
Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
0551 - Atuação Legislativa do Senado Federal

Número de Ações 14

10 - Orçamento Fiscal 01 - Legislativa 722 - TelecomunicaçõesSubfunção:Esfera:

00HG - Contribuição à Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas - ASTRAL

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Permitir a participação na Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas - ASTRAL, que representa as diversas emissoras de rádio e televisão mantidas e dirigidas pelos
poderes legislativos nos diversos entes da Federação.

Descrição
Aporte financeiro à Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas - ASTRAL, visando à manutenção permanente de associação que representa os interesses das
emissoras de difusão, por rádio e TV, de programação dedicada à atividade legislativa.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
02101 - Senado Federal

PLDO 2012 - ARTIGO 12 INCISO XX
Base Legal da Ação

O Cadastro das ações padronizadas traz apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Para informações sobre os demais atributos, consultar a versão
on-line (SIOP Acesso Público).

10 - Orçamento Fiscal 01 - Legislativa 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do art. 8º da
Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.

Descrição
Pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do artigo 8º da Lei nº
10.887, de 18 de junho de 2004.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
02101 - Senado Federal

Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004
Base Legal da Ação

O Cadastro das ações padronizadas traz apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Para informações sobre os demais atributos, consultar a versão
on-line (SIOP Acesso Público).

10 - Orçamento Fiscal 01 - Legislativa 126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção:Esfera:

1I29 - Interlegis II - Implementação do Legislativo Eletrônico (e-legislativo)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Rede nacional de integração implantada pelo Desenvolvimento do Programa Interlegis e fomento a modernização das casas legislativas estaduais e municipais.

% de execuçãoUnidade de Medida:Projeto implementadoProduto:

Especificação do Produto

Finalidade

Unidade Responsável: Senado FederalUO: 02101 - Senado Federal
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Apoiar o processo de modernização do legislativo brasileiro em suas instâncias federal, estadual e municipal, mediante a implementação de projetos completos da ação que
pretendam desenvolver no âmbito do Desenvolvimento do Programa Interlegis - Rumo ao e-legislativo, os quais serão aprovados e monitorados pelo Escritório de Projetos do
Interlegis.

Descrição
Consolidação da rede nacional de integração implantada pelo Desenvolvimento do Programa Interlegis - Rumo ao e-legislativo e fomento a modernização das casas legislativas
estaduais e municipais, sendo que as Câmaras Municipais e Assembléias Estaduais objeto da ação de modernização deverão solicitar apoio do Escritório de Projetos do Interlegis
para a confecção do projeto e elaboração do instrumento de cooperação específico que estabelecerá as responsabilidades. Os órgãos do Legislativo Federal, para o
desenvolvimento de ações específicas dentro de suas especialidades, deverão apresentar projetos com detalhamento de prazos, metas, e serão qualificados como co-responsáveis
pela execução dessas ações, que serão monitoradas pelo Escritório de Projetos do Interlegis ou pela área específica que detenha a competência sobre a execução da ação.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Consolidação da rede nacional de integração implantada, fomento a modernização das casas legislativas estaduais e municipaisque deverão solicitar apoio do Escritório de Projetos
do Interlegis para a confecção do projeto e elaboração do instrumento de cooperação específico que estabelecerá as responsabilidades.

Localizador (es)
0001 - Nacional

11/12/2007 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 64.400.000,0011/12/2013 Custo Total:

Ato da Comissão Diretora nº 08, de 2005, que passou a Secretaria Especial do Interlegis da estrutura do Prodasen para a do Órgão Central de Cooredenação e Execução (Senado
Federal); Ato da Comissão Diretora nº 17, de 2006, que definiu a estrutura da Secretaria Especial do Interlegis - SINTER e instituiu suas competências; art. 52, inciso XIII, da
Constituição Federal, e Regimento Interno do Senado Federal.

Base Legal da Ação

20 - Orçamento da Seguridade Social 01 - Legislativa 301 - Atenção BásicaSubfunção:Esfera:

2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Pessoa beneficiadaProduto:

Proporcionar aos servidores, empregados, seus dependentes e pensionistas, em caráter suplementar, condições para manutenção da saúde física e mental, exclusive pessoal
contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993).

