
Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
2023 - Comércio e Serviços

Número de Ações 6

10 - Orçamento Fiscal 23 - Comércio e Serviços 691 - Promoção ComercialSubfunção:Esfera:

13DH - Desenvolvimento de Cadastros Nacionais de Setores de Comércio e Serviços

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Cadastro eletrônico das empresas brasileiras de comércio e serviços desenvolvido.

percentagemUnidade de Medida:Cadastro elaboradoProduto:

Especificação do Produto

Desenvolver cadastros eletrônicos das empresas brasileiras de comércio e serviços, com vistas a formar um banco de dados para subsidiar a realização das atividades
desenvolvidas para o setor terciário.

Descrição
Criação de cadastro eletrônico nacional das empresas brasileiras de comércio e serviços, a ser hospedado no MDIC, com informações cadastrais como dados da empresa (razão
social, CNPJ, endereço), modelo de negócio, segmento, ramo, país de origem da empresa, unidades no País. As informações coletadas por meio do cadastro podem ainda fornecer
dados importantes quanto aos interesses das empresas em se expandir nacionalmente.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Atuação da Secretaria de Comércio e Serviços em parceria com instituições públicas e privadas para estruturação do cadastro com a participação da Coordenação-Geral de
Modernização e Informática (CGMI) para desenvolvimento e implantação do aplicativo.

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2016Data Início: R$ 1.500.000,00Data Término:01/01/2012 100Custo Total: Total Físico:

Decreto nº 7.096, de 4 de fevereiro de 2010.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Comércio e ServiçosUO: 28101 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio

10 - Orçamento Fiscal 23 - Comércio e Serviços 691 - Promoção ComercialSubfunção:Esfera:

147K - Implantação de Centros de Prestação de Serviços aos Empreendedores

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Centro de Prestação de Serviços aos empreendedores, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte implantado e em operação.

unidadeUnidade de Medida:Centro implantadoProduto:

Especificação do Produto

Fornecer aos empreendedores, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte informações, orientações e serviços em um só local, que
possibilitem e facilitem o registro e a legalização de empresas de forma simples e rápida e em ambiente adequado e receptivo, bem como serviços que propiciem a sustentabilidade
e o desenvolvimento empresarial.

Descrição
Implantação e operação de Centros de Prestação de Serviços a empreendedores, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, compreendendo
a prestação de informações, orientações e autoatendimento, voltados para o registro e a legalização de empresas, assim como divulgação e realização de cursos e eventos,
encaminhamento a órgãos parceiros e prestação de outros serviços, tais como de registro de marcas e patentes, apoio creditício, suporte tecnológico e apoio à exportação voltados
para a sustentabilidade e o desenvolvimento empresarial.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A implementação da ação será por meio de formalização de acordos, convênios ou congêneres; formalização de contratos para espaços físicos;  contratação de empresas
prestadoras de serviço; e aquisição de mobiliário e equipamento.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Secretaria de Comércio e ServiçosUO: 28101 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
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01/06/2016Data Início: R$ 60.000.000,00Data Término:01/03/2012 100Custo Total: Total Físico:

Lei 8.934, de 18/11/2004, Lei 11.598, de 03/12/2007, Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 23 - Comércio e Serviços 691 - Promoção ComercialSubfunção:Esfera:

147Q - Elaboração do Atlas Nacional do Comércio e do Atlas Nacional de Serviços

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Atlas Nacional do Comércio e Atlas Nacional de Serviços elaborados.

percentagemUnidade de Medida:Atlas elaboradoProduto:

Especificação do Produto

Criar um referencial público de informações sobre o setor terciário no país, para orientar as políticas públicas e os investimentos privados.

Descrição
Mapeamento do setor terciário, com vistas a caracterizá-lo com maior exatidão; elaboração e disponibilização física e eletrônica do Atlas Nacional do Comércio e do Atlas Nacional
de Serviços para orientação pública e privada na construção de estratégias capazes de contribuir com o desenvolvimento sustentável do País. Os Atlas terão informações como
localização geográfica dos diversos segmentos de comércio e serviços no País, informações regionais (renda per capita, mão de obra, potencialidades e vocações) e oportunidades
de investimentos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Acordos de cooperação e/ou convênios com órgãos da Administração Pública, Centros de Pesquisas, Universidades e entidades representativas de classes para definição dos
requisitos dos dois Atlas.
Contratação de empresas especializadas para a elaboração do Atlas Nacional do Comércio e do Atlas Nacional de Serviços.
Disponibilização física eletrônica dos Atlas.

