
Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
2027 - Cultura: Preservação, Promoção e Acesso

Número de Ações 104

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 392 - Difusão CulturalSubfunção:Esfera:

005Z - Equalização de Encargos Financeiros Incidentes nas Operações de Financiamento ao Setor Audiovisual - Fundo Setorial do Audiovisual (Lei nº
11.437, de 2006)

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Reduzir os encargos financeiros das operações de financiamento para o desenvolvimento do setor audiovisual.

Descrição
Cobertura parcial ou integral dos encargos financeiros incidentes nas operações de crédito específicas para o setor audiovisual.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
42902 - Fundo Nacional de Cultura

Lei nº 11.437 de 28 de dezembro de 2006 e Decreto nº 6.299 de 12 de dezembro de 2007.
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 13 - Cultura 691 - Promoção ComercialSubfunção:Esfera:

006A - Investimentos Retornáveis no Setor Audiovisual mediante Participação em Empresas e Projetos - Fundo Setorial do Audiovisual

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Disponibilizar, por meio de agentes financeiros, recursos para o setor audiovisual, mediante a participação no capital de empresas e em projetos.

Descrição
Aquisição, por agentes financeiros, de cotas ou ações de empresas e de direitos sobre os resultados de projetos audiovisuais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

O Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual define o montante de recursos a ser aplicado anualmente. O Agente Financeiro operacionaliza a inversão financeira a partir dos
critérios de seleção de projetos estabelecidos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 11.437 de 28 de dezembro de 2006 e Decreto nº 6.299 de 12 de dezembro de 2007.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Superintendência de Desenvolvimento EconômicoUO: 42902 - Fundo Nacional de Cultura

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 392 - Difusão CulturalSubfunção:Esfera:

006C - Financiamento ao Setor Audiovisual - Fundo Setorial do Audiovisual - (Lei nº 11.437, de 2006)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: Superintendência de Desenvolvimento EconômicoUO: 74912 - Recursos sob Supervisão do Fundo Nacional de Cultura
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Ofertar crédito visando o desenvolvimento do setor audiovisual,  por meio de agentes financeiros.

Descrição
Disponibilização por agentes financeiros de linhas de crédito para empresas do setor audiovisual.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

O Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual define anualmente o montante de recursos para aplicação em linhas de crédito.O Agente Financeiro disponibiliza recursos sob a
forma de empréstimos  para as empresas do setor audiovisual.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 11.437, de 28 de dezembro de 2006, e Decreto nº 6.299, de 12 de dezembro de 2007.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 392 - Difusão CulturalSubfunção:Esfera:

00HK - Fomento e Promoção de Estudos, Pesquisas e Concessão de Bolsas, na Área de Conhecimento Literário, Científico e Cultural

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Operações Especiais

unidadeUnidade de Medida:Estudo/pesquisa realizadaProduto:

Fomentar e produzir estudos e pesquisas na área do conhecimento científico, literário e cultural, bem como contribuir para o aperfeiçoamento dos mecanismos de incentivo à
produção e criação literária, científica e artística e da memória bibliográfica documental.

Descrição
Fomento e produção de estudos e pesquisas nas áreas de letras, filologia, direito, história, ciências sociais; documentação - arquivologia, biblioteconomia e museologia - e ciência
da informação; e nas áreas de ciência da conservação e de preservação de coleções, edifícios e sítios históricos; e concessão de bolsas na área do conhecimento científico e
cultural.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
42201 - Fundação Casa de Rui Barbosa

42202 - Fundação Biblioteca Nacional - BN

Arts. 215 e 216, Constituição Federal; Lei nº 4.943, de 6 de abril de 1966; Lei nº 12.343, de 2 de dezembro de 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 13 - Cultura 392 - Difusão CulturalSubfunção:Esfera:

0B85 - Concessão de Financiamento a Empreendedores Culturais (Lei nº 8.313, de 1991)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Empréstimos contratados por pessoas físicas e jurídicas junto a instituições financeiras credenciadas pelo Ministério da Cultura.

unidadeUnidade de Medida:Empreendimento financiadoProduto:

Especificação do Produto

Financiar empreendimentos culturais de pessoas físicas ou jurídicas privadas, visando promover, difundir e fomentar a cultura no país.

Descrição
Concessão de empréstimos com recursos oriundos do Fundo Nacional de Cultura para financiamento de empreendimentos culturais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Unidade Responsável: Secretaria-ExecutivaUO: 74912 - Recursos sob Supervisão do Fundo Nacional de Cultura
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O Ministro de Estado da Cultura expedirá as instruções normativas necessárias para definição das condições e  procedimentos das concessões e respectivas prestações de
contas.O Ministério da Cultura definirá com os agentes financeiros credenciados a taxa de administração, os prazos de carência, os juros limites, as garantias exigidas e as formas
de pagamento, que deverão ser aprovadas pelo Banco Central do Brasil.A instituição Financeira credenciada pelo Ministério da Cultura operacionaliza o financiamento aos
empreendedores culturais por meio de repasse de recursos do Fundo Nacional de Cultura.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991: Decreto no 5.761, de 27 de abril de 2006.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 813 - LazerSubfunção:Esfera:

12MG - Implantação de Espaços Integrados de Esporte, Cultura, Lazer e Serviços Públicos - Praças dos Esportes e da Cultura

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Refere-se à construção, aquisição de equipamentos e indução da gestão de 800 praças inseridas no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC - do governo federal

unidadeUnidade de Medida:Espaço implantadoProduto:

Especificação do Produto

Construir e equipar espaço integrado que visa à qualificação do espaço público, à melhoria da qualidade de vida da população e à oferta de serviços públicos.

Descrição
Os espaços integrados poderão ser compostos por: cineteatro, biblioteca, telecentro, salas multiuso, pista de skate, pista de caminhada, kit básico esportivo, equipamentos de
ginástica, ginásio poliesportivo, espaço criança, bicicletário, quadra de areia, vestiário no ginásio, espaço terceira Idade, anfiteatro ar livre, Centro de Referência de Assistência
Social (CRAS), dentre outros. A depender dos terrenos disponíveis, apenas parte desses equipamentos pode ser disponibilizada.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

A ação será implementada mediante apresentação e avaliação de propostas por estados e/ou municípios. A efetivação do financiamento transcorrerá por intermédio de termos de
compromisso, contratos, convênios, acordos ou similares, mediante transferência de recursos aos entes federados selecionados.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0064 - Implementação de Centro Cultural - No Distrito Federal

31/12/2015Data Início: R$ 1.600.000.000,00Data Término:01/01/2011 800Custo Total: Total Físico:

Arts. 214 e 215 - Constituição Federal
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Ministério da CulturaUO: 42101 - Ministério da Cultura

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 392 - Difusão CulturalSubfunção:Esfera:

12PG - Cinema da Cidade - Fundo Setorial do Audiovisual

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

unidadeUnidade de Medida:Sala implantadaProduto:

Especificação do Produto

Ampliar, diversificar e descentralizar o mercado de salas de exibição cinematográfica no Brasil.

Descrição
Implantação de complexos de exibição cinematográfica em zonas urbanas que não contam com salas de cinema em funcionamento.  Aquisição, instalação e montagem de
equipamentos, móveis e utensílios para complexos cinematográficos.  Digitalização da projeção e da sonorização cinematográfica. Implantação de sistema de controle de bilheteria.
Implantação e adaptação de mecanismos e estruturas de acessibilidade para pessoas com deficiências.

Finalidade

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Superintendência de Desenvolvimento EconômicoUO: 42206 - Agência Nacional do Cinema
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Detalhamento da Implementação
Convênios com Prefeituras e Governos Estaduais; linhas de ação e chamadas públicas do Fundo Setorial Audiovisual; contratação de agente financeiro; contrato com empresas
exibidoras; acordos de cooperação técnica; contratação de serviços de terceiros, pesquisas, consultorias, projetos de engenharia e obras civis; aquisição de bens móveis; reforma,
ampliação e revitalização de imóveis.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Total Físico:Data Início: Data Término: 0R$ 0,00Custo Total:

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

Total Físico:Data Início: Data Término: Custo Total:

0060 - Japeri - RJ

Total Físico:Data Início: Data Término: Custo Total:

MP 2.228-1/2001, Lei 11.437/2006.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 392 - Difusão CulturalSubfunção:Esfera:

13E1 - Implantação do Canal de Cultura

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Canal implantado e em funcionamento, voltado à exibição de produções culturais e programas regionais independentes.

% de execução físicaUnidade de Medida:Canal implantadoProduto:

Especificação do Produto

Implantar e implementar o Canal de Cultura, prescrito no Decreto nº. 5.820, de 29 de junho de 2006.

Descrição
Realização de estudos e projetos, visando à viabilidade de operação, infraestrutura, produção independente e programação regional do Canal de Cultura, estabelecido pelo Decreto
nº. 5.820, de 29 de junho de 2006.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A ser executada pelo órgão, em parceria com outros setores estratégicos do Governo Federal.

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2018Data Início: R$ 200.000.000,00Data Término:01/07/2012 100Custo Total: Total Físico:

Decreto nº. 5.820, de 29 de junho de 2006.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria do AudiovisualUO: 42101 - Ministério da Cultura

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 392 - Difusão CulturalSubfunção:Esfera:

1A79 - Instalação da Hemeroteca Nacional

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Hemeroteca implantadaProduto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: Centro de Referência e DifusãoUO: 42202 - Fundação Biblioteca Nacional - BN
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Instalação e adequação das estruturas físicas para acondicionamento e guarda do acervo de periódicos constitutivo da memória hemerográfica brasileira.

Garantir condições de armazenagem e acesso aos periódicos integrados ao acervo da memória nacional.

Descrição
Instalação e adequação de estruturas físicas para guarda de acervos;  adaptação de espaços; estabelecimento de plano permanente de transferência de acervos para a Hemeroteca
identificação dos periódicos; controle das coleções; acondicionamento do acervo; recuperação de encadernações antigas e confecção de caixas adequadas para o armazenamento
das coleções de jornais; aquisição de equipamentos e mobiliário que garantam o funcionamento da Hemeroteca.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Por meio de convênios/parcerias com instituições públicas e privadas e, ainda, pela própria Fundação

Localizador (es)
0001 - Nacional

30/12/2014Data Início: R$ 27.410.586,00Data Término:31/12/2005 100Custo Total: Total Físico:

Arts. 215 e 216, da Constituição Federal; Lei nº 8.133/91; Decreto nº 1.494/95
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSubfunção:Esfera:

20IJ - Preservação do Patrimônio Cultural

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Projeto realizadoProduto:

Planejar, desenvolver, fomentar, coordenar, monitorar e avaliar ações de preservação do patrimônio cultural brasileiro com vistas ao desenvolvimento socioeconômico do país,
incluindo as ações de pesquisa aplicada e educação patrimonial vinculadas à esta finalidade.

Descrição
Elaboração, implementação e avaliação de planos para a preservação e a salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro (planos de socialização, planos de ação para as cidades
históricas, planos de salvaguarda do patrimônio imaterial, planos de educação patrimonial, mobilidade e acessibilidade, entre outros); elaboração e execução de projetos de
constituição, conservação e disponibilização de acervos de bens culturais, incluindo a aquisição de coleções, entre outros; elaboração de projetos de arquitetura, urbanismo,
engenharia, paisagismo, museológicos, entre outros; execução de obras e serviços (manutenção, conservação, restauração, infraestrutura, requalificação urbana, novas
construções, instalações e sinalização, entre outros); aquisição de bens e serviços para a manutenção e conservação de bens culturais e para a implantação e modernização de
núcleos ou laboratórios de conservação e centros de referência cultural; financiamento para a recuperação de imóveis privados localizados em áreas protegidas; realização de
estudos e pesquisas aplicadas à preservação do patrimônio cultural; realização de ações de educação patrimonial; realização de ações de apoio e fomento ao patrimônio cultural
brasileiro incluindo-se as expressões culturais tradicionais; apoio e orientação técnica no âmbito das ações de preservação do patrimônio cultural.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

0015 - No Estado do Pará

0021 - No Estado do Maranhão

0024 - No Estado do Rio Grande do Norte

0026 - No Estado de Pernambuco

0030 - Na Região Sudeste

0031 - No Estado de Minas Gerais

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

0035 - No Estado de São Paulo

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 5



Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

0043 - No Estado do Rio Grande do Sul

0056 - São Paulo - SP

0058 - Barra Longa - Mariana - MG

0060 - Museu Casa da FEB - Rio de Janeiro - RJ

0062 - Guaratinguetá - SP

0064 - Parnaíba - PI

0070 - Paty do Alferes - RJ

0072 - Parque Aza Branca - Exu - PE

0076 - Antônio Olinto - PR

0080 - Salvador - BA

0084 - Viamão - RS

0096 - Ilha de Itamaracá - PE

0100 - Guaranésia - MG

0102 - Andradina - SP

0104 - Instituto Cravo Albin - No Estado do Rio de Janeiro

0106 - Fundação Gregório de Matos - Salvador - BA

0108 - Niterói - RJ

0112 - Museu Mariano Procópio - Juiz de Fora - MG

0114 - Academia Goiânia de Letras – AGL - Casa Colemar Natal e Silva - No Estado de Goiás

0116 - Museu da Imagem e do Som - No Estado do Amapá

0118 - Casa de Câmara e Cadeia - Vila Flor - RN

0122 - São Luís - MA

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
42204 - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

42902 - Fundo Nacional de Cultura

Constituição Federal, arts. 215 e 216; Lei nº 3.924, de 1961; Decreto-Lei nº 25, de 1937; Decreto 2807, de 1998; Decreto 80.978, de 1977; Decreto nº 3.551/2000; Lei nº 10.683, de
2003; Decreto nº 4.721, de 2003; Lei nº 11.483, de 2007.

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 13 - Cultura 392 - Difusão CulturalSubfunção:Esfera:

20K9 - Fortalecimento de Espaços e Pontos de Cultura e Desenvolvimento e Estímulo a Redes e Circuitos Culturais

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Fortalecer espaços, redes, circuitos e pontos de cultura para a criação, pesquisa, memória, produção, formação, circulação, fruição, cooperação, intercâmbio, inovação,
comunicação, articulação e mobilização artístico-cultural.

Descrição
Fortalecimento de espaços, redes e circuitos culturais, diretamente ou em parceria com estados e municípios, por meio de seleção pública de agentes, grupos ou organizações,
considerando as seguintes categorias: a) Cultura e Diversidade: voltados para as manifestações e expressões tradicionais e de cultura populares, indígena, matrizes africanas,
povos de terreiro, ciganos, LGBT, dentre outros; b) Cultura e Cidadania: voltados para ações de arte, cultura e formação para a cidadania, sobretudo, para crianças, jovens, idosos,
pessoas com deficiências, dentre outros; c) Comunicação e Cidadania: voltados para ações de produção audiovisual, multimídias, cultura digital, jornalismo cultural, mídia livre,
tecnologias da informação e formação crítica em comunicação para cidadania; d) Gestão de Redes: voltados para ações de formação para cidadania cultural, gestão democrática de
processos e resultados, articulação de redes de pontos de cultura, organização de circuitos, monitoramento e avaliação; e) Redes Criativas e Colaborativas: realização de
residências culturais, multidisciplinares, presenciais e à distância, implementação ações de intercâmbio, trocas de experiências e práticas culturais e artísticas, de incubadoras ou
laboratórios, envolvendo agentes, grupos, produtores e gestores culturais, participantes de pontos de cultura, de produtoras culturais, de  laboratórios de universidades e/ou outras
organizações da sociedade civil. f) Redes de Cooperação e Sistemas Locais de Inovação: desenvolvimento de ações de incentivo à promoção de políticas publicas de cultura, em
especial, reunindo pequenos municípios do país, articulados à implantação do Sistema Nacional de Cultura, com incentivo à rede de trocas, moedas criativas e economia solidária;
desenvolvimento de ações de intercâmbio e circulação de agentes, gestores e ou grupos culturais em âmbito nacional e internacional.

Finalidade
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Localizador (es)
0001 - Nacional

0016 - No Estado do Amapá

0017 - No Estado do Tocantins

0023 - No Estado do Ceará

0026 - No Estado de Pernambuco

0028 - No Estado de Sergipe

0035 - No Estado de São Paulo

0043 - No Estado do Rio Grande do Sul

0056 - Instituto Miguel Arraes (IMA) - No Estado de Pernambuco

0058 - Três Corações - MG

0060 - Salvador - BA

0064 - Em Municípios do Estado do Tocantins

0066 - Duas Barras - RJ

0068 - São Sebastião do Alto - RJ

0074 - No Estado do Amapá

0076 - No município de Jucurutu - RN

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
42101 - Ministério da Cultura

42902 - Fundo Nacional de Cultura

Art. 216 da Constituição Federal; Lei nº 8.313, de 23/12/91; Portaria nº 156, de 6/7/2004; Decreto 6.835, de 30/04/2009.
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 13 - Cultura 392 - Difusão CulturalSubfunção:Esfera:

20KA - Comunicação para a Cidadania e Diversidade: Informação, Circulação e Distribuição de Conteúdos Culturais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Ações, iniciativas, práticas, experiências ou projetos culturais que colaborem para a ampliação do acesso da população brasileira a acervos e conteúdos culturais em múltiplas
plataformas.

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Ampliar o acesso da população brasileira a acervos e conteúdos culturais por meio de parcerias público-privadas.

