
Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
2038 - Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública

Número de Ações 84

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

10F0 - Sistema do Programa Nacional de Educação Fiscal - SISPNEF

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Avaliação realizadaProduto:

Especificação do Produto

Promover o monitoramento e avaliação da implantação da educação fiscal no âmbito das instituições de ensino em todo o país.

Descrição
Desenvolvimento e implementação dos processos e mecanismos necessários para monitorar e avaliar as mudanças de hábitos, valores e atitudes individuais e coletivas voltadas
para o exercício da cidadania, decorrentes do impacto da implantação da educação fiscal.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

A ação será implementada diretamente pela ESAF e também mediante parcerias com as mais diversas instituições e organizações governamentais e não-governamentais, com
organismos internacionais, empresas, fundações, sociedades de economia mista. Na disseminação da Educação Fiscal é contemplado o regime de colaboração entre as Secretarias
de Finanças/Fazenda e as Secretarias de Educação dos governos Federal, Estaduais, Municipais e do Distrito Federal.   Manutenção do sistema em rede "on line" para todo o país.

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2012Data Início: R$ 87.000,00Data Término:31/12/2007 29Custo Total: Total Físico:

Portaria Interministerial MF / MEC nº 413, de 31 de dezembro de 2002
Convênio nº 13 de 13.06.96 - CONFAZ

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Escola de Administração FazendáriaUO: 25101 - Ministério da Fazenda

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção:Esfera:

10M8 - Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Pessoas - SIGEPE.gov

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Sistema implantadoProduto:

Especificação do Produto

Implantar sistema de informação e soluções tecnológicas que atendam aos processos de trabalho da área de Gestão de Pessoas.

Descrição
Planejamento, aquisição, desenvolvimento e implantação, transferência de tecnologia e treinamento  do sistema e soluções tecnológicas para gestão de Pessoas, que atenda as
necessidades dos órgãos do Poder Executivo Federal e Governo do Distrito Federal (Polícias Civil e Militar e Corpo de Bombeiros), empresas públicas e sociedades de economia
mista que recebem recursos da União para pagamento de pessoal.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Constituição de equipe de trabalho específica alocada para o projeto, elaboração de artefatos com vistas à contratação de Sistema de Gestão de Pessoas, identificação das regras
de negócios, dos vários processos para a gestão de pessoas, especificação das regras de negócio para desenvolvimento do sistema, treinamento, capacitação, transferência de
tecnologia, implementação do assentamento funcional digital,  apoio técnico e administrativo para acompanhamento das ações necessárias à implantação do sistema nos órgãos do
SIPEC.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Secretaria de Gestão PúblicaUO: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
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01/12/2016Data Início: R$ 114.353.486,00Data Término:01/01/2008 100Custo Total: Total Físico:

Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, Decreto Nº 7.063, de 13 de janeiro de 2010, Lei Nº 11.653, de 7 de abril de 2008., Decreto-Lei Nº 200, de 25 de fevereiro  de 1967.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

10NG - Construção do Edifício-Sede do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Construção do Edifício Sede do Ipea

% de execução físicaUnidade de Medida:Edifício construídoProduto:

Especificação do Produto

Construir a sede própria do IPEA, de modo a prover a estrutura física adequada ao melhor desempenho de suas atividades, com vistas ao melhor atendimento das demandas do
governo e da sociedade brasileira em questões relacionadas aos desafios e alternativas para o desenvolvimento do país

Descrição
Construção do edifício que abrigará a sede do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Contratação de projeto executivo e construção do edifício sede do IPEA em Brasília-DF, envolvendo as fases de preparação do canteiro e locais de construção, execução das
fundações e estrutura, execução de alvenarias e cobertura, execução das instalações e atividades de acabamento.

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2015Data Início: R$ 90.000.000,00Data Término:31/12/2007 100Custo Total: Total Físico:

Decreto nº 60.457/1967; Decreto nº 7.142/2010; Portaria nº 58/97; Decreto nº 6.517/2008 e Decreto nº 6.129/2007.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Fundação Instituto de Pesquisa Econômica AplicadaUO: 20225 - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

10RY - Implantação do Sistema Nacional de Pesquisas Agropecuárias - SNPA

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Conjunto de informações da atividade agropecuária.

% de execução físicaUnidade de Medida:Sistema implantadoProduto:

Especificação do Produto

Implantar um sistema de pesquisas para o levantamento contínuo de informações da atividade agropecuária, com vistas a criação de uma infraestrutura estatística indispensável à
ampliação do escopo e melhoria da qualidade das estatísticas sobre o setor agropecuário brasileiro.

Descrição
Estruturação do Cadastro de Produtores e Estabelecimentos Agropecuários e revisão do conteúdo (quesitos e variáveis) e do cadastro das pesquisas atuais, com base nas
informações do Censo Agropecuário 2006, bem como implantação de dois tipos interdependentes de pesquisa básica por amostra de estabelecimentos agropecuários.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Consultas externas; constituição e implantação do cadastro; levantamento de fontes cadastrais de terceiros; realização de acordos e convênios; estabelecimento de rotinas de
compatibilização e checagem por Entrevista Telefônica Assistida por Computador (ETAC) e presencial; pré-testes e pesquisas-piloto; treinamentos de equipes para as diversas
modalidades de coleta; estudos e validações, com usuários externos e internos, e planejamento das alterações de conteúdo nas revisões das pesquisas agropecuárias atuais. Serão
implementadas as seguintes atividades: 2011 - Revisão das pesquisas correntes - desenvolvimento de sistemas reformulados (trimestrais); pré-teste de coleta ETAC (Estoques);
treinamento centralizado e desenvolvimento de EADs; Pesquisas amostrais - desenvolvimento de sistema (cadastro agro integrado ao Cadastro de Empresa (CEMPRE); pré-teste

Unidade Responsável: Diretoria de PesquisasUO: 47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
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pesquisa cadastral (pré-coleta);  2012 - Revisão das pesquisas correntes - desenvolvimento de sistemas reformulados (demais pesquisas); sistema de questionário eletrônico
(pesquisas trimestrais); treinamento (EAD); Pesquisas amostrais - desenvolvimento de sistemas; pré-teste das Pesquisas Nacionais Agropecuárias (PNAG); teste-piloto da pesquisa
cadastral (pré-coleta) - 3 estados (inclui treinamentos); 2013 - Revisão das pesquisas correntes (conclusão) - treinamentos; Pesquisas amostrais - desenvolvimento de sistemas;
piloto PNAG (3 estados); pesquisa cadastral (pré-coleta) - 1ª operação ordinária (todo país); treinamentos; 2014 - Pesquisas amostrais - desenvolvimento de sistemas;  PNAG - 1a
operação ordinária (todo país); pesquisa cadastral (pré-coleta) - 2a operação ordinária (todo país); pré-testes/pilotos Pesquisa Nacional de Produção Agropecuária (PNPA) -
produtos prioritários; Treinamentos; 2015 - Pesquisas amostrais - desenvolvimento de sistemas; PNAG - 2ª operação ordinária (todo país);  pesquisa cadastral (pré-coleta); 3ª
operação ordinária (todo país); pré-testes/pilotos PNPA - produtos de 2ª prioridade; início de operações ordinárias do PNPA (produtos prioritários); treinamentos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2016Data Início: R$ 48.232.825,00Data Término:01/01/2008 100Custo Total: Total Físico:

CF/88: art. 21, incisos IX e XV;  Lei 5.878/73: arts. 2º e 3º, incisos II e III;  Decreto nº 4.740/2003, Anexo I, Capítulo I,  arts. 2º e 18, inciso I.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

10UW - Apoio à Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros - PROMOEX

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Tribunais de Contas Estaduais, do Distrito Federal e dos Municípios com convênios assinados com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para a execução do
PROMOEX

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Fortalecer o Sistema de Controle Externo como instrumento de cidadania e de efetiva, transparente e regular gestão dos recursos públicos, bem como as relações
intergovernamentais e interestaduais, com vistas ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000).

Descrição
Desenvolvimento de vínculos interinstitucionais entre os Tribunais de Contas e destes com o Governo Federal; redefinição dos procedimentos de controle externo com ênfase no
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal; desenvolvimento de políticas e gestão compartilhadas e de cooperação técnica.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

No âmbito nacional: realização de fóruns técnicos e de reuniões com representantes dos Tribunais de Contas e do Governo Federal; implantação de uma Rede Nacional e de um
Portal Nacional dos Tribunais de Contas; elaboração de normas de padronização de procedimentos no âmbito dos Tribunais; difusão de conceitos e procedimentos comuns à Lei de
Responsabilidade Fiscal e de determinados gastos públicos; assistência técnica aos Tribunais de Contas em termos de aquisição de equipamentos, desenvolvimento e aquisição de
softwares e integração de sistemas de apoio ao controle externo.
No âmbito local:  desenvolvimento de vínculos interinstitucionais com outros poderes e instituições dos três níveis de Governo e com a sociedade civil; integração dos Tribunais de
Contas no ciclo de gestão governamental; redesenho e implementação de novos métodos, técnicas e procedimentos de Controle Externo; planejamento estratégico e
desenvolvimento de políticas e de capacidade de gestão da tecnologia da informação e de pessoas.

Localizador (es)
0001 - Nacional

14/09/2013Data Início: R$ 65.820.056,00Data Término:14/09/2005 33Custo Total: Total Físico:

Lei nº 11.131/2005, art. 8º; Resolução Senado Federal nº 48/2005; Contrato de Empréstimo BID nº 1628/OC-BR, de 14 de setembro de 2005.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Gestão PúblicaUO: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

10UX - Assistência Técnica para Modernização da Gestão e Planejamento dos Estados e do Distrito Federal - PNAGE

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Projetos de modernização da administração e planejamento dos Estados e do Distrito Federal, visando a maior eficiência do gasto público.

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Finalidade

Unidade Responsável: Secretaria de Gestão PúblicaUO: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
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Melhorar a efetividade e a transparência institucional das administrações públicas dos Estados e do Distrito Federal a fim de alcançar uma maior eficiência do gasto público.

Descrição
Assistência técnica aos Estados brasileiros para formulação e execução do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados e Distrito
Federal - PNAGE e dos 27 projetos correspondentes, visando fortalecer a capacidade institucional das administrações estaduais para o adequado planejamento e gestão de
recursos públicos.

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

A Direção Nacional do PNAGE, constituída no âmbito do DPCIG/SEGES/MP, atua como mutuária e repassa, por intermédio da Caixa Econômica Federal, recursos do financiamento
aos Estados participantes. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP é o responsável pela verificação de cumprimento das exigências previstas para as políticas de
aquisição e contratação. O Programa possui um Comitê Deliberativo, integrado pelo Secretário Executivo do MP, Secretário de Gestão do MP; Diretor do DPCIG/MP, Diretor
Nacional do Programa; e pelos Presidentes e Vice-Presidentes do Conselho de Secretários de Administração (CONSAD) e do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de
Planejamento – CONSEPLAN; que tem as seguintes atribuições principais: (i) aprovar o Regulamento Operacional do Programa (ROP) e suas alterações, (ii) deliberar sobre os
temas levantados pelos Estados Participantes; (iii) deliberar sobre o saldo remanescente a ser distribuído de acordo com a Cláusula 6.01 abaixo, (iv) opinar sobre os Planos
Operacionais Anuais e os Relatórios mencionados no inciso (i) do Artigo 7.03 das Normas Gerais. O Colegiado Técnico-Consultivo, instância de apoio à estrutura de execução do
Programa, assessora o Comitê Deliberativo e articula as ações do Programa com os Grupos de Trabalho.

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/05/2013Data Início: R$ 152.809.724,00Data Término:01/05/2006 27Custo Total: Total Físico:

CF/88, art.23; Lei Complementar nº 101/2000 (LRF); Lei nº 11.131, art. 9º, de 2005; Portaria Interministerial nº 444/2002; Portaria Interministerial nº 83/2003; Recomendação
COFIEX nº 658/2002; Resolução Senado Federal nº 17/2006; Contrato de Empréstimo BID, nº 1718/OC-BR, de 2005; Recomendação COFIEX nº 482/2008 e Contrato Modificatório
de 30/01/2009.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 121 - Planejamento e OrçamentoSubfunção:Esfera:

110G - Implantação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD Contínua

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Publicação impressa metodológica e de análise de resultados com CD-ROM encartado e divulgação de resultados pela Internet.

% de execução físicaUnidade de Medida:Pesquisa implantadaProduto:

Especificação do Produto

Implantar pesquisa nacional contínua, por amostra de domicílios, para o acompanhamento de características da força de trabalho e outras características sociodemográficas da
população brasileira, de forma a produzir informações relevantes para o acompanhamento das alterações de curto prazo no mercado de trabalho e, pelo menos uma vez ao ano,
informações sobre a situação socioeconômica da população.

