
1. AÇÕES E PROGRAMAS 

Conheça as ações e programas que integram o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social no ano de 2021. 

 

 

  

 



 
 
 
 
Clique aqui e conheça nosso Plano Estratégico 

1.1. EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA TELEBRAS 

A execução orçamentária dos programas e ações da Telebras poderá ser acompanhada por meio do LINK: 
http://transparencia.gov.br/url/003e7ef3. 

1.2. OBJETIVO E META DO PROGRAMA: CONECTA BRASIL: 

Conheça o objetivo, a meta e o indicador do Programa Conecta Brasil estabelecidos no PPA 2020-2023: 

 

1.3. W-FI BRASIL 

Conforme o decreto nº 9612/2018 (art. 12-II) a Telebras é responsável pelo apoio e suporte às políticas 
públicas de conexão à internet em banda larga para universidades, centros de pesquisa, escolas, hospitais, 
postos de atendimento, telecentros comunitários e outros pontos de interesse público. 

Atualmente essa atribuição é realizada, dentre outras, por meio do Programa WI-FI Brasil (GESAC) 
(https://www.gov.br/mcom/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/wi-fi-brasil), programa do 
Governo Federal coordenado pelo Ministério das Comunicações e operacionalizado pela Telebras. 

Até maio de 2021 a Telebras conectou aproximadamente 13.600 pontos, sendo mais de 9.900 escolas. Já 
são mais de 2.600.000 alunos conectados através de uma solução de qualidade, segura e de alta 
disponibilidade em todo o território nacional. 

No âmbito do Programa WI-FI  (GESAC), os Estados e o Distrito Federal estão autorizados a conceder isenção 
de ICMS nos termos do Convênio de ICMS 141, de 14 de dezembro de 2007 acesso pelo link: 
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2007/CV141_07, resultando em renúncia de receita 
para os mesmos. 



1.4. FUNDO DE AMPARA AO TRABALHADOR – FAT: é um fundo especial, de natureza contábil-financeira, 
vinculado ao Ministério da Economia – ME, destinado ao custeio do Programa do Seguro-Desemprego, do 
Abono Salarial e ao financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico. 

A Telebras não realiza nenhum programa vinculado ao FAT. 

1.5. PROGRAMAS QUE RESULTEM EM RENÚNCIAS DE RECEITAS PARA A TELEBRAS 
Os programas da empresa não resultam em renúncias de receita para a Telebras. 

1.6. PLANOS, ORÇAMENTOS E DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 
Para saber mais sobre planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias consulte: 

PPA 2020-2023 

LOA 2021 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14144.htm) 

LDO 2021  
(https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/planejamento-e-orcamento/orcamento/orcamentos-
anuais/2021/LDO) 

 

 


