
Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
0565 - Prestação Jurisdicional do Supremo Tribunal Federal

Número de Ações 13

10 - Orçamento Fiscal 02 - Judiciária 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
10101 - Supremo Tribunal 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 02 - Judiciária 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

11CD - Recuperação e Modernização das Instalações do Supremo Tribunal Federal

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Edifício reformado e modernizado

% de execução físicaUnidade de Medida:Edifício recuperadoProduto:

Especificação do Produto

Recuperar e modernizar as instalações do STF garantindo as condições de funcionalidade e habitabilidade de suas instalações físicas.

Descrição
Recuperação e modernização das instalações do Supremo Tribunal Federal, por meio de reformas estruturais, elétricas e hidráulicas, substituição de central de ar condicionado e de
elevadores.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Elaboração de projeto, recuperação das estruturas, substituição de central de ar condicionado e recuperação das instalações elétricas e hidráulicas. Processo licitatório para os
serviços e obras a serem realizadas.

Localizador (es)
0101 - Em Brasília - DF

30/12/2016Data Início: R$ 144.772.387,00Data Término:01/01/2005 100Custo Total: Total Físico:

Artigos 99 e 102,  da Constituição Federal de 1988.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Supremo Tribunal FederalUO: 10101 - Supremo Tribunal Federal

10 - Orçamento Fiscal 02 - Judiciária 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

12QL - Ampliação da Garagem do Edifício Anexo II do Supremo Tribunal Federal

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto
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Garagem para veículos condizente com a estrutura do STF, com o objetivo de disponibilizar aos servidores de vaga na garagem, até mesmo porque as áreas limítrofes ao STF não
possuem estacionamento externo.

% de execução físicaUnidade de Medida:Garagem ampliadaProduto:

Especificação do Produto

Dotar todos os servidores do Supremo Tribunal Federal de vaga na garagem.

Descrição
Serviços de engenharia pra ampliação da garagem do Edifício Anexo II do Supremo Tribunal Federal.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Elaboração de projetos de arquitetura, e contratação de serviços de engenharia (fundações, estrutura, instalações elétricas, hidráulicas, cabeamento estruturado), instalação de
sistemas de exaustão e climatização, para execução da obra de ampliação da garagem do Edifício Anexo II do STF.

Localizador (es)
0101 - Em Brasília - DF

31/12/2015Data Início: R$ 40.000.000,00Data Término:01/01/2012 100Custo Total: Total Físico:

Artigos 99 e 102 da Constituição Federal de 1988.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Supremo Tribunal FederalUO: 10101 - Supremo Tribunal Federal

10 - Orçamento Fiscal 02 - Judiciária 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

12QM - Construção da Sede da TV e Rádio Justiça

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Sede própria para a TV e Rádio Justiça

% de execução físicaUnidade de Medida:Edifício construídoProduto:

Especificação do Produto

Instalar emissoras de TV e Rádio Justiça em um espaço adequado.

Descrição
Construção de um edifício que permitirá a ampliação da TV e da Rádio Justiça e a devida instalação em um local adaquado.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Elaboração de projetos de arquitetura, e contratação de serviços de engenharia (fundações, estrutura, instalações elétricas, hidráulicas, cabeamento estruturado), instalação de
elevadores e de sistemas de exaustão e ar condicionado, para execução da obra de construção da sede da  TV e Rádio Justiça.

Localizador (es)
0101 - Em Brasília - DF

31/12/2015Data Início: R$ 40.000.000,00Data Término:01/01/2012 100Custo Total: Total Físico:

Lei nº 10.461, de 17 de maio de 2002, publicada no D.O.U, de 20/05/2002; Resolução nº 232, de 1º de junho de 2002.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Supremo Tribunal FederalUO: 10101 - Supremo Tribunal Federal

10 - Orçamento Fiscal 02 - Judiciária 126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção:Esfera:

1C15 - Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional no Supremo Tribunal Federal (e-Jus)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto
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Percentual de execução física do sistema implantado.