Descrição
Fornecimento, com periodicidade trimestral, de informações sobre mercado de trabalho e rendimentos para o Brasil, grandes regiões, unidades da federação, cobrindo as situações
de domicílios urbana e rural para os três primeiros contextos geográficos listados. Ademais, serão produzidas informações relacionadas a características socioeconômicas da
população, tanto sob a forma de temas fixos tais como, trabalho infantil, migração, fecundidade e escolaridade, quanto sob a forma de módulos variáveis, a exemplo de
características da educação de jovens e adultos, tecnologia da informação e comunicação, detalhamentos sobre programas sociais, entre outros.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A implantação da PNAD Contínua é parte de projeto  de reformulação das pesquisas domiciliares por amostragem, o Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares que envolve o
desenho de uma amostra mestra de setores censitários para realização de todas as pesquisas sob o novo sistema. É prevista a adoção de  variadas tecnologias (computadores de
mão – PDAs, coleta telefônica assistida por computador entre outras). As pesquisas componentes do sistema vão compartilhar a mesma infraestrutura amostral, um conjunto básico
de variáveis e conceitos, compondo um mosaico de temas identificados para um retrato abrangente das condições de vida da população brasileira, da sua estrutura demográfica e
do atendimento aos direitos humanos. Compõem esse sistema , além da  PNAD Contínua, o esquema de realização contínua de Pesquisas de Orçamentos Familiares, a Pesquisa
de Economia Informal Urbana e outras pesquisas que venham a atender a temas de maior complexidade como vitimização ou saúde, por exemplo. O esquema de POFs contínuas,
da mesma forma que a PNAD Contínua, se constituirá em meio natural para condução de módulos para investigação de temas como segurança alimentar, trabalho infantil, uso do
tempo, entre outros. A implementação da PNAD Contínua se dará  a partir de três etapas de trabalho em campo, crescentes em complexidade operacional. A primeira etapa se
constituiu no teste de conteúdo e fluxo do questionário sobre trabalho e rendimento, realizado em 2008. A segunda foi realizada em cinco Unidades da Federação, com a duração de
três meses, com vistas a teste mais abrangente de questionários, do ponto de vista temático, e a percepção da operação de campo, uma vez que foram visitados todos os setores
da amostra mestra. Nessa mesma etapa, em uma sexta Unidade da Federação a pesquisa  permaneceu em campo por 12 meses, em parte dos setores da amostra mestra, a partir
do quarto trimestre de 2009, com o objetivo de testar aspectos operacionais relacionadas ao caráter contínuo da pesquisa. A terceira e última etapa, corresponderá a produção, por
dois anos, da PNAD Contínua, simultânea a produção da PNAD e PME, para permitir avaliações sobre os resultados referentes às séries das pesquisas atuais e da nova. O projeto
prevê planejamento  e treinamentos da rede de coleta, coleta de dados, e seleção da amostra, concluídas em 2011, possibilitando início das atividades em campo em julho de 2011,
perdurando até 2013. O projeto prevê ainda a apuração e crítica dos dados e divulgação a partir de 2012, propiciando validação do modelo e comparação com PNAD e PME.

Localizador (es)

Unidade Responsável: Diretoria de PesquisasUO: 47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
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0001 - Nacional

31/12/2016Data Início: R$ 43.375.759,00Data Término:31/08/2005 100Custo Total: Total Físico:

CF/88, art.21, incisos IX e XV; Lei nº 5.878/73, arts. 2º e 3º; incisos II e III; Decreto nº 4.740, de 2003, Anexo I, Capítulo I, arts. 2º e 18, inciso I.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 121 - Planejamento e OrçamentoSubfunção:Esfera:

11EF - Mudança do Referencial Geodésico

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Coordenadas Geodésicas; parâmetros de transformação entre sistemas geodésicos; normas técnicas; metodologias de aplicação e procedimentos; capacitação técnica de recursos
humanos; aplicativos (softwares) de transformação entre diferentes sistemas geo

% de execução físicaUnidade de Medida:Sistema implantadoProduto:

Especificação do Produto

Promover a adoção no país de um novo sistema de referência geodésico, mais moderno e de concepção geocêntrica, de modo a compatibilizá-lo às mais modernas tecnologias de
posicionamento.

Descrição
Estudos, pesquisas, levantamentos de campo e modernização da estrutura geodésica ativa, objetivando a definição de um novo referencial geodésico que servirá de base para todo
tipo de posicionamento que envolva coordenadas geodésicas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Definição do sistema de referência geodésico que melhor se adeque às aplicações no Brasil. Realização de testes e estudos sobre os diferentes sistemas existentes visando à
conversão desses para o novo sistema. Reajustamento da Rede Planimétrica Brasileira no novo sistema em sua totalidade. Definição de parâmetros de transformação entre os
sistemas, de forma a permitir homogeneização do Sistema Geodésico Brasileiro e do Sistema Cartográfico Nacional. Realização de testes de campo, de modo a viabilizar a análise
técnica dos produtos cartográficos gerados e dos já existentes buscando, assim, uma compatibilização com o acervo cartográfico existente no país. Considerando que o novo
sistema será baseado nas modernas técnicas de posicionamento, será necessário disponibilizar uma estrutura básica compatível, através da atualização da estrutura já existente
RBMC - para que possa ser utilizada de forma direta pela comunidade. Elaboração de normas e especificações técnicas, desenvolvimento de programas de capacitação técnica e
disseminação das informações. Desenvolvimento de aplicativos que permitam a conversão direta entre os antigos sistemas existentes e o novo, de modo a homogeneizar o uso dos
parâmetros por toda a sociedade, coibindo o aparecimento de programas não oficiais que utilizam parâmetros diferentes.

Localizador (es)
0001 - Nacional

30/01/2016Data Início: R$ 3.000.000,00Data Término:01/01/2004 100Custo Total: Total Físico:

CF/88: art. 21, IX; Lei nº 5.878, art. 2º e 3º, inciso IV; Decreto nº 4.740, de 2003, Anexo I, Capítulo I, art. 2º e 19; Lei nº 7.525, de 1986, art. 9º; Decreto-Lei 243, de 1967, Capítulos
VI, art. 12, VII, art. 15 e IX, e art. 25 ; Decreto nº 89.817, de 1984, Capítulo IV, art. 21.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Diretoria de GeociênciasUO: 47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 121 - Planejamento e OrçamentoSubfunção:Esfera:

11IA - Estudo da Modalidade de Censo Demográfico Contínuo

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Estudo contendo a avaliação das experiências internacionais e das possibilidades e requisitos para desenvolvimento do projeto no país.

% de execução físicaUnidade de Medida:Estudo realizadoProduto:

Especificação do Produto

Estudar a viabilidade de implantação de nova metodologia para o levantamento dos Censos Demográficos

Descrição
Estudo da viabilidade de implantação de uma metodologia baseada em pesquisa contínua ao longo da década, com a aplicação de amostragem rotativa de áreas e acumulação de
informações, substituindo, total ou parcialmente, a operação convencional do Censo, concentrada num único ano.

Finalidade

Unidade Responsável: Diretoria de PesquisasUO: 47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
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Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Visitas técnicas, organização de seminários de conteúdo metodológicos e reunião com usuários.

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/10/2016Data Início: R$ 2.843.364,00Data Término:01/01/2006 100Custo Total: Total Físico:

CF/88: art 21, incisos IX e XV; Lei nº 5.878, de 1973, art 2º e 3º, incisos II e III; Decreto nº 4.740, de 2003, Anexo I, Capítulo I, art 2º e 18, inciso I; Decreto nº 74.084, de 1974.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 121 - Planejamento e OrçamentoSubfunção:Esfera:

11W0 - Modernização de Instrumentos e Sistemas de Gestão da Administração Pública Federal

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Promover a modernização dos instrumentos e sistemas de gestão e de apoio aos processos decisórios da administração pública federal com vistas à melhoria da eficiência, eficácia
e efetividade do gasto público federal.

Descrição
Desenvolvimento de ações referentes ao programa de revisão da arquitetura conceitual do ciclo de gestão do gasto público para resultados, bem como de modernização dos
sistemas de planejamento e orçamento, voltado para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com eventual participação dos demais órgãos centrais e setoriais. Estão
previstas, ainda, outras atividades relacionadas com a melhoria da qualidade do gasto público federal, tais como: 1) desenvolvimento da capacidade institucional para o desenho e
gestão dos projetos de investimento; 2) modernização dos processos relacionados à execução do gasto público; 3) desenvolvimento de mecanismos de coordenação inter e intra-
governamental para o alinhamento e a articulação das ações dos ministérios centrais estratégicos (Casa Civil, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e Ministério da
Fazenda), e; 4) implementação de ações para a integração dos sistemas de informação transversais e a coordenação dos recursos tecnológicos de informação e comunicação da
administração pública federal. Os beneficiários do projeto no Ministério do Planejamento serão: Secretaria Executiva, Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, Secretaria
de Orçamento Federal, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos, Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, Secretaria de Gestão e Secretaria de
Recursos Humanos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A implementação será feita mediante: (i) capacitação: contratação de cursos, seminários ou outras formas de treinamento, realização de visitas técnicas, nacionais e internacionais e
produção de material técnico; (ii) contratação de consultorias; e (iii) aquisição e instalação de ferramentas de mapeamento e modelagem de processos, de gestão de conteúdo, de
apoio à decisão e outras soluções de TI.

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2016Data Início: R$ 94.038.477,00Data Término:01/01/2010 4Custo Total: Total Físico:

Recomendação COFIEX nº 1038, de 14/7/2008.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Gestão PúblicaUO: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 127 - Ordenamento TerritorialSubfunção:Esfera:

12DT - Implantação da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais - INDE

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

O produto da INDE é o conjunto integrado de tecnologias, políticas, mecanismos de monitoramento, padrões e acordos necessários para ordenar a geração, o armazenamento, o
compartilhamento e a disseminação e uso dos dados geoespaciais de origem federal, estadual, distrital e municipal;  disponibilizados no Diretório Brasileiro de Dados Geoespaciais
(DBDG): sistema de servidores de dados, distribuídos na rede mundial de computadores.

% de execução físicaUnidade de Medida:Diretório brasileiro de dados geoespaciais ativadoProduto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: Diretoria de GeociênciasUO: 47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
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Implantar e manter a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais de forma a reunir eletronicamente produtores, gestores e usuários de dados geoespaciais, com vistas a facilitar e
ordenar a geração, o armazenamento, o acesso, o compartilhamento, a disseminação e o uso dos dados geoespaciais de origem federal, estadual, distrital e municipal, atendendo o
Decreto nº 6.666, de 27 de novembro de 2008.

Descrição
Consiste no estabelecimento de padrões e acordos, e contempla o uso de tecnologias, a articulação de políticas de informações e a consolidação de procedimentos de coordenação
e monitoramento da produção de dados e informações geoespaciais voltados à construção de uma rede pública de dados e metadados geoespaciais e serviços relacionados,
veiculáveis via web, com instrumentos de armazenamento, busca, visualização e obtenção de informações sobre o território Brasileiro.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Implantação das estruturas física e virtual do Diretório Brasileiro de Dados Geoespaciais – DBDG; desenvolvimento de normas e padrões, a capacitação de recursos humanos e
promoção de parcerias com entidades e órgãos públicos federais, estaduais, distritais e municipais; homologação das normas para os padrões dos metadados dos dados
geoespaciais; armazenamento no servidor do sistema de responsabilidade das entidades Federais dos metadados e dos dados geoespaciais de seu acervo; divulgação dos
metadados e dos serviços relacionados pelo geoportal da INDE –SIG Brasil; definição das regras para a disponibilização dos metadados de novos projetos ou aquisições de dados
geoespaciais.

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2014Data Início: R$ 12.810.604,00Data Término:01/01/2012 100Custo Total: Total Físico:

CF/88 art. 21º, Incisos IX e XV; Lei 5.878/73, art. 2º e 3º, incisos II e III Decreto 3.272/99, anexo I art. 2º e 18º, inciso I, Decreto nº 6.666/2008, Decreto s/nº de 1 de agosto de 2008,
Decreto nº 89.817/1984 e Decreto-Lei nº 243/1967.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 121 - Planejamento e OrçamentoSubfunção:Esfera:

12DU - Pesquisa de Economia Informal Urbana - ECINF

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Pesquisa realizadaProduto:

Especificação do Produto

Identificar as atividades econômicas desenvolvidas em unidades produtivas que deixam de ser captadas ou o são apenas parcialmente pelas pesquisas econômicas junto a
estabelecimentos ou pesquisas domiciliares abrangentes sobre mercado de trabalho e rendimento.

Descrição
Pesquisa por amostragem de domicílios situados em áreas urbanas das 27 Unidades da Federação para identificar os trabalhadores por conta própria e empregadores com até 5
empregados em pelo menos uma situação de trabalho, em atividades não-agrícolas.  Esta pesquisa irá dimensionar o peso real destas atividades em termos da geração de
oportunidades de trabalho e rendimento, e ainda, subsidiar os estudos sobre condições de trabalho e remuneração, em particular, aqueles relacionados às situações de pobreza
urbana do país, propiciando, portanto, informações para o estudo e planejamento do desenvolvimento socioeconômico do país e contribuindo, também, para o aprimoramento do
cálculo das Contas Nacionais no que se refere ao setor informal da economia.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Na primeira etapa, “Listagem”, os setores selecionados serão integralmente percorridos, para a identificação dos domicílios elegíveis à investigação e posterior seleção da amostra.
Na segunda etapa, “Entrevista”, será feita a coleta de informações, com aplicação do questionário específico temático, em amostra de domicílios selecionada para a pesquisa.

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2013Data Início: R$ 402.003,00Data Término:02/01/2012 100Custo Total: Total Físico:

CF/88 art. 21º, Incisos IX e XV; Lei 5.878/73, art. 2º e 3º, incisos II e III decreto 3.272/99, anexo I art. 2º e 18º, inciso I.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Diretoria de PesquisasUO: 47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
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10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 121 - Planejamento e OrçamentoSubfunção:Esfera:

12E0 - Implantação da Pesquisa de Orçamento Familiar Contínua

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Pesquisa implantadaProduto:

Especificação do Produto

Implantar a investigação contínua de mensuração das condições de vida da população brasileira, a partir da validação e implantação do modelo metodológico que conjuga a
pesquisa simplificada anual sobre os orçamentos familiares e a realização de pesquisa quinquenal mais completa, possibilitando a obtenção de estimativas contínuas segundo
agregados de itens de consumo com vistas a subsidiar, com maior grau de precisão, o estabelecimento de prioridades das políticas públicas na área social em campos relacionados
à erradicação da pobreza, às ações na área de nutrição, à orientação alimentar, à saúde, à moradia, entre outras dimensões e acompanhar, de forma regular e sistemática, sendo
importantes também para atualização das medidas de inflação e para o cálculo fidedigno da contabilidade nacional.

