o termo foi alterado pela última vez.

Votação

Vot

Numero da votação onde foi incluído ou alterado.

Termo limpo

termo_limpo

termo sem acentos, sinais, todo em minúscula e espaços substituídos por "_".

URI

URI

Identificador Uniforme de Recursos (URI) (Uniform Resource Identifier, (em
inglês)).

URI com versão

URI_ver

Identificador Uniforme de Recursos (URI) (Uniform Resource Identifier, (em
inglês)) com indicação de versão.

Código identificador numérico

Cada termo do VCGE possui um código numérico único e não reaproveitável. Embora considere
que essa não é a melhor forma de arquivar essa informação, acredita que se códigos numéricos irão
ser usados em sistemas é seu dever defini-los e mantê-los.
Foram aproveitados alguns códigos numéricos do Decreto 7.845 de 2013. Os demais termos foram
e serão numerados sequencialmente. Não serão usados códigos estruturados.
URI – Uniform Resource Identifier

A estrutura de URI adotada passou por debates até chegar a sua forma atual. No entanto não foram
os debates tão extensos quanto o desejado. Por isso a atual proposta será implementada em
Dez/2013 e terá um período de avaliação e teste de seis meses. Em Jun/2014 ela será revista,
podendo ou não ser alterada. Por isso, quem quiser desenvolver soluções baseadas nessa definição
de URI deve estar pronto para uma revisão em seis meses.
Versão geral
endereço de governo

Endereço geral do governo: http://vocab.e.gov.br/

Tipo

Id – objeto não informacional

Vocabulário Controlado de Governo Eletrônico

12/93

Identificador do VCGE

Termo sem acentos, sinais, todo em minúscula e espaços
substituídos por "_".

Exemplos: http://vocab.e.gov.br/id/governo#esquema
http://vocab.e.gov.br/id/governo#agricultura_extrativismo_pesca
Versão com versionamento
endereço de governo

Endereço geral do governo: http://vocab.e.gov.br/

Data da versão

Ano da versão do VCGE.

Tipo

Id – objeto não informacional

Identificador do VCGE

Termo sem acentos, sinais, todo em minúscula e espaços
substituídos por "_".

Exemplos: http://vocab.e.gov.br/id/governo/2013#esquema
http://vocab.e.gov.br/id/governo/2013#agricultura_extrativismo_pesca

Identificação de versões
Cada versão será identificada por um nome e por um número.
Nas versões principais, o nome será o ano da publicação. Nas intermediárias o nome será o ano e o
mês. Exemplos: versão 2016 (principal), versão maio de 2016 (intermediária). Caso haja uma mais
de uma versão para correção de erro, será mantido o mesmo nome, alterando-se apenas o número da
versão.
O número se divide em três itens: número principal (grande versão), número de versão e número de
correção (opcional).
Número principal: indica a grande versão do VCGE. Até agora estamos na grande versão 1. Essa
reforma cria a grande versão 2. Não há, nesse momento, uma indicação de uma grande versão 3.
Número de versão: número sequencial para cada versão nova. Não inclui alterações de correção de
português ou erros de impressão. O número da versão não tem nenhuma relação com o número do
mês.
Número de correção: caso haja um erro (português, impressão, etc) será lançada uma nova versão
indicando um número extra. Esse número indica que essa versão contém exclusivamente correções
de erros, nenhuma alteração no vocabulário. Esse número é opcional e não é usado nas versões de
mudança de versão.
Exemplos de situações possíveis

A primeira versão do vocabulário foi o VCGE de Outubro de 2013 (nome) com o número 2.0.
Vocabulário Controlado de Governo Eletrônico
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A versão de 2016 será a 2.1. Se houver uma nova versão em abril, com alterações nos termos, essa
será o VCGE de Abril de 2016, com o número 2.2, mas será uma versão intermediária.
Se descobrirmos que há um erro de português, ou um termo saiu escrito errado, será lançada a
versão VCGE de Abril de 2016 com o número 2.1.1 .

Formatos eletrônicos
Estão previstos os seguintes formatos:
PDF - Printable Documento Format – Formato para leitura humana apenas. A versão completa
somente estará disponível em PDF.
Formatos para leitura por máquina:
JSON

JavaScript Object Notation

SKOS (RDF/N3)

Simple Knowledge Organization System Primer - Resource Description
Framework - Notation3 (N3):

SKOS (RDF/XML)
CSV

Comma-separated values

SQL

Structured Query Language

As versões eletrônicas devem ser lançadas simultaneamente com a versão do vocabulário.
Para maiores informações sobre os arquivos disponíveis e suas estruturas procure o
VCGE_EXP_descricao.pdf.
A versão corrente do VCGE_EXP_descricao é a 1.1.
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Versão 2.1.0
1 nível
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abastecimento
Administração
Agropecuária, Pesca e Extrativismo
Comércio e Serviços
Comunicações
Cultura
Defesa Nacional
Economia e Finanças
Educação
Energia
Esporte e Lazer
Habitação
Indústria

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Infraestrutura e Fomento
Meio ambiente
Pesquisa e Desenvolvimento
Planejamento e Gestão
Previdência Social
Proteção Social
Relações Internacionais
Saneamento
Saúde
Segurança e Ordem Pública
Trabalho
Transportes
Urbanismo

•

Defesa Nacional
◦ Defesa Civil
◦ Defesa Militar
◦ Outros em Defesa Nacional
Economia e Finanças
◦ Defesa da concorrência
◦ Politica econômica
◦ Sistema Financeiro
◦ Outros em Economia e Finanças
Educação
◦ Educação básica
◦ Educação profissionalizante
◦ Educação superior
◦ Outros em Educação
Energia
◦ Combustíveis
◦ Energia elétrica
◦ Outros em Energia
Esporte e Lazer
◦ Esporte comunitário
◦ Esporte profissional
◦ Lazer
◦ Outros em Esporte e Lazer
Habitação
◦ Habitação Rural
◦ Habitação Urbana
◦ Outros em Habitação
Indústria
◦ Mineração

Completo
•
•

•

•

•

•

Abastecimento
Administração
◦ Cadastro
◦ Compras governamentais
◦ Fiscalização do Estado
◦ Normas e Fiscalização
◦ Operações de dívida pública
◦ Orçamento
◦ Patrimônio
◦ Recursos humanos
◦ Serviços Públicos
◦ Outros em Administração
Agropecuária, Pesca e Extrativismo
◦ Defesa e vigilância sanitária
◦ Produção agropecuária
◦ Outros em Agropecuária
Comércio e Serviços
◦ Comercio externo
◦ Defesa do Consumidor
◦ Turismo
◦ Outros em Comércio e serviços
Comunicações
◦ Comunicações Postais
◦ Telecomunicações
◦ Outros em Comunicações
Cultura
◦ Difusão Cultural
◦ Patrimônio Cultural
◦ Outros em Cultura
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•

•

•

•

•

•
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Produção Industrial
◦ Propriedade Industrial
◦ Outros em Industria
Infraestrutura e Fomento
Meio ambiente
◦ Água
◦ Biodiversidade
◦ Clima
◦ Preservação e Conservação Ambiental
◦ Outros em Meio Ambiente
Pesquisa e Desenvolvimento
◦ Difusão
◦ Outros em Pesquisa e
Desenvolvimento
Planejamento e Gestão
Previdência Social
◦ Combate a pobreza
◦ Previdência Básica
◦ Previdência Complementar
◦ Benefícios Sociais
◦ Outros em Previdência
Proteção Social
◦ Assistência à Criança e ao
Adolescente
◦ Assistência ao Idoso
◦ Assistência ao Portador de Deficiência
◦ Cidadania
◦ Combate a desigualdade
◦ Outros em Proteção Social
Relações Internacionais
◦ Cooperação Internacional
◦ Relações Diplomáticas
◦

•
•

•

•
•

•

•
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Outros em Relações Internacionais
Saneamento
◦ Saneamento Básico Rural
◦ Saneamento Básico Urbano
◦ Outros em Saneamento
Saúde
◦ Assistência Hospitalar e Ambulatorial
◦ Atendimento básico
◦ Combate a epidemias
◦ Defesa e vigilância sanitária
◦ Medicamentos e aparelhos
◦ Outros em Saúde
Segurança e Ordem Pública
◦ Defesa Civil
◦ Policiamento
◦ Outros em Segurança e Ordem Pública
Trabalho
◦ Empregabilidade
◦ Fomento ao Trabalho
◦ Proteção e Benefícios ao Trabalhador
◦ Relações de Trabalho
◦ Outros em Trabalho
Transportes
◦ Transporte Aéreo
◦ Transporte Ferroviário
◦ Transporte Hidroviário
◦ Transporte Rodoviário
◦ Outros em Transporte
Urbanismo
◦ Infraestrutura Urbana
◦ Serviços Urbanos
◦

•

•

•

•

•

•

◦

Outros em Urbanismo

16/93

Detalhado
Termo

Nota explicativa

Termos incluídos

termo

nota

incluidos

Abastecimento
Administração

Assuntos exclusivos da
administração pública.

Cadastro

Identidade, cadastramento,
registro civil, CPF, Cadastro
ùnico.

Fl_outros Código Nível

Termo Pai

Código Pai

Ordem

Versão
inc

Versão
alt

fl_outros

cod_id

nivel

termo_pai

cod_pai

ordem

ver_inc ver_alt

0

100

1

Raiz

0

1

2.0

2.0

0

18

1

Raiz

0

2

2.0

2.0

0

191

2

Administração

18

3

2.1

2.1

Votação
vot
Vot 15

Vot 4, 26

Compras
governamentais

Aquisição de produtos e
serviços pela administração
pública

0

114

2

Administração

18

4

2.0

2.0

Fiscalização do
Estado

Inclui todas as ações de
transparência, controle interno,
controle sobre o estado, seja do controle externo, auditoria.
próprio estado, seja da
sociedade.

0

130

2

Administração

18

5

2.0

2.1

Vot 5

0

137

2

Administração

18

6

2.0

2.1

Vot 7

Operações de dívida
pública

0

138

2

Administração

18

7

2.0

2.0

Orçamento

0

139

2

Administração

18

8

2.0

2.0

Patrimônio

0

163

2

Administração

18

9

2.0

2.0

Recursos humanos

0

175

2

Administração

18

10

2.0

2.0

Serviços Públicos

0

180

2

Administração

18

11

2.0

2.0

Outros em
Administração

1

140

2

Administração

18

12

2.0

2.0

0

1

1

Raiz

0

13

2.0

2.1

Normas e Fiscalização Inclui todas as normalizações
que o estado faz sobre a
sociedade.

Agropecuária, Pesca e Agricultura, pecuária, pesca e
Extrativismo
atividades relacionadas.

fiscalização, licença,
licenciamento, permissão,
autorização, multa.

Agricultura, pecuária, pesca,
atividades relacionadas

Vot 12

Termo

Nota explicativa

Defesa e vigilância
sanitária

Termos incluídos

Termo Pai

Código Pai

Ordem

Versão
inc

Versão
alt

Votação
Vot 13, 14

0

196

2

Agropecuária,
Pesca e
Extrativismo

1

14

2.0

2.1

Produção
agropecuária

0

171

2

Agropecuária,
Pesca e
Extrativismo

1

15

2.0

2.0

Outros em
Agropecuária

1

141

2

Agropecuária,
Pesca e
Extrativismo

1

16

2.0

2.0

0

3

1

Raiz

0

17

2.0

2.0

0

113

2

Comércio e
Serviços

3

18

2.0

2.0

Defesa do
Consumidor

0

119

2

Comércio e
Serviços

3

19

2.0

2.0

Turismo

0

187

2

Comércio e
Serviços

3

20

2.0

2.0

Outros em Comércio e
serviços

1

142

2

Comércio e
Serviços

3

21

2.0

2.0

0

19

1

Raiz

0

22

2.0

2.0

Comunicações Postais

0

115

2

Comunicações

19

23

2.0

2.0

Telecomunicações

0

183

2

Comunicações

19

24

2.0

2.0

Outros em
Comunicações

1

143

2

Comunicações

19

25

2.0

2.0

0

20

1

Raiz

0

26

2.0

2.0

0

122

2

Cultura

20

27

2.0

2.0

Comércio e Serviços

Sanidade Pesquira

Fl_outros Código Nível

Comércio interno, externo,
Comércio interno, externo,
varejo, atacado, prestação de
varejo, atacado, prestação de
serviços em qualquer atividade, serviços
inclusive embutida em
produtos.

Comercio externo

Comunicações

Cultura

Difusão Cultural

Importação e exportação

Serviços e infra estrutura de
meios de comunicação.

Produção, difusão, conservação
e atividades relacionadas a
cultura e ao patrimônio
cultural.

Termo

Nota explicativa

Termos incluídos

Fl_outros Código Nível

Termo Pai

Código Pai

Ordem

Versão
inc

Versão
alt

Patrimônio Cultural

0

164

2

Cultura

20

28

2.0

2.0

Outros em Cultura

1

144

2

Cultura

20

29

2.0

2.0

0

21

1

Raiz

0

30

2.0

2.0

Defesa Nacional

Defesa da nação, seja de
fronteira, seja de problemas
internos.

Defesa Civil

Bombeiros, enchentes, secas,
desabamentos, resgastes

0

118

2

Defesa Nacional

21

31

2.0

2.0

Defesa militar

Aeronáutica, Exército, Marinha

0

120

2

Defesa Nacional

21

32

2.0

2.0

1

145

2

Defesa Nacional

21

33

2.0

2.0

0

6

1

Raiz

0

34

2.0

2.0

Defesa da
concorrência

0

192

2

Economia e
Finanças

6

35

2.1

2.1

Politica econômica

0

167

2

Economia e
Finanças

6

36

2.0

2.0

Sistema Financeiro

0

182

2

Economia e
Finanças

6

37

2.0

2.0

Outros em Economia
e Finanças

1

146

2

Economia e
Finanças

6

38

2.0

2.0

0

7

1

Raiz

0

39

2.0

2.0

Educação básica

0

123

2

Educação

7

40

2.0

2.0

Educação
profissionalizante

0

124

2

Educação

7

41

2.0

2.0

Educação superior

0

125

2

Educação

7

42

2.0

2.0

Outros em Educação

1

147

2

Educação

7

43

2.0

2.0

0

22

1

Raiz

0

44

2.0

2.0

Outros em Defesa
Nacional
Economia e Finanças

Educação

Energia

Economia e finanças, incluindo
políticas, sistema financeiro.
Não inclui orçamento do estado
(Administração)

Suporte de educação como
EAD deverão ser incluídos em
um dos itens abaixo.

Geração, transmissão, consumo
de energia, de qualquer tipo e

Votação

Vot 8

Termo

Nota explicativa

Termos incluídos

Fl_outros Código Nível

Termo Pai

Código Pai

Ordem

Versão
inc

Versão
alt

Votação

origem.
Combustíveis

0

112

2

Energia

22

45

2.0

2.0

0

127

2

Energia

22

46

2.0

2.0

1

148

2

Energia

22

47

2.0

2.0

0

23

1

Raiz

0

48

2.0

2.0

0

128

2

Esporte e Lazer

23

49

2.0

2.0

0

129

2

Esporte e Lazer

23

50

2.0

2.0

Lazer

0

134

2

Esporte e Lazer

23

51

2.0

2.0

Outros em Esporte e
Lazer

1

149

2

Esporte e Lazer

23

52

2.0

2.0

0

24

1

Raiz

0

53

2.0

2.0

Habitação Rural

0

132

2

Habitação

24

54

2.0

2.0

Habitação Urbana

0

133

2

Habitação

24

55

2.0

2.0

Outros em Habitação

1

150

2

Habitação

24

56

2.0

2.0

0

10

1

Raiz

0

57

2.0

2.0

Mineração

0

136

2

Indústria

10

58

2.0

2.0

Produção Industrial

0

172

2

Indústria

10

59

2.0

2.0

Propriedade Industrial

0

173

2

Indústria

10

60

2.0

2.0

Outros em Industria

1

151

2

Indústria

10

61

2.0

2.0

Infraestrutura e
Fomento

0

193

1

Raiz

0

62

2,1

2,1

0

13

1

Raiz

0

63

2.0

2.0

0

101

2

Meio ambiente

13

64

2.0

2.0

Energia elétrica

Qualquer geração de energia
elétrica

Outros em Energia
Esporte e Lazer

Infraestrutura, serviços e
atividades ligadas a esporte e
lazer, incluindo esporte
profissional e amador.

Esporte comunitário
Esporte profissional

Habitação

Indústria

Meio ambiente
Água

Esportes remunerados, atletas
de competição

Habitações, rurais e urbanas.

Assuntos relativos a todos os
ramos de indústria.

Assuntos relacionadas ao meio
ambiente.

Vot 17

Termo

Nota explicativa

Termos incluídos

Fl_outros Código Nível

Termo Pai

Código Pai

Ordem

Versão
inc

Versão
alt

Biodiversidade

0

107

2

Meio ambiente

13

65

2.0

2.0

Clima

0

109

2

Meio ambiente

13

66

2.0

2.0

Preservação e
Conservação
Ambiental

0

168

2

Meio ambiente

13

67

2.0

2.0

Outros em Meio
Ambiente

1

152

2

Meio ambiente

13

68

2.0

2.0

0

25

1

Raiz

0

69

2.0

2.0

Difusão

0

121

2

Pesquisa e
Desenvolvimento

25

70

2.0

2.0

Outros em Pesquisa e
Desenvolvimento

1

153

2

Pesquisa e
Desenvolvimento

25

71

2.0

2.0

Planejamento e
Gestão

0

165

1

Raiz

0

72

2.0

2.1

0

26

1

Raiz

0

73

2.0

2.0

0

194

2

Previdência Social

26

74

2.1

2.1

Previdência Básica

0

169

2

Previdência Social

26

75

2.0

2.0

Previdência
Complementar

0

170

2

Previdência Social

26

76

2.0

2.0

Benefícios Sociais

0

195

2

Previdência Social

26

77

2.1

2.1

Outros em
Previdência

1

154

2

Previdência Social

26

78

2.0

2.0

0

27

1

Raiz

0

79

2.0

2.0

0

102

2

Proteção Social

27

80

2.0

2.0

Pesquisa e
Desenvolvimento

Previdência Social

Atividades de pesquisa
científica e desenvolvimento de
produtos e soluções.

Previdência social, seja pública
ou privada.

Combate a pobreza

Proteção Social

Assistência à Criança

Assistência social, Segurança
Alimentar, Plano Brasil Sem
Miséria , inclusão produtiva.

Atividades de proteção ao
cidadão, a sociedade e a grupos
específicos.

Votação

Vot 18

Vot 20, 21,
22, 23, 24

Vot 19

Termo

Nota explicativa

Termos incluídos

Fl_outros Código Nível

Termo Pai

Código Pai

Ordem

Versão
inc

Versão
alt

Votação

e ao Adolescente
Assistência ao Idoso

0

103

2

Proteção Social

27

81

2.0

2.0

Assistência ao
Portador de
Deficiência

0

104

2

Proteção Social

27

82

2.0

2.0

0

108

2

Proteção Social

27

83

2.0

2.0

0

110

2

Proteção Social

27

84

2.0

2.1

1

155

2

Proteção Social

27

85

2.0

2.0

0

14

1

Raiz

0

86

2.0

2.0

Cooperação
Internacional

0

116

2

Relações
Internacionais

14

87

2.0

2.0

Relações
Diplomáticas

0

177

2

Relações
Internacionais

14

88

2.0

2.0

Outros em Relações
Internacionais

1

156

2

Relações
Internacionais

14

89

2.0

2.0

0

28

1

Raiz

0

90

2.0

2.0

Saneamento Básico
Rural

0

178

2

Saneamento

28

91

2.0

2.0

Saneamento Básico
Urbano

0

179

2

Saneamento

28

92

2.0

2.0

Outros em
Saneamento

1

157

2

Saneamento

28

93

2.0

2.0

0

15

1

Raiz

0

94

2.0

2.0

Cidadania

A alocação de cidadania em
Proteção Social foi considerada
“não ideal”, mas foi a melhor
localização encontrada.

Combate a
desigualdade

Inclusão social.

Outros em Proteção
Social
Relações
Internacionais

Saneamento

Saúde

Relações com países
estrangeiros, entidades
internacionais, etc.

Atividades relacionadas a
saneamento básico.

Infraestrutura médico
hospitalar, serviços, ações
preventivas, etc.

Vot 25

Termo

Nota explicativa

Termos incluídos

Fl_outros Código Nível

Termo Pai

Código Pai

Ordem

Versão
inc

Versão
alt

Assistência Hospitalar
e Ambulatorial

0

105

2

Saúde

15

95

2.0

2.0

Atendimento básico

0

106

2

Saúde

15

96

2.0

2.0

Combate a epidemias

0

111

2

Saúde

15

97

2.0

2.0

Defesa e vigilância
sanitária

0

196

2

Saúde

15

98

2.0

2.1

Medicamentos e
aparelhos

0

135

2

Saúde

15

99

2.0

2.0

Outros em Saúde

1

158

2

Saúde

15

100

2.0

2.0

0

29

1

Raiz

0

101

2.0

2.0

Segurança e Ordem
Pública

Defesa da segurança interna e
da ordem pública.

Defesa Civil

Bombeiros, enchentes, secas,
desabamentos, resgastes

0

118

2

Segurança e
Ordem Pública

29

102

2.0

2.0

Policiamento

Polícia civil, aduaneira,
rodoviária, federal, municipal,
etc.

0

166

2

Segurança e
Ordem Pública

29

103

2.0

2.0

1

159

2

Segurança e
Ordem Pública

29

104

2.0

2.0

0

16

1

Raiz

0

105

2.0

2.0

0

126

2

Trabalho

16

106

2.0

2.0

0

131

2

Trabalho

16

107

2.0

2.1

Proteção e Benefícios
ao Trabalhador

0

174

2

Trabalho

16

108

2.0

2.0

Relações de Trabalho

0

176

2

Trabalho

16

109

2.0

2.0

Outros em Trabalho

1

160

2

Trabalho

16

110

2.0

2.0

0

30

1

Raiz

0

111

2.0

2.0

Outros em Segurança
e Ordem Pública
Trabalho

Atividades relacionadas ao
trabalho.

Empregabilidade
Fomento ao Trabalho

Transportes

Pronatec

Atividades relacionadas a
transporte, principalmente
nacional e internacional. Para
transporte urbano veja
Urbanismo.