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2016Data Início: R$ 61.000.000,00Data Término:01/01/2012 100Custo Total: Total Físico:

Decreto nº 7.096, de 4 de fevereiro de 2010
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Comércio e ServiçosUO: 28101 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio

10 - Orçamento Fiscal 23 - Comércio e Serviços 691 - Promoção ComercialSubfunção:Esfera:

2031 - Serviços de Registro Mercantil e Atividades Afins

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Atos registrados de constituição, alteração e extinção de empresas no País.

unidadeUnidade de Medida:Ato registradoProduto:

Especificação do Produto

Possibilitar que os serviços de registro mercantil e atividades afins, sejam exercidos em todo país de maneira uniforme, harmônica e interdependente, em consonância com os
anseios da sociedade e dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos dos empresários e sociedades empresárias registrados, assim como
proceder à matrícula e cancelamento dos agentes auxiliares do comércio; supervisionar, orientar, coordenar, normatizar, exercer fiscalização jurídica e apoiar técnica e
financeiramente a execução dos serviços de registro mercantil no País, de natureza federal, de responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e
executados mediante delegação, pelas Juntas Comerciais das Unidades da Federação; disponibilizar à sociedade informações sobre o universo das empresas mercantis em
funcionamento no País; modernizar a base legal e normativa do registro mercantil.

Descrição
Supervisão e coordenação, no plano técnico, dos órgãos incumbidos da execução dos serviços de Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins; estabelecimento e
consolidação, com exclusividade, das normas e diretrizes gerais do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins; solução de dúvidas ocorrentes na interpretação das
leis, regulamentos e demais normas relacionadas com o registro de empresas mercantis, baixando instruções para esse fim; prestação de orientações às Juntas Comerciais, com
vistas à solução de consultas e à observância das normas legais e regulamentares do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins; ampla fiscalização jurídica sobre

Finalidade

Unidade Responsável: Secretaria de Comércio e ServiçosUO: 28101 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
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os órgãos incumbidos do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, representando para os devidos fins as autoridades administrativas contra abusos e infrações
das respectivas normas, e requerendo tudo o que se afigurar necessário ao cumprimento dessas normas; estabelecimento de normas procedimentais de arquivamento de atos de
empresários e sociedades empresárias de qualquer natureza; promoção ou providências, supletivamente, das medidas tendentes a suprir ou corrigir as ausências, falhas ou
deficiências dos serviços de Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins; colaboração técnica e financeira às Juntas Comerciais para a melhoria dos serviços
pertinentes ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins; organização e manutenção atualizada do cadastro nacional das empresas mercantis em funcionamento
no País, com a cooperação das Juntas Comerciais; instrução, exame e encaminhamento dos processos e recursos a serem decididos pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, inclusive dos pedidos de autorização para nacionalização ou instalação de filial, agência, sucursal ou estabelecimento no País, por sociedade
estrangeira, sem prejuízo da competência de outros órgãos federais; promoção e realização de estudos, reuniões e publicações sobre assuntos pertinentes ao Registro Público de
Empresas Mercantis e Atividades Afins; manutenção do DNRC; adequação e manutenção da infraestrutura tecnológica das Juntas Comerciais de forma a permitir a prestação de
serviços de maneira célere, eficiente e integrada em todo o país; e monitoramento e avaliação da prestação dos serviços de registro mercantil, bem como da fiscalização dos
agentes auxiliares do comércio, executados pelas Juntas Comerciais, inclusive promovendo, supletivamente, as medidas tendentes a suprir ou corrigir as ausências, falhas ou
deficiências dos serviços.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Manutenção administrativa do DNRC e da Junta Comercial do Distrito Federal.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 8.934, de 18/11/94, art 1º, incisos I a III; art. 3º, incisos I e II; art. 4º, incisos de I a XI; art. 61 e parágrafo único; Decreto 1.800/96, de 30/01/96; art.91; Lei nº 10.406, de
10/01/02; Lei nº 11.101, de 09/02/05, art. 196 e Lei nº 11.598/07, de 03/12/07, que altera a Lei no 8.934, de 18 de novembro de 1994; revoga dispositivos do Decreto-Lei no 1.715,
de 22 de novembro de 1979, e das Leis nos 7.711, de 22 de dezembro de 1988, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.212, de 24 de julho de 1991, e 8.906, de 4 de julho de 1994.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 23 - Comércio e Serviços 691 - Promoção ComercialSubfunção:Esfera:

20JC - Desenvolvimento e Melhoria da Competitividade do Setor de Comércio e Serviços

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Iniciativas para o Desenvolvimento e Melhoria da Competitividade do Setor de Comércio e Serviços apoiados.

unidadeUnidade de Medida:Iniciativa implementadaProduto:

Especificação do Produto

Desenvolver e fortalecer o setor terciário  a fim de solucionar gargalos e desafios, considerando as oportunidades de mercado, a dinâmica do mercado consumidor brasileiro e a
competitividade do setor.

