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Tesouso Nacional
Transferências Constitucionais



http://sisweb.tesouro.gov.br/apex

/f?p=2600:1

http://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2600:1


Comério Exterior



http://comexstat.mdic.gov.br/pt/home

http://comexstat.mdic.gov.br/pt/home


http://comexstat.mdic.gov.br/pt/home

http://comexstat.mdic.gov.br/pt/home


PDET
Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho



PDET

http://pdet.mte.gov.br/



RAIS
- A Relação Anual das Informações Sociais - RAIS foi instituída pelo Decreto nº 76.900,

de 2 de Dezembro de 1975
- Subsidia o controle de arrecadação e concessão de benefícios pelo Ministério da

Previdência Social e para servir de base de cálculo do PIS/PASEP.
- Viabiliza a concessão do pagamento do Abono Salarial e se constitui no único

instrumento de governo para esse fim
- Periodicidade: anual. As declarações são prestadas no período de janeiro a março e

referem-se ao ano anterior
- Abrangência geográfica: todo o território nacional
- Principais variáveis investigadas:

- empregos em 31 de dezembro
- admitidos e desligados
- gênero
- idade
- grau de escolaridade
- tempo de serviço
- rendimentos (não são consideradas as remunerações referentes ao 13º salário)
- setor de atividade
- classificação ocupacional
- entre outros



RAIS
Quem deve declarar?

- inscritos no CNPJ com ou sem empregados (RAIS Negativa)
- todos os empregadores, conforme definidos na CLT
- todas as pessoas jurídicas de direito privado, inclusive as empresas públicas

domiciliadas no País
- empresas individuais, inclusive as que não possuem empregados
- cartórios extrajudiciais e consórcios de empresas
- empregadores urbanos pessoas físicas (autônomos e profissionais liberais)

que mantiveram empregados no ano-base
- órgãos da administração direta e indireta dos governos federal, estadual ou

municipal, inclusive fundações, entidades, conselhos, etc
- condomínios e sociedades civis
- empregadores rurais pessoas físicas que mantiveram empregados no ano-

base
- filiais, agências, sucursais, representações ou quaisquer outras formas de

entidades vinculadas à pessoa jurídica domiciliada no exterior
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http://pdet.mte.gov.br/



RAIS
Resultado de consulta com até 5 domínios, ou seja, fora do Anuário RAIS, por meio de solicitação de 
acesso



CAGED
O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED foi criado pela Lei 4.923 de 23/12/1965

A partir de 1986, passou a ser utilizado como suporte ao pagamento do seguro-desemprego e, mais recentemente, 
instrumento de recolocação de trabalhadores no mercado de trabalho.

Periodicidade: mensal. As declarações de estabelecimentos com movimentação são prestadas até o dia 7 do mês 
subsequente, exceto para o trabalhador em percepção do Seguro-Desemprego, cuja declaração deve ser enviada no 
dia do inicio das atividade.

Abrangência: todo o território nacional.

Cobertura: varia de acordo com a área geográfica. A média situa-se em torno de 85% do universo de empregados 
celetistas.

-Principais variáveis investigadas: 
- admissões e desligamentos (unidades de análise)
- tipos de desligamento (dispensado, espontâneo, aposentado, morto, transferido)
- gênero
- raça/cor
- grau de escolaridade
- grau de instrução
- faixa etária
- salários
- tempo de emprego
- setor de atividade
- classificação ocupacional
- etc



CAGED
O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED foi criado pela Lei 4.923 de 23/12/1965

Deve declarar todo estabelecimento que tenha admitido, desligado ou transferido empregado com contrato de trabalho 
regido pela CLT, ou seja, que tenha efetuado qualquer tipo de movimentação em seu quadro de empregados

A partir de 1986, passou a ser utilizado como suporte ao pagamento do seguro-desemprego e, mais recentemente, 
instrumento de recolocação de trabalhadores no mercado de trabalho.