Votação

Vot 14

Vot 27

Termo

Nota explicativa

Termos incluídos

Fl_outros Código Nível

Termo Pai

Código Pai

Ordem

Versão
inc

Versão
alt

Transporte Aéreo

0

184

2

Transportes

30

112

2.0

2.0

Transporte Ferroviário

0

189

2

Transportes

30

113

2.0

2.0

Transporte
Hidroviário

0

185

2

Transportes

30

114

2.0

2.0

Transporte Rodoviário

0

186

2

Transportes

30

115

2.0

2.0

Outros em Transporte

1

161

2

Transportes

30

116

2.0

2.0

Cidades, metrópoles, bairros,
comunidade.

0

31

1

Raiz

0

117

2.0

2.0

Ruas, redes elétricas, de águas,
esgoto, equipamentos de
limpeza

0

190

2

Urbanismo

31

118

2.0

2.0

Serviços Urbanos

0

181

2

Urbanismo

31

119

2.0

2.0

Outros em Urbanismo

1

162

2

Urbanismo

31

120

2.0

2.0

Urbanismo

Atividades relacionadas as
cidades, incluindo suas
infraestruturas e serviços.

Infraestrutura Urbana

Votação

Detalhado URI
Termo

Código Nível Ordem

Termo limpo

URI

URI Versao

termo

cod_id

termo_limpo

URI

URI_ver

nivel ordem

Abastecimento

100

1

1

abastecimento

http://vocab.e.gov.br/id/governo#abastecimento

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#abastecimento

Administração

18

1

2

administracao

http://vocab.e.gov.br/id/governo#administracao

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#administracao

Cadastro

191

2

3

cadastro

http://vocab.e.gov.br/id/governo#cadastro

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#cadastro

Compras
governamentais

114

2

4

compras-governamentais

http://vocab.e.gov.br/id/governo#comprasgovernamentais

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#compras-governamentais

Fiscalização do Estado

130

2

5

fiscalizacao-do-estado

http://vocab.e.gov.br/id/governo#fiscalizacao-doestado

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#fiscalizacao-do-estado

Normas e Fiscalização

137

2

6

normas-e-fiscalizacao

http://vocab.e.gov.br/id/governo#normas-efiscalizacao

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#normas-e-fiscalizacao

Operações de dívida

138

2

7

operacoes-de-divida-publica http://vocab.e.gov.br/id/governo#operacoes-de-

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#operacoes-de-divida-

Termo

Código Nível Ordem

Termo limpo

pública

URI

URI Versao

divida-publica

publica

Orçamento

139

2

8

orcamento

http://vocab.e.gov.br/id/governo#orcamento

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#orcamento

Patrimônio

163

2

9

patrimonio

http://vocab.e.gov.br/id/governo#patrimonio

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#patrimonio

Recursos humanos

175

2

10

recursos-humanos

http://vocab.e.gov.br/id/governo#recursoshumanos

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#recursos-humanos

Serviços Públicos

180

2

11

servicos-publicos

http://vocab.e.gov.br/id/governo#servicos-publicos http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#servicos-publicos

Outros em
Administração

140

2

12

outros-em-administracao

http://vocab.e.gov.br/id/governo#outros-emadministracao

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#outros-em-administracao

1

1

13

agropecuaria-pesca-eextrativismo

http://vocab.e.gov.br/id/governo#agropecuariapesca-e-extrativismo

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#agropecuaria-pesca-eextrativismo

Defesa e vigilância
sanitária

196

2

14

defesa-e-vigilancia-sanitaria http://vocab.e.gov.br/id/governo#defesa-evigilancia-sanitaria

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#defesa-e-vigilanciasanitaria

Produção agropecuária

171

2

15

producao-agropecuaria

http://vocab.e.gov.br/id/governo#producaoagropecuaria

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#producao-agropecuaria

Outros em Agropecuária

141

2

16

outros-em-agropecuaria

http://vocab.e.gov.br/id/governo#outros-emagropecuaria

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#outros-em-agropecuaria

3

1

17

comercio-e-servicos

http://vocab.e.gov.br/id/governo#comercio-eservicos

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#comercio-e-servicos

Comercio externo

113

2

18

comercio-externo

http://vocab.e.gov.br/id/governo#comercio-externo http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#comercio-externo

Defesa do Consumidor

119

2

19

defesa-do-consumidor

http://vocab.e.gov.br/id/governo#defesa-doconsumidor

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#defesa-do-consumidor

Turismo

187

2

20

turismo

http://vocab.e.gov.br/id/governo#turismo

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#turismo

Outros em Comércio e
serviços

142

2

21

outros-em-comercio-eservicos

http://vocab.e.gov.br/id/governo#outros-emcomercio-e-servicos

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#outros-em-comercio-eservicos

Comunicações

19

1

22

comunicacoes

http://vocab.e.gov.br/id/governo#comunicacoes

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#comunicacoes

Comunicações Postais

115

2

23

comunicacoes-postais

http://vocab.e.gov.br/id/governo#comunicacoespostais

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#comunicacoes-postais

Telecomunicações

183

2

24

telecomunicacoes

http://vocab.e.gov.br/id/governo#telecomunicacoes http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#telecomunicacoes

Outros em
Comunicações

143

2

25

outros-em-comunicacoes

http://vocab.e.gov.br/id/governo#outros-emcomunicacoes

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#outros-em-comunicacoes

Cultura

20

1

26

cultura

http://vocab.e.gov.br/id/governo#cultura

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#cultura

Agropecuária, Pesca e
Extrativismo

Comércio e Serviços

Termo

Código Nível Ordem

Termo limpo

URI

URI Versao

Difusão Cultural

122

2

27

difusao-cultural

http://vocab.e.gov.br/id/governo#difusao-cultural

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#difusao-cultural

Patrimônio Cultural

164

2

28

patrimonio-cultural

http://vocab.e.gov.br/id/governo#patrimoniocultural

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#patrimonio-cultural

Outros em Cultura

144

2

29

outros-em-cultura

http://vocab.e.gov.br/id/governo#outros-emcultura

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#outros-em-cultura

Defesa Nacional

21

1

30

defesa-nacional

http://vocab.e.gov.br/id/governo#defesa-nacional

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#defesa-nacional

Defesa Civil

118

2

31

defesa-civil

http://vocab.e.gov.br/id/governo#defesa-civil

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#defesa-civil

Defesa militar

120

2

32

defesa-militar

http://vocab.e.gov.br/id/governo#defesa-militar

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#defesa-militar

Outros em Defesa
Nacional

145

2

33

outros-em-defesa-nacional

http://vocab.e.gov.br/id/governo#outros-emdefesa-nacional

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#outros-em-defesanacional

6

1

34

economia-e-financas

http://vocab.e.gov.br/id/governo#economia-efinancas

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#economia-e-financas

Defesa da concorrência

192

2

35

defesa-da-concorrencia

http://vocab.e.gov.br/id/governo#defesa-daconcorrencia

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#defesa-da-concorrencia

Politica econômica

167

2

36

politica-economica

http://vocab.e.gov.br/id/governo#politicaeconomica

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#politica-economica

Sistema Financeiro

182

2

37

sistema-financeiro

http://vocab.e.gov.br/id/governo#sistemafinanceiro

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#sistema-financeiro

Outros em Economia e
Finanças

146

2

38

outros-em-economia-efinancas

http://vocab.e.gov.br/id/governo#outros-emeconomia-e-financas

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#outros-em-economia-efinancas

7

1

39

educacao

http://vocab.e.gov.br/id/governo#educacao

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#educacao

Educação básica

123

2

40

educacao-basica

http://vocab.e.gov.br/id/governo#educacao-basica

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#educacao-basica

Educação
profissionalizante

124

2

41

educacao-profissionalizante

http://vocab.e.gov.br/id/governo#educacaoprofissionalizante

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#educacaoprofissionalizante

Educação superior

125

2

42

educacao-superior

http://vocab.e.gov.br/id/governo#educacaosuperior

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#educacao-superior

Outros em Educação

147

2

43

outros-em-educacao

http://vocab.e.gov.br/id/governo#outros-emeducacao

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#outros-em-educacao

Energia

22

1

44

energia

http://vocab.e.gov.br/id/governo#energia

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#energia

Combustíveis

112

2

45

combustiveis

http://vocab.e.gov.br/id/governo#combustiveis

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#combustiveis

Energia elétrica

127

2

46

energia-eletrica

http://vocab.e.gov.br/id/governo#energia-eletrica

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#energia-eletrica

Economia e Finanças

Educação

Termo

Código Nível Ordem

Termo limpo

URI

URI Versao

Outros em Energia

148

2

47

outros-em-energia

http://vocab.e.gov.br/id/governo#outros-emenergia

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#outros-em-energia

Esporte e Lazer

23

1

48

esporte-e-lazer

http://vocab.e.gov.br/id/governo#esporte-e-lazer

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#esporte-e-lazer

Esporte comunitário

128

2

49

esporte-comunitario

http://vocab.e.gov.br/id/governo#esportecomunitario

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#esporte-comunitario

Esporte profissional

129

2

50

esporte-profissional

http://vocab.e.gov.br/id/governo#esporteprofissional

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#esporte-profissional

Lazer

134

2

51

lazer

http://vocab.e.gov.br/id/governo#lazer

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#lazer

Outros em Esporte e
Lazer

149

2

52

outros-em-esporte-e-lazer

http://vocab.e.gov.br/id/governo#outros-emesporte-e-lazer

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#outros-em-esporte-e-lazer

Habitação

24

1

53

habitacao

http://vocab.e.gov.br/id/governo#habitacao

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#habitacao

Habitação Rural

132

2

54

habitacao-rural

http://vocab.e.gov.br/id/governo#habitacao-rural

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#habitacao-rural

Habitação Urbana

133

2

55

habitacao-urbana

http://vocab.e.gov.br/id/governo#habitacao-urbana http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#habitacao-urbana

Outros em Habitação

150

2

56

outros-em-habitacao

http://vocab.e.gov.br/id/governo#outros-emhabitacao

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#outros-em-habitacao

Indústria

10

1

57

industria

http://vocab.e.gov.br/id/governo#industria

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#industria

Mineração

136

2

58

mineracao

http://vocab.e.gov.br/id/governo#mineracao

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#mineracao

Produção Industrial

172

2

59

producao-industrial

http://vocab.e.gov.br/id/governo#producaoindustrial

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#producao-industrial

Propriedade Industrial

173

2

60

propriedade-industrial

http://vocab.e.gov.br/id/governo#propriedadeindustrial

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#propriedade-industrial

Outros em Industria

151

2

61

outros-em-industria

http://vocab.e.gov.br/id/governo#outros-emindustria

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#outros-em-industria

Infraestrutura e Fomento

193

1

62

abastecimento

http://vocab.e.gov.br/id/governo#abastecimento

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#abastecimento

Meio ambiente

13

1

63

meio-ambiente

http://vocab.e.gov.br/id/governo#meio-ambiente

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#meio-ambiente

Água

101

2

64

agua

http://vocab.e.gov.br/id/governo#agua

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#agua

Biodiversidade

107

2

65

biodiversidade

http://vocab.e.gov.br/id/governo#biodiversidade

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#biodiversidade

Clima

109

2

66

clima

http://vocab.e.gov.br/id/governo#clima

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#clima

Preservação e
Conservação Ambiental

168

2

67

preservacao-e-conservacaoambiental

http://vocab.e.gov.br/id/governo#preservacao-econservacao-ambiental

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#preservacao-econservacao-ambiental

Termo

Código Nível Ordem

Termo limpo

URI

URI Versao

http://vocab.e.gov.br/id/governo#outros-em-meioambiente

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#outros-em-meio-ambiente

Outros em Meio
Ambiente

152

2

68

outros-em-meio-ambiente

Pesquisa e
Desenvolvimento

25

1

69

pesquisa-e-desenvolvimento http://vocab.e.gov.br/id/governo#pesquisa-edesenvolvimento

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#pesquisa-edesenvolvimento

Difusão

121

2

70

difusao

http://vocab.e.gov.br/id/governo#difusao

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#difusao

Outros em Pesquisa e
Desenvolvimento

153

2

71

outros-em-pesquisa-edesenvolvimento

http://vocab.e.gov.br/id/governo#outros-empesquisa-e-desenvolvimento

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#outros-em-pesquisa-edesenvolvimento

Planejamento e Gestão

165

1

72

planejamento-e-gestao

http://vocab.e.gov.br/id/governo#planejamento-egestao

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#planejamento-e-gestao

Previdência Social

26

1

73

previdencia-social

http://vocab.e.gov.br/id/governo#previdenciasocial

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#previdencia-social

Combate a pobreza

194

2

74

combate-a-desigualdade

http://vocab.e.gov.br/id/governo#combate-adesigualdade

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#combate-a-desigualdade

Previdência Básica

169

2

75

previdencia-basica

http://vocab.e.gov.br/id/governo#previdenciabasica

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#previdencia-basica

Previdência
Complementar

170

2

76

previdencia-complementar

http://vocab.e.gov.br/id/governo#previdenciacomplementar

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#previdenciacomplementar

Benefícios Sociais

195

2

77

previdencia-complementar

http://vocab.e.gov.br/id/governo#previdenciacomplementar

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#previdenciacomplementar

Outros em Previdência

154

2

78

outros-em-previdencia

http://vocab.e.gov.br/id/governo#outros-emprevidencia

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#outros-em-previdencia

Proteção Social

27

1

79

protecao-social

http://vocab.e.gov.br/id/governo#protecao-social

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#protecao-social

Assistência à Criança e
ao Adolescente

102

2

80

assistencia-a-crianca-e-aoadolescente

http://vocab.e.gov.br/id/governo#assistencia-acrianca-e-ao-adolescente

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#assistencia-a-crianca-eao-adolescente

Assistência ao Idoso

103

2

81

assistencia-ao-idoso

http://vocab.e.gov.br/id/governo#assistencia-aoidoso

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#assistencia-ao-idoso

Assistência ao Portador
de Deficiência

104

2

82

assistencia-ao-portador-dedeficiencia

http://vocab.e.gov.br/id/governo#assistencia-aoportador-de-deficiencia

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#assistencia-ao-portadorde-deficiencia

Cidadania

108

2

83

cidadania

http://vocab.e.gov.br/id/governo#cidadania

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#cidadania

Combate a desigualdade

110

2

84

combate-a-desigualdade

http://vocab.e.gov.br/id/governo#combate-adesigualdade

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#combate-a-desigualdade

Outros em Proteção

155

2

85

outros-em-protecao-social

http://vocab.e.gov.br/id/governo#outros-em-

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#outros-em-protecao-

Termo

Código Nível Ordem

Termo limpo

Social

URI

URI Versao

protecao-social

social

Relações Internacionais

14

1

86

relacoes-internacionais

http://vocab.e.gov.br/id/governo#relacoesinternacionais

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#relacoes-internacionais

Cooperação
Internacional

116

2

87

cooperacao-internacional

http://vocab.e.gov.br/id/governo#cooperacaointernacional

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#cooperacao-internacional

Relações Diplomáticas

177

2

88

relacoes-diplomaticas

http://vocab.e.gov.br/id/governo#relacoesdiplomaticas

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#relacoes-diplomaticas

Outros em Relações
Internacionais

156

2

89

outros-em-relacoesinternacionais

http://vocab.e.gov.br/id/governo#outros-emrelacoes-internacionais

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#outros-em-relacoesinternacionais

Saneamento

28

1

90

saneamento

http://vocab.e.gov.br/id/governo#saneamento

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#saneamento

Saneamento Básico
Rural

178

2

91

saneamento-basico-rural

http://vocab.e.gov.br/id/governo#saneamentobasico-rural

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#saneamento-basico-rural

Saneamento Básico
Urbano

179

2

92

saneamento-basico-urbano

http://vocab.e.gov.br/id/governo#saneamentobasico-urbano

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#saneamento-basicourbano

Outros em Saneamento

157

2

93

outros-em-saneamento

http://vocab.e.gov.br/id/governo#outros-emsaneamento

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#outros-em-saneamento

Saúde

15

1

94

saude

http://vocab.e.gov.br/id/governo#saude

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#saude

Assistência Hospitalar e
Ambulatorial

105

2

95

assistencia-hospitalar-eambulatorial

http://vocab.e.gov.br/id/governo#assistenciahospitalar-e-ambulatorial

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#assistencia-hospitalar-eambulatorial

Atendimento básico

106

2

96

atendimento-basico

http://vocab.e.gov.br/id/governo#atendimentobasico

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#atendimento-basico

Combate a epidemias

111

2

97

combate-a-epidemias

http://vocab.e.gov.br/id/governo#combate-aepidemias

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#combate-a-epidemias

Defesa e vigilância
sanitária

196

2

98

defesa-e-vigilancia-sanitaria http://vocab.e.gov.br/id/governo#defesa-evigilancia-sanitaria

Medicamentos e
aparelhos

135

2

99

medicamentos-e-aparelhos

http://vocab.e.gov.br/id/governo#medicamentos-e- http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#medicamentos-eaparelhos
aparelhos

Outros em Saúde

158

2

100

outros-em-saude

http://vocab.e.gov.br/id/governo#outros-em-saude

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#outros-em-saude

Segurança e Ordem
Pública

29

1

101

seguranca-e-ordem-publica

http://vocab.e.gov.br/id/governo#seguranca-eordem-publica

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#seguranca-e-ordempublica

Defesa Civil

118

2

102

defesa-civil

http://vocab.e.gov.br/id/governo#defesa-civil

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#defesa-civil

Policiamento

166

2

103

policiamento

http://vocab.e.gov.br/id/governo#policiamento

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#policiamento

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#defesa-e-vigilanciasanitaria

Termo

Código Nível Ordem

Termo limpo

URI

URI Versao

Outros em Segurança e
Ordem Pública

159

2

104

outros-em-seguranca-eordem-publica

http://vocab.e.gov.br/id/governo#outros-emseguranca-e-ordem-publica

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#outros-em-seguranca-eordem-publica

Trabalho

16

1

105

trabalho

http://vocab.e.gov.br/id/governo#trabalho

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#trabalho

Empregabilidade

126

2

106

empregabilidade

http://vocab.e.gov.br/id/governo#empregabilidade

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#empregabilidade

Fomento ao Trabalho

131

2

107

fomento-ao-trabalho

http://vocab.e.gov.br/id/governo#fomento-aotrabalho

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#fomento-ao-trabalho

Proteção e Benefícios ao
Trabalhador

174

2

108

protecao-e-beneficios-aotrabalhador

http://vocab.e.gov.br/id/governo#protecao-ebeneficios-ao-trabalhador

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#protecao-e-beneficios-aotrabalhador