Descrição
Implantação de um plano de acesso a acervos e conteúdos produzidos para circulação e distribuição em múltiplas plataformas, em especial, Televisão, Rádio, Internet, telefonia e
mídias móveis, eventos, mostras, circuitos e festivais. Implementação e desenvolvimento de metodologias de consolidação de dados e informações, monitoramento, indicadores,
sistematização de processos e procedimentos, avaliação e disseminação de práticas e experiências culturais. Realização de fóruns e eventos presenciais e virtuais de participação
social, sobretudo, junto conferências, colegiados, conselhos e instâncias de representação e gestão na implantação do Sistema Nacional de Cultura e do Plano Nacional de Cultura.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

De modo direto, por meio de contratação de serviços de terceiros e de processos licitatórios ou de editais públicos para concessão de prêmios (a pessoas físicas ou a pessoas
jurídicas de direito público e/ou privado)
De forma descentralizada, por meio da realização de convênios, acordos, ajustes ou similares com órgãos e entidades do Governo, nos níveis federal, estadual, municipal, com
associações sem fins lucrativos, cooperativas locais e organizações não governamentais. Os projetos serão implementados a partir de um processo de adesão e/ou por meio de
edital público, seguindo critérios de avaliação e implementação, e indicando o montante de recursos a ser transferido.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Secretaria de Cidadania CulturalUO: 42101 - Ministério da Cultura
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Art. 216 da Constituição Federal; Lei nº 8.313, de 23/12/91; Portaria nº 156, de 6/7/2004; Decreto 6.835, de 30/04/2009.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 392 - Difusão CulturalSubfunção:Esfera:

20KD - Fortalecimento Institucional para Implementação de Sistemas de Cultura

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Contribuir para dotar municípios, estados e distrito federal para que implementem todos os componentes do Sistema Nacional de Cultura (Conselhos de Política Cultural, Comissões
Intergestores Bipartites, Planos de Cultura, Sistemas de Financiamento com Fundos de Cultura, Sistemas de Informações e Indicadores Culturais e de Programas de Formação na
área da cultura; Comissão Intergestores Tripartite, Programa Nacional de Formação na Área da Cultura e do funcionamento e gestão do Conselho Nacional de Política Cultural).

unidadeUnidade de Medida:Estado/município apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Apoiar e fomentar a criação, implementação e funcionamento de órgãos Gestores de Cultura Municipais, Estaduais e do Distrito Federal; a criação,  implementação e funcionamento
dos Conselhos de Política Cultural Municipais, Estaduais e do Distrito Federal; a criação, implementação e funcionamento das Comissões Intergestores Bipartites dos Estados e do
Distrito Federal; a elaboração, implementação e acompanhamento de Planos de Cultura Municipais, Estaduais e do Distrito Federal; a criação,  implementação e funcionamento dos
Sistemas de Financiamento com Fundos de Cultura Municipais, Estaduais e do Distrito Federal; a criação,  implementação e funcionamento dos Sistemas de Informações e
Indicadores  Culturais Municipais, Estaduais e do Distrito Federal; criação,  implementação e funcionamento de Programas de Formação na área da cultura nos Municípios, Estados
e Distrito Federal; funcionamento e gestão do Conselho Nacional de Política Cultural; a criação, implementação e funcionamento da Comissão Intergestores Tripartite; a
implementação e gestão do Programa Nacional de Formação na Área da Cultura.

Descrição
Fomento e apoio aos Municípios, Estados e o Distrito Federal na gestão, implementação e funcionamento de órgãos gestores da cultura; de Conselhos de Política Cultural, de
Comissões Intergestores Bipartites, de Planos de Cultura, de Sistemas de Financiamento com Fundos de Cultura, de Sistemas de Informações e Indicadores Culturais e de
Programas de Formação na área da cultura; implementação e funcionamento da Comissão Intergestores Tripartite, do Programa Nacional de Formação na Área da Cultura e do
funcionamento e gestão do Conselho Nacional de Política Cultural, componentes do Sistema Nacional de Cultura, no âmbito do governo federal.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Os recursos orçamentários serão aplicados no nível nacional, de modo direto ou por meio de contratação de serviços de terceiros; de forma descentralizada, por meio de convênios,
acordos, ajustes ou similares com órgãos e entidades do Governo (federal, estadual e municipal), associações sem fins lucrativos, organizações não governamentais, OSCIP’s,
dentre outros.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 12.343, de 02 de Dezembro de 2010 (Institui o Plano Nacional de Cultura - PNC): Art. 3º, incisos IX e XII, parágrafo 1o; e anexo.
Decreto nº 5.520, de 24 de agosto de 2005, alterado pelo Decreto no 6.973/2009: Institui o Sistema Federal de Cultura- SFC.
Portaria nº 28 de, 19 de março de 2010 (publica o Regimento Interno do Conselho Nacional de Política Cultural).
Portaria nº 123, de 13 de dezembro de 2011 (publica as metas do PNC).

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Articulação InstitucionalUO: 42101 - Ministério da Cultura

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 392 - Difusão CulturalSubfunção:Esfera:

20KE - Desenvolvimento de Atividades e Implementação de Projetos do Centro Técnico Audiovisual - CTAV

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Público atendido nas atividades de formação técnica e de apoio à produção e à difusão audiovisual brasileira desenvolvidas pelo Centro Técnico Audiovisual - CTAV.

unidadeUnidade de Medida:Público atendidoProduto:

Especificação do Produto

Recuperar e desenvolver a capacidade técnica e física do Centro Técnico Audiovisual (CTAv), promovendo sua contínua atualização tecnológica, bem como o desenvolvimento de
atividades de formação técnica e de apoio à produção e à difusão audiovisual brasileira, por meio da disponibilização de equipamentos e serviços, em especial de som, e
acondicionamento de matrizes audiovisuais.

Descrição
Desenvolvimento de atividades de formação técnica e de apoio à produção e à difusão audiovisual brasileira do Centro Técnico Audiovisual (CTAv), por meio da disponibilização de
equipamentos e serviços, em especial de som, e acondicionamento de matrizes audiovisuais; contínua atualização tecnológica e readequação física da instituição.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Secretaria do AudiovisualUO: 42101 - Ministério da Cultura
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Descentralizada: Contratar serviços de terceiros, por meio de procedimentos licitatórios, celebrar convênios, acordos, ajustes ou similares com órgãos e entidades da administração
pública federal (universidades, fundações de pesquisa, etc), estados, municípios e/ou instituições privadas sem fins lucrativos e empresas estatais, em caráter de parceria ou não,
quer envolvendo recursos financeiros, materiais, humanos, quer apoio logístico ou participação técnica; Direta: implementar, por meio da própria unidade (utilização de recursos
humanos e materiais existentes na própria instituição), ações de iniciativa da própria instituição voltadas para a modernização e para o desenvolvimento de atividades do Centro
Técnico Audiovisual (CTAv).

Localizador (es)
0001 - Nacional

Constituição Federal arts. 215 e 216; Lei 8.313, de 23/12/1991; Decreto 1.494, de 17/05/1995
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 392 - Difusão CulturalSubfunção:Esfera:

20KF - Desenvolvimento de Atividades e Implementação de Projetos da Cinemateca Brasileira

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Público atendido nas atividades de formação técnica e de difusão audiovisual desenvolvidas pela Cinemateca Brasileira.

unidadeUnidade de Medida:Público atendidoProduto:

Especificação do Produto

Recuperar e desenvolver a capacidade técnica e física da Cinemateca Brasileira, promovendo sua contínua atualização tecnológica, bem como o desenvolvimento de atividades de
preservação, restauração, digitalização e promoção de acesso por meio da difusão de conteúdos restaurados; formação técnica nas áreas de preservação, digitalização e acervos
fílmicos, documentais, fotográficos e sonoros; e aquisição de acervos de relevância para a constituição da memória audiovisual brasileira.

Descrição
Desenvolvimento de atividades de preservação, restauração, digitalização e promoção de acesso por meio da difusão de conteúdos restaurados; formação técnica nas áreas de
preservação, digitalização e acervos fílmicos, documentais, fotográficos e sonoros; aquisição de acervos de relevância para a constituição da memória audiovisual brasileira;
contínua atualização tecnológica e readequação física da instituição.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Descentralizada: Contratar serviços de terceiros, por meio de procedimentos licitatórios, celebrar convênios, acordos, ajustes ou similares com órgãos e entidades da administração
pública federal (universidades, fundações de pesquisa, etc), estados, municípios e/ou instituições privadas sem fins lucrativos e empresas estatais, em caráter de parceria ou não,
quer envolvendo recursos financeiros, materiais, humanos, quer apoio logístico ou participação técnica; Direta: Implementar, por meio da própria unidade (utilização de recursos
humanos e materiais existentes na própria instituição), ações de iniciativa da própria instituição voltadas para a modernização e para o desenvolvimento de atividades da
Cinemateca Brasileira.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Constituição Federal arts. 215 e 216; Lei 8.313, de 23/12/1991; Decreto 1.494, de 17/05/1995
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria do AudiovisualUO: 42101 - Ministério da Cultura

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 392 - Difusão CulturalSubfunção:Esfera:

20KG - Formulação e Implementação da Política de Cultura Digital

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Criação de plataformas de governança colaborativa; fomento a arranjos produtivos para o desenvolvimento de software livre; criação de um modelo de governança para o processo
de digitalização e disponibilização de acervos.

unidadeUnidade de Medida:Política implantadaProduto:

Especificação do Produto

Explorar e potencializar as oportunidades provenientes da cultura no ambiente digital, promovendo o acesso integrado às políticas públicas de cultura e aos bens culturais
digitalizados.

Descrição
Concepção e implementação de plataformas colaborativas na internet para a formulação, avaliação e monitoramento das políticas públicas de cultura. Apoio para a criação e
consolidação de empreendimentos criativos e colaborativos. Realização de eventos interativos presenciais e em rede. Coordenação dos processos de digitalização dos acervos
culturais. Estabelecer modelos de armazenamento e disponibilização dos acervos culturais e artísticos digitais

Finalidade

DiretaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Secretaria de Políticas CulturaisUO: 42101 - Ministério da Cultura
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Detalhamento da Implementação
Por meio da presente ação, buscar-se-á a constante avaliação e acompanhamento das possibilidades derivadas da evolução das tecnologias digitais e do ambiente conectado em
rede. Diante dos novos enlaces e da cultura que emergem desses movimentos, o poder público passa a ter novos espaços de atuação e de interação com a sociedade. Partindo do
conceito da inteligência coletiva na rede, serão desenvolvidas plataformas que estimulem o diálogo e a colaboração da sociedade no planejamento, formulação, execução,
monitoramento e avaliação das políticas públicas de cultura, bem como o acesso e a fruição dos bens e serviços culturais em meio digital.
A ação formulará políticas para a atuação do poder público a fim de legitimar e apoiar os arranjos econômicos da cultura colaborativa. Tendo conhecimento e em acordo aos demais
programas de inclusão digital do governo e do Programa Nacional de Banda Larga, o incentivo ao uso do software livre aproveita o potencial criativo e estimula a autonomia dos
indivíduos, além de fomentar e ampliar o leque de soluções para a produção e disponibilização de conteúdos digitais.
Visto que os acervos culturais no Brasil ainda são basicamente analógicos e desconectados e diante das virtuosidades que as novas tecnologias possibilitam em termos de
preservação, acesso e difusão, a presente ação buscará instituir uma política nacional de digitalização dos acervos culturais. A garantia de acesso aos bens e serviços culturais tem
papel estratégico para as liberdades individuais, sendo base para a educação e para a formação de cidadãos. Por isso, o poder público deve participar ativamente desse exercício, a
fim de garantir que a formulação do processo seja pública e compartilhada e o acesso universal e qualificado.
Para o sucesso do empreendimento, é necessário que a iniciativa da digitalização dos acervos seja feita de forma coordenada. Dessa maneira, a ação propõe a criação de um
ecossistema integrado de acervos digitais que estabelecerá formatos e padrões, não necessariamente únicos, mas com o uso de protocolos abertos que conversem entre si, e
organizará a elaboração de metadados que garantam a posterior integração do sistema. Os metadados são cruciais para indexação, que viabiliza a localização das informações e
pesquisas com referências cruzadas, além de eventual ferramenta para gerenciamento de direitos no ambiente digital.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Art 215 da CF; Lei nº 12.343 de 2 de dezembro de 2010.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 392 - Difusão CulturalSubfunção:Esfera:

20KH - Ações Integradas de Cultura e Educação

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Programa implantadoProduto:

Articular, formular e coordenar políticas que promovam a integração entre Cultura e Educação, buscando  transversalidade e intersetorialidade entre estas áreas qualificando, assim,
o processo cultural e educativo.

Descrição
Articulação, coordenação e acompanhamento do Ministério da Cultura e suas Entidades Vinculadas na construção de uma política de promoção da  interface entre educação e
cultura, capaz de abranger uma formação para a cidadania, o  ensino da arte nas escolas de educação básica,   vinculação das universidades com a promoção da cultura e da
diversidade,  o ensino profissionalizante no que tange à economia da cultura e a formação de público.  A ação envolverá : 
- Mapeamento e georeferenciamento das ações de educação e cultura
- Efetivar a participação do Ministério da Cultura no Programa + Educação, através da criação e implementação do Programa + Cultura nas Escolas, em 10000 escolas do ensino
básico
- Aprovar e efetivar cursos técnicos  referentes à área da cultura
- Criar um Programa de Extensão Universitária com foco na capacitação e formação de professores na área de artes
- Efetivar instrumento de reconhecimento formal do notório saber do artista, mestre, agente cultural, garantindo a certificação e atuação dos mesmos nas instituições de ensino
- Fortalecer a cadeia produtiva da cultura no que se refere à produção de materiais didáticos que subsidiem a ampliação do campo das artes nas escolas.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

0056 - Projeto Tenda Cultural - No Estado do Pará

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
42101 - Ministério da Cultura

42902 - Fundo Nacional de Cultura

Art 215 da CF; Lei nº 12.343 de 2 de dezembro de 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 13 - Cultura 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSubfunção:Esfera:

20KI - Modernização de Museus e Acervos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Museu modernizadoProduto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável:UO: 42101 - Ministério da Cultura
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Descrição

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Localizador (es)
0001 - Nacional

0026 - No Estado de Pernambuco

0060 - Museu do Criciúma Esporte Clube - Criciúma - SC

0062 - Na Região Metropolitana do Recife - No Estado de Pernambuco

0064 - Implantação e Modernização do Museu Luiz Gonzaga - Recife - PE

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSubfunção:Esfera:

20KJ - Fomento a Projetos, Eventos e Intercâmbio na Área Museológica

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Promover ações voltadas para preservação, conservação e difusão de acervos culturais; de democratização e acesso a bens culturais, publicações na área museológica; realizar
atividades para difundir o patrimônio cultural, em nível nacional e internacional, visando a informar e a sensibilizar a sociedade sobre a importância de conhecer e preservar a
memória nacional, criando de modo contínuo e crescente o afluxo de público e as condições necessárias para a sua sustentabilidade.

Descrição
Apoio à implantação e requalificação de museus; documentação, informatização, pesquisa, preservação, conservação, restauração e difusão de acervos nos níveis municipal,
estadual e nacional; apoio a projetos de educação museológica; elaboração, edição e difusão de publicações e de materiais gráficos institucionais; realização de eventos para a
difusão do conhecimento museológico e de seus acervos;  desenvolvimento de processos e metodologias de gestão participativa nos museus; apoio a projetos educativos, culturais
e de difusão que tenham por objetivo a democratização do acesso aos museus e o desenvolvimento de políticas de comunicação com o público.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

0016 - No Estado do Amapá

0022 - No Estado do Piauí

0025 - No Estado da Paraíba

0026 - No Estado de Pernambuco

0029 - No Estado da Bahia

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

0060 - Educação Patrimonial a Céu Aberto e Visita Guiada ao Sitio Arqueológico IPN - Museu Memorial - Cemitério dos Pretos Novos - Rio de

0062 - Modernização do Museu do Estado de Pernambuco - Recife - PE

0064 - Implantação do Museu da Água - Goiânia - GO

0066 - Museu do Estado de Pernambuco - Recife - PE

0068 - Belo Horizonte - MG
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0070 - Em Municípios do Estado de São Paulo

0074 - Implantação do Museu dos Angueras - São Borja - RS

0076 - Em Municípios do Estado do Paraná

0078 - Museu Estadual Júlio de Castilhos - No Estado do Rio Grande do Sul

0080 - Construção do Museu de Imagem e do Som - Rio Claro - SP

0082 - Associação dos Amigos da Arte Popular Brasileira (Museu Casa do Pontal) - Rio de Janeiro - RJ

0086 - Instituto Cultural Amilcar Martins - Belo Horizonte - MG

0090 - Recuperação de Infraestrutura Física de Museus - No Estado do Rio de Janeiro

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
42201 - Fundação Casa de Rui Barbosa

42207 - Instituto Brasileiro de Museus

42902 - Fundo Nacional de Cultura

Arts. 215 e 216 da Constituição Federal; Lei 8.313/1991; Decreto 5.761/2006; Lei nº 11.906/2009; Decreto nº 6.845/2009.
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 13 - Cultura 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSubfunção:Esfera:

20KK - Promoção, Educação e Informação para o Patrimônio Cultural

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Projeto realizadoProduto:

Planejar, desenvolver, executar, fomentar, articular e avaliar ações de promoção, educação e informação, de forma a favorecer: o registro, a produção, a pesquisa, o intercâmbio e a
difusão do conhecimento sobre o patrimônio cultural brasileiro; a gestão participativa e a socialização e maior apropriação afetiva e social do patrimônio cultural pela sociedade.

Descrição
Realização de atividades, premiações, eventos, exposições e outros relacionados à divulgação e valorização do patrimônio cultural; realização de projetos de fomento, intercâmbio e
divulgação institucional; participação do Iphan em eventos e projetos de interesse do patrimônio cultural; articulação entre as unidades de gestão da informação; desenvolvimento,
adoção e padronização de normas, métodos e instrumentos de gestão da informação para aprimoramento das atividades de produção, tramitação, circulação, preservação e difusão
do conhecimento produzido ou recepcionado pela instituição; gestão, preservação e difusão da informação com a estruturação de tecnologias, sistemas e unidades afins e serviços
de atendimento ao público com funcionamento de bibliotecas e arquivos  estruturação e implementação de políticas de preservação de informações em suporte físico e digital,
inclusive por meio da digitalização ou microfilmagem de documentos para preservação dos originais; coordenação, produção, apoio e difusão de conteúdos e materiais editoriais e
promocionais em diversas mídias, veículos e redes sociais; implementação, promoção, fomento e avaliação de ações, atividades e projetos de educação patrimonial desenvolvidas
no curso das ações institucionais voltadas para a gestão e valorização do patrimônio cultural; articulação e fomento às ações e projetos de interesse da preservação e valorização do
patrimônio cultural.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
42201 - Fundação Casa de Rui Barbosa

42204 - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

Constituição Federal arts. 215 e 216; Lei 8.313, de 23/12/1991; Lei 8159/1991; Decreto 1.494, de 17/05/1995; Lei nº 3.924/1961, Lei nº 4.845/1965 e Decreto nº 3.551/2000; Decreto
2.807/1998; Decreto 80.978/1977; 8.394, de 20 de dezembro de 1991; Decreto 4.915/2003; Decreto 5.040/2004.