Descrição
Concessão, em caráter suplementar, do benefício de assistência médico-hospitalar e odontológica aos servidores e empregados, ativos e inativos, dependentes e pensionistas,
exclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993). A concessão do benefício é exclusiva para a contratação de serviços médicos-
hospitalares e odontológicos sob a forma de contrato ou convênio, serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade ou auxílio de caráter indenizatório, por meio de
ressarcimento.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
02101 - Senado Federal

art. 230, Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (Geral); Decreto 6.856, de 25 de maio de 2009 (Executivo) e demais legislações específicas.
Base Legal da Ação

O Cadastro das ações padronizadas traz apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Para informações sobre os demais atributos, consultar a versão
on-line (SIOP Acesso Público).

10 - Orçamento Fiscal 01 - Legislativa 365 - Educação InfantilSubfunção:Esfera:

2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Criança atendidaProduto:

Oferecer aos servidores e empregados públicos federais,  inclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993), durante a jornada de
trabalho, condições adequadas de atendimento aos seus dependentes em idade pré-escolar.

Finalidade
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Descrição
Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago diretamente no contra-cheque, a partir de requerimento, aos servidores e empregados públicos federais, inclusive pessoal
contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993), que tenham filhos em idade pré-escolar.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
02101 - Senado Federal

Inciso IV, do art. 54 da Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990; art. 3º do Decreto nº 977, de 10 de novembro de 1993 e demais legislações específicas.
Base Legal da Ação

O Cadastro das ações padronizadas traz apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Para informações sobre os demais atributos, consultar a versão
on-line (SIOP Acesso Público).

10 - Orçamento Fiscal 01 - Legislativa 306 - Alimentação e NutriçãoSubfunção:Esfera:

2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Servidor beneficiadoProduto:

Proporcionar aos servidores e empregados públicos federais, inclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993), o auxílio-alimentação,
sob forma de pecúnia, pago na proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos do órgão ou entidade de lotação ou exercício do servidor ou empregado ou por meio de
manutenção de refeitório.

Descrição
Concessão em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia do auxílio-alimentação aos servidores e empregados públicos federais, ativos,  inclusive pessoal contratado por tempo
determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993) ou por meio de manutenção de refeitório.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
02101 - Senado Federal

Lei 9.527, de 10 de dezembro de 1997, Lei 8.460, de 17 de setembro de 1992 e Decreto 3.887, de 16 de agosto de 2001.
Base Legal da Ação

O Cadastro das ações padronizadas traz apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Para informações sobre os demais atributos, consultar a versão
on-line (SIOP Acesso Público).

10 - Orçamento Fiscal 01 - Legislativa 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

20TJ - Treinamento e Capacitação em Conhecimentos Legislativos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Treinamentos disponibilizados por diversos canais, inclusive na modalidade à distância por meio da rede mundial de computadores (internet).

unidadeUnidade de Medida:Treinamento realizadoProduto:

Especificação do Produto

Proporcionar aos servidores do legislativo e demais Órgãos conveniados conhecimentos necessários ao cumprimento de suas atribuições legais, bem como capacitar para o
aprimoramento da formação em suas áreas afins.

Descrição
Oferecimento aos servidores do legislativo, demais Órgãos e cidadãos de cursos voltados à capacitação técnica e à assimiliação de conhecimentos legislativos e outros, com vistas
ao desempenho de suas atividades com maior eficácia e aprimoramento.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Por meio do Instituto Legislativo Brasileiro - ILB, convênios e parcerias com outros parlamentos nacionais e estrangeiros, órgãos governamentais e entidades da sociedade civil.

Localizador (es)

Unidade Responsável: Senado FederalUO: 02101 - Senado Federal
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0001 - Nacional

Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005.
Resolução do Senado Federal nº 09, de 29 de janeiro de 1997.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 01 - Legislativa 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

20TP - Pagamento de Pessoal Ativo da União

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Garantir o pagamento de espécies remuneratórias devido aos servidores e empregados ativos civis da União.

