
Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
0911 - Operações Especiais - Remuneração de Agentes Financeiros

Número de Ações 21

10 - Orçamento Fiscal 28 - Encargos Especiais 846 - Outros Encargos EspeciaisSubfunção:Esfera:

00JP - Remuneração às Instituições Financeiras pela Gestão do Contrato de Dação em Pagamento de Dívidas Alongadas pela Medida Provisória nº
2.196-3, de 2001. (MAPA)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Pagamento de administração de contratos de financiamentos com recursos do FUNCAFÉ.

unidadeUnidade de Medida:Contrato remuneradoProduto:

Especificação do Produto

Alocar recursos para a remuneração de agente financeiro pela gestão administrativa de linhas de crédito rural concedidas, destinadas à manutenção e ao desenvolvimento do
agronegócio café, nas diversas fases da cadeia produtiva.

Descrição
Remuneração à instituições financeiras pela administração de contratos de financiamentos destinados à cafeicultura.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Pagamento da remuneração pactuada pelo contrato. Remuneração baseada no número de contratos gerenciados pelo agente financeiro.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto-Lei nº 2.295, de 1986; Decreto nº 94.874, de 1987; Decreto nº 7.127, de 2010; MP nº 2.196-3, de 2001; Lei nº 11.775, de 2008; e Resolução CMN nº 3.799, de 2009.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Apoio ao Fundo de Defesa da Economia CafeeiraUO: 71104 - Remuneração de Agentes Financeiros - Recursos sob

10 - Orçamento Fiscal 28 - Encargos Especiais 846 - Outros Encargos EspeciaisSubfunção:Esfera:

00JQ - Remuneração do Agente Financeiro pela Gestão do Contrato do Programa de Fortalecimento da Administração Fiscal dos Estados - PNAFE
(MF)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

unidadeUnidade de Medida:Contrato geridoProduto:

Especificação do Produto

Garantir o pagamento da remuneração devida ao agente financeiro, referente à prestação de serviços,  para execução do Programa-Pnafe, no âmbito do Contrato de Empréstimo nº
980/OC-BR, celebrado entre a União e o BID. Como agente financeiro do Programa, realiza a cobrança dos encargos e amortização do principal junto aos estados para repasse ao
Tesouro Nacional.

Descrição
Como agente financeiro do Programa a CAIXA receberá o pagamento da remuneração pela prestação de serviços, que a partir de 2007 é exclusivamente a cobrança dos encargos
e amortização do principal junto aos estados, uma vez que os desembolsos do Programa encerraram-se em abril de 2006, para repasse, ao Tesouro Nacional, que será efetuado
semestralmente, na data do pagamento dos contratos de sub-empréstimos firmados entre a CAIXA e os estados, havendo ainda a possibilidade de antecipação de pagamentos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Esta ação refere-se a pagamento de remuneração ao agente financeiro do Programa PNAFE, por serviços prestados na execução dos contratos de subempréstimo
junto aos estados brasileiros e distrito federal, que a partir de 2007 será efetivamente pelos serviços de cobrança dos encargos e
amortização dos contratos de sub-empréstimo, para repasse, pela CAIXA, ao Tesouro Nacional. Esta ação se dará de forma semestral, ou eventualmente quando ocorrer
antecipações de pagamentos, de forma contínua até 2017 (dois mil e dezessete),  quando se encerra o contrato de empréstimo nº 980/OC-BR, celebrado entre a União e o BID.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Ministério da FazendaUO: 71104 - Remuneração de Agentes Financeiros - Recursos sob
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Contrato de prestação de serviços como agente financeiro, entre a União e a CAIXA, para financiamento do programa nacional de apoio à administração fiscal para os estados
brasileiros-Pnafe, firmado na data de 25/04/1997.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 28 - Encargos Especiais 846 - Outros Encargos EspeciaisSubfunção:Esfera:

00JR - Remuneração dos Agentes Prestadores de Serviços pelo Recolhimento da Guia de Recolhimento do Fundo de garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP (MF)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

xxx

unidadeUnidade de Medida:Registro realizadoProduto:

Especificação do Produto

Remunerar os serviços de recepção e tratamento de informações da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP,
prestados pela Caixa Econômica Federal - CAIXA.