Relações de Trabalho

176

2

109

relacoes-de-trabalho

http://vocab.e.gov.br/id/governo#relacoes-detrabalho

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#relacoes-de-trabalho

Outros em Trabalho

160

2

110

outros-em-trabalho

http://vocab.e.gov.br/id/governo#outros-emtrabalho

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#outros-em-trabalho

Transportes

30

1

111

transportes

http://vocab.e.gov.br/id/governo#transportes

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#transportes

Transporte Aéreo

184

2

112

transporte-aereo

http://vocab.e.gov.br/id/governo#transporte-aereo

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#transporte-aereo

Transporte Ferroviário

189

2

113

transporte-ferroviario

http://vocab.e.gov.br/id/governo#transporteferroviario

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#transporte-ferroviario

Transporte Hidroviário

185

2

114

transporte-hidroviario

http://vocab.e.gov.br/id/governo#transportehidroviario

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#transporte-hidroviario

Transporte Rodoviário

186

2

115

transporte-rodoviario

http://vocab.e.gov.br/id/governo#transporterodoviario

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#transporte-rodoviario

Outros em Transporte

161

2

116

outros-em-transporte

http://vocab.e.gov.br/id/governo#outros-emtransporte

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#outros-em-transporte

Urbanismo

31

1

117

urbanismo

http://vocab.e.gov.br/id/governo#urbanismo

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#urbanismo

Infraestrutura Urbana

190

2

118

infraestrutura-urbana

http://vocab.e.gov.br/id/governo#infraestruturaurbana

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#infraestrutura-urbana

Serviços Urbanos

181

2

119

servicos-urbanos

http://vocab.e.gov.br/id/governo#servicos-urbanos

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#servicos-urbanos

Outros em Urbanismo

162

2

120

outros-em-urbanismo

http://vocab.e.gov.br/id/governo#outros-emurbanismo

http://vocab.e.gov.br/id/governo/2016#outros-em-urbanismo

Detalhado - Alfabético
Termo

Código Nível

Termo Pai

Código Pai

termo

cod_id nivel

termo_pai

cod_pai

Abastecimento

100

1

Raiz

0

Administração

18

1

Raiz

0

Agropecuária, Pesca e Extrativismo

1

1

Raiz

0

Água

101

2

Meio ambiente

13

Assistência à Criança e ao Adolescente

102

2

Proteção Social

27

Assistência ao Idoso

103

2

Proteção Social

27

Assistência ao Portador de Deficiência

104

2

Proteção Social

27

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

105

2

Saúde

15

Atendimento básico

106

2

Saúde

15

Benefícios Sociais

195

2

Previdência Social

26

Biodiversidade

107

2

Meio ambiente

13

Cadastro

191

2

Administração

18

Cidadania

108

2

Proteção Social

27

Clima

109

2

Meio ambiente

13

Combate a desigualdade

110

2

Proteção Social

27

Combate a epidemias

111

2

Saúde

15

Combate a pobreza

194

2

Previdência Social

26

Combustíveis

112

2

Energia

22

3

1

Raiz

0

Comercio externo

113

2

Comércio e Serviços

3

Compras governamentais

114

2

Administração

18

Comunicações

19

1

Raiz

0

Comunicações Postais

115

2

Comunicações

19

Cooperação Internacional

116

2

Relações Internacionais

14

Cultura

20

1

Raiz

0

Defesa Civil

118

2

Defesa Nacional

21

Defesa Civil

118

2

Segurança e Ordem Pública

29

Defesa da concorrência

192

2

Economia e Finanças

6

Defesa do Consumidor

119

2

Comércio e Serviços

3

Defesa e vigilância sanitária

196

2

Agropecuária, Pesca e Extrativismo

1

Defesa e vigilância sanitária

196

2

Saúde

15

Defesa militar

120

2

Defesa Nacional

21

Defesa Nacional

21

1

Raiz

0

Difusão

121

2

Pesquisa e Desenvolvimento

25

Difusão Cultural

122

2

Cultura

20

Economia e Finanças

6

1

Raiz

0

Educação

7

1

Raiz

0

Comércio e Serviços
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Termo

Código Nível

Termo Pai

Código Pai

Educação básica

123

2

Educação

7

Educação profissionalizante

124

2

Educação

7

Educação superior

125

2

Educação

7

Empregabilidade

126

2

Trabalho

16

Energia

22

1

Raiz

0

Energia elétrica

127

2

Energia

22

Esporte comunitário

128

2

Esporte e Lazer

23

Esporte e Lazer

23

1

Raiz

0

Esporte profissional

129

2

Esporte e Lazer

23

Fiscalização do Estado

130

2

Administração

18

Fomento ao Trabalho

131

2

Trabalho

16

Habitação

24

1

Raiz

0

Habitação Rural

132

2

Habitação

24

Habitação Urbana

133

2

Habitação

24

Indústria

10

1

Raiz

0

Infraestrutura e Fomento

193

1

Raiz

0

Infraestrutura Urbana

190

2

Urbanismo

31

Lazer

134

2

Esporte e Lazer

23

Medicamentos e aparelhos

135

2

Saúde

15

Meio ambiente

13

1

Raiz

0

Mineração

136

2

Indústria

10

Normas e Fiscalização

137

2

Administração

18

Operações de dívida pública

138

2

Administração

18

Orçamento

139

2

Administração

18

Outros em Administração

140

2

Administração

18

Outros em Agropecuária

141

2

Agropecuária, Pesca e Extrativismo

1

Outros em Comércio e serviços

142

2

Comércio e Serviços

3

Outros em Comunicações

143

2

Comunicações

19

Outros em Cultura

144

2

Cultura

20

Outros em Defesa Nacional

145

2

Defesa Nacional

21

Outros em Economia e Finanças

146

2

Economia e Finanças

6

Outros em Educação

147

2

Educação

7

Outros em Energia

148

2

Energia

22

Outros em Esporte e Lazer

149

2

Esporte e Lazer

23

Outros em Habitação

150

2

Habitação

24

Outros em Industria

151

2

Indústria

10

Outros em Meio Ambiente

152

2

Meio ambiente

13

Outros em Pesquisa e Desenvolvimento

153

2

Pesquisa e Desenvolvimento

25

Outros em Previdência

154

2

Previdência Social

26

Outros em Proteção Social

155

2

Proteção Social

27

Outros em Relações Internacionais

156

2

Relações Internacionais

14
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Termo

Código Nível

Termo Pai

Código Pai

Outros em Saneamento

157

2

Saneamento

28

Outros em Saúde

158

2

Saúde

15

Outros em Segurança e Ordem Pública

159

2

Segurança e Ordem Pública

29

Outros em Trabalho

160

2

Trabalho

16

Outros em Transporte

161

2

Transportes

30

Outros em Urbanismo

162

2

Urbanismo

31

Patrimônio

163

2

Administração

18

Patrimônio Cultural

164

2

Cultura

20

Pesquisa e Desenvolvimento

25

1

Raiz

0

Planejamento e Gestão

165

1

Raiz

0

Policiamento

166

2

Segurança e Ordem Pública

29

Politica econômica

167

2

Economia e Finanças

6

Preservação e Conservação Ambiental

168

2

Meio ambiente

13

Previdência Básica

169

2

Previdência Social

26

Previdência Complementar

170

2

Previdência Social

26

Previdência Social

26

1

Raiz

0

Produção agropecuária

171

2

Agropecuária, Pesca e Extrativismo

1

Produção Industrial

172

2

Indústria

10

Propriedade Industrial

173

2

Indústria

10

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

174

2

Trabalho

16

Proteção Social

27

1

Raiz

0

Recursos humanos

175

2

Administração

18

Relações de Trabalho

176

2

Trabalho

16

Relações Diplomáticas

177

2

Relações Internacionais

14

Relações Internacionais

14

1

Raiz

0

Saneamento

28

1

Raiz

0

Saneamento Básico Rural

178

2

Saneamento

28

Saneamento Básico Urbano

179

2

Saneamento

28

Saúde

15

1

Raiz

0

Segurança e Ordem Pública

29

1

Raiz

0

Serviços Públicos

180

2

Administração

18

Serviços Urbanos

181

2

Urbanismo

31

Sistema Financeiro

182

2

Economia e Finanças

6

Telecomunicações

183

2

Comunicações

19

Trabalho

16

1

Raiz

0

Transporte Aéreo

184

2

Transportes

30

Transporte Ferroviário

189

2

Transportes

30

Transporte Hidroviário

185

2

Transportes

30

Transporte Rodoviário

186

2

Transportes

30

Transportes

30

1

Raiz

0

Turismo

187

2

Comércio e Serviços

3

Urbanismo

31

1

Raiz

0
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Anexos
Formulário de Proposta de Alteração do VCGE
Vocabulário Controlado de Governo Eletrônico
Identificação do proponente
Nome
Entidade
A proposta:

[ ] é da entidade

[ ] é pessoal

Data
Contatos

E-mail:

Telefone:

Solicitação
Termo ou
local no
vocabulário:
Alteração:

Justificativa

---===---Esse documento deverá ser encaminhado em formato eletrônico para o e-mail
eping@planejamento.gov.br, ou em meio físico para o endereço:
VCGE
Departamento de Governo Eletrônico
Ministério do Planejamento
Esplanada dos Ministérios – Bloco C
CEP 70.046-900
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Versões do VCGE
Aqui estão registradas as alterações a partir da versão 2.0. Para saber mais veja História completa
do VCGE ou procure os documentos específicos das versões mais antigas.
Versão
Numero: 2.1.0
nome: 2016
tipo: Principal
Data: 20/09/2015

Numero: 2.0.3
nome: Maio 2014
Data: 28/05/2014

Numero: 2.0.2
nome: Dezembro 2013
Data: 09/12/2013

Numero: 2.0.1
nome: Novembro 2013
Data: 11/11/2013

Alterações
Lançada a versão 2016 – 2.1.0
Alterações:
•
Formulário para coletar votos resultantes do debate sobre modelo de versões do
VCGE, relacionado do grupo VCGE_GovBR.
•
Incluir o termo CADASTRO dentro de ADMINISTRAÇÃO.
•
Detalhamento do termo FISCALIZAÇÃO DO ESTADO.
•
Trocar o termo NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE / ADMINISTRAÇÃO por
NORMAS E FISCALIZAÇÃO.
•
Incluir DEFESA DA CONCORRÊNCIA em ECONOMIA E FINANÇAS.
•
Mudar de AGROPECUÁRIA para AGROPECUÁRIA, PESCA e EXTRATIVISMO.
•
Incluir SANIDADE PESQUEIRA como termo incluído em DEFESA E VIGILÂNCIA
SANITÁRIA.
•
Unificar os termos DEFESA AGROPECUÁRIA e VIGILÂNCIA SANITÁRIA para
DEFESA E VIGILÂNCIA. SANITÁRIA, presente tanto em AGROPECUÁRIA
quanto em SAÚDE.
•
Mover ABASTECIMENTO no 1 nível.
•
Incluir INFRAESTRUTURA E FOMENTO no 1 nível.
•
Alterar o item PLANEJAMENTO para PLANEJAMENTO E GESTÃO e passá-lo
para 1 nível.
•
Incluir o termo BENEFÍCIOS SOCIAIS em PROTEÇÃO SOCIAL.
•
Incluir o termo COMBATE A POBREZA em PROTEÇÃO SOCIAL.
•
Incluir ASSISTÊNCIA SOCIAL em termos incluídos de COMBATE A POBREZA.
•
Incluir SEGURANÇA ALIMENTAR em termos incluídos em COMBATE A
POBREZA.
•
Incluir Plano Brasil Sem Miséria em termos incluídos de COMBATE A POBREZA.
•
Incluir INCLUSÃO PRODUTIVA em termos incluídos de COMBATE A POBREZA.
•
Incluir INCLUSÃO SOCIAL em termos incluídos de COMBATE A
DESIGUALDADE.
•
Incluir CADASTRO ÚNICO em termos incluídos de CADASTRO.
•
Incluir PRONATEC em termo incluído FOMENTO AO TRABALHO.
Além dessas alterações, foram produzidos documentos com recomendações sobre o uso
do VCGE. Num deles foi recomendada uma ordenação na aprsentação do VCGE, isso
implicou na criaçãpo de um campo de ordenação na tabela.
Lançada a versão Maio 2014 – 2.0.3
Correções:
Alguns termos estavam com o campo “tempo limpo” trocados, ocasionando erros nas
URI. Esse erro se propagou para os arquivos exportados.
Também foram detectados termos onde o campo “tempo limpo” ainda possuía acentos, o
que ocasionou erros nos arquivos exportados.
Lançada a versão Novembro 2013 – 2.0.2
Alterações:
Criação dos campos “tempo limpo”, URI e URI versão.
Justificativa.
A URI era uma demanda desde a revisão do VCGE, o campo Termo limpo foi criado pata
auxiliar a URI.
Lançada a versão Novembro 2013 – 2.0.1
Alterações:
Foi alterada a codificação numérica. Não há alteração nos termos.
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Versão

Numero: 2.0
nome: Outubro 2013
Data: 16/10//2013

Alterações
Justificativa.
O uso do VCGE no Código de Indexação de Documento que contém Informação
Classificada – CIDIC – definido no decreto 7.845 define um código numérico de duas
posições para os itens do 1 nível do VCGE. Quando o VCGE foi numerado isso foi levado
em considerações e foram usados os códigos do decreto e os demais foram numerados
sequencialmente.
Surgiu uma dúvida sobre o que aconteceria caso um novo termo fosse designado para i
primeiro nível. Todos os códigos de duas posições já estavam em uso, então esse novo
item ganharia um código de três posições o que criaria um conflito com o decreto.
A solução foi renumerar todos os itens, mantendo os números de duas posições
reservados para futuros termos de primeiro nível.
Fique registrado que o GT do VCGE está fazendo esforços para que o VCGE seja usado
de outra forma dentro do decreto 7.845, preferencialmente sendo retirado do código
(CIDIC) e colocado num metadado de assunto. Até o momento da publicação desse
documento essa questão não estava resolvida.
Lançada a versão Outubro 2013 – 2.0
Essa versão foi refeita em julho de 2013 tomando como base o VCGE anterior, o COFOG
e a Portaria 42.

História completa do VCGE
Ano

Mês

2015
2015

Setembro
Abril a
setembro

2015

Janeiro a
março

2014

Maio

2013

Dezembro

2013

Novembro

2013
2013

Outubro
Julho

2013
2013

Junho
Maio

2013

Abril

Histórico
É publicada a versão 2016 (2.1.0).
Vários termos e alterações entram em debate.
Debate sobre alinhamento do VCGE com o PPA.
Uma versão do VCGE seria lançada junto com o PPA. O problema apresentado é que o
PPA dura 4 anos, um período muito extenso para o VCGE. Optou-se por lançar uma
versão PRINCIPAL a cada 2 anos, sendo uma junto com o PPA. Além dessas, poderão
haver versões INTERMEDIÁRIAS que atenderiam a necessidades localizadas.
Lançada a versão Maio 2014 – 2.0.3
Correções em “termos limpos”. Havia termos com acentos e termos fora de ordem.
Obs: essa versão foi feita em fevereiro, mas por problemas internos ficou para até maio.
Lançada a versão Dezembro 2013 – 2.0.2
Apenas para incluir URIs.
Lançada a versão Novembro 2013 – 2.0.1
Essa versão renumera os termos para uma melhor adequação ao Decreto.
Durante o mês, foram feitas várias discussões, e duas notas técnicas sobre o uso do
VCGE no Decreto. A primeira proposta é que o CIDIC (código que usa o VCGE) não seja
usado, visto que não é um bom código de identificação nem de indexação. A segunda é
que o CIDIC permaneça mas não use o VCGE. A terceira é que use mas aponte para o
VCGE em lugar de anexá-lo. A quarta e pior proposta, sugerimos manter o anexo 2 e
apenas dizer que aquela lista não é o VCGE.
Lançada a versão Outubro 2013 – 2.0
Revisão do VCGE, com a criação da versão candidata 2.
Realização do Workshop em 4/6/2013
Convocação para Wokshop do VCGE.
Dois pontos de reuniões anteriores foram citados:
•
O VCGE não irá absorver os demais vocabulários
•
O VCGE não irá refletir estruturas organizacionais
“Se o VCGE é um vocabulário voltado para TODOS os assuntos, então poderia ser
substituído pelo CDU. Senão, precisamos definir qual o papel do VCGE. “
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Ano

Mês

2013

Janeiro

2012

Dezembro

2012

Novembro

2012

Outubro

2012

Março

2012
2011

Fevereiro
Dezembro

Histórico
Foram citados COFOG e CDU. O primeiro um vocabulário de ações de governo e o
segundo um vocabulário de uso geral.
Voltou-se a revisão do VCGE
Citou-se a pequena equipe do MP dedicada a esse trabalho, neste momento de apenas
uma pessoa.
Será feito um pequeno workshop sobre o VCGE em um mês (inicio de junho). Depois um
grupo irá fazer uma revisão em um mês, ou seja, daqui a dois meses haverá uma nova
versão do VCGE.
Reapresentada a proposta de trabalho para 2013, baseada em:
• atendimento de necessidades urgentes dos atuais usuários do VCGE (CGU e
Dados Abertos)
• abrir debate sobre temas que demandarão prazos mais extensos de discussão.
É apresentado o relatório: “Problemas no VCGE 2012”.
Surge um debate em torno de duas propostas:
•
Revisão: rever termo por termo do atual vocabulário.
•
Refazer: Eliminar todos os termos atuais e começar com um novo modelo,
provavelmente a classificação da Portaria 42.
Destaca-se o papel do VCGE como ferramenta de gestão.
A criação do vocabulário e sua forma de uso são duas coisas a serem discutidas
separadamente.
É apresentado o iQvoc, como ferramenta para gerenciar o vocabulário.
Em reunião com pouca presença, foram discutidas propostas propostas para o ano
seguinte. Basicamente haveria duas iniciativas: uma reforma urgente e um debate de
médio prazo. A reforma urgente visa fornecer um vocabulário pequeno, porém sem os
erros do atual para os usuários do VCGE: CGU e Dados Abertos.
O debate visa prover uma discussão de médio/longo prazo para evoluir o VCGE. Admitese que essa ordem (primeiro a reforme depois o debate) não é ideal, mas necessária.
Visita ao CGU discute-se o VCGE
• O CGU está preparando uma revisão de seu portal da transparência.
• Há uso no VCGE, mas apenas dos 2 primeiro níveis.
• Destacou-se a importância do VCGE nesse portal e seu papel de interface com o
cidadão.
Na reunião mensal foi discutida a necessidade de uma ação de curto prazo para atender
ao CGU, que precisa do vocabulário para seu novo portal de transparência.
A visão de um único e vocabulário do governo conflita coma especialização de áreas e
não tem apoio do grupo.
O VCGE abre espaço ara considerar novos instrumentos, como o EUROVOC e a portaria
42 da fazenda.
Fala-se em seminário para discutir o VCGE. .
Proposta de construção de multi vocabulário a partir da reunião dos vocabulários
existentes. Reunião com MAPA, ANEEL e ICMbio.
Visita a LexML e RVBI para identificar coincidências em projetos.
Reunião com MAPA, ANEEL, ICMbio, LexML e RVBI.
Definido um calendário de reuniões de novembro de 2012 até maio de 2013
Iniciam as visitas. São visitados os seguintes órgãos: Correios, ENAP, IBGE, MAPA,
MEC, MinC, MPS, MRE e ANEEL.
Para uma segunda visita sobre vocabulários são selecionados apenas Correios, MAPA,
MRE e ANEEL.
Enviado Oficio aos órgãos solicitando uma visita técnica
O ano termina com planos de visitar vários órgãos no ano seguinte e conhecer o que está
acontecendo em termos de vocabulários controlados. Nesse projeto queremos:
• conhecer como trabalham os órgãos que usam vocabulários (como usam,
atualizam, etc)
• Quais são os vocabulários existentes
• atrair as pessoas que trabalham nesses vocabulários para participar de grupos de
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Ano

2011

Mês

Setembro

Histórico
trabalho sobre o assunto.
Este trabalho segue o conceito que devemos valorizar as iniciativas sobre vocabulários
nos órgãos da Esplanada. Isso será um problema, por que precisaremos adequar estes
vocabulários ao VCGE, ou o contrário.
O texto abaixo foi escrito por Eloi Yamaoka (Coordenador da 1ª versão do VCGE) em
14/09/2011 em um e-mail trocado entre ele pessoas do MP (Hudson e Roberto)
“A VCGE foi elaborada de forma colaborativa com a participação de especialistas de vários órgãos
e ministérios.
Porém, em todo o processo de construção, a participação foi parcial, isto é, nem todos os
ministérios enviaram representantes e a versão atual do VCGE reflete esse problema.
No tocante ao problema levantado, desde as primeiras reuniões ficou definido que o VCGE (na
época LAG) adotaria a polihierarquia, por isso para o grupo nunca houve dúvida e talvez por isso
mesmo, não foi sentido falta no texto inicial.
É polihierárquico, mas não foi adotada a classificação facetada.
A preocupação do grupo que gerou a versão inicial foi a de tentar abranger o máximo de assunto
possível, mas os insistentes convites foram infrutíferos e a versão 1 foi lançada com objetivo de
provocar.
Apesar das consultas públicas, o resultado não foi o esperado pois a quantidade de participação
foram pequenas tanto do governo como de fora.
Há muito tempo, defendi nas reuniões da coordenação-geral da e-PING que o VCGE deveria ter
uma equipe dedicada pois a inconstância dos participantes do grupo de trabalho deixa a evolução
extremamente lenta.
Enquanto isso não não acontece, a minha sugestão é que o Grupo 4 faça nova revisão do
vocabulário, visando principalmente torná-lo mais equilibrado.
Na minha visão, os assuntos que requerem atenção especial são:
2 - Ciência, informação e comunicação
5 - Defesa e segurança
9 - Habitação, Saneamento e Urbanismo
10 - Indústria
12 - Meio Ambiente
16 - Trabalho
17 - Transporte e trânsito
Os assuntos 2, 5, 10, 16 e 17 necessitam ser melhor estudados com especialistas dessas áreas.
Repetindo, apesar dos insistentes convites, os representantes dos órgãos que são responsáveis
por esses assuntos praticamente não participaram das reuniões.
O momento é outro, e talvez com os novos integrantes tanto do grupo 4 quanto dos órgãos, quiçá o
resultado seja outro.
O assunto 9, requer discussão com representantes de órgãos de estados e municípios, pois são
assuntos muito pertinentes a essas esferas.
E, finalmente, o assunto Meio Ambiente necessita ser revisado, pois o mesmo foi elaborado à parte
do GT. Os outros assuntos foram estruturados e discutidos em grupo e o Meio Ambiente foi
elaborado integralmente num trabalho interno do MMA e nos foi enviado. Há alguns problemas de
denominação de termos e creio ser necessário equalizar algumas questões com o GT,
especialmente com representantes da área de "Agricultura, extrativismo e pesca", pois há muita
interseção de assuntos entre as duas áreas.

2011
2010

Março
Novembro

2007

Outubro

2006

Abril

2006

Março

Publicação do VCGE – Vocabulário Controlado de Governo Eletroeletrônico
10/11/2010 Consulta Pública para o VCGE – Vocabulário Controlado de Governo
Eletroeletrônico – publicado no DOU.
01/10/2007 – Lançamento da versão 1 da Lag - Lista para assuntos do Governo:
Taxonomia para Navegação
5 de abril de 2006. - reunião para tratar do Catálogo Padrão de Dados do Governo, dentro
do qual estava o vocabulário. Local: Serpro – Regional Brasília. Participantes: Ana Lúcia
de Medeiros (Correios), João Alberto Lima (Senado) e Eloi Juniti Yamaoka (Serpro).
11/03/2006 – Lançamento da versão Zero da Lag - Lista para Assuntos do Governo:
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Ano

Mês

2004

Março

Histórico
Taxonomia para Navegação.
02/03/2004 – é definida a Lista de Categorias do Governo (LCG) como sendo “uma
lista de termos (indexadores) objetivando a simplificação da busca de informações pelos
usuários – uma meta primordial dos Governos da Era da Informação.
O Grupo de Trabalho do segmento Organização e Intercâmbio de Informação da e-PING
está desenvolvendo uma metodologia para construção e manutenção LCG Brasileira.”
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Anexos da versão detalhada
Nota sobre os códigos numéricos dos termos
Originalmente os termos do VCGE não possuíam um código numérico. Embora o tema de criar
uma codificação numérica surgisse em alguns debates, o consenso era de que isso não deveria ser
feito ou imposto pelo VCGE.
Em novembro de 2012 foi publicado o Decreto 7.845, tratando de questões relativas a informações
sigilosas. Em seu anexo constava uma relação do 1 nível do VCGE numerada, onde esses números
eram códigos numéricos que identificavam os termos. O decreto foi feito baseado no VCGE 1.
Considerou-se que, se haveria uma numeração, o VCGE deveria cuidar para que fosse única. Assim
sendo, a versão 2 foi lançada com um código numérico. Os códigos do decreto 7.845 foram
aproveitados nos termos que ainda estavam presentes na versão 2.
Os termos que não estavam mais presentes tiveram seus códigos inutilizados.
Inutilizados

Códigos que estavam no decreto 7.845 e não serão aproveitados: 02, 04, 05, 08,
09, 11, 13 e 17.

Reservados

Todos os números de 2 dígitos estão reservados para os termos de 1 nível. Até o
momento foram usados até o número 31.

Obs.: na versão 2.0 o código 80 estava inutilizado devido a um erro na versão candidata 2.0 (o item
Pesquisa e Desenvolvimento foi incluído 2 vezes). Como todos os códigos foram renumerados, essa
restrição não existe mais.