Atualmente, as declarações devem ser prestadas até o dia 7 do mês subsequente, exceto para o trabalhador em 
percepção do Seguro-Desemprego, cuja declaração deve ser enviada no dia do inicio das atividade.

Abrangência: todo o território nacional.

Cobertura: varia de acordo com a área geográfica. A média situa-se em torno de 85% do universo de empregados 
celetistas.

-Principais variáveis investigadas: 
- admissões e desligamentos (unidades de análise)
- tipos de desligamento (dispensado, espontâneo, aposentado, morto, transferido)
- gênero
- raça/cor
- grau de escolaridade
- grau de instrução
- faixa etária
- salários
- tempo de emprego
- setor de atividade
- classificação ocupacional
- etc
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Educação



www.inep.gov.br

http://www.inep.gov.br/
























http://portal.inep.gov.br/

dados/monitoramento-do-

pne

Painel de Monitoramento

http://portal.inep.gov.br/dados/monitoramento-do-pne


Painel de Monitoramento

https://inepdata.inep.gov.br/analytics/saw.dll?Dashboard

https://inepdata.inep.gov.br/analytics/saw.dll?Dashboard


Painel de Monitoramento



Saúde



http://datasus.saude.gov.br/

http://datasus.saude.gov.br/






http://www2.datasus.gov.br/DAT

ASUS/index.php?area=02

TabNet

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=02
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Painel de Monitoramento
http://svs.aids.gov.br/dantps/centrais-de-conteudos/paineis-de-

monitoramento/natalidade/nascidos-vivos/

http://svs.aids.gov.br/dantps/centrais-de-conteudos/paineis-de-monitoramento/natalidade/nascidos-vivos/
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http://svs.aids.gov.br/dantps/centra

is-de-conteudos/paineis-de-

monitoramento/natalidade/grupos-

de-robson/

http://svs.aids.gov.br/dantps/centrais-de-conteudos/paineis-de-monitoramento/natalidade/grupos-de-robson/
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http://svs.aids.gov.br/dant

ps/centrais-de-

conteudos/paineis-de-

monitoramento/natalidade

/regularidade/

http://svs.aids.gov.br/dantps/centrais-de-conteudos/paineis-de-monitoramento/natalidade/regularidade/
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http://svs.aids.gov.br/da

ntps/centrais-de-

conteudos/paineis-de-

monitoramento/saude-

brasil/nascimentos/

http://svs.aids.gov.br/dantps/centrais-de-conteudos/paineis-de-monitoramento/saude-brasil/nascimentos/


Painel de Monitoramento

http://svs.aids.gov.br/dantps/centrai

s-de-conteudos/paineis-de-

monitoramento/saude-

brasil/mortalidade-na-infancia/

http://svs.aids.gov.br/dantps/centrais-de-conteudos/paineis-de-monitoramento/saude-brasil/mortalidade-na-infancia/


Painel de Monitoramento

http://svs.aids.gov.br/dantps/centra

is-de-conteudos/paineis-de-

monitoramento/saude-

brasil/mortalidade-geral/

http://svs.aids.gov.br/dantps/centrais-de-conteudos/paineis-de-monitoramento/saude-brasil/mortalidade-geral/


Painel de Monitoramento

http://svs.aids.gov.br/dantps/centr

ais-de-conteudos/paineis-de-

monitoramento/saude-brasil/dcnt/

http://svs.aids.gov.br/dantps/centrais-de-conteudos/paineis-de-monitoramento/saude-brasil/dcnt/


Painel de Monitoramento

http://svs.aids.gov.br/dantps/ce

ntrais-de-conteudos/paineis-de-

monitoramento/saude-

brasil/mortalidade-transito/

http://svs.aids.gov.br/dantps/centrais-de-conteudos/paineis-de-monitoramento/saude-brasil/mortalidade-transito/


Cadastro Único para Programas

Sociais

TabCAD























Bolsa Família e Cadastro Único no 

seu Município



https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/bolsafamilia/

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/bolsafamilia/


https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/bolsafamilia/

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/bolsafamilia/










Obrigado!

marconi.sousa@cidadania.gov.br


