
Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
2024 - Comércio Exterior

Número de Ações 13

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 846 - Outros Encargos EspeciaisSubfunção:Esfera:

0027 - Cobertura das Garantias Prestadas pela União nas Operações de Seguro de Crédito à Exportação (Lei nº 9.818, de 1999)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Cobrir as garantias prestadas pela União nas operações de seguro de crédito à exportação, objetivando garantir a integridade do mercado exportador brasileiro, incentivando o
comércio internacional.

Descrição
Cobertura das garantias prestadas pela União nas operações de Seguro de Crédito à Exportação.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Caracterizado o sinistro, a seguradora requerente solicitará o pagamento ao BNDES que, por sua vez, encaminhará a solicitação à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, que
efetuará o empenho orçamentário em até cinco dias.

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: 25914 - Fundo de Garantia à Exportação - FGE

10 - Orçamento Fiscal 23 - Comércio e Serviços 693 - Comércio ExteriorSubfunção:Esfera:

0267 - Equalização de Juros para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Prestar apoio financeiro ao setor exportador brasileiro, por meio de equalização de taxas de juros, visando uma  maior competitividade no mercado internacional.

Descrição
Equalização de taxas de juros nos financiamentos às exportações, concedidos por instituições financeiras nacionais ou estrangeiras, de forma que o custo financeiro incidente sobre
os produtos brasileiros exportados seja compatível com os praticados no mercado internacional.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Modalidade Equalização: solicitação, por parte da empresa, do financiamento nessa modalidade, junto aos agentes financeiros credenciados, registro da operação no Sistema
Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, enquadramento e efetivação da operação comprovada por meio de documentação específica, emissão de títulos NTN-I em favor do
agente financeiro.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Resolução Senado Federal nº 50/93, Lei nº 10.184/01, Resoluções do Conselho Monetário Nacional.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria-ExecutivaUO: 74101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria do Tesouro

10 - Orçamento Fiscal 23 - Comércio e Serviços 693 - Comércio ExteriorSubfunção:Esfera:

0A84 - Financiamento para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Unidade Responsável: Secretaria-ExecutivaUO: 74101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria do Tesouro
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Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Prestar apoio financeiro ao setor exportador brasileiro, por meio de concessão de empréstimos, com recursos do Tesouro Nacional, visando uma maior competitividade no mercado
internacional.

Descrição
Concessão de empréstimos, com recursos do Tesouro Nacional, a exportadores nacionais ou importadores estrangeiros de produtos brasileiros.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Modalidade de Financiamento: solicitação, por parte do exportador, de financiamento por meio de Carta Proposta ao Banco do Brasil: registro da operação aprovada junto ao
Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, efetivação da exportação e apresentação da documentação pertinente; desembolso, pela Secretaria do Tesouro Nacional -
STN, dos recursos correspondentes ao financiamento.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Resolução do Senado Federal nº 50/1993, Lei nº 10.184 e regulamentações.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 23 - Comércio e Serviços 693 - Comércio ExteriorSubfunção:Esfera:

13DJ - Implantação do Escritório do Exportador

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Escritório do Exportador instalado

unidadeUnidade de Medida:Escritório instaladoProduto:

Especificação do Produto

Fortalecer as pequenas e médias empresas por meio da  promoção de ações que permitam a ampliação do conhecimento das ferramentas e instrumentos de comércio exterior, de
forma a aumentar as exportações da região da Amazônia Ocidental e Amapá.

Descrição
O escritório do exportador será constituído de estrutura física dotada de recursos humanos e equipamentos que  permita receber a classe empresarial para prestação de apoio
técnico pelos agentes da Rede Agente da Amazônia Ocidental e Amapá em consonância com as estratégias  e diretrizes  do Plano Nacional da Cultura exportadora e da Política de
Comércio Exterior. Esse espaço será destinado à realização de encontros entre diversos órgãos do governo e a iniciativa privada, realização de  treinamentos, perestação de
consultoria, e realização de outros eventos ou atividades relacionados à  capacitação em comércio exterior de  médios e pequenos empresários da região.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A ação será implantada diretamente pela Unidade  mediante execução contratos e ou convênios que possibilitem o desenvolvimento das atividades constantes nas etapas do
projeto.