Conversão numérica da versão 2.0 para a versão 2.0.1
Os códigos de todos os termos foram refeitos na versão 2.0.1. A tabela abaixo indica a conversão
entre o código anterior e o atual. Essa versão vale para as demais versões do VCGE. Não serão
feitos arquivos DEPARA para versões posteriores.
Ord

Termo

Nível

Pai

Código 2.0 Código 2.0.1

0001 Administração

1

Raiz

18

18

0002 Planejamento

2

Administração

19

165

0003 Compras governamentais

2

Administração

20

114

0004 Fiscalização do Estado

2

Administração

21

130

0005 Normalização e Qualidade

2

Administração

22

137

0006 Operações de dívida pública

2

Administração

23

138

0007 Orçamento

2

Administração

24

139

0008 Patrimônio

2

Administração

25

163

0009 Recursos humanos

2

Administração

26

175

0010 Serviços Públicos

2

Administração

27

180

0011 Outros em Administração

2

Administração

28

140
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Ord

Termo

Nível

Pai

Código 2.0 Código 2.0.1

0012 Agropecuária

1

Raiz

1

1

0013 Abastecimento

2

Agropecuária

29

100

0014 Defesa agropecuária

2

Agropecuária

30

117

0015 Produção agropecuária

2

Agropecuária

31

171

0016 Outros em Agropecuária

2

Agropecuária

32

141

0017 Comércio e Serviços

1

Raiz

3

3

0018 Comercio externo

2

Comércio e Serviços

33

113

0019 Defesa do Consumidor

2

Comércio e Serviços

34

119

0020 Turismo

2

Comércio e Serviços

35

187

0021 Outros em Comércio e serviços

2

Comércio e Serviços

36

142

0022 Comunicações

1

Raiz

37

19

0023 Comunicações Postais

2

Comunicações

38

115

0024 Telecomunicações

2

Comunicações

39

183

0025 Outros em Comunicações

2

Comunicações

40

143

0026 Cultura

1

Raiz

41

20

0027 Difusão Cultural

2

Cultura

42

122

0028 Patrimônio Cultural

2

Cultura

43

164

0029 Outros em Cultura

2

Cultura

44

144

0030 Defesa Nacional

1

Raiz

45

21

0031 Defesa Civil

2

Defesa Nacional;
Segurança e Ordem Pública

46

118

0032 Defesa militar

2

Defesa Nacional

47

120

0033 Outros em Defesa Nacional

2

Defesa Nacional

48

145

0034 Economia e Finanças

1

Raiz

6

6

0035 Politica econômica

2

Politica econômica

49

167

0036 Sistema Financeiro

2

Politica econômica

50

182

0037 Outros em Economia e Finanças

2

Politica econômica

51

146

0038 Educação

1

Raiz

7

7

0039 Educação básica

2

Educação

52

123

0040 Educação profissionalizante

2

Educação

53

124

0041 Educação superior

2

Educação

54

125

0042 Outros em Educação

2

Educação

55

147

0043 Energia

1

Raiz

56

22

0044 Combustíveis

2

Energia

57

112

0045 Energia elétrica

2

Energia

58

127

0046 Outros em Energia

2

Energia

59

148

0047 Esporte e Lazer

1

Raiz

60

23

0048 Esporte comunitário

2

Esporte e Lazer

61

128

0049 Esporte profissional

2

Esporte e Lazer

62

129

0050 Lazer

2

Esporte e Lazer

63

134

0051 Outros em Esporte e Lazer

2

Esporte e Lazer

64

149
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Ord

Termo

Nível

Pai

Código 2.0 Código 2.0.1

0052 Habitação

1

Raiz

65

24

0053 Habitação Rural

2

Habitação

66

132

0054 Habitação Urbana

2

Habitação

67

133

0055 Outros em Habitação

2

Habitação

68

150

0056 Indústria

1

Raiz

10

10

0057 Produção Industrial

2

Indústria

69

172

0058 Mineração

2

Indústria

70

136

0059 Propriedade Industria

2

Indústria

71

173

0060 Outros em Industria

2

Indústria

72

151

0061 Meio ambiente

1

Raiz

12

13

0062 Água

2

Meio ambiente

73

101

0063 Biodiversidade

2

Meio ambiente

74

107

0064 Clima

2

Meio ambiente

75

109

0065 Preservação e Conservação Ambiental

2

Meio ambiente

76

168

0066 Outros em Meio Ambiente

2

Meio ambiente

77

152

0067 Pesquisa e Desenvolvimento

1

Raiz

78

25

0068 Difusão

2

Pesquisa e Desenvolvimento

79

121

0069 Outros em Pesquisa e Desenvolvimento

2

Pesquisa e Desenvolvimento

81

153

0070 Previdência Social

1

Raiz

82

26

0071 Previdência Básica

2

Previdência Social

83

169

0072 Previdência Complementar

2

Previdência Social

84

170

0073 Outros em Previdência

2

Previdência Social

85

154

0074 Proteção Social

1

Raiz

86

27

0075 Assistência ao Idoso

2

Proteção Social

87

103

0076 Assistência ao Portador de Deficiência

2

Proteção Social

88

104

0077 Assistência à Criança e ao Adolescente

2

Proteção Social

89

102

0078 Combate a desigualdade

2

Proteção Social

90

110

0079 Cidadania

2

Proteção Social

91

108

0080 Outros em Proteção Social

2

Proteção Social

92

155

0081 Relações Internacionais

1

Raiz

14

14

0082 Relações Diplomáticas

2

Relações Internacionais

93

177

0083 Cooperação Internacional

2

Relações Internacionais

94

116

0084 Outros em Relações Internacionais

2

Relações Internacionais

95

156

0085 Saneamento

1

Raiz

96

28

0086 Saneamento Básico Rural

2

Saneamento

97

178

0087 Saneamento Básico Urbano

2

Saneamento

98

179

0088 Outros em Saneamento

2

Saneamento

99

157

0089 Saúde

1

Raiz

15

15

0090 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

2

Saúde

100

105

0091 Atendimento básico

2

Saúde

101

106

0092 Combate a epidemias

2

Saúde

102

111
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Ord

Termo

Nível

Pai

Código 2.0 Código 2.0.1

0093 Medicamentos e aparelhos

2

Saúde

103

135

0094 Vigilância Sanitária

2

Saúde

104

188

0095 Outros em Saúde

2

Saúde

105

158

0096 Segurança e Ordem Pública

1

Raiz

106

29

0097 Defesa Civil

2

Defesa Nacional;
Segurança e Ordem Pública

46

118

0098 Policiamento

2

Segurança e Ordem Pública

107

166

0099 Outros em Segurança e Ordem Pública

2

Segurança e Ordem Pública

108

159

0100 Trabalho

1

Raiz

16

16

0101 Empregabilidade

2

Trabalho

109

126

0102 Fomento ao Trabalho

2

Trabalho

110

131

0103 Proteção e Benefícios ao Trabalhador

2

Trabalho

111

174

0104 Relações de Trabalho

2

Trabalho

112

176

0105 Outros em Trabalho

2

Trabalho

113

160

0106 Transportes

1

Raiz

114

30

0107 Transporte Aéreo

2

Transportes

115

184

0108 Transporte Ferroviário

2

Transportes

116

189

0109 Transporte Hidroviário

2

Transportes

117

185

0110 Transporte Rodoviário

2

Transportes

118

186

0111 Outros em Transporte

2

Transportes

119

161

0112 Urbanismo

1

Raiz

120

31

0113 Infra-Estrutura Urbana

2

Urbanismo

121

190

0114 Serviços Urbanos

2

Urbanismo

122

181

0115 Outros em Urbanismo

2

Urbanismo

123

162

Histórico das mudanças
Descrição de todas as alterações

Discussão do 1 nível
Dia 14/06/2013
Item

Proposta

Justificativa

Defesa e
segurança

Separar os
itens

Tanto COFOG como P42 separam em dois itens. Além disso
entendemos que para o cidadão são dois assuntos importantes e
diferentes.

Justiça e
Legislação

Excluir
item
Legislação

O VCGE não é uma representação da estrutura do poder, de
órgãos e instituições.
A distinção entre tipos de documentos (relatórios, memorando,
norma, portaria, etc) deve ser feita em outro lugar, não no
metadado ASSUNTO, onde é previsto o uso do VCGE. As bases
de informações que irão usar o VCGE devem ter outros aspectos,
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Item

Proposta

Justificativa
como o tipo de documento, que irão indicar a ligação com
legislação.

Justiça

Manter

Apesar de Justiça se assemelhar a Legislação (mais próximo de
estrutura de poder do que assunto) entendemos que é um tema que
o cidadão tem interesse específico.

Habitação
Saneamento e
urbanismo

Separar os
três itens

A P42 separa exatamente estes três itens: Habitação Saneamento e
urbanismo.
São assuntos relevantes e são conhecidos pelo cidadão.

Cultura, Lazer e
esporte

Separa
Cultura de
Lazer de
esporte

Tanto COFOG como P42 separam em dois itens. Além disso há
um entendimento que para o cidadão são dois assuntos
importantes e diferentes.
No COFOG, esporte está no segundo nível.
Não iremos adotar o “Desporte” do P42, a não ser como
remissiva. Esporte é mais conhecida pelo Cidadão.

Saúde e
Educação

Manter

São iguais a COFOG e P42.

Pessoa, família e Excluir
sociedade

Alguns itens de segundo nível poderão ser aproveitados, mas estes
termos são genéricos e inespecíficos demais. Não acrescentam
nada ao vocabulário.

Previdência
Social e
Assistência
Social

Incluir

Aproxima do COFOG e iguala ao P42

Agricultura,
extrativismo e
pesca

Mudar para Um termo não deve ser uma explicação, nem uma lista extensiva.
Agricultura Pesca e extrativismo podem ser visto como sub itens de
agricultura.
Uma justificativa para que Pesca seria que é um assunto
importante tanto que existe um Ministério para o tema. Essa
justificativa não é válida por que, como já foi dito, o vocabulário
não reflete os órgãos.

Ciência,
Informação e
Comunicação

Separar e
Esses temas precisam de tratamentos distintos, em locais distintos.
tratar
isoladament
e

Comunicação

Incluir

Incluir no primeiro nível.

Informação

Excluir

Este termo é genérico e inespecífico demais. Não acrescentam
nada ao vocabulário, afinal tudo pode ser visto como informação.

Organização
Agrária

Não incluir Incluir Organização Agrária tornaria compatível com a P42.
1 nível
Embora compatibilidade com a P42 seja interessante, não
queremos incluí-lo no 1 nível.

Transportes e
trânsito

Separar

Transporte, tanto no COFOG quanto na P42, foca em estruturas de
transporte a nível nacional, enquanto transito seria um problema
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Item

Proposta

Justificativa
urbano.

Energia

Incluir

Comércio,
Serviço e
Turismo

Mudar para Turismo é um serviço e não há motivo para destaque.
Comércio e Uma justificativa para que Turismo seria que é um assunto
Serviço
importante tanto que existe um Ministério para o tema. Essa
justificativa não é válida por que, como já foi dito, o vocabulário
não reflete os órgãos.

Dia 20/6/2013
Item

Tema relevante, presente no COFOG e P42.

Proposta

Justificativa

Pessoa, família e Definir
sociedade
Previdência
Social e
Proteção
Social

A P42 possui três itens relacionados a estes: 09 – Previdência
Social, 14 – Direitos da Cidadania e 08 – Assistência Social.
Em Direitos da Cidadania encontra-se mecanismos de proteção
para grupos em situações de necessidade, como minorias sociais
e pessoas em situações críticas. Dessa forma se aproximavam do
termo Proteção Social usado no COFOG. Nesse item também
entrariam os programas sociais do governo.
No entanto, Previdência não se encaixava nisso, por que é uma
ação do estado mas também do cidadão, o que não ocorre nas
situações de proteção social.
Os itens Direitos da Cidadania e Assistência Social da P42
seriam equivalentes a Proteção Aocial.

Defesa

Mudar para
Defesa
Nacional

Esclarece mais o conceito e aproxima da P42.

Segurança

Mudar para
Segurança e
ordem
pública

Apesar de trazer imagens de outros tempos do país, onde ordem
pública foi sinônimo de repressão, hoje esses temas estão
presentes na preocupação do cidadão. A inclusão de Ordem
aproxima do COFOG e melhora o entendimento do conceito.

Justiça

Retirar

O item Justiça é muito vago e pode estar relacionado a qualquer
ação de governo. Ligado efetivamente a justiça devem haver
poucos itens.

Governo e
Politica

Substituir
Os termos Governo e Politica são muitos amplos e vagos,
por
podendo estar relacionados a qualquer ação do governo. O termo
Administraçã Administração da P42 indica custos e processos administrativos.
o

Economia e
Finanças

Manter

Esse termos abriga várias ações relacionadas a economia mas
não especificamente ligada a outras áreas.

Ciência

Manter mas
com a
expressão
“Pesquisa e

Existem vários termos para serem usado no lugar de Ciência:
Ciência e Tecnologia (P42), “Pesquisa e Desenvolvimento”
(COFOG e outros vocabulários), “Ciência, Tecnologia e
Inovação”, etc.
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Item

Proposta

Justificativa

Desenvolvim A expressão “Pesquisa e Desenvolvimento” sai do genérico de
ento”
Ciência e aponta para duas tarefas mais claras: pesquisa e
desenvolvimento.

Discussão do 2 nível
Dia 27/06/2013
Item

Proposta

Administraç Planejamento
ão
Orçamento
Fiscalização do Estado
Recursos humanos
Patrimônio
Compras governamentais
Operações de dívida pública
Serviços Públicos
Normalização e Qualidade

Justificativa
Os termos “Administração Geral” e “Normatização
e Fiscalização” foram considerados genéricos
demais.
“Controle Interno” foi substituído por “Fiscalização
do Estado”, que inclui outros controles.
“Formação de Recursos Humanos” foi substituído
por Recursos humanos por ser mais amplo.
Serviços Públicos - ficou em discussão se deveria
estar em administração ou em cada item isolado,
(serviços públicos em educação, serviços públicos
em saúde, etc.)
O termo “Normalização e qualidade” foi discutido
em Indústria, mas como em vária áreas esse tema
aparece, ele foi elevado para Administração.

Agropecuár Abastecimento
ia
Produção agropecuária
Defesa agropecuária

Houve um debate pela busca de termos mais
abrangentes.

Comércio e Defesa do Consumidor
Serviços
Comercio externo
Turismo

Houve debates sobre “comércio interno”, descartado
que todos os outros itens (além de comércio exterior
se referiam a comércio interno).
Houve debate sobre se Turismo merecia esse
destaque e que isso abriria brecha para dezenas de
atividades econômicas.

Comunicaç Comunicações Postais
ões
Telecomunicações

Embora Telecomunicações inclua áreas demais, não
existe hoje termos conhecidos pelo cidadão que
possam ser usados.
Televisão, radiodifusão, Internet, TV a cabo eram
temas muito separados a dez ou quinze anos. Hoje
se misturam cada vez mais.

Cultura

O termo “Patrimônio Cultural” deverá incluir

Patrimônio Cultural
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Item

Defesa
Nacional

Proposta

Justificativa

Difusão Cultural

“Histórico, Artístico e Arqueológico”, e isso será
explicado de alguma forma.
Novamente houve o debate sobre incentivo
financeiro. A dúvida é se isso deve estar em Cultura
ou em cada item, afinal existem incentivos a várias
áreas. Outra dúvida é se deve ser incluído ou não.

Defesa militar
Defesa Civil

Defesa militar inclui as três forças.

Economia e Politica econômica
Finanças
Sistema Financeiro
Educação

Educação básica (fund e médio
infantil)
educação superior
educação profissionalizante

“Educação básica” inclui infantil, fundamental e
ensino médio.
Houve um debate sobre a inclusão de EAD. Foi
considerado que todo EAD deve estar em uma as
categorias já existentes.

Energia

Energia elétrica
combustíveis

Houve debates sobre energia nuclear, biodiesel e
outros. Mas energia nuclear gera energia elétrica, e
este termo não está detalhando as fontes, que
deveriam incluir hidroelétricas, termo usinas,
eólicas, etc.
Biodiesel é um combustível.

Esporte e
Lazer

Esporte profissional
Esporte comunitário
Lazer

Esporte olímpico está em esporte profissional. O
termo profissional não está ligado a remuneração,
mas ao grau de dedicação.

Habitação

Habitação Rural
Habitação Urbana

Foram as duas única opções encontradas.

Indústria

Produção Industrial
Mineração
Propriedade Industrial

O termo “Normalização e qualidade” foi movido para
Administração.

Meio
ambiente

Preservação e Conservação
Ambiental
Biodiversidade
Água
Clima

Houve um debate sobre Resíduos, considerando que
é um tema relavante. No entanto não foi possível
chegar a um termo, por que Gestão de Resíduo não
é conhecido pelo cidadão, Controle Ambiental é
vago e o único termo realmente conhecido é Lixo,
que não foia aceito. Água (Recursos Hídricos,
presentes no VCGE, foi substituído por Água.
Meterologia foi substituído por Clima.

Dia 03/07/2013
Item
Pesquisa e

Proposta
Pesquisa e Desenvolvimento
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Item

Proposta

Justificativa

Desenvolvimento

Difusão

a diferença entre Pesquisa e
Desenvolvimento sugeriu que
seriam Pesquisa Teórica e Pesquisa
aplicada. Consideramos que essa
distinção é relevante apenas no
meio acadêmico.

Previdência Social

Previdência Básica
Previdência Complementar

Adotamos a P42 ressalvando que
Previdência do Regime Estatutário
fica incluída em Previdência
Básica e Previdência Especial
ficará em outros

Proteção social

Assistência ao Idoso
Assistência ao Portador de
Deficiência
Assistência à Criança e ao
Adolescente
Combate a desigualdade
Cidadania

Adotamos basicamente a P42.
Todas as ações para grupos
minoritários ou socialmente
ameaçados estarão em Combate a
desigualdades.
Houve um discussão sobre de
deveria ser Cidadania ou Direitos
da Cidadania ou outra expressão
semelhante. Adotamos o termos
Cidadania como um conceito
amplo.

Relações internacionais

Relações Diplomáticas
Cooperação Internacional

Adotamos a P42.

Saneamento

Saneamento Básico Rural
Saneamento Básico Urbano

Houve uma discussão sobre
separar água e tratamento de
resíduos, uma discussão já
presente desde Meio Ambiente.
Optou-se por manter tudo dentro
de Saneamento e aguardar
manifestações durante a consula.

Saúde

Atendimento básico
Assistência Hospitalar e
Ambulatorial
Medicamentos e aparelhos
Combate a epidemias
Vigilância Sanitária

Adotamos basicamente a P42.
Algumas alterações foram feitas
para aproximar o vocabulário da
linguagem do cidadão.
Atenção básica => atendimento
Básico
Suporte Profilático e Terapêutico
=> Medicamentos e aparelhos
Vigilância Epidemiológica =>
Combate a Epidemias
Alimentação e nutrição foi retirado
por considerar embora seja um
tema importante para a Saúde,
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Item

Proposta

Justificativa
também o são Esporte,
Saneamento, Trabalho e muitos
outros. Adotá-los tornaria a lista
muito extensa.

Segurança e Ordem
Pública

Policiamento
Defesa Civil

Adotamos a P42. Informações e
Inteligência foi considerado como
incluso em Policiamento.

Trabalho

Proteção e Benefícios ao
Trabalhador
Relações de Trabalho
Empregabilidade
Fomento ao Trabalho

Adotamos a P42.

Transportes

Transporte Aéreo
Transporte Rodoviário
Transporte Ferroviário
Transporte Hidroviário

Adotamos a P42.
Transportes Especiais estará
incluso em outros.

Urbanismo

451 - Infra-Estrutura Urbana
452 - Serviços Urbanos

Adotamos a P42.
Transportes Coletivos Urbanos
estará incluso em Serviços
Urbanos.

Tabela do Decreto 7.845
Esse decreto regulamenta procedimentos para credenciamento de segurança e tratamento de
informação classificada em qualquer grau de sigilo, e dispõe sobre o Núcleo de Segurança e
Credenciamento.
Entre outras providências, ele cria um código numérico para o primeiro nível do VCGE.
CATEGORIAS

CÓDIGO
Aproveitado
NUMÉRICO

Nota

Agricultura, extrativismo e pesca

01

Sim

Embora o termo tenha sido alterado para agropecuária, seu
conteúdo é o mesmo.

Ciência, Informação e Comunicação

02

Não

O termo foi desmembrado.

Comércio, Serviços e Turismo

03

Sim

Embora o termo tenha sido alterado para agropecuária, seu
conteúdo é o mesmo.

Cultura, Lazer e Esporte

04

Não

O termo foi desmembrado.

Defesa e Segurança

05

Não

O termo foi desmembrado.

Economia e Finanças

06

Sim

Educação

07

Sim

Governo e Política

08

Não
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O termo não foi aproveitado.
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Habitação, Saneamento e Urbanismo

09

Não

Indústria

10

Sim

Justiça e Legislação

11

Não

Meio ambiente

12

Sim

Pessoa, família e sociedade

13

Não

Relações internacionais

14

Sim

Saúde

15

Sim

Trabalho

16

Sim

Transportes e trânsito

17

Não
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O termo foi desmembrado.
O termo não foi aproveitado.
O termo não foi aproveitado.

O termo foi desmembrado.
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Consulta Pública
Esse é o quadro de contribuições recebidas pelo sistema de consulta pública
Além dessas contribuições, Durval Vieira Pereira e Jorge Ferreira enviaram cartas com propostas
para Previdência. Ambas as propostas detalhavam o tema mais do que é o objeti do VCGE e foram
recusadas.
Algumas respostas, ou trechos de respostas, foram recorrentes. Por uma questão de padronização foi
mentado o quadro abaixo com textos que serão usados em mais de uma resposta. Nas respostas,
quando um desses campos for encontrado, significa que ele foi substituído pelo texto no quadro.
[[Fim da
consulta]]

O fim da Consulta Pública não encerra a possibilidade de alterações no Vocabulário, pelo contrário. O documento
do VCGE estabelece o processo de revisão permanente do vocabulário. Mesmo alterações recusadas durante a
consulta poderão ser novamente propostas.

[[Especialistas
por temas]]

A equipe do VCGE possui especialistas em vocabulários e especialistas em temas (energia, agricultura, pecuária,
etc). Infelizmente não temos especialistas em todos os temas que o vocabulário abrange. Na ausência de
especialistas de determinado tema, qualquer inclusão será restrita ao mínimo consensual.

[[outros]]

O uso de “outros” esclarece que aquele item não está incluído nos demais, o que o uso do item superior não
indica. O uso de outros permite um melhor acompanhamento do uso do vocabulário. O aumento do uso de
“outros” indica a necessidade de revisão do vocabulário, ou de melhor trenamento em seu uso. Seu uso foi
inspirado no COFOG que usa a expressão NEC – Not Elsewhere Classified (não classificado em outro lugar).

N

Responsável

Em

Contribuição

Justificativa

Aceita

Resposta

1 Diego Barboa 26/08/20 No item "Periodicidade de
da Silva
13 15:42 versões" sugiro substituir o texto
"caso seja detectada um erro de
português" para "caso seja
detectada uma inadequação na
norma padrão do português".

De acordo com os
Recusada
Estudos de
Linguagem não há o
conceito de erro
para um usuário de
uma língua, mas sim
de inadequação em
uma determinada
variante.