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 13 - Cultura 392 - Difusão CulturalSubfunção:Esfera:

20KL - Fomento à Criação e Difusão Literária e Científica

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:
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Aumentar a divulgação e o conhecimento da literatura brasileira no exterior por meio do apoio financeiro aos editores estrangeiros e brasileiros na tradução de títulos de autores
brasileiros, bem como, conceder bolsas para estímulo aos escritores brasileiros. Estimular os escritores brasileiros nas diferentes categorias da produção e da técnica literária que
venham a contribuir para elevar o padrão de qualidade dos livros produzidos no Brasil.  Estreitar laços com países lusófonos.

Descrição
Concessão de Bolsas e Prêmios para estímulo à língua portuguesa e à literatura brasileira.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
42202 - Fundação Biblioteca Nacional - BN

Arts. 215 e 216, Constituição Federal; Decreto 99.603/1990. Lei 8.313, de 23/12/1991; Decreto 1.494, de 17/05/1995.
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 13 - Cultura 392 - Difusão CulturalSubfunção:Esfera:

20KM - Fomento a Projetos Culturais na Área do Livro, da Leitura e do Conhecimento Científico, Artístico e Literário

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Contribuir para a melhoria dos níveis de socialização e difusão do conhecimento por meio do apoio a projetos relacionados ao conhecimento literário, artístico e científico, da
assessoria técnica para bibliotecas públicas e agentes multiplicadores do hábito da leitura, da realização de estudos, pesquisas, eventos e intercâmbios culturais e do
desenvolvimento de outros projetos voltados para disseminação e estímulo do hábito da leitura na sociedade, assim como, da capacitação e requalificação de gestores, educadores,
bibliotecários e mediadores culturais para o desenvolvimento de atividades na área do Livro e Leitura, como estratégia de fomento e de fortalecimento do valor da leitura e da escrita,
para o desenvolvimento pessoal e social.

Descrição
Apoio a projetos culturais, ou sua realização a exemplo de estudos e pesquisas, cursos, palestras, seminários, encontros, oficinas, feiras; qualificação e requalificação de
profissionais e agentes promotores do hábito de leitura; apoio a projetos de assessoria técnica
a bibliotecas públicas, dentre outros, assim como a concessão de bolsas de estudo, maratonas de leitura, estímulo à leitura diária na biblioteca, na escola e em clubes de leitura, a
mediadores de leitura e contadores de histórias, a oficinas de criação literária, a feiras de livros e levantamento periódico de diagnósticos sobre a situação do livro, da leitura e das
bibliotecas no Brasil.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

0032 - No Estado do Espírito Santo

0041 - No Estado do Paraná

0043 - No Estado do Rio Grande do Sul

0053 - No Distrito Federal

0058 - Realização da Feira do Livro do Tocantins - Palmas - TO

0060 - Realização de Eventos Culturais - No Estado do Tocantins

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
42202 - Fundação Biblioteca Nacional - BN

42902 - Fundo Nacional de Cultura

arts. 215  216, Constituição Federal, LEI Nº 10.753/2003 (Política Nacional do Livro); Lei nº 8.313/1991 (Lei Federal de Incentivo à Cultura); Lei nº 8.666/1993 (contratos e licitações);
Portaria Interministerial nº 127/2009 (SICONV); Decreto 1.494/1995; Decreto 99.603/1990; Decreto 520/1992;

Base Legal da Ação
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O Cadastro das ações padronizadas traz apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Para informações sobre os demais atributos, consultar a versão
on-line (SIOP Acesso Público).

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSubfunção:Esfera:

20KN - Preservação, Identificação e Inventário de Acervos Culturais

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Bem preservadoProduto:

Preservar os acervos bibliográficos, documentais e arquivísticos integrantes do Patrimônio Cultural, por meio de ações de conservação e restauração, visando sua integridade e
permanência; identificar, inventariar e catalogar os acervos bibliográficos e arquivísticos visando seu acesso pela sociedade em geral.

Descrição
Conservação preventiva, acondicionamento e restauração de acervos bibliográficos, documentais e arquivísticos; capacitação técnica dos profissionais de arquivos, bibliotecas e
setores de conservação e restauração da Instituição; identificação; inventário, catalogação, classificação e indexação dos acervos visando a  sistematização das informações e
tornando-as públicas através bases de dados disponíveis em portal para acesso pelos pesquisadores e público em geral; elaboração de padrões e normas para processamento
técnico, conservação e restauração dos acervos.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
42201 - Fundação Casa de Rui Barbosa

42202 - Fundação Biblioteca Nacional - BN

42205 - Fundação Nacional de Artes

Constituição Federal, arts 215 e 216.
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 13 - Cultura 392 - Difusão CulturalSubfunção:Esfera:

20KO - Promoção e Intercâmbio de Eventos Científicos e Culturais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

São considerados eventos científicos e culturais: cursos, seminários, encontros, fóruns, exposições, participação de estudiosos e pesquisadores em encontros científicos; e
realização de visitas técnicas em instituições correlatas nacionais e internacionais.

unidadeUnidade de Medida:Evento realizadoProduto:

Especificação do Produto

Promover eventos científicos e culturais e realizar intercâmbio de eventos científicos e culturais.

Descrição
Realização de eventos científicos e culturais (cursos, seminários, encontros, fóruns, exposições, etc.); participação de estudiosos e pesquisadores em encontros científicos de
caráter nacional e internacional; e realização de visitas técnicas em instituições correlatas nacionais e internacionais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Pela realização de eventos científicos e culturais (cursos, seminários, encontros, fóruns, exposições, etc.); pela participação de estudiosos e pesquisadores da própria Instituição em
encontros científicos de caráter nacional e internacional; e pela realização de visitas técnicas em instituições correlatas nacionais e internacionais e Transferência (Outras) - pela
celebração de convênios, acordos, ajustes ou similares com órgãos e entidades da administração pública federal, de estados, de municípios, instituições de ensino e de pesquisa,
organizações da sociedade civil (ONG, OSCIP; etc.) e instituições privadas sem fins lucrativos; e pela contratação de serviços de terceiros, por meio de procedimentos licitatórios.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Fundação Casa de Rui BarbosaUO: 42201 - Fundação Casa de Rui Barbosa
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Arts. 215 e 216, Constituição Federal; Lei nº 4.943, de 6 de abril de 1966; Lei nº 12.343, de 2 de dezembro de 2010.

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 392 - Difusão CulturalSubfunção:Esfera:

20KP - Apoio à Produção e Difusão na Área do Conhecimento Científico e Cultural

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Obras - artigos, livros, relatórios, documentos, fotografias, etc.- na área do conhecimento científico e cultural divulgadas por meio de várias mídias.

unidadeUnidade de Medida:Obra divulgadaProduto:

Especificação do Produto

Promover a difusão do conhecimento científico e cultural.

Descrição
Concessão de prêmios à criação na área do conhecimento científico e cultural; publicação de obras na área do conhecimento científico e cultural; divulgação de obras na área do
conhecimento científico e cultural por meio de várias mídias.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Direta -pela concessão de prêmios à criação na área do conhecimento científico e cultural; pela publicação de obras na área do conhecimento científico e cultural; pela divulgação de
obras na área do conhecimento científico e cultural por meio de várias mídias e Transferência (Outras) - pela celebração de convênios, acordos, ajustes ou similares com órgãos e
entidades da administração pública federal, de estados, de municípios, instituições de ensino e de pesquisa, organizações da sociedade civil (ONG, OSCIP; etc.) e instituições
privadas sem fins lucrativos; e pela contratação de serviços de terceiros, por meio de procedimentos licitatórios.

Localizador (es)
0001 - Nacional

arts. 215 e 216, Constituição Federal; Lei nº 4.943, de 6 de abril de 1966; Lei nº 12.343, de 2 de dezembro de 2010
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Fundação Casa de Rui BarbosaUO: 42201 - Fundação Casa de Rui Barbosa

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 392 - Difusão CulturalSubfunção:Esfera:

20KQ - Captação de Acervos Bibliográficos e Documentais

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Bem cultural captadoProduto:

Captar acervos bibliográficos, documentais, sonoros/visuais e outros de caráter artístico e cultural, com o objetivo de manter atualizados os bens que compõem a memória do
Patrimônio Cultural, contribuindo para a valorização da pluralidade cultural brasileira e garantindo às gerações presentes e futuras o acesso ao conhecimento e às informações da
história e da cultura brasileiras.

Descrição
Captação, por meio da "Lei do Depósito Legal", de material publicado em qualquer formato ou suporte; aquisição de obras estrangeiras e de acervos documentais representativos de
períodos e movimentos históricos, culturais e literários e fomento ao intercâmbio de publicações no Brasil e no exterior.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
42201 - Fundação Casa de Rui Barbosa

42202 - Fundação Biblioteca Nacional - BN

Base Legal da Ação
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Lei No 10.994, de 14 de Dezembro de 2004, Lei Nº 12.192, de 14 de Janeiro de 2010, art 215 e 216, Constituição Federal e Decreto 99603 de 1990.

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 13 - Cultura 392 - Difusão CulturalSubfunção:Esfera:

20KR - Instalação e Modernização de Bibliotecas Públicas

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Biblioteca instalada/modernizadaProduto:

Construir, implantar e modernizar Bibliotecas Públicas em municípios brasileiros, possibilitando o acesso da população à informação e ao
conhecimento e o seu enriquecimento intelectual, zerando o número de municípios sem biblioteca pública, apoiando e dinamizando as ações desenvolvidas pelas Bibliotecas
Públicas já existentes  fazendo com que funcionem como centros geradores de cultura que facilitem o acesso da população à informação e ao conhecimento.

Descrição
Identificação e instalação de espaços Públicos Municipais, Estaduais ou de entidade privada, que apresentem condições adequadas para a instalação ou funcionamento de
Bibliotecas Públicas, de modo a compor ou recompor e modernizar seus espaços físicos, acervos bibliográficos, equipamentos e mobiliários.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

0015 - No Estado do Pará

0021 - No Estado do Maranhão

0023 - No Estado do Ceará

0024 - No Estado do Rio Grande do Norte

0029 - No Estado da Bahia

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

0035 - No Estado de São Paulo

0053 - No Distrito Federal

0056 - Irecê - BA

0058 - Rocinha - Rio de Janeiro - RJ

0062 - Macapá - AP

0064 - Moraújo - CE

0066 - Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves - No Estado do Pará

0070 - Arquivo Público - Teresina - PI

0072 - Projeto de Acessibilidade para Portadores de Necessidades Especiais- Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves - Belém - PA

0074 - Biblioteca Pública Municipal Lomba do Pinheiro - Porto Alegre - RS

0076 - Alto do morro de São Carlos - Rio de Janeiro - RJ

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
42202 - Fundação Biblioteca Nacional - BN

42902 - Fundo Nacional de Cultura

Arts. 215 e 216, Constituição Federal; Lei 8.313/1991; Decreto 1.494/1995.
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 13 - Cultura 392 - Difusão CulturalSubfunção:Esfera:

20KS - Promoção e Intercâmbio de Eventos Culturais na Área do Livro e da Leitura

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Participação em feiras nacionais e internacionais, conferências, congressos e seminários, além da realização de exposições e eventos voltados para a área do livro e da leitura.

unidadeUnidade de Medida:Evento realizadoProduto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: Coordenação-Geral do Livro e LeituraUO: 42202 - Fundação Biblioteca Nacional - BN
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Promover o livro, a leitura e o patrimônio bibliográfico, arquivístico e documental nacional, por meio da realização, apoio e/ou participação de artistas, produtores, técnicos, escritores
e estudiosos e servidores em eventos culturais no País e no exterior, possibilitando a difusão e a socialização de conhecimentos e de experiências, visando divulgar a literatura e os
autores, contribuir para o estímulo do hábito da leitura além de favorecer a difusão do patrimônio bibliográfico, arquivístico e documental brasileiro para a sociedade em geral.

Descrição
Realização e/ou apoio a festivais, exposições, cursos, palestras, feiras nacionais e internacionais, mostras, concursos, dentre outros, bem como participação de produtores, artistas,
escritores e técnicos da área cultural e de servidores da Instituição em eventos no País e no exterior.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Contratar serviços de terceiros e/ou implementar diretamente, com a utilização de recursos humanos e materiais existentes na própria instituição, a promoção de eventos na área do
livro, da leitura e do patrimônio bibliográfico, arquivístico e documental, a partir de um planejamento prévio desses eventos, da identificação das demandas e/ou dos problemas a
serem solucionados; conceder passagens e/ou diárias, no caso da participação de produtores, artistas, técnicos e servidores em eventos no País e no exterior (intercâmbio cultural).
A FBN promove, anualmente, em âmbito nacional, evento voltado para premiação de programas e projetos de incentivo e divulgação da leitura no País, obedecendo às seguintes
etapas: divulgar o concurso por meio de imprensa falada e escrita; levantar, reconhecer e mapear regionalmente os programas apresentados para identificar as suas diferentes
formas e contextualização; premiar os vencedores e publicar todas as resenhas oriundas dos trabalhos inscritos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Constituição Federal arts. 215 e 216; Decreto 99.603, de 13/10/1990; Decreto 520, de 13/05/92; Portaria Interministerial 303, de 31/08/99.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 392 - Difusão CulturalSubfunção:Esfera:

20KT - Pesquisas Socioeconômicas na Área do Livro e Leitura

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Pesquisa socioeconômica realizada.

unidadeUnidade de Medida:Pesquisa realizadaProduto:

Especificação do Produto

Possibilitar o entendimento de aspectos socioeconômicos para implementação de políticas públicas e ações na área de livro e leitura de forma a garantir maior efetividade dessas
políticas.

Descrição
Contratação e realização de pesquisas orientadas a investigar ações e iniciativas que contemplem os 4 eixos do Plano Nacional de Livro e Leitura a serem realizadas por
consultores autônomos e institutos de pesquisa de referência no Brasil.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A ação proposta será executada prioritariamente por meio de seleção pública para a qual deverão ser observados critérios de técnica e custos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Constituição Federal, artigos 215 e 216.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral do Livro e LeituraUO: 42202 - Fundação Biblioteca Nacional - BN

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSubfunção:Esfera:

20KU - Implantação de Equipamentos Culturais da Cultura Afro-Brasileira

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Equipamento cultural implantado por meio da construção, adequação e modernização de espaços e/ou aquisição de bens permanentes voltados para a valorização e divulgação da
cultura afro-brasileira.

%Unidade de Medida:Equipamento implantadoProduto:

Especificação do Produto

Finalidade

Unidade Responsável: Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura NegraUO: 42203 - Fundação Cultural Palmares
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Promover e incentivar a implantação de equipamentos culturais voltados para valorização, divulgação e preservação da cultura negra.

Descrição
Implantação do Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra, em Brasília, por meio de infraestrutura material  e logística. Construção, adequação e modernização
de espaços voltados para a valorização e divulgação da cultura afro-brasileira.  Aquisição de equipamentos e outros insumos necessários para implantação de espaços da cultura
negra.  Cobertura de despesas com deslocamento de servidores e de colaboradores.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

De modo direto, por meio de contratação de serviços de terceiros e de processos licitatórios; de forma descentralizada, por meio da realização de convênios, acordos, ajustes ou
similares com órgãos e entidades do Governo, nos níveis federal, estadual, municipal, com associações sem fins lucrativos, cooperativas locais e organizações não-governamentais.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Arts. 215 e 216. da Constituição Federal; Decreto n. 6.853, de 15/05/2009, Decreto nº 6170 de 25/07/2007, Portaria Interministerial nº 127, de 29/05/2008.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 392 - Difusão CulturalSubfunção:Esfera:

20KV - Fomento à Difusão e Pesquisas sobre Cultura e Patrimônio Afro-Brasileiro

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Pesquisas apoiadas sobre o mapeamento de tradições e patrimônio afro-brasileiro, condições sócio-culturais da população negra, com posterior difusão por meio de publicações e
utilização dos dados consolidados para políticas públicas voltadas para a população afro-brasileira

unidadeUnidade de Medida:Pesquisa apoiadaProduto:

Especificação do Produto

Realizar pesquisas, estudos e levantamentos sobre cultura e patrimônio afro-brasileiro e promover a difusão da memória e da produção cultural afro-brasileira, visando incentivar o
fortalecimento da identidade e da cidadania.