Localizador (es)
0010 - Na Região Norte

31/12/2012Data Início: R$ 100.000,00Data Término:01/01/2012 1Custo Total: Total Físico:

Decreto-Lei nº 288-67.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Superintendência da Zona Franca de ManausUO: 28233 - Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA

10 - Orçamento Fiscal 23 - Comércio e Serviços 125 - Normatização e FiscalizaçãoSubfunção:Esfera:

2022 - Análise de Processos contra Práticas Desleais e Ilegais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Processo analisadoProduto:

Unidade Responsável: Secretaria de Comércio ExteriorUO: 28101 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
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Processos envolvendo investigações de prática de dumping, subsídios, salvaguardas e de fraudes.

Especificação do Produto

Defender a indústria nacional contra práticas desleais e ilegais de comércio e surtos de importação, bem como prestar apoio ao exportador brasileiro submetido a investigações
abertas por terceiros países.

Descrição
Análise de processos contra práticas desleais e ilegais de comércio nas exportações de terceiros países para o Brasil, que consiste na abertura e condução de investigações;
realização de verificações "in loco" das informações prestadas nos processos, tanto no Brasil como no exterior, bem como de análise de processos de revisão de medidas já
aplicadas; assistência ao exportador brasileiro submetido a processos de defesa comercial no exterior, para verificar a possibilidade de prática de dumping ou de subsídios,
orientando-o e participando das investigações abertas por terceiros países; e apuração de denúncias de fraudes, como, por exemplo, falsa declaração de origem, de modo a
combater a elisão a restrições comerciais e o uso indevido da preferência tarifária em função da adulteração da origem do produto importado.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Coleta e análise de informações no Brasil e exterior, com vistas às tomadas de decisões a respeito das petições apresentadas para exame, bem como à coleta e análise de
informações para verificar a adequação das legislações de terceiros países e ao auxílio na preparação de defesa do exportador brasileiro.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto n° 7.096/2010,  Decreto nº 6761/2009, Decretoº 1.602/1995 e Decreto 1.751/1995.
Base Legal da Ação

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

20CS - Promoção de Missões Comerciais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Missão realizadaProduto:

Especificação do Produto

Identificar e incrementar oportunidades de investimento produtivo, propiciar a internalização e a transferência de tecnologia, bem como ampliar e fortalecer a inserção competitiva
internacional das empresas brasileiras.

Descrição
Apoio à organização de Missões Comerciais no País e no exterior, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores – MRE, podendo contar com a colaboração da Agência
Brasileira de Promoção das Exportações – APEX-Brasil, além da participação de representantes do setor produtivo.Em virtude da natureza multidisciplinar das Missões Comerciais,
a sua realização envolve as seguintes áreas do MDIC: Comércio Exterior, Desenvolvimento da Produção, Comércio e Serviços, Tecnologia Industrial, Metrologia, Propriedade
Intelectual, Desenvolvimento da Amazônia Ocidental e Financiamento do Setor Produtivo.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Descrição da implementação: a) Contratação dos serviços necessários à organização e realização de reuniões, visitas, seminários, conferências e outros eventos, tanto no País
quanto no exterior, junto a Governos e parceiros empresariais estrangeiros, contando com o apoio do MRE, por meio de Embaixadas e Consulados brasileiros no Exterior; b)
Contratação dos serviços de utilização de aeronaves, inclusive da Força Aérea Brasileira – FAB, e de serviços aeroportuários, tanto no Pais quanto no exterior; c) Emissão de diárias
e passagens internacionais para possibilitar a participação de servidores do MDIC nos eventos. Ressalta-se que as despesas descritas nos itens “a”, “b” e “c” poderão ser objeto de
descentralização de créditos orçamentários e correspondente repasse de recursos financeiros pelo MDIC, especialmente em favor do Ministério das Relações Exteriores – MRE, da
Presidência da República – PR e do Ministério da Defesa – MD e, eventualmente de outros órgãos, entidades e fundos, bem como de celebração de convênios e contratos com
outras organizações.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto nº 6.209/2007.
Base Legal da Ação