Embora seja relevante o
debate sobre o conceito da
existência de erros em
português, o VCGE não é o
local para esse debate. Além
disso, a expressão
“inadequação na norma
padrão do português" nos
demandaria uma definição
formal sobre o que seria
inadequação e quais seriam
as normas padrão do
português. Preferimos
simplificar essa questão
adotando o que é
amplamente conhecido, ou
seja, “erros de português”.

2 Allan Nagem 30/08/20 Sugiro a inclusão do tópico
Soares
13 16:48 "Assistência ao Índio ou
Silvícola" ou "Assistência aos
indígenas" sob o nível "Proteção
Social".

O artigo 231 da
constituição federal
reconhece a
organização social,
costumes, línguas ,
crenças e tradições
dos povos
indígenas.Tal
distinção produz
também ações de
proteção social

Termo muito específio para o
vocabulário.
Se Assistência ao Índio for
incluído, seria necessário
incluir um grande volume de
projetos e programas focados
em grupos específicos da
sociedade. Isso afastaria o
VCGE de seu objetivo de ser
um vocabulário enxuto.
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N

Responsável

Em

Contribuição

Justificativa

Aceita

Resposta

distintas das
categorias existentes
e importante e
ampla demais para
ser caracterizada
como "Outros em
Proteção Social".
3 Márcia
Martins de
Araújo
Altounian

05/09/20 Sobre o documento do VCGE
13 14:17 (apresentação, objetivos e
funcionamento)no item
Apresentação/História: Com o
advento da Lei de Acesso a
Informação ? LAI ? um
importante papel foi dado só
VCGE substituir por: Com o
advento da Lei de Acesso a
Informação ? LAI ? um
importante papel foi dado ao
VCGE.

Aceito

Feito.

4 Márcia
Martins de
Araújo
Altounian

05/09/20 Correção de texto.Sobre o
13 14:20 documento do VCGE
(apresentação, objetivos e
funcionamento), no item
Apresentação/História: Nesse
processo foram visitados mais de
uma dezena de órgãos, e as
seguintes iniciativas; Thesagro
do MAPA, vocabulários da
ANEEL, Manual Completo de
Classificação do MRE,
Vocabulário Controlado Básico
da Biblioteca da Câmara, LexML
e outros substituir por: Nesse
processo foram visitadas mais de
uma dezena de órgãos e
conhecidas as seguintes
iniciativas: Thesagro do MAPA,
vocabulários da ANEEL, Manual
Completo de Classificação do
MRE, Vocabulário Controlado
Básico da Biblioteca da Câmara,
LexML e outros.

Aceito

Feito.

5 Márcia
Martins de
Araújo
Altounian

05/09/20 Sobre o documento do VCGE
13 14:22 (apresentação, objetivos e
funcionamento), no item
Apresentação/História: Uma das
questões discutidas por esse
grupo foi a relação entre o VCGE
a os vocabulários especialistas
substituir por: Uma das questões
discutidas por esse grupo foi a
relação entre o VCGE a os
vocabulários especializados.

Aceito

Feito.

6 Márcia
Martins de
Araújo
Altounian

05/09/20 Correção de texto. Sobre o
13 14:25 documento do VCGE
(apresentação, objetivos e
funcionamento)no item O papel
do VCGE: O VCGE é feito para
ser consultado pelo público geral,
mas seu processo de indexação

Aceito

Feito.
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N

Responsável

Em

Contribuição

Justificativa

Aceita

Resposta

deve ser feitos por pessoas que
não são profissionais
especializados(biblioteconomista
s, arquivologistas, etc).Substituir
por: O VCGE é feito para ser
consultado pelo público geral e
seu processo de indexação deve
ser feito por pessoas que não são
profissionais especializados
(biblioteconomistas,
arquivologistas, etc).
7 Márcia
Martins de
Araújo
Altounian

05/09/20 Sobre o documento do VCGE
13 14:27 (apresentação, objetivos e
funcionamento) no item
Vocabulários especializados:
Cada um tem milhares de ternos,
mais de uma dezena de níveis e
são extremamente detalhados.
Substituir por: Cada um tem
milhares de termos, mais de uma
dezena de níveis e são
extremamente detalhados.

Aceito

Feito.

8 Márcia
Martins de
Araújo
Altounian

05/09/20 Correção de texto.Sobre o
13 14:29 documento do VCGE
(apresentação, objetivos e
funcionamento)no item
Vocabulários especializados/
Conclusões da comparação: Não
iremos competir com os
vocabulários especializados por
que: ?estes já existem e estão em
uso, ?eles suprem as demandas
dos órgãos para eles, ?tem um
grau de complexidade crescente,
inatingível e indesejável pelo
VCGE e ?não se adequam ao
cidadão. O VCGE não pode e
não pretende competir com esses
vocabulários. Substituir por: Não
iremos competir com os
vocabulários especializados por
que: ? já existem e estão em
uso; ? suprem as demandas dos
órgãos para o qual foram
desenvolvidos; ?têm um grau de
complexidade crescente,
inatingível e indesejável pelo
VCGE; ?não se adéquam ao
cidadão. O VCGE não pode e
não pretende competir com esses
vocabulários.

Aceito

Feito.

9 Márcia
Martins de
Araújo
Altounian

05/09/20 Sobre o documento do VCGE
13 14:32 (apresentação, objetivos e
funcionamento)no item
Vocabulários especializados/
Portaria 42 e Manual Técnico do
Orçamento: A classificação
orçamentária do governo
brasileiro, descrita no Manual
Técnico de Orçamento (MTO), é
conhecida como Portaria 42, por

Aceito

Feito.
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N

Responsável

Em

Contribuição

Justificativa

Aceita

Resposta

ter sido essa uma das portaria que
criou ou reformulou. Ao longo de
mais de vinte anos, a Portaria 42
teve poucas alterações,
mostrando sua validade e
resistência aos modismos da
administração.Substituir por: A
classificação orçamentária do
governo brasileiro, descrita no
Manual Técnico de Orçamento
(MTO), é conhecida como
Portaria 42, por ter sido esta uma
das portarias que a reformulou.
Ao longo de mais de vinte anos, a
Portaria MOG nº 42/1999 teve
poucas alterações, mostrando sua
validade e resistência aos
modismos da administração.
10 Márcia
Martins de
Araújo
Altounian

05/09/20 Sobre o documento do VCGE
13 14:33 (apresentação, objetivos e
funcionamento)no item
Vocabulários especializados/
Portaria 42 e Manual Técnico do
Orçamento: ? A Portaria 42 foi
uma inspiração em vários
momentos, inclusive no conceito
de um aspecto do VCGE é ser
uma ferramenta de gestão.

11 Márcia
Martins de
Araújo
Altounian

Aceito

Novo texto:
A Portaria 42 foi uma
referência na revisão do
VCGE. Sua estrutura foi
adotada em vários termos.
Outro aspecto relevante da
Portaria 42 é que ela é uma
ferramenta de gestão, o que é
um dos objetivos do VCGE.

05/09/20 Sobre o documento do VCGE
13 14:35 (apresentação, objetivos e
funcionamento)no item
Vocabulários especializados/
Portaria 42 e Manual Técnico do
Orçamento: Ela não foi adotada
integralmente por que é ficada no
aspecto financeiro da
administração e houve dúvidas
sobre a clareza, para o cidadão,
de alguns termos e
itens.Substituir por: Ela não foi
adotada integralmente por que é
focada no aspecto financeiro da
administração e houve dúvidas
sobre a clareza, para o cidadão,
de alguns termos e itens.

Aceito

Feito.

12 Márcia
Martins de
Araújo
Altounian

05/09/20 Sobre o documento do VCGE
Permite a melhor
13 14:37 (apresentação, objetivos e
identificação do
funcionamento) no item COFOG: item
Alterar para Classification of the
Functions of Government
(COFOG).

Aceito

Feito.

13 Márcia
Martins de
Araújo
Altounian

05/09/20 Sobre o documento do VCGE
Melhoria do texto.
13 14:38 (apresentação, objetivos e
funcionamento)no item COFOG:
Pesquisa e desenvolvimento ? há
um tópico de Pesquisa e
Desenvolvimento debaixo de
cada item de primeiro nível. Ao
contrario a Portaria 42, e o
VCGE, possuem itens sobre

Aceito

Feito.
A redação final ficou: A
Portaria 42 e o VCGE, ao
contrário, possuem itens
sobre Ciência, porém sem
detalhamentos.
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pois o texto não
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N

Responsável

Em

Contribuição

Justificativa

Aceita

Resposta

Ciência, sem detalhar o que
dentro de ciência.Substituir por:
Pesquisa e desenvolvimento ? há
um tópico de Pesquisa e
Desenvolvimento debaixo de
cada item de primeiro nível. A
Portaria 42 e o VCGE possuem
itens sobre Ciência, porém sem
detalhamentos.
14 Márcia
Martins de
Araújo
Altounian

05/09/20 Sobre o documento do VCGE
Erro de
13 14:41 (apresentação, objetivos e
concordância.
funcionamento)no item
Relacionamento entre VCGE e
demais vocabulários:
Entendemos que os vocabulários
tem áreas separadas de atuação,
mas essas áreas podem se
sobrepor ou cruzar. Então é
interessante avaliar propostas.
Substituir por: Entendemos que
os vocabulários têm áreas
separadas de atuação, que podem
se sobrepor ou se cruzar. Então é
interessante avaliar propostas:

Aceito

Feito.

15 Márcia
Martins de
Araújo
Altounian

05/09/20 Sobre o documento do VCGE
13 14:42 (apresentação, objetivos e
funcionamento) no item
Relacionamento entre VCGE e
demais vocabulários: Sendo os
vocabulários especializados
maiores que o VCGE, esperamos
que cada termos dos vocabulários
especializados de alto nível
encontre um termo no VCGE,
mesmo que agrupado. Substituir
por: Sendo os vocabulários
especializados maiores que o
VCGE, esperamos que cada
termo dos vocabulários
especializados de alto nível
encontre um termo no VCGE,
mesmo que agrupado.

Aceito

Feito.

16 Márcia
Martins de
Araújo
Altounian

05/09/20 Sobre o documento do VCGE
13 14:44 (apresentação, objetivos e
funcionamento)no item Como
fazer propostas para alteração do
VCGE: O processo de alteração
do VCGE passa pelas seguintes
etapas: solicitação, avaliação,
conclusão e nova versão (caso a
alteração for aceita).Substituir
por: O processo de alteração do
VCGE passa pelas seguintes
etapas: solicitação, avaliação,
conclusão e nova versão (caso a
alteração seja aceita).

Aceito

Feito.

17 Márcia
Martins de
Araújo
Altounian

05/09/20 Sobre o documento do VCGE
13 14:46 (apresentação, objetivos e
funcionamento) no item Como
fazer propostas para alteração do

Aceito

Feito.
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Tornar a redação
mais clara.
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N

Responsável

Em

Contribuição

Justificativa

Aceita

Resposta

VCGE: Identificação: nome do
solicitante, entidade que ligado
(opcional), indicador se a
demanda é pessoal ou da
instituição.Substituir por:
Identificação: nome do
solicitante, entidade a qual
pertence (opcional), indicação se
a demanda é pessoal ou da
instituição.
18 Márcia
Martins de
Araújo
Altounian

05/09/20 Sobre o documento do VCGE
13 14:48 (apresentação, objetivos e
funcionamento)no item Como
fazer propostas para alteração do
VCGE: Para dar suporte a esses
processos haverá um formulário
de solicitação, um documentos de
resposta e conclusão e um
documento de nova versão.
Sempre que for lançada uma
nova versão, haverá duas versões
do documento: simples (apenas o
vocabulário) e detalhada
(contendo todas as solicitações e
respectivas avaliações).Substituir
por: Para dar suporte a esses
processos haverá um formulário
de solicitação, um documento de
resposta e conclusão e um
documento de nova versão.
Sempre que for lançada uma
nova versão, haverá duas versões
do documento: simples (apenas o
vocabulário) e detalhada
(contendo todas as solicitações e
respectivas avaliações).

19 Márcia
Martins de
Araújo
Altounian

05/09/20 Sobre o documento do VCGE
13 14:51 (apresentação, objetivos e
funcionamento)no item Estrutura
do vocabulário/ Grupos de
informações: Indicador de
outros ? indica se o termo é um ?
outros?, ou seja, um termo final
de lista para abranger
informações não encontradas nos
demais termos. Se refere ao que o
COFOG coloca como NEC (not
elsewhere classified), ou seja não
classificado em outro lugar. Esse
campo tem como objetivo
auxiliar na ordenação dos
campos.

É desejável evitar o Recusado
termo ?outros?,
porque além de não
possuir significado,
há uma tendência de
se escolher essa
opção para a
indexação do
documento, o que
comprometerá a
qualidade da
recuperação das
informações.O ideal
é que se faça a
previsão dos termos
necessários para
representar cada
categoria e lembrar
que o vocabulário é
uma ferramenta
dinâmica, que pode
e deve sofrer
alterações.

[[outros]]

20 Márcia
Martins de

05/09/20 Sobre o documento do VCGE
13 14:53 (apresentação, objetivos e

Tornar a redação
mais clara.

Feito.
A redação final ficou: Cada
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Aceito

Feito.
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N

Responsável
Araújo
Altounian

Em

Contribuição

Justificativa

Aceita

funcionamento)no item Código
numérico: Cada termo do VCGE
possui um código numérico único
e não reaproveitável. Embora
considere que essa não é a
melhor forma de arquivar essa
informação, acredita que se
códigos numéricos irão ser
usados em sistemas é seu dever
defini-los e mantê-los.Substituir
por: Cada termo do VCGE possui
um código numérico único e não
reaproveitável. Embora se
considere que essa não é a
melhor forma de se arquivar essa
informação, acredita-se que se
códigos numéricos forem
utilizados, os sistemas devem
defini-los e mantê-los.

Resposta
termo do VCGE possui um
código numérico único e não
reaproveitável. Embora
consideremos que essa não é
a melhor forma de se
arquivar essa informação,
acreditamos que se códigos
numéricos serão utilizados
em sistemas, então é melhor
que a gestão desses códigos
seja feita junto da gestão do
vocabulário.

21 Márcia
Martins de
Araújo
Altounian

05/09/20 Sobre o documento do VCGE
Melhorar a redação. Aceito
13 14:55 (apresentação, objetivos e
funcionamento)no item
Identificação de versões: O nome
será o mês e ano de publicação.
Exemplo: Maio de
2011.Substituir por: O nome será
o mês e ano de publicação, ex:
Maio de 2011. Caso haja uma
mais de uma versão para
correção de erro, essa manterá o
mesmo nome, alterando apenas o
número.Substituir por: Caso haja
uma mais de uma versão para
correção de erro, será mantido o
mesmo nome, alterando-se
apenas o número da versão.

Feito

22 Márcia
Martins de
Araújo
Altounian

05/09/20 Sobre o documento do VCGE
13 15:00 (apresentação, objetivos e
funcionamento)no item
Identificação de versões: O
número se divide em três itens:
numero principal (grande
versão), numero de versão e
numero de correção
(opcional).Substituir por: O
número se divide em três itens:
número principal (grande
versão), número de versão e
número de correção (opcional).
Numero principal: indica a
grande versão do VCGE. Até
agora estamos na grande versão
1. Essa reforma cria a grande
versão 2. Não há, nesse
momento, uma indicação de uma
grande versão 3. Substituir por:
Número principal: indica a
grande versão do VCGE. Até
agora estamos na grande versão
1. Essa reforma cria a grande
versão 2. Não há, nesse

Feito

Vocabulário Controlado de Governo Eletrônico

Aceito
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N

Responsável

Em

Contribuição

Justificativa

Aceita

Resposta

momento, uma indicação de uma
grande versão 3. Numero de
versão: número sequencial para
cada versão nova. Não inclui
alterações de correção de
português ou erros de impressão.
O número da versão não tem
nenhuma relação com o número
do mês. Substituir por: Número
de versão: número sequencial
para cada versão nova. Não inclui
alterações de correção de
português ou erros de impressão.
O número da versão não tem
nenhuma relação com o número
do mês. Numero de correção:
caso haja um erro (português,
impressão, etc) seria lançada uma
nova versão indicando um
número extra. Esse número
indica que essa versão contém
exclusivamente correções de
erros, nenhuma alteração no
vocabulário. Esse número é
opcional e não é usado nas
versões de mudança de
versão.Substituir por: Número de
correção: caso haja um erro
(português, impressão, etc) seria
lançada uma nova versão
indicando um número extra. Esse
número indica que essa versão
contém exclusivamente correções
de erros, nenhuma alteração no
vocabulário. Esse número é
opcional e não é usado nas
versões de mudança de versão.
23 Roberto
Shayer Lyra

05/09/20 Nas páginas 12, 13, e 14 á a
Erro detectado
13 16:19 indicação de um comentário (*1), depois de lançada a
que não aparece. O comentário
consulta pública.
informa que esse códigos foram
reaproveitados do Decreto 7.845.
Pelo mesmo motivo, o item 15 ?
saúde, na página 14 precisa do
(*1).

Aceita

Feito

24 Roberto
Shayer Lyra

05/09/20 Deveria ser inserida uma
13 16:25 explicação sobre o que trata o
Decreto 7845 na página 23.

Embora não seja
objeto do
documento, é
interessante indicar
a relação entre o
decreto e o VCGE.

Aceita

Feito

25 Roberto
Shayer Lyra

05/09/20 Na página 3, no quadro
13 16:26 comparativo do VCGE e
vocabulários especializados,
faltou a descrição na caixa
referente a Indexadores X
Vocabulários Especializados.
Está é: ?Pessoas especializadas
no uso de vocabulários?.

Erro detectado
depois de lançada a
consulta pública.

Aceita

Feito

26 Márcia

06/09/20 Sobre os termos: Retirar o termo

É desejável evitar o

Recusado

[[outros]]
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N

Responsável
Martins de
Araújo
Altounian

Em

Contribuição

Justificativa

Aceita

Resposta

13 09:08 "outros" de todos os assuntos.

termo ?outros?,
porque além de não
conter significado,
há uma tendência de
se escolher essa
opção para a
indexação do
documento, o que
comprometerá a
qualidade da
recuperação das
informações. O
ideal é que se faça a
previsão dos termos
necessários para
representar cada
categoria e lembrar
que o vocabulário é
uma ferramenta
dinâmica, que pode
e deve sofrer
alterações.

27 Márcia
Martins de
Araújo
Altounian

06/09/20 Sobre os termos: Agropecuária 13 09:24 desmembrar dentro de
Agropecuária os assuntos
Agricultura e Pecuária. .
Agropecuária Abastecimento
Agricultura Defesa agropecuária
Pecuária Produção agropecuária

Os dois assuntos
podem ser usados
de forma
independente.

Recusado

Tanto a Portaria 42 quanto o
COFOG apresentam os dois
temas juntos.
Representantes do Ministério
da Agricultura, que
acompanharam o processo,
não manifestam essa
necessidade.
[[Fim da consulta]]

28 Márcia
Martins de
Araújo
Altounian

06/09/20 Sobre os termos: Utilizar o
13 09:35 Assistência Social no lugar de
Proteção social.

A Portaria 42 utiliza Recusado
Assistência Social
como denominação
dessa função de
governo.

A Portaria 42 usa o termo
assistência, mas o COFOG
usa proteção. Consideramos
o termo proteção mais
amplo.
Obs.: o termo assistência
seria um bom começo para a
discussão sobre termos
relacionados 9sinônimos,
termos incluídos, etc). Essa
discussão acontecerá depois
da conclusão da consulta
pública.
[[Fim da consulta]]

29 Márcia
Martins de
Araújo
Altounian

06/09/20 Sobre os termos: Incluir no
13 09:37 assunto Transportes, Transporte
de passageiros e Transporte de
carga.

Fazem parte da
tipologia de
transportes.

Recusado

Além da tipologia sugerida,
existem outras que foram
consideradas, como
transporte coletivos e
individual, transporte público
e privado, etc. Na falta de
pessoal especializado da
área, optou-se por adotar o
padrão da Portaria 42 apenas,
deixando extensões para
debate posterior.
[[Fim da consulta]]

30 Márcia
Martins de
Araújo

06/09/20 Sobre os termos: Urbanismo
13 09:38 Infra-estrutura urbana substituir
por Infraestrutura urbana.

Erro ortográfico.

Aceita

Feito
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Em
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Justificativa

Aceita
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Altounian
31 Veronica dos
Santos

09/09/20 Trocar termos genéricos pela
13 13:58 orientação em classificar por um
termo de nível superior como por
exemplo: ao invés de "Outros em
Transporte", usar somente
"Transporte"

A classificação por Recusado
termos de nível
superior poderá
indicar a
necessidade de
criação de um termo
de nível inferior e
gerar uma
reclassificação
posterior. Os termos
genéricos poluem o
VCGE.

A substituição de outros pelo
item superior é uma opção
possível, no entanto traz
algumas desvantagens.
[[outros]]

32 Veronica dos
Santos

09/09/20 Incluir os termos Geração de
13 14:04 Renda e Voluntariado dentro de
Trabalho.

São temas afins,
podem não ser
hierarquicamente
relacionados.

Termos muito específicos
para o vocabulário.

33 Veronica dos
Santos

09/09/20 Incluir Mobilidade Urbana em
13 14:07 Urbanismo e/ou em Transporte

Contempla as
Recusado
questões de
acessibilidade aos
meios de transporte,
o deslocamento a pé
e de bicileta, além
dos meios de
transporte já
definidos.