Descrição
Realização de pesquisas, estudos e levantamentos em parceria com órgãos públicos e privados sobre cultura afro-brasileira e patrimônio transversalizada por gênero, religião, etnia,
cor/raça e/ou educação da população brasileira. Intercâmbios com pesquisadores e instituições nacionais e  internacionais voltados para a cultura negra. Pesquisas com a
população negra sobre suas condições socio-culturais e políticas voltadas à elaboração e implementação de políticas públicas para superação da desigualdade racial; Difusão dos
resultados de pesquisas, levantamentos;  apoio a publicações, seminários e intercâmbio com o continente africano e a diáspora Pan-Africana. Editais e premiações voltados para a
pesquisa e/ou projetos de difusão da cultura negra. Tratamento, modernização, digitalização  e atualização do acervo do Centro Nacional  de Informação e Referência da Cultura
Negra, com o objetivo de sistematizar as informações oriundas dos núcleos regionais, das entidades nacionais e internacionais de pesquisa, das universidades nacionais e
estrangeiras, dos museus e das bibliotecas nacionais e internacionais que tenham como tema a cultura afrobrasileira e a disponibilização destas para a sociedade. Cobertura de
despesas com deslocamento de servidores e de colaboradores.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Pela utilização de recursos humanos e materiais existentes na própria instituição e/ou por meio de convênios e/ou contratos, em parceria com órgãos do Governo nos níveis federal,
estadual, municipal, com associações sem fins lucrativos, cooperativas locais e organizações não-governamentais, principalmente com universidades e centros de pesquisa
nacionais e internacionais.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Arts. 215 e 216. Constituição Federal; Lei 7.668 e Decreto nº 6.853, de 15 de maio de 2009; Lei  nº 10.639, de 9  de janeiro de 2003, Decreto nº 6170 de 25/07/2007, Portaria
Interministerial nº 127, de 29/05/2008.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura NegraUO: 42203 - Fundação Cultural Palmares

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 392 - Difusão CulturalSubfunção:Esfera:

20KW - Proteção e Promoção das Comunidades Quilombolas e de Terreiros

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Comunidade atendidaProduto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável:UO: 42101 - Ministério da Cultura
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Descrição

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Localizador (es)
0001 - Nacional

0029 - No Estado da Bahia

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

0060 - São Luís - MA

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSubfunção:Esfera:

20KX - Identificação e Reconhecimento de Bens como Patrimônio Cultural Brasileiro

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Estudos e pesquisas realizados de interesse do Patrimônio Cultural.

unidadeUnidade de Medida:Estudo e pesquisa realizadosProduto:

Especificação do Produto

Realizar, promover, fomentar, orientar e difundir ações de identificação e reconhecimento de bens culturais como patrimônio cultural brasileiro.

Descrição
Realização de inventários, mapeamentos, dossiês, cadastros, catalogação, arrolamentos, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento com vistas à identificação bens
culturais e aplicação de instrumentos de reconhecimento como patrimônio cultural brasileiro; orientação e apoio técnico para a proposição e o desenvolvimento de ações de
identificação e reconhecimento, assim como o acompanhamento destas; sistematização e publicação, em diferentes mídias e suportes, das informações e conhecimentos
resultantes das pesquisas realizadas no âmbito dos processos de identificação e reconhecimento; tratamento técnico da documentação referente aos processos de identificação e
reconhecimento (incluindo edição, reprodução e compressão de vídeos; digitalização de documentos; conversão de mídia; transcrição e degravação, entre outros); organização e
realização de encontros, reuniões, audiências públicas e outras formas de articulação e mobilização, possibilitando o compartilhamento de informações, a troca de experiências, a
realização de ações educativas, a cooperação interinstitucional e a participação pública em todas as etapas do processo; orientação e apoio técnico para a elaboração e
organização de documentação, com vistas à submissão de candidaturas aos organismos internacionais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Implementar pela própria Unidade Orçamentária (utilização de recursos humanos e materiais existentes na própria instituição), a análise dos processos de pedidos de acautelamento
quanto ao reconhecimento ou não do mérito e do valor cultural para integrar o patrimônio brasileiro. Nesta etapa, poderão ser contratados serviços de terceiros para levantamentos
cadastrais e históricos e pareceres de consultores e especialistas. A partir da avaliação técnica positiva, encaminhar o processo para tombamento pelo Conselho Consultivo do
IPHAN e homologação pelo Ministério da Cultura. Contratar serviços de terceiros, por meio de procedimentos licitatórios, celebrar convênios, acordos, ajustes ou similares com
órgãos em entidades da administração pública federal (universidades, fundações de pesquisa, etc), estados, municípios e/ou instituições privadas sem fins lucrativos e empresas
estatais, em caráter de parceria ou não, quer envolvendo recursos f inanceiros, materiais, humanos, quer apoio logístico ou participação técnica;, e/ou implementar, a própria
Unidade orçamentária (utilização de recursos humanos e materiais existentes na própria instituição).

Localizador (es)
0001 - Nacional

0032 - No Estado do Espírito Santo

Arts. 215 e 216, Constituição Federal; Decreto 2.807/1998, Decreto nº 25 / 1937.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico NacionalUO: 42204 - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSubfunção:Esfera:

20KY - Fortalecimento Institucional e Articulação para a Política Nacional de Patrimônio Cultural

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade
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Apoio nas áreas de desenvolvimento de marcos regulatórios, pesquisa aplicada, implantação de sistemas e redes, fomento, entre outros.

unidadeUnidade de Medida:Apoio realizadoProduto:

Especificação do Produto

Implementar ações que visem o fortalecimento das instituições ligadas à preservação do patrimônio cultural  com base na política nacional para a área e que visem o aumento de
eficiência, eficácia e efetividade das ações finalísticas desenvolvidas.

Descrição
Avaliação de programas e políticas nacionais voltadas à preservação do patrimônio cultural; realização de eventos regionais, nacionais e internacionais voltados para o
fortalecimento institucional; realização de ações de planejamento estratégico e modernização dos agentes do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural; apoio ao desenvolvimento de
marcos regulatórios necessários à gestão plena do patrimônio cultural; apoio à pesquisa aplicada para o desenvolvimento de instrumentos de gestão; promoção da imagem
institucional dos agentes do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural; apoio à implantação de sistemas e redes local, regional e nacional voltadas para o conhecimento e gestão do
patrimônio cultural;  implementação de sistemas informacionais que permitam uma gestão integrada do patrimônio cultural no Iphan e nas três esferas de governo;  aquisição de
infraestrutura informacional e física para atender às necessidades de gerenciamento de bases de dados, recuperação e disponibilização à sociedade de suas informações; aquisição
de equipamentos, livros ou qualquer material permanente que facilite e aperfeiçoe o trabalho dos servidores e colaboradores dentro das instituições gestoras do Patrimônio Cultural
nas esferas municipal, estadual e federal; constituir e ampliar coleções bibliográficas, arquivísticas e museológicas, acervo histórico, documental arquivístico, registros fotográficos,
cinematográficos, cartográficos e videográficos, desde que garantido o acesso público; promoção de ações de mobilização da sociedade civil organizada, por meio de edital ou
concurso de projeto, para a realização de atividades finalísticas relacionadas a gestão do patrimônio cultural; realização de ações voltadas para formação e capacitação em
preservação e gestão para agentes governamentais e da sociedade civil; apoio e fomento à pesquisa incluindo concessão de bolsas de estudo e outras despesas pertinentes à
capacitação de bolsistas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Contratar serviços de terceiros e/ou implementar diretamente, com a utilização de recursos humanos e materiais existente na própria instituição, promover eventos na área do
patrimônio cultural, a partir de um planejamento prévio desses eventos, da identificação das demandas e/ou dos problemas a serem solucionados; conceder passagens e/ou diárias
no caso da participação de produtores, artistas, técnicos, e servidores no país e no exterior (intercâmbio cultural).  Ações oriundas de demandas externas: Receber projetos oriundos
de entidades federais, estados, municípios e instituições privadas sem fins lucrativos; avaliar e aprovar os projetos apresentados pelas áreas técnicas responsáveis; realizar
convênios, acordos, ajustes ou similares com os autores de projetos aprovados. Ações de iniciativa da própria instituição: Celebrar convênios, acordos, ajustes ou similares com
órgãos e entidades da administração pública federal (universidades, fundações de pesquisa, etc), estados, municípios e/ou instituições privadas sem fins lucrativos para a realização
de projetos elaborados pela própria instituição, em caráter de parceria ou não, quer envolvendo recursos  financeiros, materiais e humanos, apoio logístico ou participação técnica.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Arts. 215 e 216 da Constituição Federal.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico NacionalUO: 42204 - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 392 - Difusão CulturalSubfunção:Esfera:

20L2 - Promoção, Valorização e Fortalecimento das Culturas Populares e Tradicionais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Ações, iniciativas, práticas, experiências ou projetos culturais que promovam, reconheçam, fortaleçam e valorizem a diversidade cultural do país por meio da promoção e difusão das
culturas populares e tradicionais.

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Promover, reconhecer, fortalecer e valorizar a diversidade cultural do país por meio de ações de promoção e difusão das culturas populares e tradicionais.

Descrição
Apoio ao desenvolvimento de projetos culturais de natureza integrada direcionados às manifestações culturais populares e tradicionais, com ênfase nos grupos e redes de
expressões culturais afrobrasileiras e indígenas; aporte financeiro e técnico, prevendo a realização de oficinas, mostras, encontros, festivais, festejos populares e tradicionais,
formação de arte educadores; ampliação do acesso às fontes de cultura; promoção da inclusão digital; fomento à criação de mídias impressas e virtuais, locais, regionais e nacionais
que veiculem conteúdos acerca das culturas populares e tradicionais; qualificação dos atores das culturas populares e tradicionais nas mais diversas áreas de abrangência cultural;
difusão de atividades relacionadas às culturas populares e tradicionais; concessão de bolsas, prêmios e títulos para atores das culturas populares e tradicionais; estudos, pesquisas
e mapeamento georreferenciado relacionados às culturas populares e tradicionais; realização de intercâmbio, trocas interculturais, dentre outros; proteção dos direiros autorais
coletivos e conhecimentos tradicionais associados.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

De modo direto, por meio de contratação de serviços de terceiros e de processos licitatórios ou de editais públicos para concessão de prêmios (a pessoas físicas ou a pessoas
jurídicas de direito público e/ou privado)
De forma descentralizada, por meio da realização de convênios, acordos, ajustes ou similares com órgãos e entidades do Governo, nos níveis federal, estadual, municipal, com

Unidade Responsável: Secretaria de Cidadania CulturalUO: 42101 - Ministério da Cultura
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associações sem fins lucrativos, cooperativas locais e organizações não governamentais. Os projetos serão implementados a partir de um processo de adesão e/ou por meio de
edital público, seguindo critérios de avaliação e implementação, e indicando o montante de recursos a ser transferido.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0016 - No Estado do Amapá

0023 - No Estado do Ceará

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

0043 - No Estado do Rio Grande do Sul

0058 - Ponta Porã - MS

Arts 215, 216 e 231 da Constituição Nacional; Lei nº 9.610, de 09 fevereiro de 1998; Decreto nº 5.761, de 27 de abril de 2006; Convenção sobre a Proteção e a Promoção da
Diversidade das Expressões Culturais - UNESCO (ratificada pela Câmara Federal em novembro de 2006 e pelo Senado brasileiro, em dezembro do mesmo ano); Decreto nº 3.551,
de 4 de agosto de
2000; Convenção para a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial, de 2003; Decreto Nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007; Decreto 6.835, de 30/04/2009. Convenção nº169 da
Organização Internacional do Trabalho (OIT 1989), Declaração das Nações Unidas sobreo Direito dos Povos Indígenas (ONU 2007) e Convenção da Diversidade Biológica. Medida
provisória 2186-16 de 23 de agosto de 2001. Lei 6001, de 1973 (Estatuto do índio).

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 392 - Difusão CulturalSubfunção:Esfera:

20L3 - Promoção das Condições de Acesso à Cultura

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Ações, iniciativas, práticas, experiências ou projetos culturais que colaborem para o desenvolvimento de um programa que organize e articule as condições de promoção do acesso
à cultura, considerando suas prerrogativas conceituais e os critérios e parâmetros técnico-metodológicos.

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Desenvolver um programa que organize e articule as condições de promoção do acesso à cultura, considerando suas prerrogativas conceituais e os critérios e parâmetros técnico-
metodológicos, e que garanta sua implementação em todo o território nacional.

Descrição
Realização de estudos e pesquisas para a elaboração de critérios e parâmetros das condições de promoção do acesso a cultura. Articulação da adesão dos entes federados e
instituições da sociedade civil para aplicação, nas iniciativas e espaços culturais, de protocolos de acesso, acesssibilidade e sustentabilidade, em âmbito local e regional,
considerando as especificidades culturais e ambientais. Definição de indicadores e implementação de sistema de monitoramento dos resultados e impactos do programa.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

De modo direto, por meio de contratação de serviços de terceiros e de processos licitatórios ou de editais públicos para concessão de prêmios (a pessoas físicas ou a pessoas
jurídicas de direito público e/ou privado)
De forma descentralizada, por meio da realização de convênios, acordos, ajustes ou similares com órgãos e entidades do Governo, nos níveis federal, estadual, municipal, com
associações sem fins lucrativos, cooperativas locais e organizações não governamentais. Os projetos serão implementados a partir de um processo de adesão e/ou por meio de
edital público, seguindo critérios de avaliação e implementação, e indicando o montante de recursos a ser transferido.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Arts 215 e 216 da Constituição Nacional; Lei nº 9.610, de 09 fevereiro de 1998; Decreto nº 5.761, de 27 de abril de 2006; Convenção sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade
das Expressões Culturais - UNESCO (ratificada pela Câmara Federal em novembro de 2006 e pelo Senado brasileiro, em dezembro do mesmo ano); Decreto nº 3.551; Convenção
para a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial, de 2003. Povos e Comunidades Tradicionais: Decreto Nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007.Convenção 169 da OIT Organização
Internacional do Trabalho e a Convenção Sobre Diversidade Biológica, de 4 de agosto de 2000; Convenção para a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial, de 2003; Decreto Nº
6.040, de 7 de fevereiro de 2007.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Cidadania CulturalUO: 42101 - Ministério da Cultura

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 392 - Difusão CulturalSubfunção:Esfera:

20O3 - Fomento e Apoio às Conferências de Cultura

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Realização de Pré-conferências setoriais e Conferências de Cultura nos municípios, estados, Distrito Federal e Nacional.

unidadeUnidade de Medida:Conferência realizadaProduto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: Secretaria de Articulação InstitucionalUO: 42101 - Ministério da Cultura

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 21



Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Apoiar a realização de Pré-Conferências e Conferências de Cultura e fazer o acompanhamento da implementação das suas resoluções.

Descrição
Essa despesa compreende o fomento e apoio à realização de pré-conferências setoriais e conferências de cultura municipais, estaduais, distrital e nacional, bem como o
acompanhamento, no território nacional, da implementação das resoluções aprovadas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Os recursos orçamentários serão aplicados no nível nacional, de modo direto ou por meio de contratação de serviços de terceiros;  de forma descentralizada, por meio de convênios,
acordos, ajustes ou similares com órgãos e entidades do Governo (federal, estadual e municipal), associações sem fins lucrativos, organizações não governamentais, OSCIP’s,
dentre outros.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 12.343, de 02 de Dezembro de 2010 (Institui o Plano Nacional de Cultura - PNC): Art. 3º, inciso IX;Art. 14 e anexo.
Decreto nº 5.520, de 24 de agosto de 2005, alterado pelo Decreto nº 6.973/2009: Institui o Sistema Federal de Cultura- SFC.
Portaria nº 28 de, 19 de março de 2010 (publica o Regimento Interno do Conselho Nacional de Política Cultural).
Portaria nº 123, de 13 de dezembro de 2011 (publica as metas do PNC).

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 392 - Difusão CulturalSubfunção:Esfera:

20O4 - Temporadas Culturais Internacionais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Apoio e patrocínio a realização de eventos internacionais na área da cultura.

unidadeUnidade de Medida:Evento realizadoProduto:

Especificação do Produto

Apoiar ações, programas e projetos de intercâmbio e divulgação da cultura brasileira no exterior e de outros países no Brasil

Descrição
Promoção da cultura brasileira no exterior e inserção da produção cultural do Brasil no mercado internacional, a partir da realização de propostas e ações nas mais diversas áreas da
cultura como exposições, concertos, espetáculos de teatro e dança, colóquios literários e científicos, mostras de cinema,apresentações de cultura popular, etc.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Os recursos orçamentários serão aplicados no nível nacional e também no exterior, de modo direto ou por meio de contratação de serviços de terceiros e/ou de processos
licitatórios; de forma descentralizada, por meio de realização de convênios, acordos, ajustes ou similares com órgãos e entidades do Governo (federal, estadual e municipal),
associações sem fins lucrativos, cooperativas locais, organizações não governamentais, dentre outros.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Arts. 215 e 216 da Constituição Federal
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Diretoria de Relações InternacionaisUO: 42101 - Ministério da Cultura

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 392 - Difusão CulturalSubfunção:Esfera:

20QK - Instalação e Modernização de Equipamentos e Espaços Culturais

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Espaço cultural implantado/modernizadoProduto:

Implantar e modernizar equipamentos e espaços culturais, permanentes ou provisórios, por meio da disponibilização de infra-estruturas física, técnica e operacional necessárias à
realização de suas atividades, culturais ou de formação, no intuito de proporcionar ambientes adequados, ampliando a oferta desses espaços, o barateamento dos custos de

Finalidade

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 22



Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

produção, bem como o acesso da comunidade à produção, fruição, difusão e intercâmbio dos bens e dos serviços culturais, preferencialmente em áreas de alta vulnerabilidade
social das cidades brasileiras.