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

10 - Orçamento Fiscal 23 - Comércio e Serviços 693 - Comércio ExteriorSubfunção:Esfera:

20CX - Monitoramento de Instalação e Operação de Zonas de Processamento de Exportação - ZPE

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Unidade Responsável: Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação - CZPEUO: 28101 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
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unidadeUnidade de Medida:Zona de processamento de exportação monitoradaProduto:

Especificação do Produto

Viabilizar a instalação e operação  de Zonas de Processamento de Exportação – ZPE que contribuam para a redução dos desequilíbrios regionais, o fortalecimento do balanço de
pagamentos, a difusão tecnológica e o desenvolvimento econômico e social do País.

Descrição
Acompanhamento  da instalação  das ZPE e dos projetos industriais aprovados pelo CZPE . Fiscalização das ZPE implantadas e avaliação do desempenho das empresas nelas
instaladas. Desenvolvimento de iniciativas de promoção do programa e  aos investimentos produtivos em ZPE .  Acompanhamento das negociações multilaterais, plurilaterais e
bilaterais pertinentes, de modo a garantir  o monitoramento da evolução do tema no plano internacional e no sentido de evitar a criação de eventuais barreiras às exportações das
empresas instaladas em ZPE. Análise e divulgação da experiência internacional e nacional das ZPE.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Contratação direta de serviços especializados. Celebração de acordos, convênios e termos de cooperação. Realização de viagens nacionais  para possibilitar a participação dos
servidores em reuniões, visitas técnicas de acompanhamento, fiscalização e avaliação, seminários, conferências e outros eventos na área de atuação do CZPE/MDIC. Realização de
viagens internacionais para acompanhamento das negociações multilaterais, plurilaterais e bilaterais que envolvam temas pertinentes ao programa ZPE, assim como para
participação em eventos e visitas técnicas relacionadas à experiência internacional sobre os regimes congêneres às ZPE.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0056 - Porto Velho - RO

Lei nº 11.508/2007, Lei nº 11.732/2008, Decreto nº 6.634/2008, Decreto nº 6.814/2009 e Resoluções CZPE.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 23 - Comércio e Serviços 693 - Comércio ExteriorSubfunção:Esfera:

20J3 - Sistemas de Gestão do Comércio Exterior

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Sistemas de gestão de comércio exterior aprimorados e mantidos.

unidadeUnidade de Medida:Sistema mantidoProduto:

Especificação do Produto

Aprimorar e manter os instrumentos de operacionalização do comércio exterior brasileiro, com vistas a sua simplificação e redução de custos e tempo na emissão de documentos
básicos obrigatórios, com simultânea melhoria da qualidade dos serviços executados pelo governo, e do controle governamental, bem como da disseminação de informações
específicas às comunidades exportadora e importadora.

Descrição
Operar manter e desenvolver novas funcionalidades dos sistemas de processamento e controle das operações de comércio exterior, estruturado em base tecnológica moderna e
adequada às necessidades do setor produtivo brasileiro e às normas de organismos internacionais e às exigências dos mercados. Esta ação busca aprimorar os instrumentos de
gestão do comércio exterior brasileiro. Visa a sua simplificação e redução de custos e tempo na emissão de documentos básicos obrigatórios, com simultânea melhoria da qualidade
dos serviços executados pelo governo, e do controle governamental, bem como da disseminação de informações específicas às comunidades exportadora e importadora.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Contratação de serviços para manutenção e aprimoramento permanente dos sistemas de gestão do comércio exterior.
Serão desenvolvidas soluções tecnológicas que propiciem disponibilização e/ou aprimoramento de instrumentos operacionais para o comércio exterior, seja para processamento e
emissão de documentos correlatos, seja para melhoria do controle, transparência e tomada de decisão para a ação governamental.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Portaria 06/2008; Decreto Nº 6.209/2007; Decreto Nº 660/1992.
Base Legal da Ação

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

10 - Orçamento Fiscal 23 - Comércio e Serviços 693 - Comércio ExteriorSubfunção:Esfera:

20J4 - Gestão do Plano Nacional da Cultura Exportadora

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Unidade Responsável: Secretaria de Comércio ExteriorUO: 28101 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
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Ações e iniciativas planejadas e implementadas, em parceria com  diversos parceiros (públicos e privados), com previsão no Plano Nacional da Cultura Exportadora e alinhadas à
Política Nacional de Desenvolvimento da Competitividade – PDC.

unidadeUnidade de Medida:Plano implementadoProduto:

Especificação do Produto

Desenvolver e difundir a cultura exportadora nos Estados brasileiros de modo a aumentar e qualificar a base exportadora.

Descrição
Construção e implementação de políticas de comércio exterior que incluam a capacitação de gestores públicos, empresários e profissionais de comércio exterior; a realização de
reuniões e outros eventos técnicos; os treinamentos específicos na área de comércio exterior; a edição e distribuição de material técnico de orientação ao exportador; e o
acompanhamento sistematizado do processo de internacionalização e negócios.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A iniciativa, coordenada pela SECEX, integra 99 ações de 15 instituições: Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX Brasil), Banco da Amazônia,
Banco do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Caixa Econômica Federal
(CAIXA), Confederação Nacional da Indústria (CNI), Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (CORREIOS), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA/SDC/DENACOOP), Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC/SECEX/DEPLA), Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e
Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA).

A partir de Agendas de Trabalho construídas com cada governo estadual, serão elaborados Mapas Estratégicos de Comércio Exterior para nortear ações e projetos de apoio às
exportações. Os mapas elaborados deverão prever ações de desenvolvimento e difusão da cultura exportadora, que irão demandar também despesas com diárias e passagens,
dentre as quais se destacam:
1)	Realização do ENCOMEX Empresarial, que, em seu novo formato, propicia uma profunda integração do setor público com o privado, mediante uma diversificada estrutura de
opções em sua programação que envolve: (i) palestras sobre diferentes temas para quem deseja exportar, (ii) showroom composto por estandes, onde são expostos produtos e
serviços de apoio ao comércio exterior, e (iii) rodadas de negócios, como o Encontro com Tradings (realizado pela APEX-Brasil) e o Encontro de Negócios AL Invest (realizado pela
Confederação Nacional da Indústria – CNI). Os encontros incluem ainda (iv) Oficinas Setoriais e Temáticas, que, atendendo a demandas locais, discutem temas e abordagens
setoriais específicas e um Balcão de Atendimento (Desk Resolution) da SECEX e parceiros para esclarecer dúvidas e disponibilizar orientação ao empresário.

2)	Assessoria técnica de agentes de comércio exterior, capacitados pelo MDIC/SECEX e que sejam oriundos de instituições de ensino superior da região, a pequenas e médias
empresas interessadas em exportar pela primeira vez.

3)	Edição, produção e distribuição de material informativo para promover a divulgação da cultura exportadora e de instrumentos de desoneração tributária, tanto impresso quanto
digital, via internet.

4)	Treinamentos específicos na área de comércio exterior, com foco em empresas de pequeno e médio porte, dirigidos a empresários e outros profissionais da área. Os treinamentos
podem ser oferecidos presencialmente ou à distância e, atualmente, contam com  curso básico de exportação,  treinamentos para empresas de pequeno porte e  curso de formação
de agentes de comércio exterior.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto n° 7.096/2010 e Decreto nº 6761/2009.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 23 - Comércio e Serviços 693 - Comércio ExteriorSubfunção:Esfera:

20J5 - Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzem Variações no Patrimônio - SISCOSERV.