% de execução físicaUnidade de Medida:Sistema implantadoProduto:

Especificação do Produto

Assegurar ao Supremo Tribunal Federal agilidade nos procedimentos e decisões judiciais e interação entre os demais órgãos do Poder Judiciário, ampliar a cobertura e o acesso
dos cidadãos à prestação jurisdicional e dar transparência aos atos, decisões e informações de interesse da sociedade, relacionados ao Poder Judiciário, por meio do uso de
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

Descrição
Desenvolvimento, implantação e consolidação de infraestrutura, processos e soluções de gestão da informação jurisdicional com a aplicação de Tecnologia da Informação e
Comunicação - TIC; promoção de interligação entre os órgãos do Poder Judiciário e a ele relacionados e a integração de bases de dados; capacitação em soluções de gestão da
informação e governança de TIC voltadas ao projeto e-Jus; garantia de disponibilidade e de segurança dos sistemas e informações; provimento de meios de uso exclusivo do
Supremo Tribunal Federal para viabilizar a transparência dos atos, decisões e informações de interesse da sociedade.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Aquisição de equipamentos e softwares e contratação de serviços, para implantação de sistema integrado de gestão da informação jurisdicional no Supremo Tribunal Federal.

Localizador (es)
0001 - Nacional

30/12/2016Data Início: R$ 140.656.946,00Data Término:30/01/2006 100Custo Total: Total Físico:

Constituição Federal, art. 102.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Supremo Tribunal FederalUO: 10101 - Supremo Tribunal Federal

20 - Orçamento da Seguridade Social 02 - Judiciária 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
10101 - Supremo Tribunal 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
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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 02 - Judiciária 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.

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.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
10101 - Supremo Tribunal 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 02 - Judiciária 331 - Proteção e Benefícios ao TrabalhadorSubfunção:Esfera:

2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Servidor beneficiadoProduto:

Propiciar o pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo
municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos federais, inclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de
dezembro de 1993), nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa.

Descrição
Pagamento de auxilio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal,
intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos federais, inclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de
1993), nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa. A concessão do benefício por intermédio desta ação não é extensiva a estagiários, cuja
despesa deverá correr à conta das dotações pelas quais correm o custeio das respectivas bolsas de estágio.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
10101 - Supremo Tribunal Federal

Medida Provisória nº 2.165-36, de 23 de agosto de 2001; Decreto 2.880, de 15 de dezembro de 1998; Decreto 95.247, de 17 de novembro de 1987 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 02 - Judiciária 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:
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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
10101 - Supremo Tribunal 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 02 - Judiciária 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: 10101 - Supremo Tribunal Federal

10 - Orçamento Fiscal 02 - Judiciária 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
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Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
10101 - Supremo Tribunal Federal

Lei nº 10.461, de 17 de maio de 2002, publicada no D.O.U, de 20/05/2002; Resolução nº 232, de 1º de junho de 2002.
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 02 - Judiciária 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
10101 - Supremo Tribunal Federal

Art. 10 da Lei 11.416/2006.
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 02 - Judiciária 061 - Ação JudiciáriaSubfunção:Esfera:

6359 - Apreciação e Julgamento de Causas no Supremo Tribunal Federal

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Índice que mede a relação entre o número de processos baixados e o número de casos novos apresentados no mesmo período.

% de execuçãoUnidade de Medida:Processo julgadoProduto:

Especificação do Produto

Desenvolver o processo jurisdicional atribuido pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal Federal de forma a atender demanda da sociedade.  Dar cumprimento as demais
disposições legais atribuidas ao órgão, bem como prover o órgão dos recursos necesários à sua manutenção e funcionamento.

Descrição
Apreciação de causas cujo mérito esteja elencado no art. 102 da CF/88. Fazem parte desta ação as despesas de natureza administrativa tais como: despesas com serviços
administrativos, com a manutenção e o uso da frota veicular, com a manutenção e conservação de imóveis sob responsabilidade do órgão e com manutenção, desenvolvimento de
aplicativos e serviços diversos de informática, e demais custos de manuteção e funcionamento do órgão.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Atividades de julgamento pelos membros do Supremo Tribunal Federal. Gerenciamento dos recursos necessários à manutenção e ao funcionamento do órgão, ao pagamento dos
vencimentos e demais vantagens aos magistrados e aos servidores, bem como ao recolhimento de impostos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Supremo Tribunal FederalUO: 10101 - Supremo Tribunal Federal
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Constituição Federal de 1988, art. 102;  Decreto nº 1, de 26/02/1891.
Base Legal da Ação
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