Descrição
Construção, ampliação, reforma, inclusive acessibilidade, adaptação, aquisição de equipamentos e material permanente, infra-estrutura de iluminação, sonorização, climatização,
sinalização, segurança, bem como o apoio a projetos caracterizados como espaços itinerantes de difusão de arte e cultura, dentre outros.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0011 - No Estado de Rondônia

0012 - No Estado do Acre

0017 - No Estado do Tocantins

0026 - No Estado de Pernambuco

0029 - No Estado da Bahia

0031 - No Estado de Minas Gerais

0035 - No Estado de São Paulo

0041 - No Estado do Paraná

0043 - No Estado do Rio Grande do Sul

0051 - No Estado de Mato Grosso

0052 - No Estado de Goiás

0053 - No Distrito Federal

0054 - No Estado de Mato Grosso do Sul

0058 - Mitra Diocesana de Macapá - Paróquia São Pio de Pietrelcina e Bem Aventurado Luiz Monza - Santana - AP

0060 - Fundação Darcy Vargas - Rio de Janeiro - RJ

0062 - Centro Cultural Dercy Gonçalves - Rio de Janeiro - RJ

0064 - Salvador - BA

0068 - Centro Público de Cultura de Areia Branca - Areia Branca - RN

0070 - Reforma do Teatro Lauro Monte Filho - Mossoró - RN

0072 - Secretaria de Cultura - No Estado de Pernambuco

0074 - Nilópolis - RJ

0076 - Machado - MG

0080 - Queimados - RJ

0082 - Theatro Treze de Maio - Santa Maria - RS

0084 - São Bernardo do Campo - SP

0086 - Buritis - RO

0088 - Cerejeiras - RO

0090 - Borá - SP

0092 - Diadema - SP

0094 - Barra dos Coqueiros - SE

0100 - Presidente Alves - SP

0102 - Espaço Cultural Maria Madalena de Santana Sena - Itapecerica da Serra - SP

0104 - Moji Mirim - SP

0108 - Osório - RS

0110 - Centro Cultural Professor Jair Nunes Macuco – Centro - Carmo - RJ

0112 - Canaã dos Carajás - PA

0114 - Conceição do Araguaia - PA

0116 - Santa Isabel do Pará - PA

0120 - Construção de Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (CUCA) - Fortaleza - CE
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0126 - Igarapé - MG

0128 - Construção do Conservatório Municipal de Música - Três Pontas - MG

0130 - Duas Barras - RJ

0132 - Resende - RJ

0134 - Teresópolis - RJ

0136 - Reforma do Teatro Municipal - Batatais - SP

0138 - Jandira - SP

0144 - Trindade - GO

0148 - Vicente Dutra - RS

0152 - Em Municípios do Estado da Bahia

0154 - Rio de Janeiro - RJ

0156 - Abaetetuba - PA

0158 - Recife - PE

0160 - Patos - PB

0164 - Porto Murtinho - MS

0166 - Igarassu - PE

0168 - Mirassol - SP

0170 - Em Municípios do Estado de Pernambuco

0172 - São Paulo - SP

0178 - Implementação do Centro Cultural de Ceilândia - No Distrito Federal

0184 - Ceilândia - No Distrito Federal

0186 - Construção de Casa da Cultura em Municípios - No Estado do Paraná

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
42101 - Ministério da Cultura

42902 - Fundo Nacional de Cultura

arts. 215 e 216, Constituição Federal; Lei 8.313/1991; Decreto 1.494/1995.
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 13 - Cultura 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

20SO - Administração das Atividades do Fundo Setorial do Audiovisual - Lei nº 11.437, de 2006

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Análise da viabilidade de Projetos de Obras Audiovisuais apresentadas para obtenção de recursos financeiros do Fundo Setorial do Audiovisual.

unidadeUnidade de Medida:Projeto analisadoProduto:

Especificação do Produto

Custear  despesas operacionais, de planejamento, prospecção, análise e estruturação de operações, contratação, aplicação de recursos, acompanhamento de operações
contratadas e divulgação de resultados, necessários à implantação e manutenção das atividades do Fundo Setorial do Audiovisual – FSA.

Descrição
Despesas de coordenação e manutenção das atividades que dão suporte ao desenvolvimento das ações finalísticas do FSA: elaboração de editais de seleção e análises para
avaliação de projetos; despesas com contrato de agentes financeiros; pagamento de publicações no Diário Oficial da União e demais despesas necessárias à administração do
Fundo Setorial do Audiovisual.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Contratar serviços de terceiros mediante processo licitatório para execução das despesas oriundas do desenvolvimento das atividades relativas ao Fundo Setorial do Audiovisual
(avaliação dos projetos apresentados, passagens e diárias, dentre outros).

Localizador (es)

Unidade Responsável: Superintendência de Desenvolvimento EconômicoUO: 42902 - Fundo Nacional de Cultura
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0001 - Nacional

Lei nº 11.437, de 28 de dezembro de 2006, e Decreto nº 6.299, de 12 de dezembro de 2007.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 422 - Direitos Individuais, Coletivos e DifusosSubfunção:Esfera:

2639 - Registro de Obras Intelectuais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Traslado de registro expedido com a caracterização da obra e do autor.

unidadeUnidade de Medida:Direito autoral registradoProduto:

Especificação do Produto

Promover o registro dos direitos do autor, estabelecidos em lei, e preservar o respeito ao criador intelectual.

Descrição
Concessão de traslado de registro para textos de obras literárias, artísticas ou científicas; realização de todo o processo de difusão da importância do registro das obras culturais,
mediante propaganda e publicidade, impressão de material informativo, realização de eventos, treinamento de recursos humanos etc.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Por meio de ações de acolhimento, registro e guarda de obras encaminhadas aos Escritórios de Direitos Autorais da Fundação Biblioteca Nacional.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei 9.610, de 1998.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Centro de Processos TécnicosUO: 42202 - Fundação Biblioteca Nacional - BN

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 392 - Difusão CulturalSubfunção:Esfera:

2650 - Funcionamento de Bibliotecas da União

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Bibliotecas da União em adequada e plena condições de funcionamento operacional e administrativo.

unidadeUnidade de Medida:Público atendidoProduto:

Especificação do Produto

Facultar o pleno acesso do público às instalações físicas e aos serviços das bibliotecas da União, mediante garantia de condições adequadas de funcionamento e da integridade
física do patrimônio edificado e dos bens que compõem seus acervos de memória.

Descrição
Manutenção física do prédio e do acervo, abrangendo segurança/vigilância; limpeza/conservação; manutenção de elevadores, ar-condicionado, máquinas e equipamentos,
impostos, serviços de utilidade pública, dentre outras; material de consumo e expediente e serviços de atendimento ao público.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Pela utilização de recursos humanos e materiais existentes na própria instituição ou pela contratação de serviços de terceiros visando à manutenção física do prédio e do acervo,
serviços de vigilância e limpeza, aquisição e manutenção de equipamentos, serviços públicos, taxas e impostos, manutenção preventiva e corretiva de elevadores, sistema de
refrigeração, iluminação, manutenção e atualização de espaços de exposições e reservas técnicas, manutenção de atividades educativas, culturais e de difusão dos espaços
culturais, atendimento ao público, material de expediente e demais despesas características da manutenção administrativa para seu adequado funcionamento.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Planejamento e AdministraçãoUO: 42202 - Fundação Biblioteca Nacional - BN
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Arts. 215 e 216, Constituição Federal; Decreto 99.603/1990; Decreto 520/92.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSubfunção:Esfera:

2651 - Funcionamento de Museus da União

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Público atendidoProduto:

Manter a guarda, a manutenção e a preservação dos museus e outros espaços culturais da União voltados para a preservação da memória nacional em padrões técnicos e
operacionais satisfatórios, de modo a garantir a atratividade e a acessibilidade de público, contribuindo para sua sustentabilidade.

Descrição
Manutenção física do prédio; serviços de vigilância e limpeza; aquisição e manutenção de equipamentos, serviços públicos, taxas e impostos; manutenção preventiva e corretiva de
elevadores, sistema de refrigeração, iluminação; manutenção e atualização de espaços de exposições e reservas técnicas; atendimento ao público; material de expediente e demais
despesas características da manutenção administrativa para o funcionamento dos Museus e outros Espaços Culturais da União voltados para a preservação da memória nacional.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
42201 - Fundação Casa de Rui Barbosa

42207 - Instituto Brasileiro de Museus

arts. 215 e 216, Constituição Federal; Lei 8.313/1991; Decreto 1.494/1995
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 13 - Cultura 125 - Normatização e FiscalizaçãoSubfunção:Esfera:

2652 - Normatização, Fiscalização e Monitoramento do Patrimônio Cultural Brasileiro

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Monitoramento, acompanhamento e fiscalização da dinâmica dos bens culturais registrados, entre outros.

unidadeUnidade de Medida:Acompanhamento realizadoProduto:

Especificação do Produto

Normatizar, fiscalizar e monitorar o Patrimônio Cultural Brasileiro, visando assegurar a integridade e a continuidade dos bens e processos a ele inerentes, assim como orientar,
apoiar, mobilizar e articular entes e instituições da sociedade civil, de modo a favorecer a preservação dos bens que o constituem.

Descrição
Desenvolvimento de atividades de vistoria, fiscalização, autorização e licenciamento, desapropriação, e controle da circulação dos bens culturais protegidos, exercendo o poder de
polícia; desenvolvimento de atividades de orientação e apoio técnicos, informação, mobilização e articulação direcionadas a entidades, instituições e sociedade civil, com vistas ao
necessário envolvimento e participação da mesma no acautelamento, na proteção e na salvaguarda do Patrimônio Cultural Brasileiro; monitoramento e acompanhamento da
dinâmica dos bens culturais registrados, de modo a subsidiar a avaliação e revalidação do título de “Patrimônio Cultural do Brasil”, assim como para avaliar e produzir subsídios à
atuação institucional; monitoramento, controle, normatização e orientação técnica direcionada a bens e direitos inerentes aos processos de patrimonialização de bens culturais (tais
como direitos de imagem e de uso, propriedade intelectual individual e coletiva, conhecimentos tradicionais relacionados aos recursos genéticos, entre outros); participação em
processos de licenciamento ambiental, e demais procedimentos assemelhados, no que diz respeito à proteção e salvaguarda de bens culturais que integram o patrimônio cultural
brasileiro; elaboração, aperfeiçoamento e aplicação de normas, procedimentos e instrumentos voltados para a proteção, acautelamento e salvaguarda do patrimônio cultural
brasileiro, por meio de estudos, oficinas, reuniões, audiências técnicas, entre outros mecanismos assemelhados.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Contratar serviços de terceiros e/ou implementar a própria Unidade Orçamentária (utilização de recursos humanos e materiais existentes na própria instituição), a execução de
ações, mediante a elaboração de roteiros para fiscalização, processamento de vistorias in loco, notificação nos casos de irregularidades, processamento de embargos e promoção
de ações judiciais, caso necessário, com a participação do Ministério Público e da Polícia Federal.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico NacionalUO: 42204 - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
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arts. 215 e 216, Constituição Federal; Decreto 2.807/1998; Decreto 80.978/1977; Decreto-Lei 25/1937; Decreto 3.924/1961
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

2844 - Capacitação de Artistas, Técnicos e Produtores de Arte e Cultura

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Profissional capacitadoProduto:

Capacitar e requalificar artistas, produtores, técnicos, agentes e gestores culturais públicos e privados voltados para o desenvolvimento de atividades artísticas, técncas e de gestão
objetivando a formação profissional de modo a difundir, fortalecer e valorizar o processo produtivo, criando oportunidades de reconhecimento e desenvolvimento profissionais,
inserção no mercado de trabalho e geração de emprego e renda e melhores práticas de gestão cultural.

Descrição
Capacitação, treinamento e aperfeiçoamento profissional por meio da realização de cursos, palestras, oficinas, seminários, etc, inclusive por meio da concessão de bolsas de estudo
e de consultoria técnica.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
42205 - Fundação Nacional de Artes

Constituição Federal arts. 215 e 216; Lei 8.313, de 23/12/1991; Decreto 1.494, de 17/05/1995.
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 13 - Cultura 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

2964 - Formação, Capacitação e Qualificação de Agentes nos Diversos Segmentos do Audiovisual

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Artistas, técnicos e produtores  qualificados e requalificados para o desenvolvimento de suas atividades artísticas e culturais na área do audiovisual.

unidadeUnidade de Medida:Agente capacitadoProduto:

Especificação do Produto

Formar, capacitar e qualificar agentes nos diversos segmentos do audiovisual, objetivando a formação de profissional que venha a difundir, fortalecer e valorizar o processo
produtivo, criando oportunidades de reconhecimento e desenvolvimento profissionais,  inserção no mercado de trabalho e geração de emprego e renda.

Descrição
Treinamento e aperfeiçoamento profissional por meio da realização de cursos, palestras, workshops, oficinas, seminários, etc, bem como por meio da concessão de bolsas de
estudo, no âmbito dos diversos segmentos do audiovisual.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Descentralizada: - Ações oriundas de demandas externas: 1. Recebimento de projetos oriundos de entidades federais, estados, municípios e instituições privadas sem fins
lucrativos; 2. Avaliação e aprovação dos projetos apresentados  pelas áreas técnicas responsáveis; 3. Realização de convênios, acordos, ajustes ou similares com os autores de
projetos aprovados; - Ações de iniciativa da própria instituição: Celebração de convênios, acordos, ajustes ou similares com órgãos da administração pública federal (universidades,
fundações de pesquisa, etc), estados, municípios e/ou instituições privadas sem fins lucrativos para a realização de projetos elaborados pela própria instituição, em caráter de
parceria ou não, quer envolvendo recursos financeiros, materiais, recursos humanos, apoio logístico ou participação técnica.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0060 - Secretaria de Estado da Micro e Pequena Empresa e Economia Solidária do Distrito Federal (SMPES) - No Distrito Federal

Constituição Federal arts. 215 e 216; Lei 8.313, de 23/12/1991; Decreto 1.494, de 17/05/1995.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria do AudiovisualUO: 42101 - Ministério da Cultura
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10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 392 - Difusão CulturalSubfunção:Esfera:

2A96 - Assistência Jurídica às Comunidades Remanescentes de Quilombos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Comunidade remanescente de quilombo juridicamente assistida em ações judiciais e/ou aconselhamento jurídico sobre seus direitos e a capacitação dos operadores jurídicos
públicos para lidar adequadamente com esse atendimento.

unidadeUnidade de Medida:Comunidade assistidaProduto:

Especificação do Produto

Prestar assessoria jurídica às comunidades remanescentes de quilombos, conforme disposto no Decreto nº 4887, de 20/11/2003, para assegurar a integridade territorial e o
patrimônio cultural dessas comunidades, bem como organizar o atendimento coletivo aos seus integrantes.

Descrição
Intervenção em juízo e fora dele, em casos de turbação da posse, esbulho e outras ameaças à integridade territorial das comunidades remanescentes de quilombos, diretamente ou
por meio de convênios com entidades ou órgãos que prestem essa assistência; organização de serviços de atendimento às comunidades remanescentes de quilombos para
aconselhamento, apoio e mobilização de operadores de direito em questões que comprometam a sua sobrevivência e o seu desenvolvimento; formação de advogados da união,
procuradores federais, defensores públicos e profissionais da área jurídica pública na especificidade da área de atendimento jurídico; capacitação de representantes das
comunidades quilombolas em direitos de igualdade e cidadania; em cobertura de despesas processuais e com o deslocamento de servidores e colaboradores.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Por meio de ações de iniciativa da própria instituição e por celebração de convênios, contratos, acordos, termos de parceria, ajustes ou similares com órgãos e entidades da
administração pública e/ou instituições privadas.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Arts. 215 e 216 Constituição Federal;art. 68 da ADCT; Lei 7.668/1988 e Decreto nº 4887, de 20/11/2003, Decreto nº 6170 de 25/07/2007, Portaria Interministerial nº 127, de
29/05/2008 e as IN nº 49/2008/INCRA e Portaria nº 96/2008/FCP.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Fundação Cultural PalmaresUO: 42203 - Fundação Cultural Palmares

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 691 - Promoção ComercialSubfunção:Esfera:

2C80 - Capacitação de Empreendedores para o Fortalecimento da Economia Criativa

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Pessoas que concluírem e forem certificadas em cursos de capacitação em gestão e empreendedorismo no campo da economia criativa.

unidadeUnidade de Medida:Pessoa capacitadaProduto:

Especificação do Produto

Formar para as competências criativas, por meio de cursos para a qualificação de profissionais, empreendedores e gestores de empreendimentos criativos.

Descrição
Identificação de necessidades e elaboração de metodologias e conteúdos , bem como realização e apoio a cursos e eventos, presenciais ou à distância, bem como produção de
material didático e concessão de bolsas de estudo ou trabalho.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Contratação de empresas e profissionais especializados;  celebração de convênios, parcerias, acordos de cooperação técnica  e/ou financeira, com entes federados e organizações
nacionais e estrangeiras; concessão de prêmios e/ou o apoio financeiro a pessoas físicas, instituições públicas e privadas. Aquisição de obras, livros e outros materiais didáticos, e
equipamentos para distribuição gratuita. Custeio de despesas com deslocamento de servidores e de colaboradores.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Constituição Federal arts. 215 e 216; Lei 8.313, de 23 de dezembro de 1991; Decreto 5.761.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Ministério da CulturaUO: 42101 - Ministério da Cultura
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10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 691 - Promoção ComercialSubfunção:Esfera:

2C84 - Promoção de Negócios e Fomento a Empreendimentos e Empreendedores dos Setores Criativos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Empreendimento contemplado por serviços de consultoria e assessoria em gestão e elaboração de projetos voltados para a promoção de negócios dos setores criativos.

unidadeUnidade de Medida:Empreendimento apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Promover a sustentabilidade de empreendimentos criativos, com vistas a alavancar a produção, a distribuição/circulação, a comercialização e a fruição de bens e serviços, bem
como incentivar organizações da sociedade civil no desenvolvimento da sua gestão, fundamentada no associativismo e cooperativismo, para o fortalecimento de cadeias, redes e
arranjos produtivos.

Descrição
Realização e  viabilização da participação de empreendedores e empreendimentos criativos brasileiros em eventos de negócios nacionais e internacionais; consolidação de circuitos
e calendários, regionais e nacionais, voltados à divulgação e comercialização de produtos e serviços criativos; divulgação dos produtos e serviços criativos brasileiros no mercado
interno e externo; melhoria da infraestrutura de cadeias, arranjos e redes de criação, produção, distribuição, circulação, divulgação e comercialização, fruição de bens e serviços da
economia criativa;  fomento à consolidação implementação de pólos de setores criativos, para a geração de trabalho, emprego e renda, com fortalecimento dos micro e pequenos
empreendimentos criativos, inclusive com alavancagem da exportação de bens e serviços.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Contratação de empresas e profissionais especializados;  celebração de convênios, parcerias, acordos de cooperação técnica  e/ou financeira, com entes federados e organizações
nacionais e estrangeiras; concessão de prêmios e/ou o apoio financeiro a pessoas físicas, instituições públicas e privadas. Aquisição de obras, livros e outros materiais didáticos, e
equipamentos para distribuição gratuita. Custeio de despesas com deslocamento de servidores e de colaboradores.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0043 - No Estado do Rio Grande do Sul

Constituição Federal arts. 215 e 216; Lei 8.313, de 23 de dezembro de 1991; Decreto 5.761.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Ministério da CulturaUO: 42101 - Ministério da Cultura

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 123 - Administração FinanceiraSubfunção:Esfera:

2D07 - Administração do Financiamento a Empreendedores Culturais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Financiamento gerenciadoProduto:

Especificação do Produto

Assegurar a operacionalização e a administração dos empréstimos concedidos a empreendedores culturais feitos com recursos do Fundo Nacional de Cultura.