Descrição
A efetivação do modelo de mensuração contínua dos orçamentos familiares consiste na realização em sequência de Pesquisas de Orçamento Familiar Simplificadas (anuais) e
Pesuisas de Orçamentos Familiar Completas (quinquenais),  que correspondem a  levantamentos realizados por amostragem de domicílios, em todo o território nacional para
investigar, principalmente, dados sobre condições de vida, consumo e rendimentos, segundo metodologia em definição.  A POF Simplificada, além de investigar os temas centrais
da construção dos orçamentos familiares (gastos e rendimentos), investigará características dos domicílios e pessoas, incluindo a avaliação subjetiva de condições de vida. A POF
qüinqüenal será realizada segundo o modelo aplicado em 2002-2003 e 2008-2009, incluindo em complemento ao conteúdo da investigação anual simplificada, por exemplo, o
registro das medidas antropométricas e informações sobre consumo efetivo de alimentos dentro e fora do domicílio. Esse esquema de POF contínua  é elemento temático central do
Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares - SIPD, projeto do IBGE de reformulação dessas pesquisas, e, assim como a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua -
PNAD, a outra pesquisa central do sistema,  poderá também ser um veículo para a investigação de temas suplementares. As amostras das pesquisas serão desenhadas como parte
da Amostra Mestra de setores censitários estabelecida para o SIPD, o que racionalizará os recursos envolvidos na realização das diversas pesquisas domiciliares.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Divulgação dos resultados da POF 2008-2009 e comparação entre os resultados obtidos nessa pesquisa e os resultados das diversas alternativas metodológicas testadas no piloto
da POF Simplificada, realizada em 2009; conclusão da proposta metodológica para o esquema de POFs Contínuas e preparação do trabalho de campo para a realização da primeira
POF simplificada, em 2012.   Definição de objetivos, variáveis e estudos metodológicos, obtenção e acompanhamento do plano amostral, implantação e manutenção do sistema de
listagem dos setores, desenvolvimento e manutenção do sistema eletrônico de captura de dados. Destaque para a definição de conteúdo, período de captura, de referência e plano
de divulgação da POF Simplificada concatenada com a realização da POF Completa.

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2016Data Início: R$ 25.767.500,00Data Término:01/01/2011 100Custo Total: Total Físico:

CF/88: art 21º, incisos IX e XV; Lei 5878/73: art 2º e 3º incisos II e III; Decreto 3272/99, anexo I, art 2º e 18º inciso I.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Diretoria de PesquisasUO: 47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção:Esfera:

147G - Desenvolvimento do Sistema Integrado de Relação de Trabalho

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

cadastro das entidades sindicais, reivindicações sistematizadas

% de execução físicaUnidade de Medida:Sistema desenvolvidoProduto:

Especificação do Produto

Desenvolver e implantar sistema para informatizar e atualizar o cadastro das entidades sindicais, bem como sistematizar as suas reivindicações.

Descrição
Desenvolvimento de funcionalidades para geração de dados cadastrais e sistematização das reivindicações das entidades sindicais para produzir relatórios gerenciais de tomadas
de decisões na Mesa Permanente de Negociação Coletiva e auxiliar na análise de impactos orçamentários e não orçamentários, subsidiando os debates.

projeções de impactos orçamentários e não orçamentários..

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Secretaria de Relações de Trabalho no Serviço PúblicoUO: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
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Contratação de empresa especializada para desenvolver e implantação do sistema, contratação de consultoria.

Localizador (es)
0001 - Nacional

01/12/2015Data Início: R$ 4.000.000,00Data Término:01/06/2012 100Custo Total: Total Físico:

Protocolo para instituição formal da Mesa Nacional de Negociação Permanente (MNNP), publicado no Diário Oficial da União, Seção I, em 27 de junho de 2003 Despacho do
Ministro; Regimento Institucional da  MNNP, Portaria nº 1.132, publicado no Diário Oficial da União Seção I, em 22 de julho de 2003, Decreto nº 7.063 , de 13 de janeiro de 2010 e
PORTARIA Nº 370, DE 26 DE AGOSTO DE 2010.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção:Esfera:

147H - Participação Popular por Meio de Ambientes Eletrônicos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Portais, sítios ou funcionalidades de interação virtual entre  o governo e sociedade.

unidadeUnidade de Medida:Canal de participação criadoProduto:

Especificação do Produto

Desenvolver e implementar ambientes e funcionalidades tecnológicas que estimulem a participação social, para a elaboração e avaliação de políticas públicas.

Descrição
Disponibilização de portais, sítios, serviços e/ou funcionalidades de interação virtual para estreitar o relacionamento governo-sociedade.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Desenvolvimento de ambiente aglutinador virtual de funcionalidades de consulta pública, fóruns, enquetes, entre outros mecanismos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2013Data Início: R$ 1.302.000,00Data Término:01/01/2012 100Custo Total: Total Físico:

Decreto nº 1.048 de 21 de janeiro de 1994, Decreto nº 6.932 de 11 de Agosto de 2009, Decreto de 18 de Outubro de 2000, Decreto de 29 de Outubro de 2003.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Governo EletrônicoUO: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 121 - Planejamento e OrçamentoSubfunção:Esfera:

147I - Implantação da Pesquisa Nacional de Saúde

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Disponibilização de informações estatísticas que serão utilizadas para planejar e monitorar políticas da saúde.

% de execução físicaUnidade de Medida:Pesquisa implantadaProduto:

Especificação do Produto

Implantar pesquisa nacional quinquenal, por amostra de domicílios, para o acompanhamento de características da saúde da população.  A base de dados resultante será utilizada
para planejar e monitorar políticas da saúde.

Descrição
A Pesquisa Nacional de Saúde focaliza em destaque os seguintes temas: acesso a serviços de saúde; morbidade; estilo de vida, o que inclui atividades físicas, alimentação, uso de
fumo e álcool; tópicos específicos da saúde de crianças de até 2 anos de idade; de idosos e mulheres, abordando, por exemplo, para essas últimas, o acesso a exames de caráter
preventivo de doenças típicas da população feminina.

Finalidade

DiretaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Diretoria de PesquisasUO: 47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
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Detalhamento da Implementação
A implantação da Pesquisa Nacional de Saúde - PNS é parte integrante de projeto mais amplo de reformulação das pesquisas domiciliares por amostragem, o Sistema Integrado de
Pesquisas Domiciliares, que envolve o desenho de uma amostra mestra de setores censitários para realização de todas as pesquisas sob o novo sistema. As pesquisas
componentes desse sistema vão compartilhar a mesma infraestrutura amostral, um conjunto básico de variáveis e conceitos, compondo um mosaico de temas identificados para um
retrato abrangente das condições de vida da população brasileira, da sua estrutura demográfica e do atendimento aos direitos humanos.  A implementação da PNS conta co equipes
do IBGE e do Ministério da Saúde nas seguintes etapas: Em 2011 e em parte de 2012: estabelecer modelo de metodologia de coleta e de tomada de medidas clínicas e de
realização de exames laboratoriais; delimitar questões éticas relacionadas aos exames e resultados no contexto da abordagem médica e do sigilo estatístico; definir papéis
institucionais na  operacionalização dos levantamentos requerido, delimitando responsabilidades técnicas do IBGE e do Ministério da Saúde; desenhar e discutir com usuários o
questionário e metodologia da pesquisa; definições administrativas de contração e subordinação de entrevistadores e técnicos da área de saúde que realizarão as medidas médicas
previstas; selecionar amostra de setores e domicílios; desenvolvimento do sistema de coleta e respectivos controles considerando a realização de coleta  em computador de mão
(PDA). Em 2012 será realizado piloto da pesquisa, com vistas a teste completo para validação e ajustes da operação. Em 2013 será realizada a coleta das informações,
contemplando o prévio treinamentos das equipes de campo. Os resultados serão publicados em 2014.

Localizador (es)
0001 - Nacional

01/01/2014Data Início: R$ 1.190.000,00Data Término:01/01/2012 100Custo Total: Total Físico:

CF/88 art. 21º, Incisos IX e XV; Lei 5.878/73, art. 2º e 3º, incisos II e III decreto 3.272/99, anexo I art. 2º e 18º, inciso I.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 121 - Planejamento e OrçamentoSubfunção:Esfera:

1793 - Implantação de Sistemas de Índice de Preços ao Produtor - IPP

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Mensuração da evolução dos preços ao produtor dos vários setores da economia em nível nacional.

% de execução físicaUnidade de Medida:Sistema implantadoProduto:

Especificação do Produto

Implantar um sistema de índices de preços ao produtor do setor produtivo para atender ao Sistema Estatístico Nacional.

Descrição
Investigação de preços de um conjunto básico de produtos industriais (IPP industrial) e agropecuários (IPP Agro) que, gradualmente, incorporará produtos de outros segmentos da
economia brasileira.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A implantação do IPP na indústria de transformação se faz em três etapas. A primeira, interna ao IBGE, tem a ver com a definição metodológica básica (cadastro, amostra,
instrumentos usados na coleta, definição e elaboração de sistemas computacionais etc.). A segunda, a de especificação de produtos (entendido como a especificação de suas
características físicas e de transação comercial), tem a ver com a definição do produto, que terá o preço acompanhado a partir da lista genérica de produtos selecionados para a
pesquisa. Para cumprir esta etapa, o IBGE buscará o conhecimento existente nos órgãos patronais (sindicatos e associações) e nas principais empresas dos vários setores para
definir quais são os itens que são importantes para os seus produtos. O resultado será a definição dos questionários, ou seja, haverá quantos questionários se mostrarem
necessários (um produto genérico pode gerar muitos produtos específicos; e cada setor terá itens específicos em sua caracterização). A última etapa é a de início da coleta mensal
dos preços e o cálculo do índice.  Em 2011, dar-se-á início à divulgação dos resultados das indústrias de transformação, planejando-se que em 2012 possam ser divulgados também
os resultados das indústrias extrativas, o que totalizará o IPP industrial.  Para o IPP do setor agropecuário, o projeto também se desenvolverá em três etapas, sendo que a primeira
etapa se beneficiará dos desenvolvimentos já realizados na implantação do IPP da indústria de transformação, já em operação regular.  Na segunta etapa, além dos
estabelecimentos industriais, farão parte da amostra os vários segmentos da agropecuária e da agroindústria.

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2016Data Início: R$ 6.709.448,00Data Término:03/01/2006 100Custo Total: Total Físico:

CF/88, art 21, incisos IX e XV; Lei nº 5.878, de 1973, art 2º e 3º, incisos II e III; Decreto nº 4.740, de 2003, Anexo I, Capítulos I, art 2º, e IV, art. 18, inciso I.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Diretoria de PesquisasUO: 47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 121 - Planejamento e OrçamentoSubfunção:Esfera:

200J - Atualização Contínua da Base Territorial

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade
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Atualização da Base Territorial constando de:

unidadeUnidade de Medida:Componente da base atualizadoProduto:

Especificação do Produto

Atualizar mapas e cadastros que compõem a Base Territorial, que dá suporte ao planejamento, à coleta de dados e à divulgação de resultados de pesquisas e estudos realizados
pelo IBGE.

Descrição
Atividade contínua de atualização da Base Territorial, indicando as condições necessárias e os processos de trabalho a serem estruturados a fim de permitir a incorporação aos
mapas e cadastros das constantes modificações ocorridas na ocupação do território, sejam elas originárias de alterações no espaço físico ou na divisão político-administrativa inter
ou intramunicipal.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Atualização da base tecnológica por meio do desenvolvimento e implantação de infra-estrutura de hardware, software, comunicação (rede computacional) e instrumental técnico; da
capacitação de pessoal de nível superior e médio; e de imagens de satélite, fotografias aéreas, mapeamento e levantamento de campo.

Localizador (es)
0001 - Nacional

CFl, art. 21, inciso IX; Lei nº 5.878, de 1973, art. 2º e 3º, inciso IV;  Decreto nº 4.740, de 2003, Anexo I, Capítulos I, art. 2º, e IV, art. 19; Lei nº 7.525, de 1986, art. 9º;  Decreto-Lei  nº
243, de 1967, Capítulo VI, art. 12, Capítulo VII, art. 15,  Capítulo IX, art. 25; Decreto nº 89.817, de 1984, Capítulo IV, art. 21.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Diretoria de GeociênciasUO: 47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 331 - Proteção e Benefícios ao TrabalhadorSubfunção:Esfera:

20D3 - Fomento a Projetos de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor Público Federal

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Projetos voltados à atenção à saúde dos servidores lotados nos órgãos do SIPEC, executados por meio de cooperação técnica com a SRH/MP.

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Apoiar e executar ações que visem estabelecer o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal – SIASS, de acordo com a política de atenção à saúde e
segurança do trabalho, estabelecida pelo Governo Federal, em consonância com a política de gestão de pessoas.