Descrição
Pagamento dos serviços prestados pela Caixa Econômica Federal - CAIXA no processo de arrecadação da GFIP.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A cada competência a DATAPREV gera uma  informação envolvendo o total de guias de GFIP recolhidas pela CAIXA, sendo, a partir de então, emitida uma Autorização de
Pagamento aos Órgãos Pagadores, que é liquidada com recursos dessa ação.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Artigos 201 e 202 da Previdência Social; CF; Lei nº 8.212, de 1991; Decreto nº 3.048, de 1999 - Regimento da Previdência Social; Portaria nº 6.257, de 1999 - Regimento Interno do
INSS e, Lei nº 9.876, de 1999.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável:UO: 71104 - Remuneração de Agentes Financeiros - Recursos sob

10 - Orçamento Fiscal 28 - Encargos Especiais 846 - Outros Encargos EspeciaisSubfunção:Esfera:

00JS - Remuneração por Serviço de Arrecadação (MF)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Quantidade de DARF recebido, mensalmente, pelas entidades financeiras e demais entidades envolvidas no processo de arrecadação de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

unidadeUnidade de Medida:Darf recebidoProduto:

Especificação do Produto

Remunerar as entidades financeiras e as demais entidades envolvidas no processo de arrecadação de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil

Descrição
Pagamento dos serviços prestados por terceiros no processo de arrecadação de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Pagamento, conforme acordos firmados entre a Receita Federal do Brasil e os prestadores de serviço, por serviços inerentes ao processo de arrecadação de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria da Receita Federal do BrasilUO: 71104 - Remuneração de Agentes Financeiros - Recursos sob
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Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007, que cria a Secretaria da Receita Federal do Brasil e Portaria MF nº 95, de 30 de abril de 2007, que aprova o Regimento Interno da Secretaria
da Receita Federal do Brasil.

10 - Orçamento Fiscal 28 - Encargos Especiais 846 - Outros Encargos EspeciaisSubfunção:Esfera:

00JT - Remuneração de Agentes pela Recuperação de Haveres e Operacionalização do Seguro de Crédito à Exportação (MF)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

unidadeUnidade de Medida:Comissão pagaProduto:

Especificação do Produto

Gerir e acompanhar as operações de seguro de crédito à exportação.

Descrição
Remuneração à Sociedade Brasileira de Crédito à Exportação - SBCE, agente responsável pela prestação de serviços de análise e de acompanhamento das operações de garantia
de crédito à exportação., bem como remuneração de outros custos associados ao FGE.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Ao receber as notas fiscais/faturas referentes à prestação de serviços relacionados ao seguro de crédito à exportação, a Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da
Fazenda autorizará o BNDES a efetuar o pagamento à Seguradora prestadora dos serviços.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 9.818, de 23 de agosto de 1999 e Decreto nº 3.937, de 25 de setembro de 2001.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Assuntos InternacionaisUO: 71104 - Remuneração de Agentes Financeiros - Recursos sob

10 - Orçamento Fiscal 28 - Encargos Especiais 846 - Outros Encargos EspeciaisSubfunção:Esfera:

00JU - Remuneração de Agentes Financeiros pela Operacionalização de Projetos de Apoio à Infraestrutura Econômica e Social (MDIC)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Projetos apoiados, executados e prestação de contas efetivadas.

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Remunerar os Agentes financeiros responsáveis pela operacionalização, incluindo a formalização, acompanhamento, prestação de contas das ações integrantes do programa de
apoio à infra-estrutura econômica e social na área de atuação da Suframa.

Descrição
Pagamento à instituição financeira contratada na forma de 2,5% do valor de investimento de cada contrato de repasse celebrado, correspondente a 1,25% a cada prestação de
contas aprovada.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

1.  Recebimento projeto de governos estaduais, municipais e instituições sem fins lucrativos;  2.  Análise de projeto com base nos critérios para verificação do enquadramento nas
bases legais;  3.  Submissão de projeto ao Grupo técnico de análise de Projeto de Desenvolvimento Regional - GTAPDER.  4.  Aprovação ou não do enquadramento do projeto;  5.
Submissão de projeto aprovado juntamente com avaliação prévia à apreciação da superintendência para priorização de atendimento;  6.   Repasse à CEF para formalização e
execução;  7.   Aprovação da prestação de contas;  8.   Retorno da CEF à Suframa para execução de avaliação sócio-econômica;  9.   Elaboração de relatório de operacionalidade
do projeto; e  10. Criação de  indicadores para municípios para subsidiar novas análises de projeto