Descrição
Pagamento de espécies remuneratórias devido aos servidores e empregados ativos civis da União.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Pagamento, via sistemas informatizados, de espécies remuneratórias aos servidores e empregados ativos civis da União.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 8.112, de 11/12/1990 e CLT
Base Legal da Ação

Unidade Responsável:UO: 02101 - Senado Federal

10 - Orçamento Fiscal 01 - Legislativa 131 - Comunicação SocialSubfunção:Esfera:

2549 - Comunicação e Divulgação Institucional

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Matéria veiculadaProduto:

Informar a sociedade sobre as atividades desenvolvidas pelo Órgão.

Descrição
Realização de campanhas de publicidade institucional e divulgação por meio da mídia em geral.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
02101 - Senado Federal

Lei nº 8.977, de 06 de janeiro de 1995, publicada no D.O.U. em 09 de janeiro de 1995.
Ato da Comissão Diretora do Senado Federal nº 12, de 16/06/2011.

Base Legal da Ação
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O Cadastro das ações padronizadas traz apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Para informações sobre os demais atributos, consultar a versão
on-line (SIOP Acesso Público).

10 - Orçamento Fiscal 01 - Legislativa 126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção:Esfera:

4060 - Gestão do Sistema de Informática

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Sistema complexo de processamento de dados gerido e apto a atender as demandas da instituição

unidadeUnidade de Medida:Sistema geridoProduto:

Especificação do Produto

Prover e gerir soluções de tecnologia da informação e de comunicações (TIC) para o Senado Federal, bem como aperfeiçoar seus processos de trabalho.

Descrição
Desenvolvimento, suporte e manutenção de sistemas de informação; processamento de dados; aquisição de infra-estrutura, insumos e serviços de TIC; fornecimento de serviços e
informações para o Senado Federal e para a sociedade; e despesas administrativas necessárias à gestão do Orgão.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A Ação é orientada pelo Plano Estratégico do Prodasen e implementada por seu Plano de Ação anual. Projetos e atividades daí derivados são geridos por suas respectivas diretorias
e acompanhados pelo Núcleo de Planejamento e Orçamento da Consultoria em parceria com a Comissão de Planejamento e Orçamento do Prodasen.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Resolução do Senado Federal nº 58/72, Ato da Comissão Diretora do Senado Federal nº 19/76, Resolução do Senado Federal nº 9/97 e Ato da Comissão Diretora nº 04/2003
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria Especial de Informática - ProdasenUO: 02101 - Senado Federal

10 - Orçamento Fiscal 01 - Legislativa 031 - Ação LegislativaSubfunção:Esfera:

4061 - Processo Legislativo

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Sessão realizadaProduto:

Desenvolver o processo legislativo, de que trata o art. 59 da Constituição Federal, de forma a produzir e apresentar à sociedade uma legislação que tenha em seu contexto cada vez
maior representatividade dos anseios da população, proporcionando, assim, os meios indispensáveis à promoção da justiça social e ao funcionamento pleno da democracia.
Exercer, mediante controle externo, a fiscalização prevista no art. 70 da Carta Magna. Dar cumprimento às demais disposições constitucionais, bem como prover o Órgão dos
recursos necessários à sua manutenção e funcionamento.

Descrição
Desempenho, por parlamentares, das atividades necessárias ao cumprimento das prerrogativas do órgão, tais como: atividades parlamentares, assessoramento legislativo e
administrativo, assessoramento técnico em geral, gerenciamento e coordenação geral, serviços contábeis, orçamentário-financeiro e controle interno.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
02101 - Senado Federal

Arts. 52 e 59 da Constituição Federal.
Base Legal da Ação
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O Cadastro das ações padronizadas traz apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Para informações sobre os demais atributos, consultar a versão
on-line (SIOP Acesso Público).

10 - Orçamento Fiscal 01 - Legislativa 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

4091 - Capacitação de Recursos Humanos

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Servidor capacitadoProduto:

Proporcionar ao quadro de integrantes do Órgão a qualificação e o aperfeiçoamento necessários ao cumprimento de suas atribuições constitucionais, de modo a atender aos
anseios da sociedade cada vez com maior presteza, primando assim pela transparência e a objetividade das informações prestadas aos cidadãos.