Durante a revisão do
vocabulário, o tema
transporte urbano foi muito
discutido e as soluções não
foram totalmente
satisfatórias. Foi considerado
que a mobilidade urbana
dependia da infraestrutura
urbana (vias, espaços,
destinação desses espaços,
linhas de trens e metrô, etc) e
do uso dessa infraestrutura
caracterizada por serviços
urbanos. Dessa forma a soma
de ambos os termos resultaria
nas questões de mobilidade.
[[especialista por tema]]

34 Veronica dos
Santos

09/09/20 Incluir "Qualificação
13 14:10 Profissional" em Trabalho e/ou
Educação

tema com afinidade

Recusado

Termo muito específico para
o vocabulário.
[[especialista por tema]]

35 Veronica dos
Santos

10/09/20 Inluir Agronegócio e Agricultura São termos
Recusado
13 15:11 de Subsistência em Agropecuária específicos,
classificam quanto a
questão da
lucratividade da
atividade

Os termos sugeridos são
muito específicos.
Representantes do Ministério
da Agricultura, que
acompanharam o processo,
não manifestam essa
necessidade.
[[Fim da consulta]]

36 Veronica dos
Santos

10/09/20 Incluir a expressão "Micro e
13 15:20 Pequenas Empresas (MPE)" em
Comercio e Serviços

Existem muitas
iniciativas de
governo específicas
para este grupo de
empresas

Os termos sugeridos são
muito específicos.
[[especialistas por temas]]

37 Veronica dos
Santos

10/09/20 Compras Governamentais Nota
13 15:27 Explicativa: aquisição de
produtos e serviços pela
administração pública

Todos os termos
Aceito
deveriam ter nota
explicativa para
deixar clara a sua
definição e
aumentar a acurácia
do processo de
classificação e
busca.
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Feito.
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38 Veronica dos
Santos

10/09/20 Termo - Agropecuária Termos
13 15:33 incluídos: Agricultura,
Extrativismo, Pecuária, Pesca
Termo - Comercio externo
Termos incluídos: Importação,
Exportação

Sinônimos ou
Aceito
termos que
representam
conceitos que foram
aglutinados em um
único termo, como
este exemplo da
agropecuária

Os termos Importação e
exportação foram aceitos. Os
termos referentes a
Agropecuária não.
Consideramos que o uso de
“termos incluídos” é
recomendável apenas nos
últimos níveis do
vocabulário, neste caso no
segundo nível. No primeiro
pode sugerir que são uma
forma de subdivisão desse
termo. Esse tema voltará a
ser discutido no GT do
VCGE

39 Veronica dos
Santos

10/09/20 Trocar "A expectativa de uso é
13 16:20 que o VCGE seja usado em
qualquer conteúdo de informação
(documentos, bases de dados,
mídia eletrônica, documentos em
papel, etc) QUE NÃO possua
outra forma mais específica de
indexação." Por "A expectativa
de uso é que o VCGE seja usado
em qualquer conteúdo de
informação (documentos, bases
de dados, mídia eletrônica,
documentos em papel, etc)
MESMO QUE possua outra
forma mais específica de
indexação."

Se o VCGE é feito Aceito
para ser consultado
pelo público geral,
então toda
informação pública
deve ser classificada
por este, mesmo que
também seja
classificada (interna
e externamente) por
outro vocabulário
específico. A
informação
classificada somente
usando vocabulário
específico pode não
ser encontrada pelo
público em geral em
função da
especificidade dos
termos usados. O
mapeamento entre
os termos de cada
vocabulário
específico
utilizando pelos
órgãos
governamentais em
relação ao VCGE
anula a questão da
dupla classificação.
Não existe
competição entre os
vocabulários, existe
co-existência
considerando os
diferentes públicos
que cada um atende.

A frase se refere ao processo
de classificação. Será
alterada para “A expectativa
é que o VCGE seja usado
para classificar qualquer
conteúdo de informação
(documentos, bases de dados,
mídia eletrônica, documentos
em papel, etc) que não seja
classificado outra forma mais
específica de indexação."
Feito

40 Veronica dos
Santos

10/09/20 Atualizar o VCGE a partir da
13 16:27 análise estatística dos logs das
buscas realizadas nos sítios dos
órgão e do conteúdo das paginas
destes sítios.

Estas fontes
permitem extrair os
termos usados com
mais frequência
pelo público em
geral e pelos
responsáveis pela
disseminação da

Na parte de grupos
participantes do VCGE
Onde está:
“Grandes usuários – são
gestores de randes sistemas
que usam o VCGE. É
responsabilidade dos grandes
usuários fazer relatos
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Em
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informação.

41

Aceita

Resposta
periódicos sobre o uso do
vocabulário”
Será acrescentado:
“, que serão usado para
estudos e melhorias do
vocabulário.”
Feito
Bom dia.
Essa é a resposta a suas
contrinuições para o VCGE.
Note que o fim da Consulta
Pública não encerra a
possibilidade de alterações
no Vocabulário, pelo
contrário. O documento do
VCGE estabelece o processo
de revisão permanente do
vocabulário. Mesmo
alterações recusadas durante
a consulta poderão ser
novamente propostas.
Sobre suas propostas
1 - a função do Vocabulário
Controlado.
O VCGE é um conjunto de
termos controlado para ser
usado na indexação de
informações de governo.
Embora seja possível inserir
notas e termos incluídos, ele
não pretende explicar ou
definir esses termos. As notas
serevm apenas para
esclarecer o escopo coberto
pelo termo, e os termos
incluídos é um recurso de
apoio a indexação. Como
vocabulário, não adotamos
nomes de órgãos, ações ou
mesmo regimes. O
vocabulário deve apresentar
conceitos.
Isso exclui grande parte dos
itens apresentados, incluindo
as siglas como APS, EAPC,
EFPC, GEX, GFIP, GPS,
GRPS, INSS, MPS, NIT,
RGPS, RPPS, SPPC e
SUSEP.
A função de explicar os
termos seria mais adequada a
um glossário, talvez, um
glossário de governo.
2 - vocabulário geral.
Por ser um vocabulário geral,
ele não se detalha em
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Aceita

Resposta
nenhum tema. A média de
termos no segundo nível é de
três termos. A lista
apresentada pasa de
cinquenta. Poderia ser o
inicio de um vocabulário
especializado para a área de
Previdência, mas não para o
VCGE. Para manter esse
tamanho evitamos incluir
termos muito detalhados em
qualquer tema. Educação,
tema importantíssimo, tem
apenas 4 termos, e um deles
é "Outros em Educação".
Isso exclui outra grande parte
dos termos, incluindo
Acidente de trabalho,
Aposentadoria especial,
Aposentadoria por idade,
Aposentadoria por invalidez,
Aposentadoria por tempo de
contribuição, Auxílioacidente, Auxílio-doença,
Auxílio-reclusão, Benefício
assistencial a pessoa com
deficiência, Beneficio
assistencial a pessoa idosa,
Salário de benefício, Saláriofamília, Salário-maternidade,
Segurado - Empregado,
Segurado - Empregado
doméstico, Segurado Especial, Segurado Facultativo, Segurado Trabalhador avulso e
Segurado – Contribuinte
individual.
3 - tipos de previdência.
Como você mesmo coloca,
existem três regimes (RGPS,
RPPS e complementar), mas
dois tipos básicos (básica e
complementar). Quanto ao
RPPS, ele é restrito a um
volume pequeno de usuários,
se comparado a população,
não merecendo destaque no
vocabulário tão pequeno.
Assim sendo, manteremos os
termos atuais, embora
sempre estejamos abertos a
contribuições, mesmo depois
da consulta pública.
Acreditamos que seu
trabalho talvez fosse mais
adequado para um projeto
específico voltado para a

Vocabulário Controlado de Governo Eletrônico

63/93

N

Responsável

Em

Contribuição

Justificativa

Aceita

Resposta
Previdência.
Agradecemos seu interesse e
esforço. Aproveitamos para
perguntar se desejar ter seu
nome e email incluído na
mala direta do VCGE.

42 Roberto
Shayer Lyra

26/09/20 Excluir o item 80, "pesquisa e
13 16:24 desenvolvimento".

o item 78 e 80 são
iguais "pesquisa e
desenvolvimento".
Além da repetição,
não é correto que
um item seja filho
de si mesmo.

Votações da versão 2.1 - Resumo
Esse é o detalhamento das votações da versão 2.1.

6/04/de 2015 – VCGE Modelo de versões
Período

06/04/2015 a 18/04/2015

Endereço http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=20195
Formulário e modelo de versões

Quadro resumo
Proposta

Formulário para coletar votos resultantes do debate sobre modelo de versões do VCGE, relacionado do
grupo VCGE_GovBR.

Resultado

proposta aprovada.

Ações

o documento do VCGE será alterado para incluir novo modelo de de versões.

Quadro de resultados
Voto

Qtd

Qtd %

Sou a favor da proposta

14

87,6%

Não tenho opinião, não me manifesto.

1

6,2%

Sou parcialmente contra, mas não me oponho.

1

6,2%

(descartados)

3

Votos válidos (percentual calculado sobre votos válidos)

16

100%

Quadro de comentários
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Nome

Comentário

Resposta

Ernesto
Silva Filho

Porém, acredito que a edição de versões intermediárias devem ser
motivadas por modificações que impactem significativamente o
VCGE, caso contrário, poderão ser acumuladas para a próxima
edição principal.

Será colocada uma opção para optar
por criar uma versão ou aguardar
próxima versão principal.

Rita de
Cássia São
Paio De
Azeredo
Esteves

Sugiro que a numeração de versão tenha um número iniciado pelo Sugestão adotada.
ano da versão principal e seguida de um número sequencial que
vai de 0 para o primeiro documento e a partir do 1 para as versões
intermediárias realizadas no mesmo ano. Exemplo: Versão
Principal 2015–0 2017–0
Versões Intermediárias: 2015–1 2015–2 2015–3, 2016–1 2016–2

Adônis
Acho que o DEPARA também deveria existir no caso das versões
Dias Tarallo intermediárias, caso não seja custoso para o órgão.
Ana Lúcia
Girão
Lopes

Será avaliado, a depender do volume
do trabalho e da frequência das
versões.

Possibilitar que possam ser propostas alterações a serem incluídas O VCGE já é aberto a propostas do
no VCGE é um avanço. Espero que seja aberto para qualquer
cidadão.
cidadão que tem interesse em realizá–lo.

20/04/2015 – VCGE – proposta de alteração 01 e 02
Período

20/04/2015 a 30/04/2015

Endereço http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=20661
Proposta 1 – Excluir o termo OUTROS

Quadro resumo
Proposta

Excluir o termo OUTROS, presente abaixo de todos os itens de primeiro nível.

Resultado

proposta recusada.

Ação

Nenhuma ação prevista.

Quadro de resultados
Voto 1

Qtd

Qtd %

Sou a favor da proposta

5

62.50 %

Sou contra a proposta.

3

37.50 %

Proposta 2 – Definir como recomendação básica

Quadro resumo
Proposta

Definir como recomendação básica que os sistemas:
– usem de 1 a 3 itens do VCGE (mínimo de 1 máximo de 3),
– os termos podem ser de qualquer nível e
– sem obrigatoriamente terem relação entre sí.
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Resultado

proposta recusada.

Ações

nenhuma ação prevista.

Quadro de resultados
Voto 2

Qtd

Qtd %

Sou a favor da proposta

5

62.50 %

Sou contra a proposta.

3

37.50 %

11/05/2015 – VCGE – Recomendação para sistemas
Período

11/05/2015 a 17/05/2015

Endereço http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=20298
Proposta 3 – Recomendação para uso do VCGE em sistemas

Quadro resumo
Proposta

Recomendação para uso do VCGE em sistemas

Resultado

proposta recusada

Ações

nenhuma ação prevista.

Quadro de resultados
Voto 3

Qtd

Qtd %

Sou a favor da proposta

6

66,67%

Sou a favor da proposta mas faço uma restrição (escreva nos
comentários).

3

33,33%

Quadro de comentários
Nome

Comentário

Ernesto Silva
Filho

A utilização do VCGE em sistemas é algo que entendo
perfeitamente possível e desejável. O SIOP poderia utilizar o
VCGE como um índice de palavras–chave, por exemplo.

Carlos Vieira

Nos mecanismos de busca deve–se buscar tanto o termo preferido
como o termo não–preferido.

Rita de Cássia
São Paio de
Azeredo
Esteves

Concordo com a proposta para dar agilidade ao processo de
implantação do VCGE, pois entendo que essa é a segunda vez que
estamos votando o mesmo tema. tenho a impressão que iremos
votar eternamente até que o resultado agrade. Penso que devemos
implantar e, se os usuários necessitarem de mais quantidade de
termos do VCGE e/ou de palavras–chave, trataremos o problema
quando ele surgir.

Resposta

Será incluído.

Iara do Espírito Sugiro o mínimo de 1 e máximo de 5 termos do VCGE. Quanto às O texto será alterado, indicando
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Santo

palavras–chave, acho que devem ser recomendadas, e não
obrigatórias,

que pode haver quantidades
maiores.

25/05/2015 – VCGE – proposta 4, 5 e 7
Período

25/05/2015 a 30/05/2015

Endereço http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=20882
Obs:

O motivo para a ausência de uma proposta 6 é que havia uma proposta anterior, que foi
substituída, se tornando a proposta 7.
Nessa votação um voto foi retirado por que foi duplicado. Os percentuais dos votos são
calculados sobre as fichas preenchidas.

Proposta 4 - Incluir o termo CADASTRO dentro de ADMINISTRAÇÃO

Quadro resumo
Proposta

Incluir o termo CADASTRO dentro de ADMINISTRAÇÃO

Justificaviva

Grandes cadastro do governo, sejam de pessoas, empresas, municípios, etc. Exemplos:
CNIS, RIC (Registro de Identificação Civil), SIRC (Sistema de Informações de Registro Civil
– documentos emitidos em cartórios referentes a nascimento, casamento e morte), Cadastro
Rural, Cadastro de Pessoa Física, Cadastro de Pessoa Jurídica, etc. Inclui processos de
recadastramento. Não inclui pequenos cadastros.

Termos incluídos

identidade, cadastramento, registro civil, CPF.

Resultado

proposta aprovada

Ação

alterar documento do VCGE.

Quadro de resultados
Voto 4

Qtd

Qtd %

Sou a favor da proposta

4

80 %

Sou a favor da proposta mas faço uma restrição (escreva nos
comentários).

1

20 %

Quadro de comentários
Nome

Voto 4

Comentário 4

Lúcia Elande da Silva dos
Santos

Sou a favor da
proposta

Desde que utilização seja aberta para A Recomendação de Uso do
qualquer área inclusive a agricultura VCGE em istema, aprovada
neste fórum, recomenda que
todos possam usar todos os
termos.

Rita de Cássia São Paio de
Azeredo Esteves

Sou a favor da
proposta mas faço
uma restrição
(escreva nos

Recomento a inclusão de
Gerenciamento de Dados Mestre
(MDM) na relação de termos
incluídos em CADASTRO.
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Será incluído na lista de
propostas.
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comentários).
Jorge Maciel Pereira

Sou a favor da
proposta

Importante a inclusão do termo
CADASTRO, pois as áreas sociais
de governo vão utilizá–lo
frequentemente.

Proposta 5 - Detalhamento do termo FISCALIZAÇÃO DO ESTADO

Quadro resumo
Proposta

Detalhamento do termo FISCALIZAÇÃO DO ESTADO
Nota Explicativa: Inclui todas as ações de controle SOBRE o estado, seja do próprio estado,
seja da sociedade.

Justificativa

Melhora o entendimento do termo.

Termos incluídos

transparência, controle interno, controle externo, auditoria.

Resultado

proposta aprovada

Ação

alterar documento do VCGE.

Quadro de resultados
Voto 5

Qtd

Qtd %

Sou a favor da proposta

2

50 %

Sou a favor da proposta mas faço uma restrição (escreva nos
comentários).

2

50 %

Fichas Preenchidas

4

80 %

Não responderam

1

20 %

Quadro de comentários
Nome

Voto 5

Comentário 5

RITA DE CÁSSIA SÃO
PAIO DE AZEREDO
ESTEVES

Sou a favor da
proposta mas faço
uma restrição
(escreva nos
comentários).

Sou a favor da Proposta do termo
FISCALIZAÇÃO DO ESTADO, desde que
não seja criado o termo NORMAS E
FISCALIZAÇÃO, visando evitar
dispersão.

JORGE MACIEL
PEREIRA

Sou a favor da
proposta

Todo detalhamento é oportuno pois
melhora o entendimento do termo.

Iara do Espírito Santo

Sou a favor da
proposta mas faço
uma restrição
(escreva nos
comentários).

O termo está confuso. Fiscalização do
Será incluído na
Estado dá a entender que trata–se se uma
lista de propostas.
fiscalização feita pelo Estado. Acho melhor
dividir em dois termos: CONTROLE
SOCIAL (para as ações de controle da
sociedade sobre o Estado) e CONTROLE
INTERNO DO ESTADO (para as ações de
controle do Estado sobre o Estado).
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Proposta 7 - NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE por NORMAS E FISCALIZAÇÃO

Quadro resumo
Proposta

Trocar o termo NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE / ADMINISTRAÇÃO por NORMAS E
FISCALIZAÇÃO

Nota Explicativa

Inclui todas as ações do estado sobre a sociedade onde o estado normatiza, fiscaliza e controla
ações da sociedade.

Termos incluídos

fiscalização, licença, licenciamento, permissão, autorização, multa.

Resultado

proposta aprovada

Ação

alterar documento do VCGE.

Quadro de resultados
Voto 7

Qtd

Qtd %

Sou a favor da proposta

2

50 %

Sou a favor da proposta mas faço uma restrição (escreva nos comentários).

1

25 %

Sou contra a proposta.

1

25 %

Quadro de comentários
Nome

Voto 7

Comentário 7

Resposta

RITA DE CÁSSIA SÃO
PAIO DE AZEREDO
ESTEVES

Sou contra a
proposta.

Se aprovarmos a criação do termo
NORMAS E FISCALIZAÇÃO vai
conflitar com o termo FISCALIZAÇÃO
DO ESTADO. Portanto sugiro que o
termo seja NORMAS E PADRÕES para
incluir as ações de governo na busca de
conformidade às normas e padrões, como
por exemplo ao próprio e–PING, ao
Gespública, etc. A busca pela
conformidade é uma ação proativa, já a
Fiscalização é uma ação de cobrança que
pode gerar uma ação reativa.

Embora concorde que
não é ideal, é o
melhor que temos, e a
proposta foi aceita
pela maioria.

JORGE MACIEL
PEREIRA

Sou a favor da
proposta

A substituição do termo trouxe maior
abrangência para o uso.

Iara do Espírito Santo

Sou a favor da
proposta mas faço
uma restrição
(escreva nos
comentários).

As normalizações feitas por entidades
privadas como ABNT e ISO não estão
incluídas nesse termo, de acordo com a
nota explicativa. Sugiro a divisão desse
termo em dois outros: PODER DE
POLÍCIA e NORMAS E
FISCALIZAÇÃO. O primeiro para a
normalização feita pelo Estado e o
segundo para a normalização feita por
entidades privadas.
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29/07/2015 – VCGE – proposta 8, 9, 10 e 11
Período

29/07/2015 a 07/08/2015

Endereço http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=21939
Proposta 8 - Incluir DEFESA DA CONCORRÊNCIA

Quadro resumo
Proposta

Incluir DEFESA DA CONCORRÊNCIA em ECONOMIA E FINANÇAS

Justificativa

O tema é relevante não apenas para o CADE mas para comércio, indústria e agricultura do país,
sendo conhecido e claro para o cidadão comum.

Resultado

proposta aprovada

Ação

alterar documento do VCGE.

Quadro de resultados
Voto 8

Qtd

Qtd %

Sou a favor da proposta

7

87.50 %

Sou contra a proposta.

1

12.50 %

Quadro de comentários
Nome

Voto 8

Comentário 8

Jorge Maciel Pereira

Sou contra a
proposta.

O VCGE não é um vocabulário para uso pelo cidadão comum. Ele
será utilizado pelos órgãos de governo e não creio que tenhamos
discussões, neste início, sobre este termo.

Proposta 9 - Substituir ABASTECIMENTO por ABASTECIMENTO ALIMENTAR

Quadro resumo
Proposta

Substituir ABASTECIMENTO em AGROPECUÁRIA por ABASTECIMENTO ALIMENTAR.

Justificativa

O termo ABASTECIMENTO, quando visto isoladamente, não identifica do que se trata. Pode ser
interpretado como ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ABASTECIMENTO DE ELETRICIDADE, e
muitos outros.

Resultado

proposta suspensa. O tema foi debatido na reunião presencial do VCGE dia 05/08/2015.

Ação

será feita uma nova proposta.

Quadro de resultados
Voto 9

Qtd

Qtd %

Sou a favor da proposta

4

50 %

Sou a favor da proposta mas faço uma restrição.

2

25 %

Sou contra a proposta.

2

25 %
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Quadro de comentários
Nome

Voto 9

Comentário 9

RITA DE
CÁSSIA SÃO
PAIO DE
AZEREDO
ESTEVES

Sou contra a
proposta.

Entendo que o termo ABASTECIMENTO ALIMENTAR em
AGROPECUÁRIA tenha sido proposto para não confundir com outros tipos
de ABASTECIMENTO como ABASTECIMENTO DE ÁGUA e
ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, mas o Manual de Legislação
do Ministério daagricultura pecuária e Abastecimento - MAPA, usa
SOMENTE o termo ABASTECIMENTO por mais de 200 vezes. Portanto,
creio que o termo ABASTECIMENTO ALIMENTAR só seria necessário para
diferenciar de outro tipo de ABASTECIMENTO dentro do mesmo domínio, o
que não ocorre. E nesse caso, se houvesse, seria ABASTECIMENTO dentro de
AGROPECUÁRIA e ABASTECIMENTO ALIMENTAR e outro tipo (caso
houvesse) dentro de ABASTECIMENTO.

Jorge Maciel
Pereira

Sou contra a
proposta.

O termo nunca é utilizado fora de um contexto determinado. Este contexto vai
determinar sobre qual tipo de abastecimento está se falando.

Ernesto Silva
Filho

Sou a favor da
proposta mas faço
uma restrição
(escreva nos
comentários).

Concordo que simplesmente ABASTECIMENTO é vago, porém não creio
abastecimento alimentar seja o mais adequado.

Iara do Espírito Sou a favor da
Santo
proposta mas faço
uma restrição
(escreva nos
comentários).

O termo abastecimento alimentar está muito amplo. Mesmo dentro de
Agropecuária o termo indica o abastecimento da população? O abastecimento
da indústria agropecuária? E o abastecimento alimentar lato sensu, qual seja, o
abastecimento de qualquer comida?

Esses comentários não foram respondidos, visto que a votação foi suspensa.
Proposta 10 - Incluir de Gerenciamento de Dados Mestre

Quadro resumo
Proposta

Incluir de Gerenciamento de Dados Mestre (MDM) na relação de TERMOS INCLUÍDOS em
CADASTRO.

Justificativa

É uma metodologia de governança e qualificação de dados que auxilia na integração e manutenção
de bases de dados, usada por alguns órgãos do governo.

Resultado

proposta recusada

Ação

nenhuma ação prevista..

Quadro de resultados
Voto 10

Qtd

Qtd %

Sou a favor da proposta

5

62.50 %

Não tenho opinião, não me manifesto.

1

12.50 %

Sou contra a proposta.