Localizador (es)
0010 - Na Região Norte

Decreto nº 7.139, de 29 de março de 2010; Portaria SUFRAMA nº 242, de 30 de setembro de 2002; Decreto-Lei nº 288/67.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Superintendência da Zona Franca de ManausUO: 71104 - Remuneração de Agentes Financeiros - Recursos sob
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10 - Orçamento Fiscal 28 - Encargos Especiais 846 - Outros Encargos EspeciaisSubfunção:Esfera:

00JV - Remuneração de Agentes Financeiros Pagadores e Operadores do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial (MTE)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Soma do número de benefícios do seguro-desemprego e do abono salarial pagos.

unidadeUnidade de Medida:Benefício pagoProduto:

Especificação do Produto

Custear os serviços executados por bancos oficiais federais de pagamento dos benefícios do seguro-desemprego e do Abono Salarial e, em caráter complementar, serviços de
recepção de requerimentos SD e identificação dos beneficiários do Abono Salarial.

Descrição
Pagamento dos serviços bancários relativos ao pagamento dos benefícios do seguro-desemprego e do abono salarial, bem como a identificação dos participantes do abono Salarial
e recepção dos requerimentos do benefício do seguro-desemprego.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Verificação da quantidade de pagamentos dos benefícios abono salarial e seguro-desemprego efetuados pelos bancos oficiais federais e subsequente pagamento das tarifas
correspondentes aos serviços prestados.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Artigo 15 da Lei nº 7998, de 11 de janeiro de 1990, e artigo 5º da Lei nº 8352, de 28 de dezembro de 1991.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral do Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e IdentificaçãoUO: 71104 - Remuneração de Agentes Financeiros - Recursos sob

10 - Orçamento Fiscal 28 - Encargos Especiais 846 - Outros Encargos EspeciaisSubfunção:Esfera:

00JW - Remuneração de Serviço do Agente Financeiro (BNDES) - (MT)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

unidadeUnidade de Medida:Agente financeiro remuneradoProduto:

Especificação do Produto

Saldar os compromissos decorrentes das comissões de administração e risco ao agente financeiro.

Descrição
Efetuação dos pagamentos das comissões remuneratórias dos agentes financeiros estabelecida no art 8º,da resolução nº 2.787,de 30/11/00,do Banco Central,a saber:1% a.a. do
saldo devedor anual dos empréstimos a título de administração,4% a 6% aa. sobre o saldo devedor a título de risco,e 1% do valor da prestação dos contratos existentes com o risco
FMM.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

No ato da amortização do principal é calculado a comissão do agente financeiro, conforme determina a Resolução nº 2.787/00 do Banco Central. Este valor é enviado ao setor
financeiro para empenho e pagamento. Existe uma proposta em discussão modificando a forma de pagamento da comissão de risco ao agente financeiro. A comissão passaria a ser
retirada pelo agente financeiro no ato do recebimento da prestação dos mutuários. Deste modo será possível implementar a modificação introduzida pela Lei nº 10.206/01, que
alterou o art. 24 do Decreto-Lei nº 2.202/87, que abre para qualquer instituição financeira no país a possibilidade de ser agente financeiro do FMM, melhorando assim a
competitividade e performance da carteira do FMM.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 10.893, de 13 de julho de 2004, art 25; Resolução BACEN nº  2.787, de 30 de novembro de 2000.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento do Fundo da Marinha MercanteUO: 71104 - Remuneração de Agentes Financeiros - Recursos sob
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10 - Orçamento Fiscal 28 - Encargos Especiais 846 - Outros Encargos EspeciaisSubfunção:Esfera:

00JX - Remuneração a Instituições Financeiras para Financiamento e Fomento a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias na Área de
Telecomunicações (MC)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

unidadeUnidade de Medida:Instituição financeira remuneradaProduto:

Especificação do Produto

Assegurar a execução dos projetos de desenvolvimento de tecnologias nas telecomunicações.