Descrição
O Ministério da Cultura efetua o pagamento ao agente financeiro da remuneração calculada sobre o volume financiado como taxa administrativa.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

O Fundo Nacional de Cultura paga ao agente financeiro credenciado pelo serviço de operacionalização dos financiamentos aos empreendedores culturais.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria-ExecutivaUO: 74912 - Recursos sob Supervisão do Fundo Nacional de Cultura
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Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991: Decreto no 5.761, de 27 de abril de 2006.

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

2D41 - Sistema Nacional de Cultura

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Sistema Nacional de Cultura coordenado e em funcionamento,  articulando, promovendo e acompanhando planos e ações setoriais e transversais que integrem a União, Estados,
Municípios e Sociedade Civil, em âmbito nacional, estadual e municipal

unidadeUnidade de Medida:Sistema mantidoProduto:

Especificação do Produto

Coordenar e manter em funcionamento o Sistema Nacional de Cultura, de modo a articular, promover e acompanhar planos e ações setoriais e transversais que integrem a União,
Estados, Municípios e Sociedade Civil, em âmbito nacional, estadual e municipal; e promover a Conferência Nacional de Cultura.

Descrição
Realização de ações diversas tais como: reuniões, nacionais, regionais, estaduais, meso ou micro-regionais com secretários e gestores de cultura estaduais, municipais e com a
sociedade civil representada em qualquer dos três níveis da federação; organização de conferências nacional, estadual e municipal, seminários, encontros da área cultura, em
âmbito nacional ou regional, bem como de segmentos específicos da área da cultura (a exemplo das áreas do patrimônio material e imaterial, do audiovisual, das artes cênicas, da
música, da produção literária etc), e entre estes e segmentos afins (meio ambiente, educação, indústria e comércio etc), associados a outras esferas públicas e privadas; realização
ou contratação de estudos, pesquisas e consultorias em segmentos específicos ou na integralidade do campo cultural necessários para subsidiar a implantação do Sistema ;
estruturar um método de acompanhamento dos compromissos, metas e ações pactuados pelos partícipes, quer em âmbito nacional, como regional ou setorial; formulação,
organização e manutenção de câmaras técnicas indispensáveis ao bom funcionamento e operacionalidade; organização e manutenção do Conselho Nacional de Política Cultural;
acompanhamento e manutenção dos Conselhos Setoriais que integrarão o Sistema Nacional de Cultura; estruturação de um serviço de acompanhamento e difusão  no âmbito do
Ministério da Cultura e do país; articulação e representação do Sistema, por sua integralidade, ou por setores específicos, em fóruns, encontros e reuniões de natureza técnica ou de
relacionamento intergovernamental de âmbito nacional.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

De modo direto ou por meio de contratação de serviços de terceiros e/ou de processos licitatórios; de forma descentralizada, por meio de realização de convênios, acordos, ajustes
ou similares com órgãos e entidades do Governo (federal, estadual e municipal); associações sem fins lucrativos, cooperativas locais, organizações não governamentais, dentre
outros.

Localizador (es)
0001 - Nacional

PEC nº 57 de 2003, CF/88 art 24, VII, VIII e IX §§ 1º, 2º, 3º e 4º e caput do art 215 e portaria 53 de 31 de março de 2004; Decreto 6.835, de 30/04/2009.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Articulação InstitucionalUO: 42101 - Ministério da Cultura

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 422 - Direitos Individuais, Coletivos e DifusosSubfunção:Esfera:

2D79 - Formulação e Gestão da Política de Direitos Intelectuais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Estabelecimento de diretrizes políticas do governo brasileiro para o matéria autoral nos fóruns internacionais, - como a discussão de novos tratados no âmbito da Organização
Mundial de Propriedade Intelectual e em outras arenas - quanto no âmbito interno, com o estabelecimento de novo marco legal, por intermédio da proposição do Ante-projeto de Lei
de Direito Autoral para o Congresso Nacional. Constituição e adequação de arranjo institucional que corresponda ao novo marco legal proposto, elaboração de planos e projetos a
partir das diretrizes políticas elaboradas.

unidadeUnidade de Medida:Política formuladaProduto:

Especificação do Produto

Assegurar o equilíbrio na relação entre criadores e investidores, garantindo o acesso do cidadão à cultura, com vistas à proteção e promoção da diversidade cultural do País.

Descrição
Revisão e elaboração de marcos legais de direitos autorais; promoção de atividades (campanhas educativas, publicações, seminários, congressos, conferências, encontros
nacionais e internacionais, estudos e pesquisas, etc) que contribuam para o aperfeiçoamento das políticas de Direito Autoral, para a difusão dos princípios e objetivos dos direitos do
autor e dos conexos, de novos modelos de negócios e formas alternativas de licenciamento; capacitação de profissionais que respondam a demandas da área de Direitos Autorais e
desenvolvimento de competências dos diversos atores do campo autoral; custeio de despesas com deslocamento de servidores e de colaboradores; contratação de consultoria,
pareceres técnicos e estudos acerca do tema; difusão e proteção das obras em domínio público e da memória do direito autoral brasileiro; promoção de medidas normativas e
mecanismos de resolução de conflitos em direito autoral; apoio a projetos de criação e aperfeiçoamento de associações de gestão coletiva de direitos autorais; apoio e promoção de
ações que assegurem o efetivo cumprimento das limitações e exceções aos Direitos Autorais e garantam o equilíbrio entre os ditames constitucionais de proteção aos direitos
autorais e de garantia ao pleno exercício dos direitos culturais e dos demais direitos fundamentais e pela promoção do desenvolvimento nacional; apoio e orientação às atividades
de registro de obras intelectuais protegidas por direitos autorais; e participação em negociações e demais atividades relacionadas com tratados e convenções internacionais sobre
Direitos do Autor e Direitos Conexos.”

Finalidade

Unidade Responsável: Secretaria-ExecutivaUO: 42101 - Ministério da Cultura

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 30



Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Pelo próprio órgão ou por meio de convênios, parcerias, acordos e instrumentos similares.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Constituição Federal, arts. 215 e 216; Lei nº 9.610, de 19.2.1998; Lei nº 6.533, de 24.5.1978; Decreto 6.835, de 30/04/2009.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 392 - Difusão CulturalSubfunção:Esfera:

2D82 - Funcionamento do Centro de Referência e Documentação do Semiárido

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Centro de Referência e Documentação do Semi-árido em funcionamento

% de manutençãoUnidade de Medida:Centro mantidoProduto:

Especificação do Produto

Disponibilizar para a sociedade civil, os estudos desenvolvidos sobre o semiárido, os trabalhos elaborados pelos diversos segmentos técnicos e científicos no sentido de criar uma
cultura de convivência com o meio e o fomento à pesquisa e à elaboração de propostas de ações que possam subsidiar a formulação de políticas públicas fundadas no
desenvolvimento sustentável.
O projeto apresenta como viés a proposta de integrar a rede de discussão e difusão das propostas governamentais e não governamentais para a convivência com o semiárido, de
propiciar a estudiosos do tema em todos os níveis, o acesso à informação, a patrocinar pesquisas e a divulgar a cultura regional nos seus diversos aspectos.

Descrição
Ação que decorre da conclusão do restauro do prédio onde se instalou a primeira sede do DNOCS (IOCS), atualmente o Centro de Referência do Semiárido. Visa promover o
DNOCS como lugar de produção de ciência no Brasil, valorizando as investigações acumuladas ao longo de quase um século nas diferentes áreas do saber (astronomia, botânica,
engenharia, geologia, hidrologia, etc) e a documentação produzida nessas intervenções. As suas linhas de atuação são: Definição da figura jurídica e do modelo de organização
institucional; Acervo histórico - conjunto de documentação de grande valor histórico, parcialmente organizado. É constituído a partir de planos de rescaldo de documentação em
risco. Equipamentos científicos - inventário e restauro dos equipamentos de valor histórico e científico do DNOCS; inventário e restauro dos equipamentos de valor histórico e
científico do DNOCS. Aspectos importantes devem ser considerados no desenvolvimento desta ação:
Aquisição, preservação e organização de fontes primárias de pesquisa;
Produção e edição de trabalhos voltados para a discussão de temas relativos à política de convivência com o semiárido (filmes, revistas, periódicos e outros documentos);
Estruturação de rede virtual que possibilitará o intercâmbio do conhecimento produzido e em produção. Base de dados - Formação de programa de base de dados, digitalização e
divulgação em meio digital do acervo do Centro de Referência. Também tem como objetivo a organização de publicações de guias de fontes dos acervos;
Publicação de revista semestral do Centro de Documentação e Referência do Semiárido - Revista CONVIVER;
Programa de Educação Patrimonial - Programa de Educação Patrimonial Institucional e para o público do Centro de Documentação e Referência. Produção de material didático e
informativo. Cursos e oficinas;
Curso de especialização em Arquivologia: formação de pessoal especializado na gestão documental e constituição de acervos;
Culturas da convivência: programa destinado a divulgação de projetos em áreas de atuação do DNOCS. Público alvo: perímetros irrigados, populações assentadas em áreas do
DNOCS, projetos de acudagem e de gestão de recursos hídricos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Para o desenvolvimento desta ação será necessária a aquisição, preservação e organização de fontes primárias de pesquisa; produção e edição de trabalhos voltados para a
discussão de temas relativos à política de convivência com o semi-árido; estruturação de rede virtual; formação de programa de base de dados, digitalização e divulgação em meio
digital do acervo do Centro de Referência; organização de publicações de guias de fontes dos acervos; publicação de revista semestral do Centro de Documentação e Referência do
Semi-Árido; Programa de Educação Patrimonial; Produção de material didático e informativo. Cursos e oficinas; Curso de especialização em Arquivologia; Culturas da convivência;
organização de exposições temporárias, material educativo e de divulgação; educação e ciência: programas educacionais de educação científica para jovens. Exposições e
experimentos científicos desenvolvidos pela Instituição.

Localizador (es)
0023 - No Estado do Ceará

Lei nº 10.204
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação de Recursos LogísticosUO: 53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas -

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção:Esfera:

4172 - Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa na Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP/OS

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade
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unidadeUnidade de Medida:Ponto de rede mantidoProduto:

Prover infraestrutura de redes de alta velocidade, grande capacidade de transmissão de informação e elevado padrão de qualidade para suporte à pesquisa científica e à
colaboração entre instituições de ensino superior, incrementando o grau de inserção do país na sociedade da informação.

Descrição
Manutenção e atualização de serviços de telecomunicações nacionais e internacionais para consolidação e desenvolvimento da infra-estrutura física de comunicação e colaboração
em ensino, pesquisa e inovação; bem como manutenção e atualização da infra-estrutura de equipamentos de comunicação e computação dos 27 pontos-de-presença (PoP) da rede
no País.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
42101 - Ministério da Cultura

art. 218, CF; MP nº 2.216/37/01; Decreto Presidencial nº 3.294/99; Decreto nº 4.077/02
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 13 - Cultura 392 - Difusão CulturalSubfunção:Esfera:

4492 - Funcionamento de Espaços Culturais da União

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Espaços culturais da União em adequada e plena condições de funcionamento operacional e administrativo.

unidadeUnidade de Medida:Público atendidoProduto:

Especificação do Produto

Manter os espaços culturais da União em padrões técnicos e operacionais satisfatórios, oferecendo ao produtor cultural e aos artistas uma alternativa para o desenvolvimento de
suas atividades, de modo a garantir a atratividade e a acessibilidade,  criando condições para sua sustentabilidade.

Descrição
Manutenção física dos espaços culturais (teatros, salas de exposições, auditórios  etc.), envolvendo serviços de vigilância e limpeza; aquisição e manutenção de equipamentos,
serviços públicos, taxas e impostos; manutenção preventiva e corretiva de elevadores, sistema de refrigeração, iluminação; manutenção e atualização de espaços de exposições e
reservas técnicas; manutenção de atividades educativas, culturais e de difusão dos espaços culturais; atendimento ao público; material de expediente e demais despesas
características da manutenção administrativa para seu adequado funcionamento.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Contratar serviços de terceiros, por meio de procedimentos licitatórios, e/ou implementar, na própria Unidade orçamentária (utilização de recursos humanos e materiais existentes na
própria instituição),  a execução dos diversos serviços relativos ao funcionamento de um espaço cultural, a saber: manutenção física do prédio e do acervo, serviços de vigilância e
limpeza, aquisição e manutenção de equipamentos, serviços públicos, taxas e impostos, manutenção preventiva e corretiva de elevadores, sistema de refrigeração, iluminação,
manutenção e atualização de espaços de exposições e reservas técnicas, manutenção de atividades educativas, culturais e de difusão dos espaços culturais, atendimento ao
público, material de expediente e demais despesas características da manutenção administrativa para seu adequado funcionamento.

Localizador (es)
0001 - Nacional

arts. 215 e 216, Constituição Federal; Lei 6.312/75
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Fundação Nacional de ArtesUO: 42205 - Fundação Nacional de Artes

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 125 - Normatização e FiscalizaçãoSubfunção:Esfera:

4531 - Fiscalização das Atividades do Setor Audiovisual e Proteção da Propriedade Imaterial

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Ação de fiscalização realizada visando controle de receitas de bilheterias, controle do envio de informações obrigatórias, controle do registro de empresas nacionais e estrangeiras,

unidadeUnidade de Medida:Fiscalização realizadaProduto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: Superintendência de FiscalizaçãoUO: 42206 - Agência Nacional do Cinema
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controle de execução de serviços de cópias e reprodução de matrizes

Garantir o cumprimento da legislação referente à atividade cinematográfica e audiovisual nacional e internacional nos diversos segmentos do  mercado.

Descrição
Fiscalização do cumprimento da legislação da atividade cinematográfica e audiovisual junto aos diversos agentes do setor e em todos os segmentos de mercado que veiculem obras
cinematográficas e audiovisuais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Ações de Fiscalização Regulatória ou Tributária, baseadas em denúncias, monitoramento permanente ou em Programa de Fiscalização Planejada, bem como outras atividades que,
direta ou indiretamente, impactem as atividades de Fiscalização.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001; Lei nº 11.437, de 28 de dezembro de 2006; e Decreto nº 6.590, de 1º de outubro de 2008.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 691 - Promoção ComercialSubfunção:Esfera:

4533 - Fomento à Produção, Distribuição e Comercialização de Obras Cinematográficas e Audiovisuais no País e no exterior (Medida Provisória n.º
2.228-1/2001)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Obras cinematográficas e videofonográficas promovidas no Brasil e no exterior

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Possibilitar a inserção das obras cinematográficas e audiovisuais brasileiras nos mercados nacional e internacional.

Descrição
Concessão de apoio à distribuição e comercialização de obras cinematográficas e audiovisuais brasileiras, compreendendo a confecção de cópias de obras, material de divulgação,
assessoria de imprensa, produção de eventos para lançamento de obras cinematográficas e audiovisuais em todos os segmentos do mercado doméstico e internacional, bem como
implementação de acordos bi e multilaterais de distribuição e comercialização.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Por meio de parcerias, convênios, acordos e/ou contratos para a realização de serviços de distribuição e comercialização.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Constituição Federal arts. 215 e 216; Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001; Lei nº 8.313, de 23/12/1991; Lei nº 8.685, de 20/07/93.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Superintendência de FomentoUO: 42206 - Agência Nacional do Cinema

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSubfunção:Esfera:

4608 - Resgate da Documentação Histórica do Brasil Existente no Exterior

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Documento histórico do Brasil existente no exterior microfilmado.

unidadeUnidade de Medida:Documento resgatadoProduto:

Especificação do Produto

Resgatar documentos históricos referentes ao período colonial brasileiro do século XVI até o início do século XIX existentes nos arquivos portugueses (notadamente no Arquivo
Histórico Ultramarino de Lisboa), espanhóis, holandeses, italianos e franceses, democratizando o acesso a essas fontes e proporcionando melhor entendimento sobre a história do
Brasil.

Finalidade

Unidade Responsável: Diretoria de Relações InternacionaisUO: 42101 - Ministério da Cultura
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Descrição
Realização de pesquisas, ordenamento, microfilmagem, publicação de catálogos, confecção de cd-roms e elaboração de índices de pesquisa.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Contratar serviços de terceiros e/ou implementar, pela própria Unidade orçamentária (utilização de recursos humanos e materiais existentes na própria instituição), a realização de
estudos e pesquisas, a produção e a elaboração de microfilmes de documentos catálogos, verbetes  e cd's. Celebrar descentralizadamente convênios, acordos, ajustes ou similares
com órgãos da administração pública federal (universidades, ministérios, especialmente o das Relações Exteriores, fundações de pesquisa etc.),  para realização das ações relativas
ao processo de resgate dos documentos históricos do Brasil existentes em diversos países.

Localizador (es)
0001 - Nacional

arts. 215 e 216, Constituição Federal; Lei nº 8.313/1991; Decreto nº 1.494 /1995; Decreto nº 6.835, de 30/04/2009.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

4655 - Operação e Desenvolvimento da Internet na Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP - OS

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Serviço implantadoProduto:

Assegurar o alcance de objetivos estratégicos em redes avançadas, fortalecendo o processo de inclusão digital no País. Promover o desenvolvimento tecnológico de novos
protocolos, serviços e aplicações de redes. Prover serviços de infra-estrutura de redes IP (Protocolo Internet) avançadas para atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e
tecnológico. Promover a disseminação de tecnologias, através da implantação em nível de produção de novos protocolos, serviços e aplicações de redes, da capacitação de
recursos humanos e da difusão de informações.