Descrição
a) 	Apoio a projetos do setor terciário voltados para o desenvolvimento produtivo, a capacitação tecnológica, a variedade e a disponibilidade de produtos e serviços e o acesso e
conveniência de compra, com vistas à geração de emprego e renda, qualidade de atendimento, dos produtos e serviços ofertados, produtividade, inovação e consumo consciente.	b)
Estabelecimento de padrão de qualidade, atitudes e capacidades das empresas de comércio e serviços exigidas pelo consumidor-usuário, com base em parâmetros internacionais e
certificação das empresas que atuam em conformidade com os padrões estabelecidos, contribuindo para o aumento da satisfação do consumidor. c)	Premiação anual de empresas e
profissionais, valorizando as melhores práticas e os talentos do setor terciário, mediante a entrega de “Menção Honrosa” às empresas e valor em espécie aos profissionais, segundo
critérios que serão definidos por um Grupo composto de representantes do setor público e privado.	d) Capacitação e atualização de empresários, profissionais e representantes de
entidades do setor terciário, com foco em gestão e qualidade no atendimento, por meio de treinamentos, cursos e palestras, presenciais ou à distância.	e) Promoção dos segmentos
de comércio e serviços, por meio de apoio a eventos com foco na ativação econômica regional, sazonal e/ou setorial, bem como de projetos de inovação.	f) Realização de eventos,
palestras e seminários com a participação de representantes dos setores privado e público.· g) Realização de pesquisas, estudos e diagnósticos sobre o setor terciário brasileiro,
com possibilidades de enfoques e temáticas variados, de maneira a orientar a formulação de políticas públicas e investimentos, antecipar anseios e necessidades do consumidor
brasileiro, difundindo, também, a informação sobre as boas práticas de comércio e de consumo.  h) Elaboração de estudos visando ao fortalecimento de segmentos que repercutem
de maneira positiva na estrutura produtiva do País, inclusive introduzindo novas tecnologias e novas formas de administração. i) Elaboração de estudos visando identificar e induzir a
consolidação dos setores incipientes ou inexistentes de comércio e serviços, inclusive aproveitando a maior visibilidade do país em razão de megaeventos. j) Apoio técnico e
institucional a projetos de sustentabilidade socioambiental.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

a) Utilização das pesquisas, estudos e diagnósticos para subsidiar a construção e a análise de projetos a serem apoiados. b) Construção, em parceria com outros entes públicos e
privados, de projetos a serem apoiados.	c) Convênios e/ou Acordos de Cooperação Técnica com órgãos da Administração Pública, centros de pesquisas, universidades, entidades
de classe, institutos tecnológicos, escolas técnicas, sistema S, entre outros atores públicos e privados. d) Realização de convênio ou acordo de cooperação com o INMETRO
(Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). e) Realização de convênio ou acordo de cooperação com a ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas). f) Contratação de empresas especializadas.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Comércio e ServiçosUO: 28101 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
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Decreto nº 7.096, de 4 de fevereiro de 2010.

10 - Orçamento Fiscal 23 - Comércio e Serviços 691 - Promoção ComercialSubfunção:Esfera:

20Q0 - Portal do Empreendedor da Rede Nacional para Simplificação do Registro e Legalização de Empresas e Negócios - Redesim

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Portal do Empreendedor da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e Legalização de Empresas e Negócios – Redesim mantido e aprimorado.

unidadeUnidade de Medida:Portal mantidoProduto:

Especificação do Produto

Portal do Empreendedor destinado a disponibilizar orientações, informações e instrumentos para realização do processo de abertura, alteração e baixa de empresas, de forma
integrada, pelos órgãos e entidades responsáveis pelo registro e legalização de empresas, bem como informações e orientações direcionadas para a sustentabilidade e
desenvolvimento das empresas.

Descrição
A manutenção evolutiva do Portal do Empreendedor consiste: na integração em um único processo, sob a ótica do usuário, por meio de Portal de Governo (Portal do
Empreendedor), de todos os procedimentos dos órgãos e entidades responsáveis pelo registro, inscrição, alteração e baixa de empresas, operando em sistema informatizado e
integrado via WEB, com entrada única de dados cadastrais e de documentos nos órgãos de registro, de maneira que, após deferimento do ato constitutivo, ocorra geração
automática das inscrições nos órgãos tributários e concessão de alvarás de localização e funcionamento e de licenças de funcionamento, de forma a possibilitar a abertura e o
funcionamento da empresa com atividades de baixo risco logo após o registro; no aprimoramento e disponibilização de dados cadastrais e das bases de imagens de documentos
arquivados pelas Juntas Comerciais para os demais órgãos integrantes da Redesim; na disponibilização de informações necessárias ao fomento da atividade empreendedora dentro
do Portal de Governo; no desenvolvimento de ferramentas para o monitoramento e avaliação de desempenho dos órgãos participantes da Redesim; e na modernização dos
sistemas de informação de apoio à Redesim.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Estabelecimento de parcerias com órgãos e entidades envolvidos no processo de registro, legalização e fomento à sustentabilidade e ao desenvolvimento de empresas; e
contratação de serviços necessários à sua implementação e ao suporte aos sistemas informatizados de apoio ao registro e legalização de empresas.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei 11.598, de 03/12/2007, Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Comércio e ServiçosUO: 28101 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
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