Descrição
Repasse de 3% dos recursos arrecadados que são destinados aos agentes financeiros Finep e BNDES para efetivação das despesas operacionais de planejamento, prospecção,
análise e estruturação de operações, contratação, aplicação de recursos, acompanhamento de operações contratadas, avaliação de operações e divulgação de resultados.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Os recursos do FUNTTEL poderão ser utilizados no interesse do setor de telecomunicações, para o desenvolvimento tecnológico, pelas seguintes entidades:  I - Instituições de
ensino, públicas ou privadas, brasileiras, em funcionamento no Brasil, sem fins lucrativos;  II - Instituições de pesquisas, públicas ou privadas, brasileiras, em funcionamento no
Brasil, sem fins lucrativos;  III - Empresas brasileiras fornecedoras de bens e serviços para o setor, desde que engajadas na produção efetiva do País;  Tais Entidades submetem
seus projetos aos agentes financeiros do FUNTTEL (Finep e BNDES), que por sua vez, após analisarem e aprovarem os projetos apresentados, os submetem ao Conselho Gestor
do Fundo.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Resolução nº 11, de 27 de março de 2002 do Conselho Gestor do FUNTTEL; Art. 12 do Decreto nº 3.737, de 30 de janeiro de 2001, alterado pelo Decreto nº 4.149, de 1 março de
2002; Art. 8º da Lei nº 10.332, de 19 de dezembro de 2001.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Acompanhamento de Projetos EspeciaisUO: 71104 - Remuneração de Agentes Financeiros - Recursos sob

10 - Orçamento Fiscal 28 - Encargos Especiais 846 - Outros Encargos EspeciaisSubfunção:Esfera:

00JY - Remuneração de Serviço do Agente Financeiro do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima - FNMC (MMA)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

unidadeUnidade de Medida:Agente financeiro remuneradoProduto:

Especificação do Produto

Efetuar pagamento ao agente financeiro referente as despesas de administração dos recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima.

Descrição
Efetuar a  remuneração do agente financeiro  conforme estabelecido no inciso I § 3º art.5º e art.7º da Lei nº 12.114 de 9 de dezembro de 2010.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 9.478/1997, Decreto nº 6263/2007; Lei nº12.187/2009 e Lei nº12.114/2009.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável:UO: 71104 - Remuneração de Agentes Financeiros - Recursos sob

10 - Orçamento Fiscal 28 - Encargos Especiais 846 - Outros Encargos EspeciaisSubfunção:Esfera:

00JZ - Remuneração ao Agente Financeiro pela Operacionalização do Programa Nacional de Crédito Fundiário (MDA)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

unidadeUnidade de Medida:Contrato mantidoProduto:

Unidade Responsável: Secretaria de Reordenamento AgrárioUO: 71104 - Remuneração de Agentes Financeiros - Recursos sob
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Especificação do Produto

Remunerar as instituições financeiras pela operacionalização do Programa Nacional de Crédito Fundiário, incluindo os custos referentes à carteira de financiamento do Fundo de
Terras.

Descrição
Gestão financeira das operações de financiamento realizadas pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário e pelo Fundo de Terras.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Pagamento aos agentes financeiros oficiais, autorizados a operarem os recursos do Fundo de Terras e das demais ações que compõem o Programa Nacional de Crédito Fundiário,
sendo 0,7% a.a. sobre o saldo devedor das operações de crédito mais 3% sobre os pagamentos efetuados pelos mutuários no caso do Fundo de Terras, e 0,7% sobre os
financiamentos para investimentos comunitários – SIC.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei Complementar nº 93, de 1998; Decreto nº 4.892, de 2003; Resolução CMN nº 3.176, de 2004.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 28 - Encargos Especiais 846 - Outros Encargos EspeciaisSubfunção:Esfera:

00K0 - Remuneração às Instituições Financeiras pela Operação do PRONAF (MDA)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Projetos contratados, executados e prestação de contas efetivadas.

unidadeUnidade de Medida:Contrato mantidoProduto:

Especificação do Produto

Remuneração pela operacionalização dos contratos celebrados com as instituições financeiras.

Descrição
Pagamento as instituições financeiras pela operacionalização de contratos. Contratação, pagamento, acompanhamento de obras e serviços, análise da prestação de contas,
operacionalização do Garantia-Safra e outros programas executados pelo órgão.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A instituição financeira envia as faturas com os relatórios dos serviços realizados. O MDA faz a verificação e ateste dos serviços executados e efetua o pagamento.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto 1.819 de 16/02/1996.; lei n° 10.683/2003.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria ExecutivaUO: 71104 - Remuneração de Agentes Financeiros - Recursos sob

10 - Orçamento Fiscal 28 - Encargos Especiais 846 - Outros Encargos EspeciaisSubfunção:Esfera:

00K1 - Remuneração ao Agente Financeiro pela Operacionalização do Crédito-Instalação (MDA)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

unidadeUnidade de Medida:Contrato mantidoProduto:

Especificação do Produto

Remunerar as instituições financeiras pela operacionalização do repasse de recursos financeiros destinados ao crédito instalação nos projetos de assentamentos criados ou
reconhecidos pelo INCRA.