Descrição
Desenvolvimento tecnológico, avaliação e implantação de novos protocolos, serviços e aplicações na rede; disseminação destas tecnologias entre organizações usuárias;
capacitação de recursos humanos, tanto para atender às necessidades decorrentes dos objetivos descritos, como para difundir o conhecimento em tecnologia de informação e
comunicação; diagnóstico, planejamento, desenvolvimento e gerenciamento da infra-estrutura nacional de redes IP (Protocolo Internet) avançada para colaboração e comunicação
em ensino e pesquisa.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
42101 - Ministério da Cultura

Art. 218, CF; MP n.º 2.216/37/01; Decreto Presidencial  n.º 3.294/99; Decreto  n.º 4.077/02.
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 13 - Cultura 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSubfunção:Esfera:

4709 - Preservação de Acervos Audiovisuais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Bens e acervos audiovisuais em condições adequadas de preservação.

unidadeUnidade de Medida:Bem preservadoProduto:

Especificação do Produto

Promover ações que visem à preservação, restauração, digitalização e difusão de acervos audiovisuais.

Descrição
Por meio de identificação física e avaliação da relevância para a constituição e constante enriquecimento da memória nacional, desenvolver atividades de preservação, restauração,
digitalização e difusão de acervos audiovisuais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Secretaria do AudiovisualUO: 42101 - Ministério da Cultura
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Descentralizada: - Ações oriundas de demandas externas:  1. Recebimento de projetos oriundos de entidades federais, estados, municípios e instituições privadas sem fins
lucrativos;  2. Avaliação e aprovação dos projetos apresentados  pelas áreas técnicas responsáveis;  3. Realização de convênios, acordos, ajustes ou similares com os autores de
projetos aprovados; Direta: - Realização de projetos elaborados pela própria instituição, em caráter de parceria ou não, quer envolvendo recursos financeiros, materiais, recursos
humanos, apoio logístico ou participação técnica.

Localizador (es)
0001 - Nacional

arts. 215 e 216, Constituição Federal; Lei Federal 3.924, 1961; Decreto-Lei 25, 1937; Decreto 2.807, de 1998; Decreto 80.978, de 1977.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 392 - Difusão CulturalSubfunção:Esfera:

4795 - Estímulo e Fomento ao Desenvolvimento e Inovação de Atividades Audiovisuais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Projetos apoiados visando ao desenvolvimento sustentável do segmento audiovisual.

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Induzir o desenvolvimento sustentável da indústria audiovisual brasileira, por meio do estímulo a projetos e processos, bem como à inovação em todos os elos da cadeia produtiva
do setor, com vistas à qualificação da produção, distribuição, exibição, difusão, preservação e fruição de conteúdos.

Descrição
Concessão de recursos para projetos voltados à produção, distribuição, exibição, difusão, preservação e fruição de conteúdos audiovisuais, e instalação de espaços não-comerciais
de difusão; realização de ações complementares abrangendo, dentre outros, capacitação de recursos humanos, concessão de bolsas e de prêmios inerentes aos projetos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Por meio de convênios, acordos, ajustes, editais, processos seletivos públicos, parcerias com entes públicos e privados, acordos bilaterais e multilaterais e outros instrumentos
similares.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0026 - No Estado de Pernambuco

0031 - No Estado de Minas Gerais

0056 - Maceió - AL

0060 - Atividades Audiovisuais na Universidade Federal do Pará - PA

Constituição Federal arts. 215 e 216; Lei nº 8.313, de 23/12/1991; Lei nº 8.685, de 20/07/93; Decreto nº 974 de 08/11/93; Decreto
nº 1.494, de 17/05/1995; Decreto 6.835, de 30/04/2009.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria do AudiovisualUO: 42902 - Fundo Nacional de Cultura

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 392 - Difusão CulturalSubfunção:Esfera:

4796 - Fomento e Promoção a Projetos em Arte e Cultura

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Fomentar e desenvolver atividades voltadas para o processo de criação, produção, divulgação e circulação da produção e do produto cultural brasileiro nas áreas de música, artes
cênicas, artes visuais, artes integradas e cultura brasileira, proporcionando a fruição e o acesso amplo da população aos bens culturais.

Descrição
Realização e/ou apoio a projetos voltados para a produção, promoção, circulação, divulgação, inclusive concessão de prêmios e criação de selos, nas áreas de arte e cultura bem
como aquisição de equipamentos para dotar espaços destinados às atividades artísticas e culturais, além da realização de ações complementares abrangendo capacitação de
recursos humanos e bolsas inerentes aos projetos.

Finalidade
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Localizador (es)
0001 - Nacional

0011 - No Estado de Rondônia

0015 - No Estado do Pará

0016 - No Estado do Amapá

0017 - No Estado do Tocantins

0022 - No Estado do Piauí

0023 - No Estado do Ceará

0024 - No Estado do Rio Grande do Norte

0025 - No Estado da Paraíba

0026 - No Estado de Pernambuco

0028 - No Estado de Sergipe

0029 - No Estado da Bahia

0031 - No Estado de Minas Gerais

0032 - No Estado do Espírito Santo

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

0035 - No Estado de São Paulo

0041 - No Estado do Paraná

0042 - No Estado de Santa Catarina

0050 - Na Região Centro-Oeste

0051 - No Estado de Mato Grosso

0052 - No Estado de Goiás

0053 - No Distrito Federal

0054 - No Estado de Mato Grosso do Sul

0060 - Teresina - PI

0062 - Organização Trajetória Mundial - No Estado de Pernambuco

0066 - Secretaria de Cultura do Estado da Bahia - No Estado da Bahia

0070 - Nilópolis - RJ

0080 - Castelo - ES

0082 - Projeto Cultura Piauiense - Distrito Federal

0092 - Aquisição de instrumentos musicais para a Filarmônica do Município de Itabaiana - Itabaiana - SE

0096 - Juazeiro - BA

0098 - São Paulo - SP

0104 - Em Municípios do Estado de Minas Gerais

0106 - Araxá - MG

0114 - Aquisição de Equipamentos para Fanfarra - Curitiba - PR

0118 - Aquisição de Instrumentos Musicais - Curitiba - PR

0136 - Coordenação de Juventude - Fortaleza - CE

0144 - Secretaria de Cultura - No Estado do Ceará

0146 - Macapá - AP

0150 - São Gonçalo - RJ

0152 - Evento Flor do Maracujá - Porto Velho - No Estado de Rondônia

0164 - Lagoa Santa - MG

0166 - Diamantina - MG

0172 - Teatro Pé na Estrada Minas Edição 2012 - Bagagem e Cia de Bonecos - No Estado de Minas Gerais

0174 - Execução do Projeto Caravana Vale do Jequitinhonha - No Estado de Minas Gerais

0176 - União Municipal dos Estudantes Secundaristas - UMES - São Paulo - SP

0190 - São Sebastião do Alto - RJ
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0192 - Araguaína - TO

0194 - Instituto Cultural Santa Rita - No Estado do Piauí

0198 - Em Municípios do Estado do Piauí

0202 - Salvador - BA

0206 - Fundação Cultural do Estado do Piauí - No Estado do Piauí

0214 - Bienal da UNE - No Estado de Pernambuco

0216 - Universidade Estadual de Alagoas - No Estado de Alagoas

0218 - Secretaria de Cultura - No Estado do Sergipe

0220 - Secretaria de Estado de Cultura - No Estado de Minas Gerais

0224 - Distrito da Lapinha - Lagoa Santa - MG

0230 - Fundação Municipal de Cultura - Belo Horizonte - MG

0234 - Sete Lagoas - MG

0238 - Muqui - ES

0242 - São Mateus - ES

0246 - Ponto de Orquestra - Bairro Tijuca - Rio de Janeiro - No Estado do Rio de Janeiro

0250 - Curso avançado de realização cinematográfica - Instituto Brasileiro de Audiovisual - Rio de Janeiro - No Estado do Rio de Janeiro

0252 - Associação Cultural Ilê Mestre Benedito de Angola - Rio de Janeiro - No Estado do Rio de Janeiro

0254 - Projeto Arco-Íris - Centro Cultural Arco-Iris - Sepetiba - Rio de Janeiro - RJ

0256 - Projeto Musica Um Caminho de Vida - Conservatório Brasileiro de Música Centro Universitário - Rio de Janeiro - RJ

0258 - Projeto Escola de Circo Social Crescer e Viver - Rio de Janeiro - RJ

0264 - Instituto Cultural Cinema Brasil - Rio de Janeiro - RJ

0266 - Projeto Pipocando Arte - Loucas Emoções e Produções Artísticas - Rio de Janeiro - RJ

0268 - Fundação Planetário - Rio de Janeiro - RJ

0270 - Campo Grande - MS

0272 - Núcleo de Cultura e Comunicação - Volta Redonda - RJ

0278 - Apoio à Realização de Circuito de Shows Musicais - No Estado do Rio Grande do Sul

0280 - Apoio a Constituição da Orquestra de Músicos da Fundação Liberato - Novo Hamburgo - RS

0282 - Região do Vale do Rio dos Sinos - No Estado do Rio Grande do Sul

0284 - Sapiranga - RS

0286 - Instituto Escola de Teatro Bolshoi no Brasil - Joinville - SC

0290 - Mapeamento e Constituição da Cadeia Produtiva de Música - Macapá - AP

0292 - Angra dos Reis - RJ

0294 - Resgate da História da Estrada Boiadeira - No Estado de São Paulo

0296 - Primeiro Festival da Música Brega de Belém - Belém Brega Fest - Fundação Cultural do Pará Trancredo Neves - Belém - PA

0298 - Festa de São João - Centro de Tradições Nordestinas - CTN - São Paulo - SP

0304 - Rio de Janeiro - RJ

0308 - Hip-Hop - Educando Através de Oficinas de Dança, Artes Plástica, Musicalização e Literatura - Pinhais - PR

0310 - Juiz de Fora - MG

0324 - Bacabal - MA

0326 - São Luís - MA

0328 - São Paulo - SP

0330 - Planaltina - No Distrito Federal

0332 - Empresa Municipal de Turismo (Belotur) - Belo Horizonte - MG

0378 - Curitiba - PR

0406 - Ribeirão Preto - SP

0550 - São João de Meriti - RJ

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
42101 - Ministério da Cultura
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42205 - Fundação Nacional de Artes

42902 - Fundo Nacional de Cultura

Arts. 215 e 216, Constituição Federal; Lei nº 8.313/1991; Decreto nº 1.494/1995; Decreto nº 6.835, de 30/04/2009.
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 13 - Cultura 392 - Difusão CulturalSubfunção:Esfera:

4797 - Produção de Obras Científicas, Artísticas e Literárias

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Títulos editados e em condições de distribuição.

unidadeUnidade de Medida:Obra publicadaProduto:

Especificação do Produto

Editar e co-editar obras literárias, científicas e artísticas, de modo a divulgar parcela significativa da produção cultural brasileira, contribuindo para o desenvolvimento cultural do País
mediante disseminação do conhecimento.

Descrição
Publicação de obras literárias, artísticas ou científicas sobre as diversas áreas do conhecimento humano.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Identificação e seleção de textos a serem publicados; preparação de originais; edição, revisão, programação visual, produção gráfica, fotolitos, impressão e acabamento e, a partir
do produto acabado, implementar ações voltadas à distribuição a bibliotecas públicas e público interessado.

Localizador (es)
0001 - Nacional

arts. 215 e 216, Constituição Federal.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Pesquisa e EditoraçãoUO: 42202 - Fundação Biblioteca Nacional - BN

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 392 - Difusão CulturalSubfunção:Esfera:

4821 - Formulação, Acompanhamento e Avaliação de Políticas Culturais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Formular, conceituar e implementar políticas culturais, com ênfase na consolidação do Plano Nacional de Cultura, na reflexão e pesquisa sobre o campo cultural e suas mudanças
ao longo do tempo, bem como subsidiar os entes federativos e as instituições brasileiras na construção de suas políticas públicas de cultura.

Descrição
Formulação, desenvolvimento e implementação de políticas culturais bem como apoio ao Ministério e suas entidades vinculadas, as universidades, as instituições e fundações
culturais, os Estados e os Municípios no aperfeiçoamento e na realização de suas políticas públicas no campo da cultura; acompanhamento e avaliação da implementação das
diretrizes e metas do Plano Nacional de Cultura; monitoramento, modelagem e avaliação das políticas culturais implementadas pelo MinC em ações, projetos e programas;
organização e secretariamento das instâncias colegiadas (Conselho Nacional de Políticas Culturais e Câmaras Setoriais); proposição de medidas regulatórias e indutórias que
auxiliem a implementação de políticas públicas e o desenvolvimento cultural; formulação, conceituação, implementação de uma política pública para os editais de fomento à cultura
no país; desenvolvimento de ações e estímulo à cooperação entre universidades, núcleos, fundações e instituições de pesquisa no campo da cultura; apoio a editoras, revistas e
publicações periódicas; apoio a grupos culturais, intelectuais, artistas e pensadores na atualização conceitual e reflexão sobre cultura. A formulação das políticas culturais terá como
insumo a realização de estudos e pesquisas sobre a cultura no Brasil que investiguem a gestão cultural, as práticas culturais, o papel da cultura no uso do tempo, o
acompanhamento das políticas e os equipamentos no Brasil, a avaliação e a criação de indicadores culturais e pesquisas que contemplem as dimensões econômicas e simbólicas
da cultura.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Secretaria de Políticas CulturaisUO: 42101 - Ministério da Cultura
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Identificação e contratação de instituições de pesquisa, empresas de consultoria e/ou profissionais especializados que tenham capacitação e experiência na realização dos estudos,
diagnósticos e pesquisas referidos. Formalização de acordos de cooperação técnica, parceria, convênios ou outros instrumentos legais necessários com as agências responsáveis
pelo provimento de estatísticas em âmbito nacional, estadual e municipal; bem como com instituições capacitadas a realizar os estudos, pesquisas e diagnósticos referidos.
Promoção de intercâmbio com centros de pesquisa. Custeio de despesas com deslocamento de servidores e de colaboradores.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Art. 215 e 216 da Constituição Federal, Decreto nº 5.036, de 07 de abril de 2004, Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003; Decreto 6.835, de 30/04/2009.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 125 - Normatização e FiscalizaçãoSubfunção:Esfera:

4888 - Regulamentação do Setor Cinematográfico e Audiovisual

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Publicação de Instrução Normativa, Súmula, Edital, Resolução de Diretoria Colegiada ou Deliberação de Diretoria Colegiada com efeito normativo.

unidadeUnidade de Medida:Norma publicadaProduto:

Especificação do Produto

Estabelecer normas voltadas para o desenvolvimento das atividades audiovisuais brasileiras e que promovam maior competitividade no mercado audiovisual brasileiro.

Descrição
Elaboração de atos normativos relativos às atividades da cadeia audiovisual brasileira.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Implementação direta pela agência com aquisição de base de dados, publicações e periódicos, nacionais e internacionais; contratação de consultorias para suporte às atividades de
regulamentação; implementação da agenda regulatória.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Medida Provisória nº 2.228-1, de 06 de setembro de 2001.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Superintendência ExecutivaUO: 42206 - Agência Nacional do Cinema

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 662 - Produção IndustrialSubfunção:Esfera:

4908 - Concessão de Prêmio Adicional de Renda a Produtores, Distribuidores e Exibidores (Medida Provisória 2.228-1/2001)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Concessão de prêmio adicional de renda aos produtores, distribuidores e exibidores.

unidadeUnidade de Medida:Entidade beneficiadaProduto:

Especificação do Produto

Incentivar a produção, distribuição e exibição de obras cinematográficas nacionais objetivando ampliar sua participação no mercado.

Descrição
Concessão anual de Prêmio Adicional de Renda, referenciado no desempenho de mercado de obras cinematográficas de longa-metragem brasileiras, cuja aplicação deverá ser
direcionada à produção e distribuição de obras cinematográficas de longa-metragem brasileiras de produção independente e à atividade de exibição.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Publicação de regulamento pela ANCINE definindo periodicidade e critérios para distribuição dos prêmios em espécie.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Superintendência de FomentoUO: 42206 - Agência Nacional do Cinema
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Constituição Federal arts. 215 e 216; artigos 47 e  54 da Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSubfunção:Esfera:

5538 - Preservação do Patrimônio Cultural das Cidades Históricas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Esforço temporário empreendido nas áreas de preservação e salvaguarda de bens do Patrimônio Cultural das Cidades Históricas: manutenção, conservação, restauração,
infraestrutura, requalificação urbana, novas construções, instalações e sinalização, entre outros.

unidadeUnidade de Medida:Projeto realizadoProduto:

Especificação do Produto

Planejar, desenvolver, fomentar, coordenar, monitorar e avaliar ações de preservação do patrimônio cultural brasileiro pactuadas, prioritariamente,  por meio dos acordos de
preservação do patrimônio cultural, com vistas ao desenvolvimento socioeconômico.

