
Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
1389 - Controle da Atuação Administrativa e Financeira no Poder Judiciário

Número de Ações 12

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
17101 - Conselho Nacional de Justiça

Art. 8° da 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 126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção:Esfera:

11E6 - Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional no Poder Judiciário (e-Jus)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Processo eletrônico implantado a nível nacional.

% de execução físicaUnidade de Medida:Sistema implantadoProduto:

Especificação do Produto

Assegurar ao Poder Judiciário agilidade nos procedimentos e decisões judiciais e interação entre todos os seus órgãos, 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 do Poder Judiciário
Federal para viabilizar a transparência dos atos, decisões e informações de interesse da sociedade.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Desenvolver arquitetura orientada a serviço – SOA para sustentabilidade do Processo Judicial Eletrônico, prover a gestão de documentos através de ferramentas de ECM/GED com
aquisição de bens e serviços e/ou transferência de recursos para entes Federados.

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2016Data Início: R$ 474.432.363,00Data Término:01/01/2006 100Custo Total: Total Físico:

Constituição Federal - EC Nº 45  e Lei 11.419/2006.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Conselho Nacional de JustiçaUO: 17101 - Conselho Nacional de Justiça
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10 - Orçamento Fiscal 02 - Judiciária 126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção:Esfera:

1K27 - Modernização da Infraestrutura da Tecnologia da Informação da Justiça Brasileira

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Implantação do nivelamento tecnológico no poder Judiciário

% de execução físicaUnidade de Medida:Projeto implantadoProduto:

Especificação do Produto

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

Descrição
Provimento de meios aos Órgãos do Poder Judiciário Estadual para viabilizar a transparência dos atos, decisões e informações de interesse da sociedade. 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 Estadual 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.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Implantação do nivelamento tecnológico no poder Judiciário, com ações de gestão estratégica, de pessoas e de TIC com aquisição de bens e serviços e/ou transferência de
recursos para entes Federados.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0056 - Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Despesas com Custeio - No Estado do Mato Grosso

31/12/2016Data Início: R$ 424.818.775,00Data Término:01/01/2007 100Custo Total: Total Físico:

Constituição Federal - EC n° 45 e Resolução nº 90 do CNJ.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Conselho Nacional de JustiçaUO: 17101 - Conselho Nacional de Justiça

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
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17101 - Conselho Nacional de Justiça

art. 6° e art.196 da CF/1988; art. 230 da Lei n° 8.112, de 11/12/1990, alterado pelo art. 9° da Lei n° 11.302, de 10/05/2006; Resolução CNJ n° 38, de 14/08/2007 e Portaria CNJ n°
1, de 24/01/2011.

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 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
17101 - Conselho Nacional de Justiça

Art. 7°, inciso XXV, e art. 208, inciso IV, da CF/1988; art. 4° e 54, inciso IV, da Lei n° 8.069, de 13/07/1990; Decreto n° 977, de 10/09/1993; EC n° 53, de 19/12/2006; IN CNJ n° 33,
de 26/10/2009; Portaria n° 128, de 16/06/2010.

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
17101 - Conselho Nacional de Justiça

Base Legal da Ação
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Lei n° 7.418, de 16/12/1985; Lei n° 7.619, de 30/09/1987; IN n° 15, de 12/03/2009.

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:

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
17101 - Conselho Nacional de Justiça

Lei n° 8.460, de 17/09/1992; Lei n° 9.527, de 10/12/1997; Decreto n° 3.887, de 16/08/2001; IN CNJ n° 17, de 23/04/2009.
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: 17101 - Conselho Nacional de Justiça

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:
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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
17101 - Conselho Nacional de Justiça

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 032 - Controle ExternoSubfunção:Esfera:

2B65 - Apreciação e Julgamento de Processos Disciplinares e Administrativos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Processo apreciado é o resultado da aferição de todos os registros dos procedimentos realizados em conformidade com o Regimento Interno do CNJ, nos termos do art. 43 o qual
prevê as Classes Processuais no âmbito do CNJ, a saber: "Art. 43. O registro far-se-á em numeração contínua e seriada, observadas as seguintes classes processuais: I - Inspeção;
II - Correição; III - Sindicância; IV - Reclamação Disciplinar; V - Processo Administrativo Disciplinar; VI - Representação por Excesso de Prazo; VII - Avocação; VIII - Revisão
Disciplinar; IX - Consulta; X - Procedimento de Controle Administrativo; XI - Pedido de Providências; XII - Arguição de Suspeição e Impedimento; XIII - Acompanhamento de
Cumprimento de Decisão; XIV - Comissão; XV - Restauração de Autos; XVI - Reclamação para Garantia das Decisões; XVII - Ato Normativo; XVIII - Nota Técnica; XIX - Termo de
Compromisso e XX - Convênios e Contratos. As informações serão colhidas por meio da Secretaria Processual.

unidadeUnidade de Medida:Processo apreciadoProduto:

Especificação do Produto

Garantir os recursos necessários à manutenção e ao funcionamento do Órgão para o desenvolvimento da prestação jurisdicional atribuída ao Conselho Nacional de Justiça, no art.
103-B da Constituição Federal, a partir do julgamento de processos disciplinares e administrativos.

Descrição
São elencadas nesta ação as despesas com: aquisição de materiais, equipamentos e material permanente, manutenção e uso da frota veicular, conservação de bens móveis e
imóveis, manutenção, suporte técnico de sistemas, de rede - inerentes à área de Tecnologia da Informação, aquisição e instalação de equipamentos de informática, despesas de
viagens e de locomoção, diárias, ajuda de custo e auxílio moradia. Prestação de serviços técnicos administrativos com manutenção e desenvolvimento de sistemas de informática,
condução de veículos, realização de eventos, vigilância, recepção, secretariado, formulação de políticas públicas e demais atividades-meio necessárias à manutenção do Órgão.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A implementação se dará de forma continuada, por meio de pagamento de despesas com aquisição de bens e contratação de serviços com base na Lei n°  8.666/1993 e do
pagamento de diárias, passagens, ajuda de custo, indenizações, obrigações tributárias, entre outras, conforme normas e legislação em vigor.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Constituição Federal, Art. 103-B / Regimento Interno do CNJ.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Conselho Nacional de JustiçaUO: 17101 - Conselho Nacional de Justiça

10 - Orçamento Fiscal 02 - Judiciária 032 - Controle ExternoSubfunção:Esfera:

2B66 - Coordenação Nacional de Estatística e Pesquisa no Poder Judiciário

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Informações estatísticas e estudos de autoconhecimento do Poder Judiciário com o objetivo de contribuir para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

unidadeUnidade de Medida:Pesquisa aplicadaProduto:

Especificação do Produto

Finalidade

Unidade Responsável: Conselho Nacional de JustiçaUO: 17101 - Conselho Nacional de Justiça
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Incentivar, apoiar e promover a pesquisa e o estudo voltados para a prestação jurisdicional.

Descrição
A ação busca fornecer insumos que possibilitem o desenvolvimento de estudos e pesquisas voltados para a prestação jurisdicional, instalação e manutenção de banco de dados
relativo às pesquisas realizadas e selecionadas, realização de eventos e difusão de resultados de estudos e pesquisas, contratação de instituições de estudo e pesquisa,
pesquisadores e auxiliares, bem como fomento à pesquisa por intermédio de instituições acadêmicas.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

O Conselho Nacional de Justiça utilizará recursos provenientes dos orçamentos da União. A execução se dará de forma continuada, por meio de estudos e pesquisas voltados para
a prestação jurisdicional; instalação e manutenção de banco de dados relativos a pesquisas realizadas e selecionadas; realização de eventos e difusão de resultados de estudos e
pesquisas; contratação de instituições de estudo e pesquisa, profissionais da área de pesquisa bem como fomento à pesquisa por intermédio de instituições acadêmicas.

Localizador (es)
0001 - Nacional

EC Nº 45/2004 /  Lei nº 11.364/2006 / Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça / Resolução nº 76/2009-CNJ.
Base Legal da Ação

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
17101 - Conselho Nacional de Justiça

Artigo 10, da Lei n° 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).

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 6