Descrição
Criação, organização e manutenção de unidades de Atenção à Saúde do Servidor, considerando as diversas realidades encontradas nos órgãos e entidades da Administração
Pública Federal, de forma a se constituir uma rede de referência em atenção à saúde do servidor; compreendendo a criação e adequação das estruturas físicas com a realização de
obras e reformas nas Unidades, a aquisição de equipamentos, materiais e insumos; de formação e qualificação de equipes multiprofissionais focadas nas diretrizes da Política de
Atenção à Saúde do Servidor, desenvolvendo competências e habilidades; criação e atualização de um canal de comunicação, que possibilite o compartilhamento de informações, a
troca de idéias e experiências relacionadas à saúde do servidor; de elaboração, alteração, revisão e adequação de normas, visando à regulamentação, a padronização de
procedimentos e à racionalização de recursos, para responder aos desafios atualmente postos pela APF.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Organização das Unidades de Saúde: - realização de diagnóstico situacional dos serviços de saúde existentes na APF, identificando os recursos humanos, as ações de saúde
desenvolvidas e a capacidade física instalada dos órgãos e entidades que ora prestam serviços de atenção à saúde para os servidores do executivo civil federal; - Sensibilização e
pactuação de responsabilidades com dirigentes, gestores de RH, técnicos da área de saúde e entidades representativas dos servidores, por meio de visitas e reuniões técnicas; -
Visitas “in loco” para verificar os órgãos com capacidade técnica e estrutura física adequada para o funcionamento de uma Unidade do SIASS, dimensionar o número de Unidades
do SIASS a serem organizadas e acompanhar a elaboração de Projeto Básico; - criação, organização e manutenção de Unidades de Atenção à Saúde do Servidor, considerando as
diversas realidades encontradas nos órgãos e entidades da APF, compreendendo a criação e adequação das estruturas físicas, com a realização de obras e reformas nas Unidades,
a aquisição de equipamentos, materiais e insumos; - celebração de instrumentos de cooperação técnica ou parcerias com os órgãos e entidades da APF, devidamente instituídos
entre os órgãos interessados; - composição da equipe técnica e operacional para o funcionamento das Unidades do SIASS. Formação e Capacitação: - realização de cursos e
treinamentos com o objetivo de formar, qualificar e capacitar os profissionais que atuam ou virão a atuar nas Unidades do SIASS, nas diferentes áreas do conhecimento
(psicossocial, médica, odontológica, administrativa, engenharia, tecnológica, enfermagem, nutrição, jurídica, dentre outras áreas técnicas correlatas); - realização de encontros
nacionais e regionais, oficinas, fóruns e encontros temáticos, com o objetivo de capacitar os profissionais dos serviços de saúde e sensibilizar os gestores recursos humanos e
representantes de servidores quanto a proposta do SIASS. Ações de Comunicação: - Comunidade criativa virtual: espaço de participação e compartilhamento de informações e
idéias entre os profissionais de saúde, gestores de recursos humanos, servidores públicos federais, representantes sindicais e outros colaboradores externos preocupados e
envolvidos com o tema Saúde do Servidor Público Federal; - Informativo Periódico: confecção de informativo periódico eletrônica e impresso com as principais informações sobre as
atividades ações do SIASS e do Comitê Gestor; - Campanhas Educativas e publicações: confecção de material informativo, educativo e didático, tais como cartilhas, cartazes,
banneres, livretos, folderes, periódicos e outros, relacionados às ações de vigilância e promoção à saúde do servidor, exames periódicos e outras ações que tratam da política de
Atenção à Saúde do Servidor; - Editoração e impressão de Manuais e Normas Operacionais: editoração e impressão do novo Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor e
outras publicações de natureza normativa que venham a ser construídas coletivamente, com o objetivo de orientar e uniformizar a Administração Pública Federal; Ações referentes

Unidade Responsável: Secretaria de Gestão PúblicaUO: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
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às Normas: Contratação de consultoria para desenvolver ações, projetos, programas técnico-científicos, com o objetivo de subsidiar as atividades relacionadas a elaboração,
alteração, revisão e adequação de normas, como também poderão ser estabelecidas normas complementares, que assegurem a proteção à saúde dos servidores.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; dispositivos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e Decreto nº 6.833, de 29 de abril de 2009, publicado no DO de
30/04/2009, Decreto nº 6.856 de 25 de Maio de 2009.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

20D5 - Funcionamento da Subchefia de Assuntos Federativos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Proporcionar o funcionamento da Subchefia de Assuntos Federativos - SAF, de sua estrutura, de seus grupos de trabalho, de suas atividades gerais e específicas e as de
cooperação nacional e internacional.

Descrição
Convocação, organização e implementação da agenda da SAF, nos seus trabalhos de assessoramento ao Presidente da República; e suporte para suas reuniões, grupos de
trabalho, eventos que promova e outras atividades, incluindo a realização de estudos e o desenvolvimento de instrumentos para apoiar o trabalho do órgão.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Realização de reuniões e encontros, envolvendo todo o suporte logístico; aquisição de material permanente e de consumo; contratação de consultoria; realização de estudos e
pesquisas; consecução de serviços gráficos; pagamento de diárias; aquisição de passagens; e realização de outros serviços necessários ao desenvolvimento das competências
atribuídas à Subchefia de Assuntos Federativos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 10.683, de 28/05/03; e art. 7º do Decreto nº 6.207, de 18/09/07.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Subchefia de Assuntos FederativosUO: 20101 - Presidência da República

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 121 - Planejamento e OrçamentoSubfunção:Esfera:

20DA - Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Cadastro atualizado com informações que permitem a racionalização e o controle dos trabalhos de operações censitárias e que servem de fonte para seleção de amostras de
pesquisas domiciliares.

% de execução físicaUnidade de Medida:Cadastro mantidoProduto:

Especificação do Produto

Manter e atualizar o Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos, instrumento de abrangência nacional fundamental para o planejamento, a racionalização e o controle
das operações censitárias, além de ser  fonte para a seleção de amostras de pesquisas domiciliares como a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD e a Pesquisa
Mensal de Emprego – PME, e servir também como indicador para as estimativas populacionais.

Descrição
Consiste na construção de um banco de dados com identificação de todos os endereços do país – residenciais e não residenciais, associados às faces de quadras  nas áreas
urbanizadas e a coordenadas geográficas nas áreas rurais. Gerado inicialmente a partir das informações coletadas no Censo Demográfico 2000 e atualizadas parcialmente na
Contagem da População 2007, depende de atualização contínua para a incorporação das constantes transformações na ocupação do território. Sua atualização se fará mediante
cruzamento com informações de fontes externas como prefeituras municipais, empresas distribuidoras de energia elétrica e outras concessionárias de serviços públicos e também,
em menor grau, por alterações captadas pelos técnicos do IBGE em seus trabalhos de campo.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Consolidação do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos – CNEFE, a partir das listagens de endereços geradas no Censo Demográfico 2010, com associação aos
mapas digitais; Atualização contínua através de cruzamentos com informações de cadastros de outras fontes;	Atualização feita pelas prefeituras municipais mediante convênios
firmados com esse fim; Verificação in loco para validação de atualizações indicadas por outras fontes, quando necessário; Trabalho de campo para verificação de alterações
observadas em imagens de satélite ou indicadas por outras fontes de informação; Avaliação nas Comissões Municipais de Geografia e Estatística; Incorporação de alterações

Unidade Responsável: Diretoria de PesquisasUO: 47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
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verificadas em campo pelos técnicos do IBGE;

Localizador (es)
0001 - Nacional

CF/88 art. 21º, Incisos IX e XV; Lei 5.878/73, art. 2º e 3º, decreto 4.740/2003, art. 2º e 18º, anexo I, inciso I, Decreto nº 74.084/74.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 127 - Ordenamento TerritorialSubfunção:Esfera:

20EZ - Incorporação de Imóveis ao Patrimônio da União

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Imóvel incorporado por meio de usucapião, doação, compra e venda, adjudicação judicial, desapropriação, permuta, dação em pagamento e provenientes de entidades federais
extintas.

unidadeUnidade de Medida:Imóvel de propriedade derivada incorporadoProduto:

Especificação do Produto

Promover a incorporação e regularização patrimonial de bens imóveis e respectivos direitos adquiridos pela União.

Descrição
Incorporação de imóvel pela realização dos processos de usucapião administrativo, aceitação de doação, compra e venda, adjudicação judicial, desapropriação, recebimento em
permuta, recebimento em doação, dação em pagamento e o registro de imóveis provenientes de entidades federais. Registro de imóveis que se tornaram de propriedades da União
por ato derivado, averiguação e registro conforme o título aquisitivo da propriedade, a quantidade de imóveis a ser incorporada ou a sua situação fática, o que implica variações
entre as rotinas a serem desempenhadas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Verificação registral, com pesquisa e investigação sobre imóveis; Contratação de serviços de identificação de imóveis para fins de contabilização patrimonial (levantamento de
número de imóveis, levantamento registral, avaliação de imóveis); Concessão de guarda provisória; Contratação da elaboração e transferência de conhecimento para sistema de
apoio; Cadastramento de imóveis nas superintendências da SPU; Aquisição de imóveis de necessidade da União.Regularização patrimonial de imóveis adquiridos pela União.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 9.636, de 15/05/1998 e art. 40 do Anexo I do Decreto nº 7.063, de 13/01/2010
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Incorporação de ImóveisUO: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

20Q1 - Ouvidoria do Servidor

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Seminários, encontros, oficinas, capacitação e formação de ouvidores.

unidadeUnidade de Medida:Evento realizadoProduto:

Especificação do Produto

Fortalecer a rede integrada de ouvidoria do servidor para  manter e aprimorar a comunicação entre Governo Federal e o conjunto dos servidores públicos federais, estimulando a
implantação de Ouvidorias nos órgãos setoriais e seccionais do Sistema de Pessoal Civil - SIPEC de forma descentralizada.

Descrição
Sensibilização e capacitação de gestores dos órgãos setoriais e seccionais do  Sistema de Pessoal Civil - SIPEC, visando o aprimoramento e implantação do canal de comunicação
aberto e direto, por meio do qual ol servidor possa encaminhar sugestões, críticas, elogios, denúncias e reclamações.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Realização e participação em seminários nacionais e internacionais de ouvidorias públicas; encontros de ouvidorias do servidor; participações em eventos correlatos; capacitação e
formação dos ouvidores do servidor; publicações.

Localizador (es)

Unidade Responsável: Secretaria de Relações de Trabalho no Serviço PúblicoUO: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
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0001 - Nacional

PPortaria GAB/MP nº82 de 11 de abril de 2006, Decreto n.º 7.063, de 13 de janeiro de 2010, alterado pelo Decreto n.º 7.470, de 4 de maio de 2011; art. 34, Portaria 370 de 26 de
agosto de 2010.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção:Esfera:

20Q2 - Gestão da Tecnologia e da Informação de Planejamento e Investimentos Estratégicos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Manutenção, evolução e aprimoramento dos sistemas relativos à tecnologia e às informações de Planejamento e Investimentos Estratégicos do Governo Federal.

unidadeUnidade de Medida:Sistema mantidoProduto:

Especificação do Produto

Planejamento, coordenação, execução e gestão de atividades relativas à tecnologia e à informação de planejamento e investimentos estratégicos visando a manutenção, evolução e
aprimoramento dos sistemas.

Descrição
Manutenção, desenvolvimento e evolução dos sistemas de informação com seus respectivos recursos humanos e tecnológicos necessários às atividades de coordenação do
planejamento das ações de governo, em articulação com os órgãos setoriais integrantes do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal; elaboração, implementação,
monitoramento e avaliação do Plano Plurianual, bem como a gestão de risco dos respectivos programas, e do planejamento territorial; disponibilização de informações sobre a
execução dos programas e ações do Governo Federal integrantes do Plano Plurianual; realização de estudos especiais para a formulação de políticas públicas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Celebração de contratos de prestação de serviços e de infraestrutura relativos aos sistemas de informação; Treinamento do corpo técnico da SPI bem como aquisição de material
didático; Contratação e/ou desenvolvimento de sites, tutoriais, ou formatos de divulgação de dados e metodologias relativos ao Plano Plurianual e seus instrumentos de elaboração e
gestão; Compra de softwares e/ou hardware necessários às atividades apresentadas na descrição.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto nº 2.829/98; Lei nº 11.653/2008; Decreto nº 6.601/2008; e Portaria SPI Nº 1/2009.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Gestão do Ciclo do PlanejamentoUO: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção:Esfera:

20Q3 - Sistema de Informações Geográficas do Brasil - SIG Brasil

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Sistema de Informações Geográficas integrando dados espaciais a dados não espaciais (estatísticos, ambientais, etc.), produzidos pelo IBGE, permitindo a espacialização de
informações em múltiplas escalas; ferramentas informatizadas disponibilizadas na web para subsidiar o planejamento e avaliação de políticas públicas; acervo de bases cartográficas
e imagens de satélite voltadas à utilização por sistemas de informações geográficas de diversos órgãos do Governo.

unidadeUnidade de Medida:Consulta realizadaProduto:

Especificação do Produto

Manter sistema de informações geográficas sobre o Brasil, e Integrar os dados produzidos pelo IBGE àqueles produzidos por outras agências governamentais por meio da
Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais – INDE, para suprir a lacuna do sistema de planejamento territorial, com um instrumento próprio ao diagnóstico do território.

Descrição
Disponibilização de banco de dados sobre o Brasil, cujas informações são disseminadas para a sociedade por meio de instrumentos voltados para as diferentes características do
uso da informação. A união das bases cartográficas e estatísticas permitirá abreviar os longos prazos que normalmente são necessários para obter-se resultados em sistemas dessa
natureza, incorporando, ainda, a capacidade de atualização das informações.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Estabelecimento das variáveis estatísticas passíveis de serem relacionadas com unidades geográficas; geração de indicadores a partir dessas variáveis; construção de sistema
informatizado e com funcionamento através da web, que permita o relacionamento das variáveis e indicadores com unidades geográficas para geração de mapas.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Centro de Documentação e Disseminação de InformaçõesUO: 47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 14



Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Inciso I, art. 3º do Capitulo I do Anexo I do Decreto n.º 4.740,  de 13 de junho de 2003 - Estatuto do IBGE.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 332 - Relações de TrabalhoSubfunção:Esfera:

20QL - Fortalecimento dos Instrumentos de Democratização das Relações de Trabalho

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Textos produzidos, publicações

unidadeUnidade de Medida:Estudo realizadoProduto:

Especificação do Produto

Desenvolver estudos de democratização das relações de trabalho para subsidiar o processo negocial e a elaboração da política de gestão de pessoas.

Descrição
Produção e publicação de textos técnicos e legais referentes às diretrizes para elaboração/reestruturação, implantação, acompanhamento e avaliação das relações de trabalho no
âmbito da Administração Pública, para subsidiar a criação e o fortalecimento dos instrumentos de democratização das relações de trabalho: levantamento dos condicionantes legais
que possam interferir no conteúdo dos estudos; estudos que orientem o acompanhamento e avaliação da satisfação do servidor enquanto beneficiário das políticas públicas
desenvolvidas pelo conjunto da Administração Pública Federal.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Contratação de empresa especializada para realizar pesquisa e estudo sobre a democratização das relações de trabalho e sobre demais assuntos pertinentes; realização  de
eventos, seminários, oficinas e outros para subsidiar a elaboração e publicação de estudos sobre a democratização das relações de trabalho.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Protocolo para instituição formal da Mesa Nacional de Negociação Permanente (MNNP), publicado no Diário Oficial da União, Seção I, em 27 de junho de 2003 Despacho do
Ministro; Regimento Institucional da MNNP Portaria nº 1.132, publicado no Diário Oficial da União Seção I, em 22 de julho de 2003, Decreto nº 7.063 , de 13 de janeiro de 2010 e
PORTARIA Nº 370, DE 26 DE AGOSTO DE 2010.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Relações de Trabalho no Serviço PúblicoUO: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção:Esfera:

20QM - Rede de Comunicação do Governo Federal - INFOVIA Brasília

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Manutenção e ampliação da infraestrutura de comunicações - INFOVIA Brasília, para uso integrado por órgãos e entidades da Administração Pública.

unidadeUnidade de Medida:Infraestrutura mantidaProduto:

Especificação do Produto

Manter e ampliar a infraestrutura integrada de comunicação de dados, voz e imagem, com padrões de desempenho e segurança elevados, com o menor custo possível, para
atender às necessidades de órgãos e entidades da administração pública em Brasília.