Finalidade

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Infra-EstruturaUO: 71104 - Remuneração de Agentes Financeiros - Recursos sob
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Descrição
Apropriação dos custos referentes à gestão de recursos do crédito instalação por meio da manutenção de contrato de prestação de serviços celebrados entre o INCRA e as
instituições financeiras responsáveis pela sua operacionalização.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Pagamento mensal às instituições financeiras prestadoras de serviço, do percentual pactuado em contrato sobre o valor repassado às contas correntes (bloqueadas) vinculadas às
associações ou aos representantes dos assentados.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 4.504, de 1964, art. 73; MP 2.183-56, de 2001; Decreto nº 59.428, de 1966; Decreto nº 1.819, de 1996 e Instruções Normativas.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 28 - Encargos Especiais 846 - Outros Encargos EspeciaisSubfunção:Esfera:

00K2 - Remuneração às Instituições Financeiras Públicas pela Operacionalização de Projetos de Desenvolvimento do Esporte (ME)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Atualmente é a Caixa Econômica Federal a Instituição Financeira contratada para a prestação desses serviços, no entanto poderá, eventualmente, ser contratada qualquer outra
Instituição Financeira Pública apta à operacionalização dos projetos de infra

unidadeUnidade de Medida:Instituição financeira remuneradaProduto:

Especificação do Produto

Assegurar a execução e o acompanhamento de ações de infra-estrutura na área do Esporte.

Descrição
Remuneração a instituições financeiras públicas que operam programas de interesse governamental voltados para a implantação, melhoria e modernização de infra-estrutura na
área do Esporte.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Pagamento direto à Instituição Financeira Federal Mandatária da União, no caso a Caixa Econômica Federal, das tarifas relativas ao contrato de prestação de serviços celebrado
com a finalidade de desenvolver projetos voltados à implantação e modernização de infra-estrutura esportiva nas mais diversas localidades do País.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Art. 24 da Instrução Normativa STN/MF nº 01, de 15 de janeiro de 1997 e alterações posteriores.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria-ExecutivaUO: 71104 - Remuneração de Agentes Financeiros - Recursos sob

10 - Orçamento Fiscal 28 - Encargos Especiais 846 - Outros Encargos EspeciaisSubfunção:Esfera:

00K3 - Operacionalização das ações de transferência de renda e do Cadastro Único dos programas sociais do Governo Federal (MDS)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Benefício concedido e com pagamento efetuado

milharUnidade de Medida:Benefício pagoProduto:

Especificação do Produto

Custear despesas com a operacionalização, o monitoramento e a fiscalização do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único dos programas sociais do Governo Federal.

Descrição
Disponibilização de recursos para o custeio da operacionalização do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único dos programas sociais do Governo Federal, permitindo a
manutenção das atividades desenvolvidas por seu agente operador, bem como promovendo o custeio de atividades voltadas para: o fortalecimento e qualificação da Rede Pública
de Fiscalização; o desenvolvimento, aprimoramento e integração de sistemas de informação da fiscalização; a Integração de ações de fiscalização e de auditorias de bases do
Cadastro Único e de benefícios; o aprimoramento da legislação para ressarcimento de benefícios pagos indevidamente; o desenvolvimento de metodologia pró ativa de identificação
de indícios que apontem para a ocorrência de irregularidades na gestão; o aprimoramento contínuo de metodologias de apuração de denúncias e auditoria e controle sobre a
operação do Programa

Finalidade

Unidade Responsável: Departamento de OperaçãoUO: 71104 - Remuneração de Agentes Financeiros - Recursos sob
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Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A ação custeia, dentre outras, os serviços prestados pelo agente operador dos programas de transferência direta de renda, mediante condições pactuadas em contrato; a
transferência de recursos no âmbito de parcerias firmadas para apoio à implementação do Programa; as despesas provenientes do desenvolvimento de atividades de suporte à
fiscalização, controle e auditoria externa da execução do programa.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 10.836/2004; Decreto nº 5.209, de 17/09/2004.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 28 - Encargos Especiais 846 - Outros Encargos EspeciaisSubfunção:Esfera:

00K4 - Remuneração às Instituições Financeiras Públicas pela Operacionalização de Projetos de Desenvolvimento Urbano (MCidades)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Pagamento à Caixa Econômica Federal pela sua atuação, como mandatária da União, no enquadramento, contratação e acompanhamento dos contratos de repasse, firmados junto
a Estados e Municípios, nas áreas de habitação, saneamento e infra-estrutura urban

unidadeUnidade de Medida:Instituição financeira remuneradaProduto:

Especificação do Produto

Assegurar a execução e o acompanhamento de ações de saneamento, habitação e infra-estrutura urbana.

Descrição
Remuneração a instituições financeiras públicas que operam programas de interesse governamental voltados ao saneamento básico, à redução do déficit habitacional e à melhoria
da infra-estrutura urbana.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Assinatura de acordo de cooperação e contrato de prestação de serviço com a Caixa Econômica Federal - CEF . O Ministério das Cidades, após análise dos pleitos municipais na
forma de consulta prévia, enquadra e seleciona a proposta, autorizando a Caixa Econômica Federal a contratar a operação. Descentraliza os créditos orçamentários para que a
Caixa emita nota de empenho, comunique ao executor, receba e analise documentos técnicos, jurídicos e institucionais para formalização do contrato de repasse. O Executor realiza
processo licitatório, inicia a execução do objeto, após autorização do Ministério das Cidades.Esse Ministério libera, em parcelas, recursos financeiros para pagamento das etapas
executadas, em conformidade com a medição atestada pela CEF.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Constituição Federal e Lei nº 10.683/2003.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Orçamento e FinançasUO: 71104 - Remuneração de Agentes Financeiros - Recursos sob

10 - Orçamento Fiscal 28 - Encargos Especiais 846 - Outros Encargos EspeciaisSubfunção:Esfera:

00K5 - Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa e da Renda Mensal Vitalícia por Idade (MDS)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

unidadeUnidade de Medida:Benefício pagoProduto:

Especificação do Produto

Assegurar à pessoa idosa a percepção de Benefício de Prestação Continuada e da Renda Mensal Vitalícia.

Descrição
Remuneração dos serviços efetuados por meio da rede bancária. Este procedimento, portanto, consolida o processo concessório iniciado nas Unidades de Atendimento da
Previdência Social. Trata-se de dispêndios destinados à remuneração dos serviços de pagamento do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa e da Renda Mensal
Vitalícia por Idade.

Finalidade

DiretaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Ministério da FazendaUO: 71104 - Remuneração de Agentes Financeiros - Recursos sob
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Detalhamento da Implementação
Contrato de prestação de serviços entre o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e a rede bancária. Pela execução dos serviços de pagamento dos benefícios, o INSS paga ao
banco, por unidade de documento, mediante apresentação de fatura.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Arts. 203 e 204, CF; Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS); Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso).
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 28 - Encargos Especiais 846 - Outros Encargos EspeciaisSubfunção:Esfera:

00K6 - Remuneração dos Agentes Pagadores do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência e da Renda Mensal Vitalícia por
Invalidez (MDS)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

unidadeUnidade de Medida:Benefício pagoProduto:

Especificação do Produto

Assegurar à pessoa com deficiência a percepção de benefício de prestação continuada e da renda mensal vitalícia.

Descrição
Remuneração dos serviços efetuados por meio da rede bancária. Este procedimento consolida o processo concessório iniciado nas Unidades de Atendimento da Previdência Social.
Trata-se, portanto, de dispêndios destinados a cobrir os serviços de pagamento dos benefícios assistenciais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A cada competência é gerada uma informação pela DATAPREV, do total de benefícios  de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência e da Renda Mensal Vitalícia por
Invalidez  encaminhados aos Agentes Pagadores. Dessa informação é emitida uma Autorização de Pagamento, que é liquidada com recursos dessa ação.  Os recursos
orçamentários estão consignados ao  EFU/MF. O INSS é quem executa o pagamento.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Arts. 203 e 204, CF; Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS).
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Ministério da FazendaUO: 71104 - Remuneração de Agentes Financeiros - Recursos sob

10 - Orçamento Fiscal 28 - Encargos Especiais 846 - Outros Encargos EspeciaisSubfunção:Esfera:

00K7 - Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios Previdenciários (MPS)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

unidadeUnidade de Medida:Benefício pagoProduto:

Especificação do Produto

Garantir ao beneficiário do Regime Geral de Previdência Social o efetivo pagamento de seus direitos previdenciários previstos em lei.