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Sistema informatizado, disponibilizado na rede mundial de computadores, para registro de operações entre residentes ou domiciliados no País e residentes ou domiciliados no
exterior de venda e aquisição de serviços e intangíveis, e geração de relatórios para gestão de políticas públicas.

unidadeUnidade de Medida:Sistema mantidoProduto:

Especificação do Produto

Disponibilizar ao setor privado, sistema eletrônico para registro das operações comerciais realizadas entre residentes ou domiciliados no País e residentes ou domiciliados no
exterior, de serviços, de intangíveis e de outras operações que produzem variações no patrimônio, permitindo, a partir da visibilidade dessas operações, o aprimoramento dos meios
para as atividades de formulação, acompanhamento e aferição das políticas públicas relacionadas, interligando ações de Governo.
O SISCOSERV proporcionará aos usuários do setor privado, em tempo real, um único ambiente para processamento de suas operações, além de produzir relatórios gerenciais
capazes de oferecer condições seguras para a definição de políticas públicas de apoio ao comércio exterior de serviços, hoje dificultadas em razão da impossibilidade de
mensuração das necessidades do setor.

Descrição
Manutenção, modernização e produção dos dois Módulos (Venda e Aquisição) do SISCOSERV, possibilitando a geração de arquivos e a disponibilização de informações estatísticas
agrupadas por variados critérios e formatos. Adaptações por mudanças externas (negócio, legislação, ambiente operacional), evolução com a inclusão de novas características e/ou
funcionalidades. O Módulo Venda já foi desenvolvido. O desenvolvimento do Módulo Aquisição tem a sua conclusão prevista para dezembro de 2011.

Finalidade

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

DiretaForma de Implementação:

Contratação de serviços de tecnologia de informação para a manutenção, modernização e produção dos dois Módulos do SISCOSERV.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto nº 7.096, de 4 de fevereiro de 2010 / Portaria da Comissão do SISCOSERV nº 1, de 12 de fevereiro de 2010 / Portaria Conjunta MDIC/MF/BACEN nº 170, de 20 de agosto
de 2008.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 23 - Comércio e Serviços 693 - Comércio ExteriorSubfunção:Esfera:

20J6 - Sistemas de Informações de Comércio Exterior

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Sistemas de informação de comércio exterior aprimorados e mantidos.

unidadeUnidade de Medida:Sistema mantidoProduto:

Especificação do Produto

Aprimorar e manter os sistemas de coleta, depuração, geração, sistematização, análise e disseminação das informações de comércio exterior e disponibilizá-las de forma tempestiva
e com maior qualidade, para atender às demandas de gestores públicos e de setores produtivos na definição de políticas e estratégias direcionadas à área de comércio exterior.

Descrição
Fortalecimento e aperfeiçoamento dos sistemas de processamento e disseminação de informações de comércio exterior, com o objetivo de mantê-los atualizados e
tecnologicamente alinhados às necessidades da política nacional de comércio exterior. Estes sistemas envolvem a extração, produção e disponibilização de dados estatísticos e de
prospecção de mercados, bem como de informações de comércio exterior e assuntos correlatos voltados ao apoio às exportações brasileiras.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Serão desenvolvidas soluções para propiciar:
i) geração de arquivos, processamento, armazenamento e transmissão de dados de exportação e importação do Sistema Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX, com vistas a
atender às demandas dos serviços de produção e divulgação estatística de comércio exterior da Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior – SECEX/MDIC, denominada base ALICE;
ii) modernização dos sistemas online de divulgação de estatísticas e de inteligência comercial de comércio exterior, como o AliceWeb, AliceWeb-Mercosul e Radar Comercial, com
possibilidade de melhorias na navegação e inclusão de mais variáveis de consulta;
iii) ampliação das publicações de estatísticas de comércio exterior, com a inclusão de boletins por segmentos exportadores e importadores relevantes para o comércio exterior;
iv) criação de ambiente-usuário, disponibilizando ferramenta de Business Intelligence (BI) e de análise estatística, com agregação de outras bases de informação (ex.: produção
nacional e mundial de setores; indicadores socioeconômicos, investimentos, logística), de acesso aos servidores do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
para estudos de negociação de acordos comerciais, monitoramento de importações ilegais, desleais e desvios de comércio, entre outros;
v) modernização dos sítios Portal Brasileiro de Comércio Exterior e Vitrine do Exportador, para mantê-los atualizados tecnologicamente e eficientes no apoio aos exportadores,
especialmente às micro, pequenas e médias empresas, para os quais são voltadas essas ferramentas;
vi) internacionalização das ferramentas e sítios de apoio ao comércio exterior, disponibilizando-os, pelo menos, nos idiomas em inglês e espanhol.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Portaria MDIC 06/2008; Decreto Nº 7.096/2010; Decreto Nº 660/1992
Base Legal da Ação