Descrição
Manutenção e ampliação da infraestrutura implantada e dos serviços como interconexão entre redes remotas, acesso à internet, videoconferência e integração dos sistemas de voz
corporativa, bem como o desenvolvimento de estudos para a disponibilização de novos serviços.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Manutenção da infraestrutura por meio de aquisição de equipamentos e realização de obras de adequação em trechos da rede de dutos e postes de energia elétrica, interligando
com fibras, órgãos e entidades governamentais localizados na capital federal, bem como pelo compartilhamento da rede de distribuição de energia elétrica e gestão da parceria com
o operador do serviço. A ampliação da capilaridade da rede passa pela execução de obras de acesso e aquisição de equipamentos para conexão dos órgãos à INFOVIA-Brasília.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Departamento de Serviços de RedeUO: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
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Decreto n.º 7.063, de 13 de janeiro de 2010, alterado pelo Decreto n.º 7.470, de 4 de maio de 2011;  Decreto nº 1.048, de 1994; Decreto nº 3.505, de 2000; Decreto de 18 de outubro
de 2000; Decreto de 29 de outubro de 2003.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 121 - Planejamento e OrçamentoSubfunção:Esfera:

20SM - Gestão da Geoinformação

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Plano revisadoProduto:

Especificação do Produto

Apoiar as iniciativas que envolvem o uso da atividade de geoinformação, como instrumento de planejamento e monitoramento da gestão territorial das políticas públicas e programas
de governo.

Descrição
Aperfeiçoamento dos mecanismos de gestão da CONCAR; Criação do Plano Cartográfico Nacional contemplando as necessidades nacionais a respeito do território; Difusão e
fomento do uso de geoinformação e geotecnologias e de formação profissional; Diagnostico das demandas de geoinformação nos três níveis estatais; Subsidio à formulação de
ações que envolvam geoinformação;  Articulação institucional entre o setor público, iniciativa privada e academia para permitir a eficiência na elaboração e execução de projetos
geocientíficos e alocação de recursos orçamentários e financeiros; Articulação junto aos órgãos de fiscalização das atividades cartográficas; Disseminação de produtos
geoespaciais.  Serão realizadas despesas com: i) capacitação de servidores públicos Federais, bem como de servidores estaduais e municipais e de representantes da sociedade
civil organizada. ii) serviços de consultoria; iii) despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); iv) promoção de eventos para discussão,
formulação e divulgação de agendas geocientíficas, etc; v) produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e vi) demais
atividades-meio necessárias à realização das atividades relacionadas à geoinformação.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Execução direta, pela atuação dos técnicos em exercício no Sistema Federal de Planejamento e Orçamento; pela contratação de prestadoras de serviços de consultoria, de
institutos de pesquisa; bem como por meio da celebração de convênios e acordos de repasse com entidades que disponham de condições para apoiar o desenvolvimento e/ou a
implementação das atividades necessárias à implantação da gestão da geoinformação.

Localizador (es)
0001 - Nacional

CF/88, artigos 21, inciso XV, e 22, inciso XVIII; Decreto 6666/2008; Decreto s/n, de 1º de agosto de 2008.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento e Investimentos EstratégicosUO: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

20TE - Formação e Desenvolvimento Profissional de Agentes Públicos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Agentes públicos Federais, Estaduais e Municipais participantes de curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública na modalidade de ensino a distancia e em outros eventos de
formação e desenvolvimento.

unidadeUnidade de Medida:Aluno matriculadoProduto:

Especificação do Produto

Promover a formação e qualificação de agentes públicos federais, estaduais e municipais, mediante oferta e realização de Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública.

Descrição
Desenvolvimento de ações conjuntas, envolvendo a União, estados e municípios, focadas na formação e no desenvolvimento profissional dos servidores públicos federais, estaduais
e municipais, buscando maior articulação entre as três esferas de governo, em especial a realização do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública, na modalidade ensino a
distância, em parceria com o Instituto Federal do Paraná – IFPR e com a Escola Nacional de Administração Pública - ENAP.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Realização de oficinas, encontros, palestras, eventos, debates, mobilizações, capacitações, e participações em grupos de trabalho, que fomentem as atividades de formação e
desenvolvimento profissional de agentes públicos das três esferas de governo; elaboração de estudos, diagnósticos, pareceres, relatórios e planos de ação; contratação de
consultorias especializadas e cooperação técnica. Celebração de acordos, convênios, contratos de repasse, termos de cooperação e de parceria, ou outros instrumentos permitidos
pela legislação vigente.

Localizador (es)

Unidade Responsável: Secretaria de Gestão PúblicaUO: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
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0001 - Nacional

Termo de Cooperação nº 03/2010 MP/IFPR/ENAP, Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 571 - Desenvolvimento CientíficoSubfunção:Esfera:

2217 - Coordenação Nacional da Pesquisa Econômica

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Estudos e pesquisas concluídos e apoiados por bolsistas, publicados em livro, relatórios de pesquisa, textos para discussão IPEA e revistas especializadas.

unidadeUnidade de Medida:Pesquisa apoiadaProduto:

Especificação do Produto

Incentivar e promover a pesquisa sócio-econômica aplicada e o estudo das políticas públicas.

Descrição
Concessão de bolsas de mestrado, doutorado e outros auxílios de pesquisa aos pesquisadores e aos auxiliares, bem como realização de eventos e difusão de textos selecionados.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Concessão de bolsas de mestrado, doutorado e outros auxílios de pesquisa; realização de convênios com instituições de pesquisa universitárias; contratação de pesquisadores;
distribuição de material técnico.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto nº 60.457/1967; Decreto nº 7.142/2010; Decreto nº 6.517/2008 e Decreto nº 6.129/2007.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Fundação Instituto de Pesquisa Econômica AplicadaUO: 20225 - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

2219 - Formação e Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa Econômica Aplicada, Políticas Públicas e Gestão Pública

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Participação em cursos e eventos.

unidadeUnidade de Medida:Servidor capacitadoProduto:

Especificação do Produto

Formar e capacitar recursos humanos, inclusive a nível de pós graduação, preferencialmente servidores públicos, como forma de contribuir para o aprimoramento de pesquisadores
e gestores na discussão da temática do desenvolvimento nacional brasileiro.

Descrição
Proporcionar oportunidades de capacitação continuada, preferencialmente para servidores, por intermédio de cursos de pós-graduação, aperfeiçoamento, especialização e
extensão; de estágios e da participação em seminários sobre perspectivas do desenvolvimento brasileiro, encontros e oficinas de trabalho.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Viabilização do ingresso de servidores públicos e demais especialistas em cursos de pós-graduação, aperfeiçoamento, especialização e extensão, em estágios, e em seminários,
encontros, workshops e outros eventos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Fundação Instituto de Pesquisa Econômica AplicadaUO: 20225 - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
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Decreto nº 60.457/1967; Decreto nº 7.142/2010; Decreto nº 6.517/2008 e Decreto nº 6.129/2007.

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 571 - Desenvolvimento CientíficoSubfunção:Esfera:

2228 - Pesquisas Estruturais da Área Sociodemográfica

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Publicação impressa com CD-ROM encartado e tabelas selecionadas disponibilizadas no " website " do IBGE.

unidadeUnidade de Medida:Resultado divulgadoProduto:

Especificação do Produto

Produzir informações de natureza estatística, por meio de implementação de estudos, pesquisas e trabalhos voltados ao conhecimento da realidade estrutural sociodemográfica do
país

Descrição
Realização de pesquisas anuais elaboradas com base em coleta de dados e/ou compilação de registros administrativos divulgados no médio prazo.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Realização de pesquisas elaboradas com base em coleta de dados e/ou compilação de registros administrativos; concepção da pesquisa por equipes de técnicos-pesquisadores e
coleta de suas informações primárias, por equipes de campo (distribuídas em todo o território nacional); trabalho (apuração, crítica e documentação) das informações para
divulgação.

Localizador (es)
0001 - Nacional

CF/88, art. 21, incisos IX e XV; Lei nº 5.878, de 1973, arts. 2º e 3º, incisos I, II e III; Decreto nº 4.740, de 2003, Anexo I, Capítulo IV, art. 18, inciso I.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Diretoria de PesquisasUO: 47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 127 - Ordenamento TerritorialSubfunção:Esfera:

2229 - Mapeamento Terrestre de Referência

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Imagens de Satélites; Ortomosaico; Mapas Imagem ou Cartas Imagens; Modelo Digital de Elevação (MDE); Modelo Digital de Terreno (MDT); Folha Topográfica; Base Cartográfica
Contínua; Mapas; Documentações Técnica; e Mapa Índice.

unidadeUnidade de Medida:Base cartográfica publicadaProduto:

Especificação do Produto

Gerar e manter bases cartográficas vetoriais contínuas do Brasil, visando servir de insumo para estudos geográficos, planejamento territorial em escalas médias e pequenas,
desenvolvimento de Bases Territoriais para pesquisas estatísticas, Mapeamento: de Recursos Naturais e Estudos Ambientais; de Unidades de Conservação, de Terras Indígenas,
de Divisões Político Administrativas e naturais, tais como: Bacias Hidrográficas, Biomas, áreas de riscos, etc.

Descrição
Construção de folhas topográficas, a partir de aerolevantamento e ou insumos de Sensoriamento Remoto; Construção de folhas topográficas e mapas compilados; Conversão de
cartas e mapas para o meio digital; Construção e manutenção de bases contínuas a partir da conversão para ambiente digital das folhas de carta topográfica nas escalas:
1:1000.000, 1:250.000 e 1:100.000, compilação e generalização, atualização e integração das mesmas em uma única base vetorial contínua, tendo seus elementos associados à
banco de dados seguindo a tendência mundial nos procedimentos de armazenamento e disseminação de dados geográficos.  Para a geração e manutenção dessas bases deverão
ser geradas bases a partir de insumos de sensoriamento remoto, bem como integração/atualização das bases SIVAM * escala 1:250.000.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Gerar e manter bases cartográficas vetoriais contínuas do Brasil, nas escalas 1:1000.000 e 1:250.000, retratando as categorias e classes de elementos compatíveis com a
modelagem da Mapoteca Nacional Digital e no novo sistema de referência geodésico SIRGAS2000.  A base cartográfica na escala 1/250000 é fundamental para atender a projetos
nacionais: Mapeamento de Estudos Ambientais, e transnacionais: Cuenca del Plata e Cuenca Amazônica.
Levantamento de informações em campo e gabinete a partir de insumos de aerolevantamento, sensoriamento remoto e outros documentos cartográficos. Produção e pesquisa em
sensoriamento remoto, conversão de originais cartográficos, segundo especificações técnicas adequadas às normas do Sistema Cartográfico Nacional, estruturas / modelo de dados
da Mapoteca Nacional Digital  - MND. Compilação e generalização de bases cartográficas, editoração cartográfica, organização e carga dos metadados geográficos, geração de
mapas derivados. Para a elaboração de bases contínuas, há necessidade da conversão das folhas desse mapeamento sistemático  que ainda estão em ambiente analógico para
ambiente digital, conforme as especificações do IBGE e na estrutura da MND. A validação geométrica e topológica irá garantir os requisitos necessários para análises espaciais de
redes e mapeamento. Nas áreas sem mapeamento ou as identificadas como não compatíveis com as novas tecnologias em uso, serão elaboradas e/ou compiladas de folhas  em
escalas maiores. No processo de atualização das áreas abrangidas pelas bases contínuas, serão utilizados insumos de sensoriamento remoto e levantamento por equipamentos
receptores GPS e reambulação (identificação e classificação de nomes geográficos). Na etapa de integração será implementada a continuidade dos elementos mapeados para
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compor os blocos da base contínua.  Esta mesma etapa será realizada para a integração dos blocos. A realização das etapas acima descritas será efetivada por contratação de
serviço, cabendo ao IBGE as etapas de planejamento, especificação e normas técnicas, supervisão, controle de qualidade e editoração das folhas de carta para impressão.

Localizador (es)
0001 - Nacional

CF/88, art. 21, incisos IX e XV; Lei nº 5.878, de 1973, arts. 2º e 3º, inciso IV, e 5º; Decreto-Lei nº 243, de 1967, arts. 12, 15, 25 e 31; Decreto nº 4.740, de 2003, Anexo I, Capítulo I,
arts. 2º e 3º, inciso II.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 573 - Difusão do Conhecimento Científico e TecnológicoSubfunção:Esfera:

2230 - Disseminação de Informações Estatísticas e Geocientíficas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Usuário atendido pelas várias mídias do IBGE: papel, disquete, cd-rom, vídeo, web e outros.

unidadeUnidade de Medida:Usuário atendidoProduto:

Especificação do Produto

Documentar e disseminar as informações estatísticas e geocientíficas produzidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Descrição
Planejamento, coordenação e execução das atividades de produção editorial e gráfica, documentação, disseminação, divulgação e comercialização das informações produzidas pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, bem como produção de todos os instrumentos utilizados na realização do trabalho de coleta, tais como manuais e
questionários.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Editar, disseminar e comercializar, em várias mídias (papel, disquete, CD-Rom, vídeo e outros), os estudos e as pesquisas do IBGE, segundo um calendário de conhecimento
público; permitindo, dessa forma, o uso das informações estatísticas e geográficas pelos vários usuários do IBGE.