Descrição
Elaboração, implementação e avaliação de inventários, estudos e planos para a preservação e a salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro (planos de socialização, planos de
ação para as cidades históricas, planos de salvaguarda do patrimônio imaterial, planos de educação patrimonial, mobilidade e acessibilidade, entre outros); elaboração e execução
de projetos de constituição, conservação e disponibilização de acervos de bens culturais, incluindo a aquisição de coleções, entre outros; elaboração de projetos de arquitetura,
urbanismo, engenharia, paisagismo, entre outros; execução de obras e serviços (manutenção, conservação, restauração, infraestrutura, requalificação urbana, novas construções,
instalações e sinalização, entre outros); aquisição de bens e serviços para a manutenção e conservação de bens culturais e para a implantação e modernização de núcleos ou
laboratórios de conservação e centros de referência cultural; financiamento para a recuperação de imóveis privados localizados em áreas protegidas; realização de estudos e
pesquisas aplicadas à preservação do patrimônio cultural; realização de ações de educação patrimonial; realização de ações de apoio e fomento ao patrimônio cultural brasileiro
incluindo-se as expressões culturais tradicionais; apoio e orientação técnica no âmbito das ações de preservação do patrimônio cultural.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Executar diretamente, mediante realização de licitações públicas, contratação de pessoal especializado, contratação de serviços de terceiros e contratação de consultoria dentre
outros ou pela utilização de recursos humanos e materiais existentes na própria instituição. Ações oriundas de demandas externas: receber projetos oriundos de entidades federais,
estados, municípios; avaliar e aprovar os projetos apresentados nos acordos de preservação do patrimônio cultural e pelas áreas técnicas responsáveis; realizar convênios, acordos,
ajustes ou similares com os autores de projetos aprovados. Ações de iniciativa da própria instituição: celebrar convênios, acordos, ajustes ou similares com órgãos e entidades da
administração pública federal (universidades, fundações de pesquisa, etc), estados, municípios e/ou
instituições privadas sem f ins lucrativos para a realização de projetos elaborados pela própria instituição, em caráter de parceria ou não, quer envolvendo recursos financeiros,
materiais e humanos, apoio logístico ou participação técnica.

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2015Data Início: R$ 779.155.686,00Data Término:01/01/2007 720Custo Total: Total Físico:

Arts. 215 e 216, Constituição Federal; Decreto-Lei 25/1937; Decreto 80.978/1977; Resolução do Senado Federal 56/1999.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico NacionalUO: 42204 - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 123 - Administração FinanceiraSubfunção:Esfera:

6428 - Administração do Financiamento ao Setor Audiovisual - Fundo Setorial do Audiovisual

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Financiamento gerenciadoProduto:

Especificação do Produto

Assegurar a operacionalização e a administração dos financiamentos concedidos ao setor audiovisual.

Descrição
Remuneração do agente financeiro em função do montante repassado para aplicação em financiamentos reembolsáveis concedidos ao setor audiovisual.

Finalidade

DiretaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Superintendência de Desenvolvimento EconômicoUO: 74912 - Recursos sob Supervisão do Fundo Nacional de Cultura
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Detalhamento da Implementação
 Efetuar o pagamento ao agente financeiro a título de remuneração administrativa por serviços prestados.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 11.437 de 28 de dezembro de 2006 e Decreto nº 6.299 de 12 de dezembro de 2007.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 392 - Difusão CulturalSubfunção:Esfera:

6517 - Intercâmbio de Atividades e Eventos de Arte e Cultura

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Intercâmbio realizadoProduto:

Difundir a diversidade artística brasileira, manifestada em todas as suas linguagens, especialmente na música, circo, dança, teatro e artes visuais,  por meio da promoção e do apoio
a eventos culturais e do intercâmbio de produtores, artistas, técnicos e estudiosos,  no país e no exterior, visando resgatar e ampliar sua participação no mercado, divulgar suas
criações e trocar informações, contribuindo para formação de público em níveis nacional e internacional.

Descrição
Realização e/ou apoio a festivais, exposições, cursos, palestras, mostras, dentre outros, viabilizar a participação de produtores, artistas, estudiosos e técnicos da área cultural e
servidores da instituição, em eventos no país e no exterior, bem como conceder bolsas de estudos a artistas,  estudiosos e técnicos.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
42205 - Fundação Nacional de Artes

42902 - Fundo Nacional de Cultura

arts. 215 e 216, Constituição Federal; Lei 8.313/1991; Decreto 1.494/1995; Portaria Interministerial 303/99.
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 13 - Cultura 392 - Difusão CulturalSubfunção:Esfera:

6527 - Difusão, Promoção, Intercâmbio e Desenvolvimento de Atividades Audiovisuais no Brasil e no exterior

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Atividade realizadaProduto:

Desenvolver atividades de promoção, difusão e comercialização de conteúdos e formatos audiovisuais no exterior e no cenário nacional.

Descrição
Realização de ações de promoção, difusão e comercialização de conteúdos audiovisuais no exterior, bem como de ampliação da presença de conteúdos e formatos brasileiros em
mercados internacionais, além de promover o acesso a conteúdos e formatos brasileiros, em âmbito nacional.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
42101 - Ministério da Cultura
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Constituição Federal arts. 215 e 216; Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001.
Base Legal da Ação

O Cadastro das ações padronizadas traz apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Para informações sobre os demais atributos, consultar a versão
on-line (SIOP Acesso Público).

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 392 - Difusão CulturalSubfunção:Esfera:

6531 - Promoção de Intercâmbios Culturais Afro-Brasileiros

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Intercâmbio cultural realizado dentro do Pais e/ou com países da América Latina, Caribe e África, principalmente, visando a troca informações, o resgate e a promoção das criações
culturais afro-brasileiras.

unidadeUnidade de Medida:Intercâmbio realizadoProduto:

Especificação do Produto

Promover e apoiar o intercâmbio cultural, no País e no exterior, resgatar e ampliar a participação dos afro-brasileiros e dos seus descendentes no mercado, divulgar suas criações,
trocar e adquirir conhecimentos e  informações.

Descrição
Participação no desenvolvimento de políticas nacionais e internacionais sobre cultura africana, afrobrasileira e afrolatina; apoio a projetos de intercâmbio cultural; promoção de
editais e premiações para difusão da cultura; participação de representantes da Fundação em eventos no País e no exterior; cobertura de despesas com o deslocamento de
servidores e de colaboradores.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Por meio de ações de iniciativa da própria instituição e por celebração de convênios, contratos, acordos, termos de parceria, ajustes ou similares com órgãos e entidades da
administração pública e/ou instituições privadas.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Arts. 215 e 216 da Constituição Federal; Decreto n. 6.853, de 15/05/2009; Portaria Interministerial nº 303, de 31/08/1999; Decreto nº 3.100, de 30/06/99; Lei nº 8.666, de 21/06/93;
Decreto nº 6170 de 25/07/2007; Portaria Interministerial nº 127, de 29/05/2008.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Fundação Cultural PalmaresUO: 42203 - Fundação Cultural Palmares

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 121 - Planejamento e OrçamentoSubfunção:Esfera:

6619 - Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Sistema implantadoProduto:

Manter em funcionamento, aperfeiçoar e ampliar o Sistema de Informações Gerenciais do Sistema MinC de modo a apoiar a gestão cultural e a socializar os dados e indicadores
disponíveis no setor, garantindo transparência às ações desenvolvidas pelo Ministério. De modo articulado, implantar um portal de referências culturais baseado na rede mundial de
computadores, que funcione como um amplo painel de informações, estudos, agentes de cultura, retratando a diversidade das identidades locais e regionais.

Descrição
Reformulação, implementação e atualização dos subsistemas de informações gerenciais em bancos de dados digitais do Sistema de Informações Gerenciais; ampliação da rede
intranet para todas as entidades vinculadas ao Ministério; compatibilização de plataformas e de bancos de dados no âmbito da rede; reformulação, implementação e manutenção de
sítio eletrônico do Ministério. Identificação, coleta, tratamento e difusão de informações relativas à cultura voltadas à implementação de uma rede virtual de informações culturais no
Brasil, sistematizando-as e tornando-as públicas por um portal de referências baseado na internet. Catalogação, classificação e indexação de documentos (processamento técnico),
digitalização de obras; criação de bases de dados específicas do portal. Concepção e implementação gráfica e técnica (incluindo gestão e tecnologia da informação) do portal;
implementação de sistema de busca.

Finalidade

Localizador (es)
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0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
42101 - Ministério da Cultura

42202 - Fundação Biblioteca Nacional - BN

42203 - Fundação Cultural Palmares

42205 - Fundação Nacional de Artes

Constituição Federal, art. 215 e 216.
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 13 - Cultura 691 - Promoção ComercialSubfunção:Esfera:

6620 - Estudos para o Fortalecimento da Economia da Cultura

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Pesquisa de natureza quantitativa e/ou qualitativa realizada a partir de dados primários e/ou secundários resultando em um relatório analítico.

unidadeUnidade de Medida:Estudo realizadoProduto:

Especificação do Produto

Mapear e gerar conhecimento sobre a economia criativa brasileira com o objetivo de identificar vocações e oportunidades de desenvolvimento local e regional, de modo a dar
suporte à formulação e implantação de mecanismos de fortalecimento dos setores criativos.

Descrição
Realização e estímulo à realização de estudos, pesquisas, mapeamentos e diagnósticos para mensuração da oferta e da demanda de bens e serviços criativos, formas de gestão,
legislação e regulação, geração de  trabalho, emprego e renda nos diversos setores criativos; publicação e difusão de textos, estudos e pesquisas sobre economia criativa; produção
de dados da Economia Criativa nas contas nacionais (PIB Criativo); formulação de metodologia e coleta de dados e indicadores específicos; sistematização dos dados e indicadores;
formulação de metodologia e implementação de coleta sistemática de dados.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Contratação de empresas e profissionais especializados;  celebração de convênios, parcerias, acordos de cooperação técnica  e/ou financeira, com entes federados e organizações
nacionais e estrangeiras; concessão de prêmios e/ou o apoio financeiro a pessoas físicas, instituições públicas e privadas. Custeio de despesas com deslocamento de servidores e
de colaboradores. Aquisição de metodologias e softwares.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Constituição Federal, art. 215 e 216.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Ministério da CulturaUO: 42101 - Ministério da Cultura

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 392 - Difusão CulturalSubfunção:Esfera:

8053 - Fomento a Projetos da Cultura Afro-Brasileira

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Projeto realizadoProduto:

Apoiar e promover projetos temáticos culturais afro-brasileiros de modo a ampliar a produção cultural e resgatar a identidade nacional da população negra no País.

Descrição
Apoio e realização de cursos, festas típicas, seminários, feiras, exposições e intercâmbios  objetivando dar visibilidade à produção cultural afrobrasileira; troca de experiências,
aprendizado, acesso a novas tecnologias e o aperfeiçoamento técnico-profissional da população afrobrasileira. Apoio, promoção e participação na produção cinematográfica de curta
e longa metragem e de vídeos sobre a história de líderes negros, os africanismos brasileiros e as histórias de articulação de movimentos sociais negros. Promoção de editais e
premiações sobre a cultura afro-brasileira em todas as suas expressões. Apoio à publicações, produção de materiais gráficos, de audio e de audiovisual que tratem da temática
afrobrasileira. Cobertura de despesas com o deslocamento de servidores e de colaboradores.

Finalidade
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Localizador (es)
0001 - Nacional

0029 - No Estado da Bahia

0031 - No Estado de Minas Gerais

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

0035 - No Estado de São Paulo

0053 - No Distrito Federal

0054 - No Estado de Mato Grosso do Sul

0056 - Associação Cultural Bloco Carnavalesco Ilê Aiyê - Salvador - BA

0058 - Salvador - BA

0062 - Resende - RJ

0066 - Bariri - SP

0074 - Palmares Fundação Cultural - Nacional

0078 - Em Municípios do Estado da Bahia

0094 - Em Municípios do Estado de Pernambuco

0096 - Bacabal - MA

0098 - Rio de Janeiro - RJ

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
42203 - Fundação Cultural Palmares

42902 - Fundo Nacional de Cultura

Arts. 215 e 216 da Constituição Federal; Decreto n. 6.853, de 15/05/2009; Portaria Interministerial nº 303, de 31/08/1999; Decreto nº 3.100, de 30/06/99; Lei nº 8.666, de 21/06/93;
Decreto nº 6170 de 25/07/2007; Portaria Interministerial nº 127, de 29/05/2008.

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 13 - Cultura 123 - Administração FinanceiraSubfunção:Esfera:

8102 - Administração dos Investimentos Retornáveis no Setor Audiovisual - Fundo Setorial do Audiovisual

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Investimento gerenciadoProduto:

Assegurar a operacionalização e a administração dos investimentos retornáveis concedidos ao setor audiovisual.

Descrição
Remuneração do agente financeiro em função do montante repassado para aplicação em investimentos retornáveis concedidos ao setor audiovisual nas operações de aquisição de
ações ou cotas de empresas e de projetos audiovisuais.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
42902 - Fundo Nacional de Cultura

Lei nº 11.437 de 28 de dezembro de 2006 e Decreto nº 6.299 de 12 de dezembro de 2007.
Base Legal da Ação
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O Cadastro das ações padronizadas traz apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Para informações sobre os demais atributos, consultar a versão
on-line (SIOP Acesso Público).

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 392 - Difusão CulturalSubfunção:Esfera:

8106 - Apoio a Projetos Audiovisuais Específicos - Fundo Setorial do Audiovisual

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Proporcionar condições de viabilidade a projetos e atividades audiovisuais específicos para o desenvolvimento do setor audiovisual.

Descrição
Concessão de recursos não-reembolsáveis para projetos e atividades audiovisuais específicos de acordo com as diretrizes aprovadas pelo Comitê Gestor do Fundo Setorial do
Audiovisual.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
42902 - Fundo Nacional de Cultura

Lei nº 11.437 de 28 de dezembro de 2006 e Decreto nº 6.299 de 12 de dezembro de 2007.
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 13 - Cultura 392 - Difusão CulturalSubfunção:Esfera:

8197 - Inserção da Cultura Brasileira no Exterior - Cultura Brasileira no Mundo

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Envolve os programas executivos de cooperação bilateral ou multilateral, os projetos culturais apoiados, os eventos internacionais nos quais o Brasil virá a participar e os planos de
ação cultural para a área internacional.

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Fortalecer a inserção da cultura brasileira - sua identidade, diversidade e valores - no universo das oportunidades para o maior conhecimento do Brasil no exterior, ampliando o papel
da cultura na economia do país, em resposta a prioridades nacionais, e construindo iniciativas culturais inovadoras, compatíveis com as vocações próprias do Brasil no mundo.

Descrição
Planejamento e coordenação das interações, ações e projetos culturais, de tipo bilateral e multilateral, relativas à área internacional, promovendo a capacidade do Sistema MinC, em
articulação com o SNC, de demandar, corresponder e oferecer parcerias para a cultura e, por meio de ações transversais, ocupar um lugar estratégico na construção da imagem do
Brasil no exterior.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

1. Apoio a iniciativas multilaterais mno âmbito da Cultura, elaboração de planos de ação cultural que espelhem as prioridades brasileiras para a América do Sul, em especial o
Mercosul, para a CPLP e África em geral, para os organismos internacionais dos quais o Brasil é membro e para os países que tenham similaridades com o Brasil, como a China, a
Índia, a África do Sul, a Rússia, entre outros.   2. Realização de gestões para a elaboração, assinatura e execução de protocolos e programas executivos de cooperação bilateral ou
multilateral, no marco de acordos internacionais prévios.  3. Participação e realização de reuniões para a articulação das ações necessárias difusão da cultura brasileira no exterior e
à afirmação de posturas e prioridades brasileiras no plano internacional, com ênfase na promoção da diversidade cultural.  4. Apoio a projetos culturais nacionais ou estrangeiros que
promovam a cultura brasileira no mundo, incluindo a cooperação com universidades no exterior.  5. Apoio à participação de delegados do governo brasileiro, estudantes e artistas ou
profissionais do setor cultural em eventos e cursos internacionais de importância para o País, inclusive despesas com deslocamentos. 6. Apoio e patrocínio a realização de eventos
internacionais na área da cultura. 7. Promoção da lingua portuguesa no exterior.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0002 - No Exterior

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Diretoria de Relações InternacionaisUO: 42101 - Ministério da Cultura
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Arts. 215 e 216 da Constituição Federal

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

8207 - Capacitação de Profissionais e Geração e Difusão de Conhecimento para o Setor Museológico

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Profissional capacitadoProduto:

Promover e incentivar a capacitação e qualificação de profissionais e de servidores públicos do setor museológico e de instituições de memória, bem como a realização de estudos e
pesquisas para produção, aprimoramento e difusão do conhecimento em museologia.

Descrição
Apoio a ações de capacitação dos profissionais de museus e servidores públicos do setor museológico, em nível de graduação, pós-graduação, além de cursos técnicos e de
extensão e oficinas nas diversas áreas de atuação dos museus; criação de pólos de capacitação e de equipes volantes com condições de atuação nacional; desenvolvimento de
programas de estágios em museus brasileiros e estrangeiros com reconhecida e comprovada capacidade e disponibilidade de atuação na área da formação profissional; apoio a
pesquisas e estudos científicos para desenvolvimento da área museológica; promoção de intercâmbio na área museológica aos profissionais de museus e servidores públicos do
setor museológico, inclusive por meio da concessão de bolsas de estudo;  apoio à implantação de instituições de ensino e formação na área museológica.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
42201 - Fundação Casa de Rui Barbosa

Constituição Federal, arts. 215 e 216; Lei 4.913, de 06/04/1996; Lei 8.394, 30/12/91.
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 13 - Cultura 422 - Direitos Individuais, Coletivos e DifusosSubfunção:Esfera:

8208 - Digitalização de Acervos Culturais - Biblioteca Digital

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Acervos bibliográficos e documentais digitalizados e disponibilizados na Internet.

unidadeUnidade de Medida:Documento digitalizadoProduto:

Especificação do Produto

Ampliar e democratizar o acesso da população aos documentos componentes de acervos culturais da memória nacional, por meio de sua digitalização e disponibilização na Internet.

Descrição
Digitalização de acervos documentais e culturais de domínio público; compactação de arquivos digitais produzidos a fim de otimizar sua veiculação na Internet; tratamento de
arquivos segundo padrões vigentes para sua identificação e descoberta na Internet; armazenamento de arquivos digitais master gerados para sua preservação a longo prazo em
meio digital.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Pela utilização de recursos humanos e materiais existentes na própria instituição ou por meio de convênios, contratos e instrumentos similares.

Localizador (es)
0033 - No Estado do Rio de Janeiro

Arts. 215 e 216 da Constituição Federal; Decreto 2.807/1998.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Centro de Processos TécnicosUO: 42202 - Fundação Biblioteca Nacional - BN
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