2

25 %

Quadro de comentários
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Nome

Voto 10

Comentário 10

Hudson Mesquita

Sou contra a proposta.

Vejo o termo como algo muito específico para ser inserido em um
vocabulário que pretende ser geral. Acho que o termo tende a
gerar mais dúvida para o usuário do que facilidade de
compreensão.

RITA DE CÁSSIA
SÃO PAIO DE
AZEREDO
ESTEVES

Sou contra a proposta.

A própria justificativa indica que o termo GERENCIAMENTO
DE DADOS MESTRE deveria ser incluído ao termo
GOVERNANÇA DE DADOS, que deveria ser apresentado em
outra proposta. O termo CADASTRO pode ser resultado do
GERENCIAMENTO DE DADOS MESTRE, mas nem sempre.
Há cadastros manuais e gerenciados digitalmente sem uso de
GERENCIAMENTO DE DADOS MESTRE.

Jorge Maciel Pereira

Sou a favor da proposta A expressão "Gerenciamento de Dados Mestres" representa um
novo processo de integração de dados que está ganhando força
em alguns órgãos de governo, em tempos muito próximos, por
ser um fator de otimização e redução de custos.

Proposta 11 - Incluir INFORMAÇÃO SOBRE O ÓRGÃO

Quadro resumo
Proposta

Incluir "INFORMAÇÃO SOBRE O ÓRGÃO" em ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Justificativa

não fornecida.

Resultado

proposta recusada

Ação

nenhuma ação prevista.

Quadro de resultados
Voto 11

Qtd

Qtd %

Sou a favor da proposta

2

25.00 %

Sou parcialmente a favor, mas não apoio.

1

12.50 %

Não tenho opinião, não me manifesto.

1

12.50 %

Sou contra a proposta.

4

50.00 %

Quadro de comentários
Nome

Voto 11

Comentário 11

Hudson Mesquita

Sou contra a proposta.

Termo muito genérico.

RITA DE CÁSSIA
SÃO PAIO DE
AZEREDO
ESTEVES

Não tenho opinião, não
me manifesto.

Como não foi apresentada justificativa para essa proposta não posso
opinar.

Jorge Maciel Pereira

Sou contra a proposta.

Não houve justificativa para defender a proposta.

Iara do Espírito Santo Sou a favor da proposta

Termo fundamental, principalmente com a Lei de Acesso a
Informação e os Serviços de Informações ao Cidadão.
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10/08/2015 – VCGE – proposta 12 a 18
Período

10/08/2015 a 14;08/2015

Endereço http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=22097
Obs

O número 16 não foi usado devio a um erro na digitação do formulário.
Um registro sem nome e e-mail foi excluído.

Proposta 12 - AGROPECUÁRIA para AGROPECUÁRIA, PESCA e EXTRATIVISMO

Quadro resumo
Proposta

Mudar de AGROPECUÁRIA para AGROPECUÁRIA, PESCA e EXTRATIVISMO

Justificativa

os assuntos PESCA e EXTRATIVISMO não estavam claramente incluídos em AGROPECUÁRIA.

Resultado

proposta aprovada

Ação

alterar documento do VCGE.

Quadro de resultados
Voto 12

Qtd

Sou a favor da proposta

Qtd %
13

86,67 %

Não tenho opinião, não me manifesto.

1

6.67 %

Sou parcialmente contra, mas não me oponho.

1

6.67 %

Quadro de comentários
Nome

Voto 12

Comentário 12

Jorge Maciel Pereira

Sou a favor da proposta

Melhora a descrição dos assuntos.

Proposta 13 – SANIDADE PESQUEIRA

Quadro resumo
Proposta

Incluir SANIDADE PESQUEIRA como termo incluído em DEFESA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

Justificativa

embora importante, o termo não é acessível ao cidadão. Sua inclusão, em “termos incluídos” auxilia
aos classificadores.

Resultado

proposta aprovada

Ação

alterar documento do VCGE.

Quadro de resultados
Voto 13
Sou a favor da proposta
Não tenho opinião, não me manifesto.
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14

86,67 %

2
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Quadro de comentários
Nome

Voto 13

Comentário 13

Isleia da Silva Rocha

Sou a favor da proposta

É uma proposta importante, pois o rol hoje não
contempla o assunto e é bastante procurado.

Jorge Maciel Pereira

Sou a favor da proposta

Melhora o detalhamento e o entendimento dos termos.

Proposta 14 - DEFESA AGROPECUÁRIA e VIGILÂNCIA SANITÁRIA => DEFESA E
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Quadro resumo
Proposta

Unificar os termos DEFESA AGROPECUÁRIA e VIGILÂNCIA SANITÁRIA para DEFESA E
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, presente tanto em AGROPECUÁRIA quanto em SAÚDE.

Justificativa

o termo DEFESA AGROPECUÁRIA não compreendia toda a gama de atividades. Existe uma
diferença entre DEFESA e VIGILÂNCIA, mas as ações são muito próximas para o cidadão.

Resultado

proposta aprovada

Ação

alterar documento do VCGE.

Quadro de resultados
Voto 14

Qtd

Sou a favor da proposta

Qtd %
11

66.67 %

Sou parcialmente contra, mas não me oponho.

2

13.33 %

Sou contra a proposta.

3

20.00 %

Quadro de comentários
Nome

Voto 14

Comentário 14

isleia da Silva
Rocha

Sou contra a
proposta.

Acredito que poderia permanecer a classificação para defesa agropecuária
(animal e vegetal) como subclassificação do assunto Agricultura, Pesca e
Extrativismo.

Ernesto

Sou contra a
proposta.

Não creio que estas atividades sejam tão próximas assim. Ademais, creio
que o adjetivo deveria ser flexionado para concordar com os dois
substantivos, deixando clara a especificidade da defesa mencionada.

Jorge Maciel
Pereira

Sou a favor da
proposta

Eliminar redundâncias é sempre importante.

Vinicius Augusto
de Sá

Sou contra a
proposta.

Vigilância é atributo de Defesa

Hudson Mesquita

Sou parcialmente
Com o fim do termo DEFESA AGROPECUÁRIA, DEFESA E
contra, mas não me VIGILÂNCIA SANITÁRIA fazem sentido em AGROPECUÁRIA?
oponho.

Claudia Lopes

Sou parcialmente
Talvez por não ter acompanhado as discussões e, com certeza, por não ser
contra, mas não me minha área de atuação, mas acho um tanto confuso o mesmo termo
oponho.
aparecer duas vezes no mesmo vocabulário….
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Proposta 15 - Mover ABASTECIMENTO no 1 nível

Quadro resumo
Proposta

Mover ABASTECIMENTO no 1 nível.

Justificativa

permite uma ampla gama de combinações com outros termos. É um tema frequente em muitas áreas
como Agropecuária, Comércio e Serviços, Educação, Energia, Indústria, Saúde e Urbanismo.

Resultado

proposta aprovada

Ação

alterar documento do VCGE.

Quadro de resultados
Voto 15

Qtd

Sou a favor da proposta

Qtd %
13

86,67 %

Não tenho opinião, não me manifesto.

1

6.67 %

Sou contra a proposta.

1

6.67 %

Quadro de comentários
Nome

Voto 15

Comentário 15

Iara

Sou contra a
proposta.

O termo Abastecimento no nível 1 é pobre de significado, se
estivesse em outro nível inferior, como um termo especificador,
faria mais sentido.

isleia da Silva
Rocha

Sou a favor da
proposta

Irá facilitar na classificação uma vez que a palavra poderá ser ligada
com o assunto correlato ao órgão.

Jorge Maciel
Pereira

Sou a favor da
proposta

Aumenta possibilidade de combinações. Dá maior flexibilidade ao
VCGE.

Proposta 17 - Incluir INFRAESTRUTURA E FOMENTO no 1 nível

Quadro resumo
Proposta

Incluir INFRAESTRUTURA E FOMENTO no 1 nível.

Justificativa

permite uma ampla gama de combinações com outros termos. É um tema frequente em muitas áreas
como Agropecuária, Comércio e Serviços, Comunicações, Cultura, Educação, Energia, Esporte e
Lazer, Habitação, Indústria, Meio ambiente, Saneamento, Saúde, Transportes, Urbanismo

Resultado

proposta aprovada

Ação

alterar documento do VCGE.

Quadro de resultados
Voto 17
Sou a favor da proposta
Não tenho opinião, não me manifesto.

Vocabulário Controlado de Governo Eletrônico

Qtd

Qtd %
14

93.33 %

1

6.67 %

75/93

Quadro de comentários
Nome

Voto 17

Comentário 17

Isleia da Silva Rocha…

Sou a favor da proposta

Será viável para todos os órgãos, pois é um
assunto comum a todos.

Jorge Maciel Pereira

Sou a favor da proposta

Idem proposta 15.

Proposta 18 - PLANEJAMENTO para PLANEJAMENTO E GESTÃO

Quadro resumo
Proposta

Alterar o item PLANEJAMENTO para PLANEJAMENTO E GESTÃO e passá-lo para 1 nível.

Justificativa

planejamento e gestão são problemas recorrentes em muitas áreas, e não são exclusivos do estado.

Resultado

proposta aprovada

Ação

alterar documento do VCGE.

Quadro de resultados
Voto 18

Qtd

Sou a favor da proposta
Sou parcialmente contra, mas não me oponho.

Qtd %
14

93.33 %

1

6.67 %

Quadro de comentários
Nome

Voto 18

Comentário 18

Ernesto

Sou parcialmente contra, mas
não me oponho.

Planejamento e Gestão estão intimamente ligadas, porém são
coisas distintas. Porém, concordo que os dois termos devem ser
de 1º nível.

Jorge Maciel
Pereira

Sou a favor da proposta

Dá maior flexibilidade ao VCGE.

28/08/2015 – VCGE – proposta 19 a 27
Período

28/08/2015 a 02/09/2015

Endereço http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=22415
Proposta 19 – Benefícios Sociais

Quadro resumo
Proposta

Incluir o termo BENEFÍCIOS SOCIAIS em PROTEÇÃO SOCIAL

Justificativa

Benefícios sociais representam os esforços do governo no atendimento a direitos do cidadão que não
estão representados em outros termos.

Resultado

proposta aprovada

Vocabulário Controlado de Governo Eletrônico

76/93

Ação

alterar documento do VCGE.

Quadro de resultados
Voto 19

Qtd

Sou a favor da proposta

Qtd %
10 100.00 %

Proposta 20 – Combate a Pobreza

Quadro resumo
Proposta

Incluir o termo COMBATE A POBREZA em PROTEÇÃO SOCIAL

Justificativa

muitas iniciativas do governo estão agrupadas em combate a probreza, incluindo desde o combate a
fome (ou segurança alimentar) até as campanhas de cisternas no interior. COMBATE A POBREZA é
mais amplo do que combate a miséria ou combate a fome.

Resultado

proposta aprovada

Ação

alterar documento do VCGE.

Quadro de resultados
Voto 20

Qtd

Sou a favor da proposta

Qtd %
10 100.00 %

Proposta 21 – Assistência Social termo incluído

Quadro resumo
Proposta

Incluir ASSISTÊNCIA SOCIAL em termos incluídos de COMBATE A POBREZA

Justificativa

O termo assistência social é muito usado, portanto é interessante orientar a classificação de
informações relativas ao tema.

Resultado

proposta aprovada

Ação

alterar documento do VCGE.

Quadro de resultados
Voto 21

Qtd

Qtd %

Sou a favor da proposta

9

90.00 %

Sou contra a proposta

1

10.00 %

Quadro de comentários
Nome

Voto 21

Iara do Espírito Sou a favor da proposta mas
Santo
faço uma restrição (escreva
nos comentários).

Comentário 21

Não seria melhor se Proteção Social fosse termo
incluído de Assistência Social?

Vocabulário Controlado de Governo Eletrônico

77/93

Proposta 22 – Segurança Alimentar terno incluído

Quadro resumo
Proposta

Incluir SEGURANÇA ALIMENTAR em termos incluídos em COMBATE A POBREZA

Justificativa

O termo segurança alimentar é muito usado, portanto é interessante orientar a classificação de
informações relativas ao tema.

Resultado

proposta aprovada

Ação

alterar documento do VCGE.

Quadro de resultados
Voto 22

Qtd

Qtd %

Sou a favor da proposta

9

90.00 %

Sou contra a proposta

1

10.00 %

Proposta 23 – Plano Brasil Sem Miséria em termos incluído

Quadro resumo
Proposta

Incluir Plano Brasil Sem Miséria em termos incluídos de COMBATE A POBREZA

Justificativa

O programa Plano Brasil Sem Miséria é muito relevante dentro do governo, portanto é interessante
orientar a classificação de informações relativas ao tema.

Resultado

proposta aprovada

Ação

alterar documento do VCGE.

Quadro de resultados
Voto 23

Qtd

Qtd %

Sou a favor da proposta

7

70.00 %

Não tenho opinião, não me manifesto.

1

10.00 %

Sou contra a proposta.

2

20.00 %

Quadro de comentários
Nome

Voto 23

Comentário 23

Roberto
kodama

Sou contra a proposta.

Programa marca de governo não deve estar no vcge

Proposta 24 – INCLUSÃO PRODUTIVA em termos incluído

Quadro resumo
Proposta

Incluir INCLUSÃO PRODUTIVA em termos incluídos de COMBATE A POBREZA

Justificativa

Inclusão produtiva é um tipo de iniciativa onde se inclui pessoas nas cadeias produtivas. A inclusão do
termo é interessante orientar a classificação de informações relativas ao tema.

Resultado

proposta aprovada

Vocabulário Controlado de Governo Eletrônico

78/93

Ação

alterar documento do VCGE.

Quadro de resultados
Voto 24

Qtd

Qtd %

Sou a favor da proposta

8

80.00 %

Não tenho opinião, não me manifesto.

1

10.00 %

Sou contra a proposta.

1

10.00 %

Proposta 25 – INCLUSÃO SOCIAL em termos incluído

Quadro resumo
Proposta

Incluir INCLUSÃO SOCIAL em termos incluídos de COMBATE A DESIGUALDADE

Justificativa

O termo inclusão social é muito usado, portanto é interessante orientar a classificação de informações
relativas ao tema.

Resultado

proposta aprovada

Ação

alterar documento do VCGE.

Quadro de resultados
Voto 25

Qtd

Sou a favor da proposta

Qtd %
10 100.00 %

Proposta 26 – CADASTRO ÚNICO em termos incluído

Quadro resumo
Proposta

Incluir CADASTRO ÚNICO em termos incluídos de CADASTRO

Justificativa

O CadUnico, terá o mesmo tratamento de todos os demais cadastros do governo, ser incluído em
CADASTRO.

Resultado

proposta aprovada

Ação

alterar documento do VCGE.

Quadro de resultados
Voto 26

Qtd

Qtd %

Sou a favor da proposta

9

90.00 %

Não tenho opinião, não me manifesto.

1

10.00 %

Proposta 27 – PRONATEC em termo incluído

Quadro resumo
Proposta

Incluir PRONATEC em termo incluído FOMENTO AO TRABALHO

Vocabulário Controlado de Governo Eletrônico

79/93

Justificativa

O programa PRONATEC é muito usado, portanto é interessante orientar a classificação de
informações relativas ao tema.

Resultado

proposta aprovada

Ação

alterar documento do VCGE.

Quadro de resultados
Voto 27

Qtd

Qtd %

Sou a favor da proposta

8

80.00 %

Sou contra a proposta.

2

20.00 %

Quadro de comentários
Nome

Voto 27

Comentário 27

Roberto
kodama

Sou contra a proposta.

Programa marca de governo não deve constar no vcge.

Vocabulário Controlado de Governo Eletrônico

80/93

Votações da versão 2.1 - Detalhado
6/04/2015 – VCGE Modelo de versões – Quadro detalhado
Data Atualização

Nome

E–mail

Voto

Comentário

Obs

2015–04–06
16:14:34

Roberto Lyra

roberto.lyra@planejamento.gov.br

Sou a favor da proposta

Ok

2015–04–06
16:26:26

Ernesto Silva Filho

ernesto.silva–filho@planejamento.gov.br

Sou a favor da proposta

Porém, acredito que a edição de versões intermediárias devem ser
Ok
motivadas por modificações que impactem significativamente o VCGE,
caso contrário, poderão ser acumuladas para a próxima edição
principal.

2015–04–07
16:53:52

Roberto Kodama

roberto.kodama@cgu.gov.br

Sou a favor da proposta

Sem comentários.

2015–04–07
17:07:46

Hudson Mesquita

hudson.mesquita@planejamento.gov.br

Sou a favor da proposta

2015–04–07
17:48:54

Isleia da Silva Rocha

isleia.rocha@contratado.agricultura.gov.br

Sou a favor da proposta

Muito interessante e facilita nos trabalhos do dia a dia

Ok

2015–04–07
17:52:45

JORGE MACIEL
PEREIRA

jorge.maciel@dataprev.gov.br

Sou a favor da proposta

Realmente a frequencia de publicações de versões estava em demasia.
A versão anual permitirá consolidar as alterações e criará o hábito de
veiculação em data fixa.

Ok

2015–04–07
21:13:07

Silvia Belarmino

Silvia.belarmino@planejamento.gov.br

Sou a favor da proposta

Desculpe, ainda conheço muito pouco sobre o assunto.

Ok

2015–04–08
08:25:08

ielton gonçalves

ielton.goncalves@dataprev.gov.br

Não tenho opinião, não
me manifesto.

Desejo continuar acompanhando o trabalho.

Ok

2015–04–08
09:25:48

Rita de Cássia São Paio
De Azeredo Esteves

rita.saopaio@dataprev.gov.br

Sou a favor da proposta

Sugiro que a numeração de versão tenha um número iniciado pelo ano
da versão principal e seguida de um número sequencial que vai de 0
para o primeiro documento e a partir do 1 para as versões
intermediárias realizadas no mesmo ano.Exemplo: Versão Principal
2015–0 2017–0Versões Intermediárias: 2015–1 2015–2 2015–3,
2016–1 2016–2

Ok

2015–04–08
16:13:35

Adônis Dias Tarallo

adonis.tarallo@mj.gov.br

Sou a favor da proposta

Acho que o DEPARA também deveria existir no caso das versões
intermediárias, caso não seja custoso para o órgão.

Ok

2015–04–08

Fernanda Hoffmann

fernanda.loabto@planejamento.gov.br

Sou a favor da proposta

Ok
Ok

Ok

18:05:55

Lobato

2015–04–10
09:36:41

Marcelo Perrucci

Marcelo.perrucci@cgu.gov.br

Sou a favor da proposta

Ok

2015–04–10
11:32:06

Cristina Ruth Santos

cristiruth@arquivonacional.gov.br

Sou a favor da proposta

Ok

2015–04–10
16:25:41

Iara do Espírito Santo

iara.santo@cade.gov.br

Sou a favor da proposta

É importante controlar a publicação de novas versões do VCGE para
que os usuários consigam acompanhar as atualizações. Acho que esse
proposta está satisfatória.

Ok

2015–04–15
10:27:15

Ana Lúcia Girão Lopes

analucia.girao@dataprev.gov.br

Sou a favor da proposta

Possibilitar que possa ser proposto alterações a serem incluídas no
VCGE é um avanço. Espero que seja aberto para qualquer cidadão que
tem interesse em realizá–lo.[ ]`s

Ok

2015–04–15
10:28:14

Ana Lúcia Girão Lopes

analucia.girao@dataprev.gov.br

Sou a favor da proposta

Possibilitar que possa ser proposto alterações a serem incluídas no
VCGE é um avanço. Espero que seja aberto para qualquer cidadão que
tem interesse em realizá–lo.[ ]`s

Rep

2015–04–15
10:31:27

Ana Lúcia Girão Lopes

analucia.girao@dataprev.gov.br

Sou a favor da proposta

Possibilitar que possa ser propostas alterações a serem incluídas no
VCGE é um avanço. Espero que seja aberto para qualquer cidadão que
tem interesse em realizá–lo.

Rep

2015–04–15
10:52:27

Ana Lúcia Girão Lopes

analucia.girao@dataprev.gov.br

Sou a favor da proposta

Possibilitar que possam ser propostas alterações a serem incluídas no
VCGE é um avanço. Espero que seja aberto para qualquer cidadão que
tem interesse em realizá–lo.

Rep

2015–04–17
16:20:34

Claudia Lopes

claudia.lopes@cprm.gov.br

Sou parcialmente contra,
mas não me oponho.

Ok

20/04/2015 – VCGE – proposta de alteração 01 e 02 – Quadro detalhado
Data Atualização
(Criação)

Nome

E–mail

Voto 1

Comentário 1

2015–04–22
10:53:12

Roberto
Shayer lyra

roberto.lyra@planej
amento.gov.br

Sou a favor da
proposta

Sou a favor
da proposta

2015–04–23
08:38:45

Ernesto Silva
Filho

ernesto.silva–
Sou a favor da
filho@planejamento. proposta
gov.br

Sou a favor
da proposta

2015–04–23

Marcelo

marcelo.perrucci@c Sou contra a

Acredito que o termo outros ajuda os sistemas e ajuda a

Voto 2

Comentário 2

Acredito que após o caso concreto da
utilização dos campos poderemos definir
melhor se há necessidade de um maior
número de termos.

Sou contra a Acredito que a vinculação facilite o

11:47:26

Perrucci

gu.gov.br

proposta.

2015–04–24
15:18:11

Lúcia Elande
da Silva dos
Santos

lucia.santos@agricul Sou contra a
tura.gov.br
proposta.

Acredito que possamos incluir nos outros, termos, que que Sou a favor
futuramente possam ser considerados principais,
da proposta
dependendo frequência de uso.

2015–04–27
09:30:01

Rita de Cássia
São Paio de
Azeredo
Esteves

rita.saopaio@gmail.
com

Defendo a manutenção do uso do termo OUTROS.

2015–04–27
16:47:50

Claudia Lopes

claudia.lopes@cprm Sou a favor da
.gov.br
proposta

2015–04–27
19:07:27

Jorge Maciel
Pereira

jorge.maciel@datapr Sou a favor da
ev.gov.br
proposta

Trabalhei na equipe de Administração de Dados durante
alguns anos e pude testemunhar o mal uso do termo
OUTROS na definição de domínios. Geralmente são
utilizados para evitar um maior esforço de detalhamento
do modelo. Entendo que o esforço deva ser de sempre ter
as opções as mais claras possíveis e definir um
procedimento de atualização de domínio que seja ágil, de
forma que as pessoas utilizem.