Localizador (es)
0001 - Nacional

CF/88, art. 21, incisos IX e XV; Lei nº  5.878, de 1973, art. 2º;  Decreto nº 4.740, de 2003,  Anexo I, Capítulos I, arts. 2º, e IV, art. 21, incisos I e II.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Centro de Documentação e Disseminação de InformaçõesUO: 47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 571 - Desenvolvimento CientíficoSubfunção:Esfera:

2231 - Sistema Geodésico Brasileiro

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Coordenadas plani-altimétricas; valores da aceleração da gravidade e descritivo de localização e acesso das novas estações geodésicas disponibilizadas na Internet através do
Banco de Dados Geodésicos; arquivos diários de observações da variação do nível do mar e de observações de sinais dos satélites dos Sistemas GNSS e do Sistema Global de
Navegação por Satélite – GLONASS; - Modelo de Ondulação Geoidal. - normas e padrões geodésicos.

unidadeUnidade de Medida:Informação disponibilizadaProduto:

Especificação do Produto

Garantir a atualidade do referencial geodésico nacional e global, base para obras importantes de infraestrutura, apoio ao mapeamento, posicionamento de plataformas de petróleo,
delimitação de pesquisas de geofísica e subsídio aos trabalhos de regularização fundiária.

Descrição
Disponibilização de coordenadas (latitude, longitude e altitude) e de valores da aceleração da gravidade de estações geodésicas, elaboração de normas e padrões geodésicos,
ampliação e manutenção das redes Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC e Rede Maregráfica Permanente para Geodésia - RMPG e refinamento
contínuo do Modelo de Ondulação Geoidal.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Estabelecimento das estações geodésicas com as seguintes etapas: reconhecimento do local; construção dos marcos de concreto; medições; processamento das informações
coletadas; e carga no Banco de Dados Geodésicos para disponibilização aos usuários.Monitoramento do nível do mar ao longo da costa brasileira, através de estações
maregráficas, através da instalação de marégrafos (digital e analógico) e sensores meteorológicos em portos, cujas informações coletadas por estes sensores são transferidos
diariamente para sede no Rio de Janeiro, onde são tratadas e formatadas para disponibilização diária no portal do IBGE (website).  Rastreamento contínuo de sinais dos satélites do
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Sistema de Posicionamento Global - GPS e do Sistema Global de Navegação por Satélite - GLONASS, que consiste na instalação em um marco geodésico de um receptor GNSS o
qual coleta continuamente as informações do rastreio que são transferidas diariamente para a sede no Rio de Janeiro onde são tratadas e formatadas para disponibilização diária no
portal do IBGE (website). Cálculo periódico do Modelo de Ondulação Geoidal Brasileiro à medida que os dados utilizados na sua determinação são atualizados.Visitas periódicas a
estações geodésicas para avaliação do estado de conservação, manutenção e atualização dos seus descritivos de localização e acesso. Gerenciamento das informações coletadas
e seus resultados e disponibilização em meio digital (via Internet) ou não, para a comunidade usuária.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 5.878, de 1973, arts. 2º e 3º, inciso IV; Decreto nº 4.740, Anexo I; Lei nº 7.525, de 1986, art.2º e 19; Decreto-Lei nº 243, de 1967, art.9º, Capítulo VI, art. 12, Capítulo VII, art.
15, Capítulo IX, art. 25; Decreto nº 89.817/84, Capítulo IV, art. 21.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção:Esfera:

2236 - Sistema Informatizado de Dados Estatísticos e Geocientíficos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Rede IBGE que utiliza uma infraestrutura de rede multiserviços, com tecnologia MPLS (Multi Protocol Label Switching), permitindo a priorização de tráfego de acordo com a exigência
de cada tipo de serviço, seja voz, videoconferência, produção, Intranet, Internet; desenvolvimento e produção de sistemas, tanto no atendimento das diversas Pesquisas Estatísticas
e Geocientíficas quanto na contribuição para a melhoria da gestão e eficiência operacional das áreas administrativas; acervo de informações coletadas e processadas, atuais e
históricas, materializado em uma imensa base de dados mantendo-os seguros, confiáveis, coerentes, inteligíveis e acessíveis, bem como meios à divulgação e disseminação das
informações armazenadas; e prospecção de novas tecnologias e de sua adequação aos objetivos do IBGE alinhados ao estado da arte em tecnologia.

unidadeUnidade de Medida:Sistema mantidoProduto:

Especificação do Produto

Garantir a informatização dos processos de trabalho e fomentar a utilização da tecnologia de informação em nível nacional, administrando seus recursos de processamento, sua
rede e acervo institucional de dados provendo, dessa forma, suporte à utilização desses recursos e ao desenvolvimento de sistemas estatísticos e geocientíficos.

Descrição
Coordenação das atividades e despesas relacionadas aos recursos de informática, incluindo prospecções tecnológicas, manutenções e implantações em apoio à informatização de
processos e à realização das pesquisas e serviços da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, tanto técnicos quanto administrativos: serviços de atendimento
e manutenção na área de informática, contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura, terceirização de serviços); aquisição e
locação de equipamentos de informática e sistemas de software; administração física dos recursos de informática; administração do acervo institucional, de sua segurança de
acesso, de sua integridade e das facilidades de acesso aos seus dados e metadados; estudo de viabilidade e aplicabilidade de novas tecnologias aos serviços do IBGE;
especificação de novos recursos a serem contratados; estabelecimento de padrões para a eficiente utilização e intercomunicação entre sistemas e equipamentos; suporte à
utilização de recursos de hardware e software; suporte e desenvolvimento de aplicações em apoio aos sistemas estatísticos e geográficos; especificação e suporte à aquisição de
materiais de consumo na área de informática.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Prestação de serviços de atendimento e manutenção, de administração dos recursos e do acervo de dados; de estabelecimento de padrões e de suporte à sua utilização; de
desenvolvimento de aplicações , de contratação de serviços de informática, de aquisição e manutenção de equipamentos e softwares básicos, de planejamento e especificação de
novos recursos, e de materiais de consumo de informática no IBGE.

Localizador (es)
0001 - Nacional

CF/88, art. 21, incisos IX e XV; Lei nº 5.878, de 1973, art. 2º; Decreto nº 4.740, de 2003, Anexo I, arts. 2º e 21, incisos I e II.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Diretoria de InformáticaUO: 47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

2250 - Seleção e Formação de Recursos Humanos em Finanças Públicas e Áreas Afins

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Candidato selecionadoProduto:

Especificação do Produto

Selecionar e formar servidores públicos objetivando a qualificação de pessoal do serviço público.

Descrição

Finalidade

Unidade Responsável: Escola de Administração FazendáriaUO: 25913 - Fundo Especial de Treinamento e Desenvolvimento
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Planejamento, supervisão, coordenação e execução de processos de recrutamento e seleção para cargos públicos e realização de atividades de formação para candidatos
selecionados em concursos públicos realizados pela Escola de Administração Fazendária ou por outras instituições.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Realização de concursos públicos e/ou processos seletivos, a partir de contratos/convênios/termos de cooperação assinados entre ESAF e outras unidades da Administração
Pública, nas esferas federal, estadual ou municipal. Preparação de candidatos selecionados em concursos públicos para o futuro desempenho de atividades inerentes ao cargo.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto nº 73.115, de 8 de novembro de 1973.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

2655 - Capacitação dos Dirigentes e Técnicos no âmbito dos Sistemas de Organização e Inovação Institucional - SIORG e de Pessoal Civil - SIPEC

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

servidores que atuam nas áreas de organização e inovação institucional e de recursos humanos.

unidadeUnidade de Medida:Servidor capacitadoProduto:

Especificação do Produto

Promover e estimular o aperfeiçoamento contínuo dos gerentes e dos técnicos das áreas de organização e inovação institucional e de recursos humanos dos órgãos e entidades
públicos.

Descrição
Realização de ações de capacitação de curta, média e longa duração voltados ao desenvolvimento de competências técnicas e gerenciais dos servidores das áreas dos sistemas de
Organização e Inovação Institucional e de Recursos Humanos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Supervisão e acompanhamento do planejamento, da execução e avaliação de eventos de capacitação. Coordenação da implementação da gestão de pessoas por competências,
com base no mapeamento de competências individuais e institucionais, diagnóstico de necessidades de capacitação, planejamento e avaliação. Implementação do Programa de
Multiplicadores visando atender de forma ágil e com otimização de recursos as demandas em sistemas e processos de gestão de pessoas do SIPEC. Desenvolvimento e
coordenação do processo de implementação do sistema de gestão da capacitação por competências nos órgãos e entidades do SIPEC.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 8.112/90, Decreto nº 5.707/2006, Decreto nº 6.114/2007, Portaria MP nº 208/2006, Portaria SRH/MP 102/2011.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Gestão PúblicaUO: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 571 - Desenvolvimento CientíficoSubfunção:Esfera:

2665 - Pesquisas e Análises Geográficas e Ambientais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Atlas, Relatórios, Mapas Murais, raster e vetoriais, nas escalas de 1:5.000.000, 1:3.000.000, 1:2.500.000 e 1:1.000.000; Folhas temáticas na escala de 1:250.000; Cartogramas nas
escalas 1:15.000.000 e 1:2.500.000; Manuais e Normas Técnicos; Glossários; Indicadores de Desenvolvimento Sustentável; Geoestatísticas dos Recursos Naturais, Contas
Econômicas Ambientais.

unidadeUnidade de Medida:Resultado divulgadoProduto:

Especificação do Produto

Realizar análises espaciais compreendendo áreas urbanas e rurais, elaborando divisões regionais, definindo quadros de referência da organização social e econômica do País, e
produzir dados e informações referentes aos recursos naturais e ao meio ambiente.

Descrição
Planejamento e execução de pesquisas e análises da distribuição espacial de aspectos ambientais e socioeconômicos do território brasileiro, e sobre o potencial, a estrutura e a
utilização dos recursos naturais e do meio ambiente.

Finalidade

DiretaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Diretoria de GeociênciasUO: 47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
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Detalhamento da Implementação
Identificação de Aglomerações urbanas (metropolitanas, não metropolitanas e Áreas de Concentração de População); Elaboração do quadro de referência de Regiões de influências
de cidades; Conceituação e delimitação de Elaboração de Tipologia dos setores censitários, com base no Censo 2000; Identificação de Meso e microrregiões geográficas num
contexto de regionalizações alternativas; elaboração de Atlas das Representações Literárias; Zoneamentos Ecológico-Econômicos; Acompanhamento dos agrupamentos do PPA,
Mapas Murais da Amazônia Legal e Mapeamento dos Fluxos de deslocamento para trabalho e estudo com base no Censo 2000; todas as análises serão efetivadas em ambiente de
Sistema de Informações Geográficas - SIG; Relativamente aos estudos sobre a qualidade do meio ambiente: elaboração de indicadores e estatísticas ambientais, e mapeamento
sistemático do uso da terra; atualização sistemática em ambiente de geoprocessamento dos recursos naturais do País como fauna e flora, geologia, geomorfologia, solos,
vegetação, recursos hídricos e clima, dentre outros; modernização dos procedimentos das áreas de produção cartográfica e das áreas temáticas, com a instalação da infra-estrutura
necessária (equipamentos e sistemas computacionais específicos, rede de comunicação de dados, rede elétrica) à produção de informações territoriais, em formato digital,
estruturadas para ambiente de sistema de informações geográficas (SIG), com construção e manutenção de bancos de dados geográficos, de recursos naturais e meio ambiente do
País; capacitação dos quadros técnicos que atuam nessa ação, em âmbito nacional; aquisição de viaturas, equipamentos e aplicativos voltados à realização dos trabalhos de campo
que suportem o desenvolvimento dos projetos acima descritos em gabinete.

Localizador (es)
0001 - Nacional

CF/88, art. 21, incisos IX e XV; Lei nº 5.878, de 1973, arts. 2º e 3º, incisos III e V;  Decreto nº 4.740, de 2003, Anexo I, arts. 2º e 19.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 03 - Essencial à Justiça 092 - Representação Judicial e ExtrajudicialSubfunção:Esfera:

2672 - Consultoria e Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Documento produzidoProduto:

Especificação do Produto

Uniformizar a jurisprudência administrativa acerca da aplicação da Constituição Federal, das Leis e dos demais atos normativos no âmbito do Poder Executivo e assistir às
autoridades competentes no controle interno da legalidade dos seus atos, bem como daqueles oriundos de órgãos ou entidades sob sua coordenação jurídica.

Descrição
Produção de pareceres ou notas, decorrentes da análise das consultas formuladas à Advocacia-Geral da União.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A ação é implementada pelos integrantes da Consultoria-Geral da União e Procuradoria-Geral Federal. As consultas são encaminhadas à AGU por órgãos da Administração Direta e
Indireta, das Consultorias Jurídicas dos Ministérios (CONJUR) e das Autarquias e Fundações Públicas Federais. O assessoramento jurídico tem origem na solicitação direta do
Presidente da República. O processo inicia com análise de consultas, execução de consultorias e elaboração de projetos de lei e de atos normativos. Todos os produtos gerados são
fornecidos aos órgãos requerentes que deram início ao processo de consulta.

Localizador (es)
0001 - Nacional

CF/88, art. 131; Lei Complementar nº 73/93, arts. 10 e 11; Lei nº 9.028/95, art. 21; Lei nº 10.480/02.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Consultoria-Geral da UniãoUO: 20114 - Advocacia-Geral da União

10 - Orçamento Fiscal 03 - Essencial à Justiça 092 - Representação Judicial e ExtrajudicialSubfunção:Esfera:

2673 - Correições nos Órgãos Jurídicos da Advocacia-Geral da União e Vinculados

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Correição realizadaProduto:

Especificação do Produto

Assegurar a regularidade e a eficácia dos serviços prestados pelos órgãos jurídicos da Advocacia-Geral da União - AGU e pelas consultorias jurídicas dos Ministérios, das
Autarquias e das Fundações, vinculadas à AGU.