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

10 - Orçamento Fiscal 23 - Comércio e Serviços 693 - Comércio ExteriorSubfunção:Esfera:

2696 - Negociações Internacionais na Área de Indústria

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Administração de acordos firmados e negociação de novos acordos visando molhorar o acesso dos produtos brasileiros a terceiros mercados.

unidadeUnidade de Medida:Acordo firmadoProduto:

Especificação do Produto

Inserir o setor produtivo nacional no mercado internacional e ampliar a base exportadora brasileira por meio do acesso efetivo a terceiros mercados.
Finalidade

Unidade Responsável: Secretaria de Comércio ExteriorUO: 28101 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
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Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Descrição
Levantamento e preparação necessários à correta participação do País nos acordos, negociações, demais mecanismos internacionais afetos à competência do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Participar ativamente das negociações comerciais em andamento, dos Comitês Comerciais e das ações de promoção comercial, trabalhando na elaboração e negociação de listas
de bens, de regras de origem e de concessões em serviços, investimentos, compras governamentais, da facilitação do comércio, entre outros.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Portaria GM 06/2008; Decreto Nº 6.209/2007; Decreto-Legislativo nº 197/90; Decreto-Legislativo nº 188/95; Decisão CMC nº 32/00.
Base Legal da Ação

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

8184 - Promoção Comercial da Zona Franca de Manaus

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Realização de eventos locais, nacionais e internacionais.

unidadeUnidade de Medida:Evento realizadoProduto:

Especificação do Produto

Divulgar nacional e internacionalmente as oportunidades de negócios relacionadas à Zona Franca de Manaus visando à geração de emprego, renda, aumento das exportações e
atração de novos investimentos, bem como a divulgação das potencialidades da região. Além
disso, visa disseminar o Modelo Zona Franca de Manaus e contribuir para a modernização do comércio exterior na região.

Descrição
•Contratar e aprovar Projeto Básico/Termo de Referência e Projeto Arquitetônico/Cenográfico visando a realização da VII FIAM em 2013 e a VIII FIAM em 2015, respectivamente.
•Contactar Entidades públicas/privadas e os Governos Estaduais da Amazônia Legal, objetivando a participação FIAM.
•Realizar missões nacionais e internacionais, incluindo feiras, seminários, rodadas de negócios visando a abertura de mercados e palestras, para divulgação da SUFRAMA,
incluindo o PIM, potencialidades regionais e o aproveitamento da biodiversidade amazônica.
•Realizar reuniões de pré-evento com os representantes dos Governos Estaduais da Amazônia Ocidental, visando a participação desses Estados nas missões de promoção
comercial.
•Realização de seminários/reuniões de fóruns nacional e internacional nos Estados da Amazônia Ocidental e Amapá.
•Realização de eventos técnicos que visem à assimilação de conhecimento e sua conseqüente disseminação junto aos empresários da região.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A ação será implementada mediante apresentação, análise e aprovação do Plano de Trabalho por meio de celebração de convênio/contrato com Estados, Municípios, instituição
públicas e privadas e instituições de ensino e pesquisa. Propiciar visita de formadores de opinião para conhecer in loco o Modelo ZFM e desmistificar o modelo mediante a
realização de  seminários e palestras que permitam maior entendimento sobre as especificidades da Região em função da política industrial e de desenvolvimento regional,
participação em fóruns nacionais e internacionais que permitam conhecer melhores práticas a fim de manter a operacionalidade do comercio exterior da Amazônia Ocidental e
Amapá atualizada, além de divulgar,para o empresariado local  as ferramentas e/ou práticas oferecidas por diversos órgãos no que concerne a temas de suas respectivas áreas
voltados ao melhor desempenho da política pública de comércio exterior.

Localizador (es)
0010 - Na Região Norte

Decreto-lei nº 288, de 28/02/1967, art. 1º.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Superintendência da Zona Franca de ManausUO: 28233 - Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 7