Descrição
A prestação do serviço relativo ao pagamento de beneficiários da Previdência Social é realizada por meio dos Agentes Pagadores constituídos pela Rede Bancária e Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. Trata-se, portanto, de dispêndios destinados a cobrir os serviços de pagamento aos beneficiários da Previdência Social.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A cada competência é gerada uma informação pela DATAPREV, do total de benefícios previdenciários encaminhados aos Agentes Pagadores. Dessa informação é emitida uma
Autorização de Pagamento, que é liquidada com recursos dessa ação.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Secretaria-ExecutivaUO: 71104 - Remuneração de Agentes Financeiros - Recursos sob
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Lei nº 8.213/1991.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 28 - Encargos Especiais 846 - Outros Encargos EspeciaisSubfunção:Esfera:

00K8 - Remuneração de Agentes Financeiros pela Gestão de Haveres da União (MF)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

unidadeUnidade de Medida:Contrato geridoProduto:

Especificação do Produto

Remunerar os agentes financeiros contratados para a condução e o acompanhamento de contratos referentes às operações de alongamento de dívidas originárias do crédito rural
com recursos de Operações Oficiais de Crédito, de Empréstimo do Governo Federal - EGF Especial, assumidos pela União, e para a administração dos créditos originários do
extinto Banco Nacional de Crédito Cooperativo  - BNCC.

Descrição
Pagamento de contrato firmado com Agentes Financeiros pela gestão de haveres da União.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Ressarcimento ao Banco do Brasil, de despesas judiciais necessárias à condução das ações referentes aos processos de EGF especial: pagamento ao Banco do Brasil dos serviços
para acompanhamento, controle e cobrança dos contratos de financiamento de que era credor o extinto Banco Nacional de Crédito Cooperativo S.A - BNCC; pagamento de
remuneração aos agentes financeiros pelos serviços de controle e cobrança das operações de crédito rural alonagadas com base na Lei  9.138/05, com recursos das Operações
Oficiais de Crédito (OOC).

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto-lei nº 79, de 29 de dezembro de 1966, Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992, Lei nº 9.138, de 29 de novembro de 1995, Lei nº 9.848, de 26 de outubro de 1999, Decreto nº
1.647, de 26 de setembro de 1995, Decreto nº 1.785, de 11 de janeiro de 1996, Decreto nº 2.762, de 31 de agosto de 1998, Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, Decreto nº 366, de
17 de dezembro de 1991 e no Decreto nº 1.260, de 29 de setembro de 1994, Medida Provisória nº 2.196-3, de 24 de agosto de 2001.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria-ExecutivaUO: 71104 - Remuneração de Agentes Financeiros - Recursos sob

10 - Orçamento Fiscal 28 - Encargos Especiais 846 - Outros Encargos EspeciaisSubfunção:Esfera:

00LB - Operacionalização da Liquidação e Renegociação de Dívidas Inscritas na Dívida Ativa da União (MF)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Crédito ingresso nos cofres públicos ao longo da contratação resultante do serviço prestado pelas instituições financeiras.

R$ milhãoUnidade de Medida:Crédito arrecadadoProduto:

Especificação do Produto

Incrementar a arrecadação dos créditos oriundos das dívidas rurais e de pequena monta inscritos na Dívida Ativa da União, administradas pela PGFN, utilizando-se do mecanismo
previsto na Lei nº 11.941/2009.

Descrição
Pagamento dos serviços prestados por instituições financeiras na operacionalização do processo de liquidação e renegociação de dívidas rurais e de pequena monta inscritas na
Dívida Ativa da União, administradas pela PGFN.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Pagamento, conforme contratos firmados entre a PGFN e as entidades financeiras, por serviços inerentes à operacionalização do processo de liquidação e renegociação de dívidas
rurais e de pequena monta inscritas na Dívida Ativa da União, administradas pela PGFN.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Procuradoria-Geral da Fazenda NacionalUO: 71104 - Remuneração de Agentes Financeiros - Recursos sob
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Art. 58 da Lei nº 11.941/2009.
Base Legal da Ação
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