Descrição
Oferecimento, aos servidores e demais agentes vinculados ao Órgão, de cursos de treinamento, palestras, exposições, congressos e outros eventos, voltados para capacitação
técnica e assimilação de conhecimentos, com vistas ao desempenho de suas atividades com maior eficácia; modernização dos serviços e procedimentos dos órgãos onde atuam
diretamente.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
02101 - Senado Federal

Resolução do Senado Federaç nº 09, de 1997, com suas alterações posteriores, e Ato da Comissão Diretora nº 10, de 06 de junho de 2011.
Base Legal da Ação

O Cadastro das ações padronizadas traz apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Para informações sobre os demais atributos, consultar a versão
on-line (SIOP Acesso Público).

10 - Orçamento Fiscal 01 - Legislativa 031 - Ação LegislativaSubfunção:Esfera:

4597 - Produção e Distribuição de Documentos Legislativos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Exemplar distribuído

unidadeUnidade de Medida:Exemplar distribuídoProduto:

Especificação do Produto

Dotar a sociedade brasileira e os seus diversos segmentos, de informações relacionadas às atividades desenvolvidas no âmbito do Congresso Nacional, e, dessa forma, levar ao
conhecimento público o andamento das matérias em estudo e/ou votação.

Descrição
Edição de documentos oficiais (diários oficiais da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Congresso Nacional), de materiais relacionados com as atividades parlamentares
(avulsos sobre as sessões, pareceres, relatórios de comissões, etc.), bem como livros e trabalhos intelectuais relacionados ou também de interesse do desempenho das atribuições
dos senadores e despesas administrativas necessárias à gestão da ação (custos de manutenção e funcionamento da unidade).

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Devido ao caráter industrial gráfico da atividade exercida pela unidade, atribui-se aos departamentos controladores de produção e qualidade a função de gerenciar, acompanhar e
fornecer os meios necessários para a obtenção do produto final.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Regulamento Administrativo do Senado Federal (Resolução nº 9, de 1997, do Senado Federal).
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria Especial de Editoração e PublicaçãoUO: 02101 - Senado Federal

10 - Orçamento Fiscal 01 - Legislativa 126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção:Esfera:

4898 - Rede de Integração e Participação Legislativa - Interlegis

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Rede mantidaProduto:

Unidade Responsável: Senado FederalUO: 02101 - Senado Federal
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Gestão da Comunidade Virtual do Poder Legislativo

Especificação do Produto

Manter o Programa Interlegis em funcionamento após o término do contrato de financiamento com o BID, a partir de Julho de 2005.

Descrição
Gestão do sistema de videoconferências integrando o Interlegis, Senado Federal, Câmara dos Deputados, TCU, todas as Assembléias Legislativas e Câmara Legislativa do DF, com
a manutenção do Portal Interlegis em funcionamento, com seu editorial de noticías sobre os Legislativos Federal, Estadual e Municipal; pesquisas on line; divulgação de eventos etc,
e a continuidade da(o):
. Realização de cursos presenciais e a distância do interesse da Comunidade Virtual do Poder Legislativo;
. Manutenção e modernização do parque de equipamentos do Programa Interlegis;
. Manutenção predial das instalações físicas do Programa Interlegis;
. Aperfeiçoamento incluindo a elaboração de novas versões dos softwares desenvolvidos pelo Interlegis para as Casas Legislativas;
. Realização de pesquisas de âmbito nacional de interesse do Poder Legislativo;
. Participação em eventos promovidos pelas Casas Legislativas para divulgação do Programa;
. Realização de Seminários Regionais e Nacionais periódicos

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

As ações planejadas para o Programa Interlegis visam dar continuidade ao processo de modernização do Poder Legislativo, iniciado em 1999, por meio de quatro vetores de
atuação: Educação; Tecnologia, Comunicação e Informação. Com essa atuação, o Interlegis espera contribuir para o aumento da credibilidade, legitimidade e representatividade do
Poder Legislativo em suas três instâncias: Federal, Estadual e Municipal.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Art. 52, Inciso XIII, da CF/88, e Regimento Interno do Senado Federal.
Base Legal da Ação
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