Descrição
Promoção de correições nos órgãos jurídicos da AGU visando a verificação da regularidade e da eficácia dos serviços prestados e proposição de medidas corretivas, fiscalização
das atividades funcionais, apreciação de representação e instauração de sindicâncias ou processos administrativos, relativamente aos membros da AGU; coordenação do estágio
confirmatório dos integrantes das carreiras da AGU e emissão de pareceres sobre o desempenho daqueles submetidos ao estágio probatório, opinando fundamentadamente por sua

Finalidade

Unidade Responsável: Corregedoria-Geral da Advocacia da UniãoUO: 20114 - Advocacia-Geral da União
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confirmação no cargo ou exoneração.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A ação é implementada pelos integrantes da Corregedoria-Geral da Advocacia da União. O processo se desenvolve a partir do planejamento anual de correições (correições
ordinárias) e de denúncias, solicitação de correições ou medidas disciplinares diretamente do Advogado-Geral da União (correições extraordinárias).

Localizador (es)
0001 - Nacional

CF/88, art. 131; Lei Complementar nº 73/93, arts. 5º e 6º; Lei nº 9.028/95.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 03 - Essencial à Justiça 092 - Representação Judicial e ExtrajudicialSubfunção:Esfera:

2674 - Representação Judicial e Extrajudicial da União

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Processo judicial analisadoProduto:

Especificação do Produto

Representar a União, judicial e extrajudicialmente, em território nacional e no exterior, em cumprimento ao exposto no caput do art. 131 da Constituição Federal de 1988, nos termos
da Lei Complementar nº 73/93 e da Lei nº 10.480, de 2/07/02, que criou a Procuradoria-Geral Federal.

Descrição
Desenvolvimento de ações necessárias à defesa dos interesses da União, representando-a nos Tribunais, junto à primeira instância da Justiça Federal, comum e especializada.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Representar judicialmente a União por meio dos representantes judiciais, os quais acompanham direto dos processos judiciais, elaborando petições, recursos ou ações

Localizador (es)
0001 - Nacional

CF/88, art.131; Lei Complementar nº 73/93; Lei nº 9.028/95; Lei nº 10.480/02.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Procuradoria-Geral da UniãoUO: 20114 - Advocacia-Geral da União

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 662 - Produção IndustrialSubfunção:Esfera:

2804 - Edição, Produção, Divulgação e Distribuição de Publicações Oficiais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Editoração eletrônica e produção gráfica dos jornais oficiais e serviços de uso interno  e  da Presidência da República  e  Vice -  Presidência.

unidadeUnidade de Medida:Página editoradaProduto:

Especificação do Produto

Editar e divulgar as informações oficiais relativas aos atos dos Poderes da União e outros institucionais ou privados de publicidade legal obrigatória.

Descrição
Edição dos atos oficiais, impressão em jornal tablóide e disponibilização para consulta do usuário-cidadão, bem como distribuição do jornal impresso aos assinantes e para vendas
avulsas nos Estados, de modo a possibilitar ao usuário-cidadão o acesso às informações oficiais em tempo hábil, em qualquer região do País. Execução de serviços gráficos de uso
interno da Imprensa Nacional e da Presidência da República.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

As matérias sofrem um processo de tratamento editorial a partir do seu recebimento pela Imprensa Nacional, obedecendo as normas legais vigorantes, padrões e rotinas de
editoração para publicação de atos oficiais. São, a partir daí, preparadas para a disponibilização e para a produção gráfica dos jornais impressos.

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Publicação e DivulgaçãoUO: 20927 - Fundo de Imprensa Nacional
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Localizador (es)
0001 - Nacional

Art. 37, caput, da Constituição Federal; Decretos nºs 4520 e 4521, de 16 de dezembro de 2002, 6.482, de 12 de junho da 2008 e 7.187, de 27 de naui de 2010; Portaria nº 147, de
09 de março de 2006 do Ministro-Chefe da Casa Civil da PR; e Portaria nº 268, de 05 de outubro de 2009, do Diretor-Geral da Imprensa Nacional.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 129 - Administração de ReceitasSubfunção:Esfera:

2A37 - Arrecadação e Cobrança Administrativa de Créditos Patrimoniais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Somatório da arrecadação de todas as receitas patrimoniais ordinárias e extraordinárias lançadas e auferidas no exercício corrente, bem como aquelas lançadas em exercícios
anteriores e recuperadas no exercício corrente.

R$Unidade de Medida:Receita arrecadadaProduto:

Especificação do Produto

Realizar as atividades e procedimentos afetos ao lançamento e arrecadação de receitas patrimoniais, com vistas a maximizar a arrecadação e o incremento do potencial de
arrecadação, bem como realizar as atividades e procedimentos afetos à cobrança de créditos patrimoniais da União, com vistas a promover a redução da inadimplência e a
recuperação administrativa de créditos patrimoniais da União inadimplidos, ou o devido encaminhamento para fins de execução fiscal.

Descrição
Análise, definição e execução dos processos de lançamento, arrecadação e cobrança; acompanhamento gerencial dos créditos patrimoniais da União; sistematização, previsão e
acompanhamento da arrecadação e cobrança administrativa.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades de arrecadação e de cobrança de receitas patrimoniais; realizar a previsão, o acompanhamento gerencial, a análise e o controle
da arrecadação das receitas oriundas da cobrança de créditos patrimoniais da União; propor medidas de aperfeiçoamento, regulamentação e a consolidação/sistematização da
legislação, a partir de sua interpretação, editando os atos normativos e as instruções necessárias à sua execução; estabelecer e acompanhar o cumprimento das metas de
arrecadação e cobrança.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto-Lei nº 9.760/46, Decreto-Lei nº 2.398/87, Lei nº 9.636/98, Lei nº 10.522/2002
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de ArrecadaçãoUO: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção:Esfera:

2C51 - Revisão do Plano Geral de Informações Estatísticas e Geográficas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Plano Geral de Informações Estatísticas e Geográficas do País atualizado; avaliação dos processos de produção e de utilização de dados e de informações sociais, econômicas e
territoriais; com divulgação dos resultados através de artigos impressos e d

unidadeUnidade de Medida:Plano geral revisadoProduto:

Especificação do Produto

Revisar o Plano Geral de Informações Estatísticas e Geográficas, após consulta à sociedade por meio do Encontro Nacional de Produtores e Usuários de Informações Sociais,
Econômicas e Territoriais que abriga as Conferências Nacionais de Estatística (CONFEST) e as Conferências Nacionais de Geociências (CONFEGE), e a promoção do 60º
Congresso Mundial de Estatística.

Descrição
Avaliação dos processos de produção e de utilização de dados e de informações sociais, econômicas, territoriais e geocientíficas, em conjunto com os diversos segmentos da
sociedade, buscando a criação de espaços com características diferenciadas segundo os vários interesses dos produtores e usuários, adequados à apresentação e discussão dos
múltiplos aspectos da produção, análise e disseminação dessas informações.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Consiste na  elaboração do programa da CONFEST e CONFEGE, a serem realizadas no exercício de 2012; e na divulgação dos resultados dos trabalhos apresentados nos
simpósios, seminários e mesas redondas através de artigos impressos e disseminados entre os participantes e a sociedade em geral, por meio de produtos multimídia, como CD
ROM e Internet.

Unidade Responsável: Diretoria-ExecutivaUO: 47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
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Contempla também a organização pelo IBGE, órgão central de estatística do país,  do 60º Congresso Mundial de Estatística (Word Statistics Congress-WSC), a ser sediado na
cidade do Rio de Janeiro,  no período de 27 a 31 de julho de 2015, sob os auspícios do Instituto Internacional de Estatística (ISI), sendo esperados mais de 5.000 participantes da
comunidade técnica e científica da área de estatística.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 5.878, de 1973; Decreto nº 74.084, de 1974
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção:Esfera:

2C57 - Prospecção de Tecnologias Computacionais e Definição de Padrões para Governo Eletrônico

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Estudos, pesquisas, prospecções, modelos, padrões, manuais, guias  e normas para a melhoria da prestação de serviços de governo eletrônico e do SISP.

unidadeUnidade de Medida:Modelo elaboradoProduto:

Especificação do Produto

Facilitar a implementação de serviços públicos eletrônicos na Administração Pública.

Descrição
Realização de estudos, prospecções e pesquisas sobre tecnologias e padrões, objetivando  o aprimoramento  da prestação de serviços de governo eletrônico, por intermédio da
definição e disponibilização de modelos, padrões, manuais, guias e normas, bem como atualização e disseminação dos padrões tecnológicos normatizados pelo Governo Federal.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Prospecção, avaliação, elaboração, disseminação e desenvolvimento de tecnologias  e padrões; disponibilização e compartilhamento de soluções  para fortalecer o setor público;
promoção e participação em eventos e fóruns técnicos, descentralização de recursos a instituições de pesquisa, universidades, empresas de processamento de dados e outros.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Instrução Normativa SLTI nº 01 de 17 de janeiro de 2011; Instrução Normativa nº 04, de 12 de novembro de 2010Portaria SLTI nº 3 de 7 de Maio de 2007;  Portaria Normativa SLTI
Nº 5, de 14 de julho de 2005.
IN nº 04, de 12 de novembro de 2010

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Sistemas de InformaçãoUO: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

2D32 - Fomento a Projetos de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Projetos de estudos, pesquisas e de capacitação para implementação da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas no âmbito da administração pública federal.

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Implementar projetos e elaborar estudos para o desenvolvimento e valorização profissional de servidores visando o fortalecimento da Política Nacional de Desenvolvimento de
Pessoal – PNDP.

Descrição
Realização de estudos e pesquisas para subsidiar a implementação da PNDP nos órgãos e entidades do SIPEC. Fomento à execução dos trabalhos do Comitê Gestor da Política
Nacional de Desenvolvimento de Pessoal e a projetos de capacitação de servidores no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional. Implementação de projetos de divulgação e disseminação de ações voltadas ao monitoramento da PNDP. Apoio ao desenvolvimento e manutenção do sistema de
gestão da capacitação por competências dos servidores públicos federais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A política de desenvolvimento de pessoal da Administração Pública Federal será implementada pela Secretaria de Recursos Humanos - SRH, conjuntamente com a Escola Nacional
de Administração Pública - ENAP e com a Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEGES / MP, sendo que à SRH caberá a coordenação de
estudos e pesquisas visando a estruturação de ações voltadas ao fortalecimento da PNDP, o acompanhamento de projetos de fomento voltados à capacitação dos servidores dos
órgãos e entidades do SIPEC, a coordenação e o desenvolvimento do processo de implementação do Sistema de Gestão da Capacitação por Competência nos órgãos e entidades

Unidade Responsável: Secretaria de Gestão PúblicaUO: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
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da Administração Pública Federal, a consolidação dos Relatórios de Execução dos Planos Anuais de Capacitação e a coordenação do Comitê Gestor da Política de
Desenvolvimento de Pessoal; e o apoio técnico e administrativo e os meios necessários à execução dos trabalhos do Comitê Gestor.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto nº 5.707/2006, Portaria MP nº 208/2006, Portaria Normativa nº 04/2010, Portaria SRH/MP nº 1.547/2011
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 121 - Planejamento e OrçamentoSubfunção:Esfera:

2E24 - Formulação, Desenvolvimento e Capacitação para Participação Social

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Pessoa beneficiadaProduto:

Especificação do Produto

Formular, desenvolver e capacitar pessoas para a participação social na gestão pública.

Descrição
Realização de fóruns, seminários, debates, simpósios e estudos voltados para a formulação, o desenvolvimento e a capacitação de pessoas para a participação social na gestão
pública.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Cooperação intra-governamental e parcerias, inclusive entre países.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0056 - No Município de Guarulhos - SP

Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, e alterações; e Decreto nº 6.378, de 19 de fevereiro de 2008.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria Nacional de Articulação SocialUO: 20101 - Presidência da República

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção:Esfera:

3596 - Implantação do Sistema de Geoprocessamento e Modernização da Cartografia

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Metodologias afetas às áreas das geociências, capacitação de recursos humanos, aplicativos (softwares) de geoprocessamento, equipamentos (hardware).

% de execução físicaUnidade de Medida:Sistema implantadoProduto:

Especificação do Produto

Implantar, em larga escala, a geotecnologia aplicada à coleta, ao tratamento e à disponibilização de dados territoriais (geodésicos, geográficos, cartográficos, de recursos naturais e
meio ambiente), modernizando os procedimentos de produção cartográfica, consolidando o sistema de produção cartográfica digital e reduzindo os custos e os prazos de produção,
em atendimento à demanda da sociedade por informações sobre o território nacional que contemple dados atualizados e georreferenciados, privilegiando a disponibilidade em
ambiente web.

Descrição
Substituição dos processos e das metodologias de produção de informações territoriais, com a modernização das áreas de produção cartográfica e das áreas temáticas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Instalação da infraestrutura necessária (equipamentos e sistemas computacionais específicos, rede de comunicação de dados, rede elétrica) à produção de informações territoriais,
em formato digital, estruturadas para ambiente de informações geográficas (SIG), com construção e manutenção de bancos de dados geodésicos, cartográficos e geográficos, de
recursos naturais e meio ambiente do País, bem como capacitação dos quadros técnicos que atuam nessa ação, em âmbito nacional. Aquisição de viaturas, equipamentos e
aplicativos voltados à realização dos trabalhos de campo que suportem o desenvolvimento dos projetos acima descritos em gabinete.

Localizador (es)

Unidade Responsável: Diretoria de GeociênciasUO: 47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
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0001 - Nacional

30/12/2016Data Início: R$ 12.345.802,00Data Término:04/01/2000 100Custo Total: Total Físico:

CF/88, art. 21, incisos IX e XV; Lei nº 5.878, de 1973, arts. 3º, inciso IV, e 5º; Decreto-Lei nº 243, de 1967, arts. 12, 15, 25 e 31; Decreto nº 89.817, de 1984, art. 3º; Decreto nº 4.740,
de 2003, Anexo I, art. 3º, Inciso II.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 125 - Normatização e FiscalizaçãoSubfunção:Esfera:

4064 - Auditoria na Área de Recursos Humanos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Auditoria realizadaProduto:

Especificação do Produto

Viabilizar a regularização de inconsistências detectadas na folha de pagamento; elevar o nível de consistência dos dados cadastrais e financeiros dos servidores integrantes dos
órgãos setoriais e seccionais do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC, bem como controlar e  acompanhar a aplicação da legislação relativa à
administração de recursos humanos e das orientações expedidas pelos órgãos setoriais e seccionais que compõem o  SIPEC.