Sou a favor
da proposta

2015–04–28
19:13:18

Jorge Maciel
Pereira

jorge.maciel@datapr Sou a favor da
ev.gov.br
proposta

Trabalhei na equipe de Administração de Dados durante
alguns anos e pude testemunhar o mal uso do termo
OUTROS na definição de domínios. Geralmente são
utilizados para evitar um maior esforço de detalhamento
do modelo. Entendo que o esforço deva ser de sempre ter
as opções as mais claras possíveis e definir um
procedimento de atualização de domínio que seja ágil, de
forma que as pessoas utilizem.

Sou contra a Não concordo em ter um limite superior de
proposta.
termos utilizados, pois vai impedir um uso
mais extensivo do VCGE. Se a idéia é
estimular o uso do vocabulário, não deveria
haver limite superior.

Sou contra a
proposta.

evidenciar possíveis necessidades de criação de novos
termos.

proposta.

controle. O VCGE deve selecionar o assunto
principal do item. Sendo assim, deve ser
classificado como tal.
No caso da Agricultura temos vários termos
de outas áreas correlatas que teremos utilizar

Sou contra a Penso que não devemos definir limites para
proposta.
o número máximo de descritores.

Sou a favor
da proposta
Não concordo em ter um limite superior de
termos utilizados, pois vai impedir um uso
mais extensivo do VCGE. Se a idéia é
estimular o uso do vocabulário, não deveria
haver limite superior.

11/05/2015 – VCGE – Recomendação para sistemas – Quadro detalhado
Data Atualização

Nome

E–mail

Voto 1

2015–05–11
15:58:02

Roberto Lyra

roberto.lyra@planejamento.go Sou a favor da proposta
v.br

2015–05–11
16:11:19

Ernesto Silva Filho

ernesto.silva–
filho@planejamento.gov.br

Sou a favor da proposta

Comentário 2

A utilização do VCGE em sistemas é algo que entendo perfeitamente possível
e desejável. O SIOP poderia utilizar o VCGE como um índice de palavras–

chave, por exemplo.
2015–05–11
18:30:20

Jorge Maciel Pereira

jorge.maciel@dataprev.gov.br

Sou a favor da proposta

2015–05–13
10:45:01

Carlos Vieira

carlos.vieira@planejamento.g
ov.br

Sou a favor da proposta mas faço uma
restrição (escreva nos comentários).

Nos mecanismos de busca deve–se buscar tanto o termo preferido como o
termo não–preferido.

2015–05–13
14:01:24

Rita De Cássia São Paio rita.saopaio@dataprev.gov.br
De Azeredo Esteves

Sou a favor da proposta mas faço uma
restrição (escreva nos comentários).

Concordo com a proposta para dar agilidade ao processo de implantação do
VCGE, pois entendo que essa é a segunda vez que estamos votando o mesmo
tema. tenho a impressão que iremos votar eternamente até que o resultado
agrade. Penso que devemos implantar e, se os usuários necessitarem de mais
quantidade de termos do VCGE e/ou de palavras–chave, trataremos o
problema quando ele surgir.

2015–05–13
14:24:09

Hudson Mesquita

hudson.mesquita@planejamen Sou a favor da proposta
to.gov.br

2015–05–14
08:33:38

Iara do Espírito Santo

iara.santo@cade.gov.br

Sou a favor da proposta

2015–05–14
08:39:45

Iara do Espírito Santo

iara.santo@cade.gov.br

Sou a favor da proposta mas faço uma
restrição (escreva nos comentários).

2015–05–15
18:24:32

Lúcia Elande da Silva
dos Santos

lucia.santos@agricultura.gov.b Sou a favor da proposta
r

Sugiro o mínimo de 1 e máximo de 5 termos do VCGE. Quanto às palavras–
chave, acho que devem ser recomendadas, e não obrigatórias,

25/05/2015 – VCGE – proposta 4, 5 e 7 – Quadro detalhado
Data
Atualização

Nome

E–mail

Voto 4

Comentário 4

2015–05–25
09:23:08

Roberto
Shayer Lyra

roberto.lyra@ Sou a favor da
planejamento. proposta
gov.br

2015–05–27
17:37:12

Lúcia Elande
da Silva dos
Santos

lucia.santos@ Sou a favor da
agricultura.go proposta
v.br

Desde que
utilização seja
aberta para
qualquer área
inclusive a
agricultura

2015–05–28

RITA DE

rita.saopaio@ Sou a favor da

Recomento a

Voto 5

Comentário 5

Sou a favor da
proposta

Sou a favor da

Voto 7

Comentário 7

Sou a favor da
proposta

Sou a favor da Proposta do termo

Sou contra a

Se aprovarmos a criação do termo

08:39:19

CÁSSIA SÃO dataprev.gov.b proposta mas
PAIO DE
r
faço uma
AZEREDO
restrição (escreva
ESTEVES
nos
comentários).

inclusão de
Gerenciamento de
Dados Mestre
(MDM) na relação
de termos incluídos
em CADASTRO.

2015–05–28
17:25:27

JORGE
MACIEL
PEREIRA

FISCALIZAÇÃO DO ESTADO,
desde que não seja criado o termo
NORMAS E FISCALIZAÇÃO,
visando evitar dispersão.

proposta.

Importante a
Sou a favor da
inclusão do termo proposta
CADASTRO, pois
as áreas sociais de
governo vão
utilizá–lo
frequentemente.

Todo detalhamento é oportuno
pois melhora o entendimento do
termo.

Sou a favor da A substituição do termo trouxe maior
proposta
abrangência para o uso.

2015–05–29
09:57:53

Iara do
iara.santo@ca Sou a favor da
Espírito Santo de.gov.br
proposta

Sou a favor da
proposta

Sou a favor da
proposta mas
faço uma
restrição
(escreva nos
comentários).

O termo está confuso. Fiscalização
do Estado dá a entender que trata–
se se uma fiscalização feita pelo
Estado. Acho melhor dividir em
dois termos: CONTROLE
SOCIAL (para as ações de
controle da sociedade sobre o
Estado) e CONTROLE INTERNO
DO ESTADO (para as ações de
controle do Estado sobre o
Estado).

Sou a favor da
proposta mas
faço uma
restrição
(escreva nos
comentários).

As normalizações feitas por entidades
privadas como ABNT e ISO não estão
incluídas nesse termo, de acordo com a
nota explicativa. Sugiro a divisão desse
termo em dois outros: PODER DE
POLÍCIA e NORMAS E
FISCALIZAÇÃO. O primeiro para a
normalização feita pelo Estado e o
segundo para a normalização feita por
entidades privadas.

2015–05–29
10:01:23

Iara do
iara.santo@ca Sou a favor da
Espírito Santo de.gov.br
proposta

Sou a favor da
proposta

Sou a favor da
proposta mas
faço uma
restrição
(escreva nos
comentários).

O termo está confuso. Fiscalização
do Estado dá a entender que trata–
se se uma fiscalização feita pelo
Estado. Acho melhor dividir em
dois termos: CONTROLE
SOCIAL (para as ações de
controle da sociedade sobre o
Estado) e CONTROLE INTERNO
DO ESTADO (para as ações de
controle do Estado sobre o
Estado).

Sou a favor da
proposta mas
faço uma
restrição
(escreva nos
comentários).

As normalizações feitas por entidades
privadas como ABNT e ISO não estão
incluídas nesse termo, de acordo com a
nota explicativa. Sugiro a divisão desse
termo em dois outros: PODER DE
POLÍCIA e NORMALIZAÇÃO E
QUALIDADE. O primeiro para a
normalização feita pelo Estado e o
segundo para a normalização feita por
entidades privadas.

jorge.maciel@ Sou a favor da
dataprev.gov.b proposta
r

proposta mas
faço uma
restrição
(escreva nos
comentários).

NORMAS E FISCALIZAÇÃO vai
conflitar com o termo
FISCALIZAÇÃO DO ESTADO.
Portanto sugiro que o termo seja
NORMAS E PADRÕES para incluir as
ações de governo na busca de
conformidade às normas e padrões,
como por exemplo ao próprio e–PING,
ao Gespública, etc. A busca pela
conformidade é uma ação proativa, já a
Fiscalização é uma ação de cobrança
que pode gerar uma ação reativa.

29/07/2015 – VCGE – proposta 8,9, 10 e 11 – Quadro detalhado

Data
Atualização

Nome

E-mail

Voto 12

2015-07-29
14:28:28

Hudson
Mesquita

hudson.me Sou a
squita@pla favor da
nejamento. proposta
gov.br

Sou a favor
da proposta

Sou contra a Vejo o termo como algo muito
proposta.
específico para ser inserido em um
vocabulário que pretende ser geral.
Acho que o termo tende a gerar mais
dúvida para o usuário do que
facilidade de compreensão.

Sou
Termo muito
contra genérico.
a
propost
a.

2015-07-30
17:06:59

roberto Lyra roberto.lyra Sou a
@planejam favor da
ento.gov.br proposta

Sou a favor
da proposta

Sou a favor
da proposta

Sou
contra
a
propost
a.

2015-07-31
08:44:41

RITA DE
CÁSSIA
SÃO PAIO
DE
AZEREDO
ESTEVES

Sou contra Entendo que o termo
Sou contra a
a proposta. ABASTECIMENTO ALIMENTAR proposta.
em AGROPECUÁRIA tenha sido
proposto para não confundir com
outros tipos de ABASTECIMENTO
como ABASTECIMENTO DE
ÁGUA e ABASTECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA, mas o
Manual de Legislação do Ministério
daagricultura pecuária e
Abastecimento - MAPA, usa
SOMENTE o termo
ABASTECIMENTO por mais de
200 vezes. Portanto, creio que o
termo ABASTECIMENTO
ALIMENTAR só seria necessário
para diferenciar de outro tipo de
ABASTECIMENTO dentro do
mesmo domínio, o que não ocorre.
E nesse caso, se houvesse, seria

rita.saopaio Sou a
@dataprev. favor da
gov.br
proposta

Comentár Voto 13
io 12

Comentário 13

Voto 14

Comentário 14

A própria justificativa indica que o
termo GERENCIAMENTO DE
DADOS MESTRE deveria ser
incluído ao termo GOVERNANÇA
DE DADOS, que deveria ser
apresentado em outra proposta. O
termo CADASTRO pode ser resultado
do GERENCIAMENTO DE DADOS
MESTRE, mas nem sempre. Há
cadastros manuais e gerenciados
digitalmente sem uso de
GERENCIAMENTO DE DADOS
MESTRE.

Voto
15

Não
tenho
opinião
, não
me
manife
sto.

Comentário 15

Como não foi
apresentada
justificativa para
essa proposta
não posso
opinar.

ABASTECIMENTO dentro de
AGROPECUÁRIA e
ABASTECIMENTO ALIMENTAR
e outro tipo (caso houvesse) dentro
de ABASTECIMENTO.
2015-07-31
10:58:46

Cristina
Ruth Santos

crisruth@g Sou a
mail.com
favor da
proposta

Sou a favor
da proposta

Sou a favor
da proposta

2015-07-31
15:32:56

Jorge Maciel jorge.macie Sou contra O VCGE Sou contra
Pereira
l@dataprev a
não é um a proposta.
.gov.br
proposta. vocabulár
io para
uso pelo
cidadão
comum.
Ele será
utilizado
pelos
órgãos de
governo e
não creio
que
tenhamos
discussõe
s, neste
início,
sobre este
termo.

O termo nunca é utilizado fora de
um contexto determinado. Este
contexto vai determinar sobre qual
tipo de abastecimento está se
falando.

2015-08-03
08:51:45

Ernesto
Silva Filho

ernesto.silv Sou a
afavor da
filho@plan proposta
ejamento.g
ov.br

Sou a favor
da proposta
mas faço
uma
restrição
(escreva
nos
comentário
s).

Concordo que simplesmente
Sou a favor
ABASTECIMENTO é vago, porém da proposta
não creio abastecimento alimentar
seja o mais adequado.

2015-08-03
10:15:58

Lúcia Elande lucia.santos Sou a
da Silva dos @agricultu favor da

Sou a favor
da proposta

Sou a favor
da proposta

Não tenho
opinião, não

Sou
contra
a
propost
a.
A expressão "Gerenciamento de Dados
Mestres" representa um novo processo
de integração de dados que está
ganhando força em alguns órgãos de
governo, em tempos muito próximos,
por ser um fator de otimização e
redução de custos.

Sou
contra
a
propost
a.

Sou
parcial
mente
a favor,
mas
não
apoio.

Sou a
favor

Não houve
justificativa para
defender a
proposta.

2015-08-06
14:31:35

Santos

ra.gov.br

proposta

Iara do
Espírito
Santo

iara.santo Sou a
@cade.gov. favor da
br
proposta

me
manifesto.
Sou a favor
da proposta
mas faço
uma
restrição
(escreva
nos
comentário
s).

da
propost
a

O termo abastecimento alimentar
Sou a favor
está muito amplo. Mesmo dentro de da proposta
Agropecuária o termo indica o
abastecimento da população? O
abastecimento da indústria
agropecuária? E o abastecimento
alimentar lato sensu, qual seja, o
abastecimento de qualquer comida?

Sou a
favor
da
propost
a

Termo
fundamental,
principalmente
com a Lei de
Acesso a
Informação e os
Serviços de
Informações ao
Cidadão.

10/08/2015 – VCGE – proposta 12 a 18 – Quadro detalhado

Data
Nome
Atualização

E-mail

Voto 12

2015-08-11 Lúcia
10:43:27
Elande da
Silva dos
Sanatos

lucia.santos Sou a favor da
@agricultu proposta
ra.gov.br

Sou a favor da
proposta

Sou a favor da
proposta

2015-08-11 Iara
17:01:30

iara.santo@ Sou a favor da
cade.gov.br proposta

Sou a favor da
proposta

Sou a favor da
proposta

2015-08-11 Kelly
17:14:07

kelly.lemos Sou a favor da
@agricultu proposta
ra.gov.br

Sou a favor da
proposta

Sou a favor da
proposta

2015-08-12 isleia da
09:00:30
Silva
Rocha

isleia.rocha Sou a favor da
@contratad proposta
o.agricultur
a.gov.br

Sou a favor da
proposta

É uma proposta
Sou contra a
importante, pois o proposta.
rol hoje não
contempla o
assunto e é bastante
procurado.

2015-08-12 Ernesto
09:32:05

ernesto.silv
afilho@plan
ejamento.g

Sou a favor da
proposta

Sou contra a
proposta.

Sou
parcialmente
contra, mas
não me

Comentário 12

Voto 13

Comentário 13

Voto 14

Comentário 14

Acredito que poderia permanecer a classificação para defesa
agropecuária (animal e vegetal) como subclassificação do assunto
Agricultura, Pesca e Extrativismo.

Não creio que estas atividades sejam tão próximas assim.
Ademais, creio que o adjetivo deveria ser flexionado para
concordar com os dois substantivos, deixando clara a
especificidade da defesa mencionada.

ov.br

oponho.

2015-08-12 Roberto
14:31:06
Shayer
Lyra

roberto.lyra Sou a favor da
@planejam proposta
ento.gov.br

Sou a favor da
proposta

Sou a favor da
proposta

2015-08-12 taise
16:22:48

taise.barau
na@mpa.g
ov.br

Sou a favor da
proposta

Sou a favor da
proposta

2015-08-12 Jorge
16:26:11
Maciel
Pereira

jorge.macie Sou a favor da Melhora a
l@dataprev proposta
descrição dos
.gov.br
assuntos.

Sou a favor da
proposta

2015-08-13 Maria C.
08:38:13
Gomes
Costa

maria.conc Sou a favor da
eicao@mpa proposta
.gov.br

Sou a favor da
proposta

Sou a favor da
proposta

2015-08-13 Alessandra alessandra. Sou a favor da
08:40:21
Silva Costa costa@mpa proposta
.gov.br

Sou a favor da
proposta

Sou a favor da
proposta

2015-08-13 Eleneide
08:40:40
Rocha
Bezerra

eleneide.be Sou a favor da
zerra@mpa proposta
.gov.br

Sou a favor da
proposta

Sou a favor da
proposta

Sou a favor da
proposta

Sou a favor da
proposta

Sou a favor da
proposta

2015-08-14 Vinicius
vinicius.sa Sou a favor da
10:35:12
Augusto de @agricultu proposta
Sá
ra.gov.br

Sou a favor da
proposta

Sou contra a
proposta.

2015-08-14 Maria
maria.luiza Sou a favor da
10:59:02
Luiza
@mpa.gov. proposta
Moretzsohn br
<maria.luiz
a@mpa.gov
.br>

Sou a favor da
proposta

Sou a favor da
proposta

2015-08-14 Hudson
15:45:38
Mesquita

hudson.mes Não tenho
quita@plan opinião, não
ejamento.g me manifesto.
ov.br

Não tenho
opinião, não me
manifesto.

Sou
Com o fim do termo DEFESA AGROPECUÁRIA, DEFESA E
parcialmente
VIGILÂNCIA SANITÁRIA fazem sentido em
contra, mas não AGROPECUÁRIA?
me oponho.

2015-08-14 Claudia
16:08:24
Lopes

claudia.lop Sou a favor da
es@cprm.g proposta

Não tenho
opinião, não me

Sou
parcialmente

2015-08-14
09:44:27

Sou a favor da
proposta

Melhora o
detalhamento e o
entendimento dos
termos.

Sou a favor da
proposta

Eliminar redundâncias é sempre importante.

Vigilância é atributo de Defesa

Talvez por não ter acompanhado as discussões e com certeza por
não ser minha área de atuação, mas acho um tanto confuso o

ov.br

manifesto.

Comentário 15

Nome

Voto 15

Lúcia Elande da
Silva dos Sanatos

Sou a favor da proposta

Iara

Sou contra a proposta.

Kelly

Sou a favor da proposta

isleia da Silva
Rocha

Sou a favor da proposta

Ernesto

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Sou parcialmente contra,
mas não me oponho.

Roberto Shayer
Lyra

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

taise

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Jorge Maciel
Pereira

Sou a favor da proposta

Maria C. Gomes
Costa

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Alessandra Silva
Costa

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Eleneide Rocha

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

O termo Abastecimento no
nível 1 é pobre de
significado, se estivesse em
outro nível inferior, como
um termo especificador,
faria mais sentido.
Irá facilitar na classificação
uma vez que a palavra
poderá ser ligada com o
assunto correlato ao órgão.

Aumenta possibilidade de
combinações. Dá maior
flexibilidade ao VCGE.

Voto 17

contra, mas não mesmo termo aparecer duas vezes no mesmo vocabulário...
me oponho.

Comentário 17

Voto 18

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Será viável para
Sou a favor da proposta
todos os órgãos, pois
é um assunto comum
a todos.

Sou a favor da proposta

Idem proposta 15.

Sou a favor da proposta

Comentário 18

Planejamento e Gestão estão
intimamente ligadas, porém são
coisas distintas. Porém, concordo
que os dois termos devem ser de
1º nível.

Dá maior flexibilidade ao VCGE.

Bezerra
Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Maria Luiza
Sou a favor da proposta
Moretzsohn
<maria.luiza@mp
a.gov.br>

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Hudson Mesquita

Não tenho opinião, não me
manifesto.

Não tenho opinião, não me
manifesto.

Sou a favor da proposta

Claudia Lopes

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Vinicius Augusto
de Sá

28/08/2015 – VCGE – proposta 19 A 27– Quadro detalhado

Data Atualização

Nome

E-mail

2015-08-28
15:37:28

Cynara Amorim

2015-08-28
15:52:28

Voto 19

Voto 20

Voto 21

cynara.amorim@ascom.mds.gov. Sou a favor da proposta
br

Sou a favor da proposta

Sou a favor da
proposta

Patrícia de Alencar Bezerra

patricia.bezerra@ascom.mds.gov. Sou a favor da proposta
br

Sou a favor da proposta

Sou a favor da
proposta

2015-08-31
09:25:38

Maria Luiza Moretzsohn Gonçalves Ramos

maria.luiza@mpa.gov.br

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Sou a favor da
proposta

2015-08-31
13:50:56

Roberto S Lyra

roberto.lyra@planejamento.gov.b Sou a favor da proposta
r

Sou a favor da proposta

Sou a favor da
proposta

2015-08-31
14:33:11

Iara do Espírito Santo

iara.santo@cade.gov.br

Sou a favor da proposta

Sou a favor da
Não seria
proposta mas faço uma melhor se

Sou a favor da proposta

Comentário
21

restrição (escreva nos
comentários).

2015-09-01
10:37:21

Roberto kodama

Roberto.kodama@cgu.gov.br

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Sou a favor da
proposta

2015-09-01
10:47:37

Renata Lu Franco

renata.lu@ascom.mds.gov.br

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Sou a favor da
proposta

2015-09-01
16:17:25

Claudia Lopes

cmclopes@gmail.com

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Não tenho opinião, não
me manifesto.

2015-09-02
15:57:52

Patrícia de Alencar Bezerra

patricia.alencar@gmail.com

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Sou a favor da
proposta

2015-09-02
17:22:01

Vinicius Augusto de Sá

vinicius.sa@agricultura.gov.br

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Sou contra a proposta.

Comentário 23

Proteção
Social fosse
termo
incluído de
Assistência
Social?

Nome

Voto 22

Voto 23

Cynara Amorim

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Patrícia de Alencar Bezerra

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Maria Luiza Moretzsohn
Gonçalves Ramos

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Roberto S Lyra

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Iara do Espírito Santo

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Roberto kodama

Sou a favor da proposta

Sou contra a proposta.

Renata Lu Franco

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Claudia Lopes

Sou a favor da proposta

Não tenho opinião, não me manifesto.

Não tenho opinião, não me manifesto.

Patrícia de Alencar Bezerra

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Vinicius Augusto de Sá

Sou contra a proposta.

Sou contra a proposta.

Sou contra a proposta.

Programa marca de
governo não deve estar no
vcge

Voto 24

Sou a favor da proposta

Nome

Voto 25

Voto 26

Voto 27

Cynara Amorim

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Patrícia de Alencar
Bezerra

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Maria Luiza Moretzsohn
Gonçalves Ramos

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Roberto S Lyra

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Iara do Espírito Santo

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Roberto kodama

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Sou contra a proposta.

Renata Lu Franco

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Claudia Lopes

Sou a favor da proposta

Não tenho opinião, não me manifesto.

Sou a favor da proposta

Patrícia de Alencar
Bezerra

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Vinicius Augusto de Sá

Sou a favor da proposta

Sou a favor da proposta

Sou contra a proposta.

Comentário 27

Programa marca de governo não deve constar no
vcge.