Descrição
Identificação e acompanhamento das regularizações concernentes às inconsistências cadastrais e financeiras na folha de pagamento dos órgãos setoriais e seccionais do SIPEC;
realização ou determinação da apuração de denúncias/reclamações de irregularidades na administração de recursos humanos nos órgãos setoriais e seccionais do SIPEC;
submissão à unidade responsável pela normatização da área de recursos humanos das questões controvertidas sobre aplicação da legislação específica; apresentação de
propostas de alterações do cadastro e da folha de pagamento à unidade responsável pela administração dos sistemas informatizados de gestão de recursos humanos; promoção,
por intermédio dos sistemas informatizados da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, do cruzamento de dados com vistas a regularizar inconsistências
cadastrais e pagamentos indevidos; interação permanente com as unidades do Sistema Federal de Controle e do Tribunal de Contas da União com vistas à uniformização e à
integração das ações, desenvolvimento e implantação do sistema de gestão de auditoria.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Batimentos de dados, visitas in loco, análise de processos, acompanhamento via sistema das alterações recomendadas, notificação
gerada pelo sistema de inteligência de gestão de auditoria, alimentada pelos dados do SIAPE e pela análise da auditoria; contratação de consultoria para melhoria e
desenvolvimento dos processos de auditoria de Recursos Humanos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Medida Provisória nº 163/2004; Lei nº 10.683/2003; Portaria nº 1.532/97, art. 36; Portaria nº 272/2001; Decreto nº 4.781/2003, art. 27, inciso XV.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Gestão PúblicaUO: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

4066 - Desenvolvimento Gerencial da Administração Pública

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Número de capacitações realizadas em eventos de aprendizagem (cursos, seminários, oficinas, debates, palestras, intercâmbio e cooperação técnica internacional), desenvolvidos
sob coordenação técnica da ENAP.

unidadeUnidade de Medida:Capacitação realizadaProduto:

Especificação do Produto

Desenvolver habilidades cognitivas, instrumentais e comportamentais de servidores públicos, com foco no conhecimento de iniciativas inovadoras no setor público, visando contribuir
para a melhoria da capacidade de governo.

Descrição
Promoção de eventos voltados para a capacitação de servidores públicos, intercâmbio e cooperação técnica com instituições, organismos, fóruns e redes nacionais e internacionais,
de forma a contribuir para a melhoria da gestão pública e para a implementação de projetos de inovação em políticas públicas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Prospecção, seleção, formação e contratação de colaboradores e de serviços técnicos especializados para a realização de eventos de aprendizagem; deslocamento de
colaboradores; desenvolvimento, orientação, aquisição e disseminação de material pedagógico; logística para realização e avaliação dos eventos de aprendizagem e dos processos

Unidade Responsável: Diretoria de Desenvolvimento GerencialUO: 47210 - Fundação Escola Nacional de Administração Pública
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de trabalhos inerentes a eles; promoção de debates, interlocução e negociação com instituições no Brasil e em outros países para a concepção e a implementação de projetos;
organização de missões e visitas técnicas ao exterior; recebimento de missões técnicas estrangeiras; elaboração, coordenação, implementação e avaliação de programas de
fortalecimento institucional no Brasil e em outros países em desenvolvimento.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 6.871, de 1980; Lei nº 8.140, de 1990; Decreto nº 6.563, de 2008; Decreto 5.707, de 2006.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

4068 - Formação Inicial e Aperfeiçoamento de Carreiras

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Número de concluintes em cursos de formação ou de aperfeiçoamento de carreiras.

unidadeUnidade de Medida:Aluno formadoProduto:

Especificação do Produto

Elaborar e executar programas de formação e de aperfeiçoamento de carreiras do serviço público federal.

Descrição
Realização de atividades multidisciplinares para a formação inicial e aperfeiçoamento de carreiras.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Concepção, desenho, planejamento, execução, monitoramento e avaliação de proposta curricular com cursos e atividades de ensino-aprendizagem baseadas no perfil profissional
desejado para o  ingresso na Administração Pública Federal; e concepção, desenho, planejamento, execução e monitoramento de programas de cursos e outras estratégias de
capacitação, de curta-duração, para desenvolvimento de competências necessárias para os profissionais que estão na ativa;  prospecção e identificação de docentes;
desenvolvimento, viabilização externa e acompanhamento de estágios supervisionados e visitas técnicas nos diversos órgãos da administração pública federal;  logística de
contratação e deslocamento de docentes, de serviços técnicos especializados e de pessoas jurídicas para promoção de atividades; aquisição, elaboração e/ou revisão e reprodução
de material didático multimídia; definição do conteúdo e das estratégias didáticas; divulgação das atividades formativas; preparação de docentes; organização de turmas;
disponibilização de instalações e equipamentos; controle de frequência; avaliação dos cursos e atividades formativas e de aprendizagem dos participantes; avaliação de reação, de
eficácia e de processos dos programas implementados.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 6.871, de 1980; Lei nº 8.140, de 1990; Decreto nº 6.563, de 2008; Lei nº 7.834, de 1989; Decreto Lei nº 2.347, de 1987; Decreto 98.895, de 1990; Decreto 5.707, de 2006.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Diretoria de Formação ProfissionalUO: 47210 - Fundação Escola Nacional de Administração Pública

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 571 - Desenvolvimento CientíficoSubfunção:Esfera:

4227 - Pesquisas Conjunturais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Divulgação em mídia eletrônica (website do IBGE).

unidadeUnidade de Medida:Resultado divulgadoProduto:

Especificação do Produto

Produzir indicadores, em curto prazo, que permitam analisar o comportamento socioeconômico do país.

Descrição
Realização de pesquisas mensais, trimestrais e semestrais, elaboradas com base em coleta de dados e/ou compilação de registros administrativos divulgadas em curto prazo.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Planejamento das pesquisas, treinamento de agentes de coleta em nível nacional, coleta de informações, supervisão de coleta, crítica e apuração de dados, divulgação de
resultados e elaboração de estudos com base nesses resultados. A partir de 2012, além dos 137 resultados, serão acréscidos 12 referentes ao Índice de Preços ao Produtor-IPP da

Unidade Responsável: Diretoria de PesquisasUO: 47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
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indústria de transformação.

Localizador (es)
0001 - Nacional

CF/88, art. 21, incisos IX e XV; Lei nº 5.878, de 1973, arts. 2º e 3º; Decreto nº 4.740, de 2003, Anexo I, arts. 2º e 18, inciso I.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 571 - Desenvolvimento CientíficoSubfunção:Esfera:

4228 - Pesquisas Estruturais da Área Econômica

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Publicação impressa com CD-ROM encartado e tabelas selecionadas e disponibilizadas no "website " do IBGE.

unidadeUnidade de Medida:Resultado divulgadoProduto:

Especificação do Produto

Produzir, contínua e sistematicamente, um conjunto de resultados necessários à caracterização e ao conhecimento da situação estrutural econômica do País.

Descrição
Realização de pesquisas anuais elaboradas com base em coleta de dados e/ou compilação de registros administrativos divulgados no médio prazo.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Realização de pesquisas elaboradas com base em coleta de dados e/ou compilação de registros administrativos; concepção das pesquisas por equipes de técnicos-pesquisadores,
e coleta de informações primárias por equipes de campo (distribuídas em todo o território nacional); trabalho (apuração, crítica e documentação) das informações agregadas para
divulgação.

Localizador (es)
0001 - Nacional

CF/88, art. 21, incisos IX e XV; Lei nº 5.878, de 1973, arts. 2º e 3º; Decreto nº 4.740, de 2003, Anexo I, arts. 2º e 18, inciso I.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Diretoria de PesquisasUO: 47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 121 - Planejamento e OrçamentoSubfunção:Esfera:

4505 - Monitoramento e Avaliação de Políticas e Programas de Governo, Gestão e Revisão do Plano Plurianual (PPA)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Gestão do Plano Plurianual realizada por meio da implementação das etapas do ciclo de gestão.

unidadeUnidade de Medida:Plano revisadoProduto:

Especificação do Produto

Monitorar e avaliar políticas e programas de governo visando melhorar a gestão, o desenho da programação e a alocação de recursos no Plano Plurianual e nos Orçamentos da
União, e maximizar os impactos dos projetos públicos de investimento.

Descrição
Desenvolvimento do modelo de monitoramento e avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 e de políticas, programas e projetos considerados estratégicos; Monitoramento e
avaliação da implementação de políticas públicas e dos programas do Plano Plurianual – PPA; Desenvolvimento e implantação de metodologias e critérios de avaliação técnica,
socioeconômica e ambiental estratégica de projetos de investimento; Revisão dos Programas do PPA. Serão realizadas despesas com:  i) capacitação de servidores públicos
Federais, bem como de servidores estaduais e municipais e de representantes da sociedade civil organizada, visando promover a participação federativa e social na gestão do Plano
Plurianual; ii) serviços técnicos e administrativos; iii)  viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); iv) sistemas de informações gerenciais internos;
v) estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; vi) capacitação de técnicos em elaboração e análise de projetos; vii)
coordenação e execução do processo de análise prévia de projetos; viii) realização e participação em reuniões e eventos sobre avaliação de projetos; ix) desempenho das atividades
de competência da Secretaria-Executiva da Câmara Técnica de Projetos de Grande Vulto (CTPGV), vinculada à Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual
(CMA); x) execução das atividades relacionadas ao desempenho da função de Unidade Técnica Nacional, pelo Brasil, para o Fundo para a Convergência Estrutural e o
Fortalecimento da Estrutura Institucional do Mercosul (Focem); xi) Supervisão da Carreira de Analista de Planejamento e Orçamento, em articulação com a Secretaria de Orçamento
Federal, e da Carreira de Analista de Infraestrutura e do cargo isolado de Especialista em Infraestrutura; xii) promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de
programas e políticas públicas, etc; xiii) produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e iv) demais atividades-meio
necessárias à realização do monitoramento e da avaliação de programas de governo.

Finalidade

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Qualidade do PlanoUO: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
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Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Execução direta, pela atuação dos técnicos em exercício no Sistema Federal de Planejamento e Orçamento; pela contratação  de prestadoras de serviços de consultoria, de
institutos de pesquisa e desenvolvimento institucional; bem como por meio da celebração de convênios e acordos de repasse com entidades que disponham de condições para
apoiar o desenvolvimento e/ou a implementação das atividades necessárias à  implantação do modelo de Monitoramento e Avaliação de políticas e programas de governo e às
Revisões do Plano Plurianual.

Localizador (es)
0001 - Nacional

CF/88, art. 21, inciso IX e art. 165, § 1º; Lei nº 11.653/2008 (e alterações) e Decreto n.º 6.601/2008; Portaria MP nº 66/2009; Portaria MP nº 67/2005; e Decreto nº 6.081/2007.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 571 - Desenvolvimento CientíficoSubfunção:Esfera:

4727 - Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do Desenvolvimento Brasileiro

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Estudo realizadoProduto:

Especificação do Produto

Produzir conhecimento para aperfeiçoar as políticas públicas e contribuir para o planejamento do desenvolvimento brasileiro por meio da síntese, diagnóstico, análise, reflexão e
prospecção de alternativas e estratégias de desenvolvimento nacional a médio e longo prazos, nos seguntes eixos temáticos: 1. Inserção internacional soberana; 2. Macroeconomia
para o pleno emprego; 3. Fortalecimento do estado, das instituições e da democacria; 4. Estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada; 5. Infra-estrutura e
logística de base; 6. Proteção social e geração de oportunidades; e 7. Sustentabilidade ambiental, de modo a prover suporte técnico aos centros decisórios de governo para
identificação de desafios e oportunidades de desenho e formulação das agendas de política pública. Aperfeiçoar os instrumentos de suporte aos processos de gestão em suas mais
variadas dimensões, visando a melhoria da produção, da sistematização e da disseminação de conhecimentos sobre os desafios do desenvolvimento do país e suas soluções.
Divulgar informações, conhecimentos, estudos, pesquisas e opiniões a respeito de temas sociais e econômicos e ampliar o debate acerca de alternativas de políticas públicas.

Descrição
Produção e apoio à realização de estudos e pesquisas sócio-econômicos de caráter analítico e prospectivo sobre os desafios para o desenvolvimento do País e suas soluções e
atendimento ao acordo de cooperação técnica com o organismo internacional  "CEPAL - Comissão Econômica para a América Latina e Caribe". Edição e publicação de boletins
conjunturais, revistas, livros e anais referentes a temas de interesse para a condução das políticas públicas e a resultados de estudos e pesquisas elaborados ou apoiados pela
instituição. Organização e apoio a eventos para a disseminação de conhecimentos sobre os desafios e alternativas para o desenvolvimento do país.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Desenvolvimento, agregação, consolidação e apoio a estudos e pesquisas de caráter multidisciplinar e multidimensional, tendo como foco os desafios ao desenvolvimento do país e
suas soluções. Esses estudos, de natureza diagnóstica, prospectiva e, sobretudo, estratégica, têm por objetivo a geração de um consenso mínimo em torno das bases de um
modelo de desenvolvimento economicamente sustentável, institucionalmente estável e socialmente mais justo. Dessa forma, pretende estruturar e sistematizar um conjunto de
informações e conhecimentos relevantes produzidos pelo IPEA e seus parceiros, de modo a apresentar e propor uma agenda de questões a serem enfrentadas pelo país na busca
do desenvolvimento sustentado, com inclusão social e equilíbrio ambiental.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto nº 60.457/1967; Decreto nº 7.142/2010; Decreto nº 6.517/2008 e Decreto nº 6.129/2007.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Fundação Instituto de Pesquisa Econômica AplicadaUO: 20225 - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção:Esfera:

4838 - Aprimoramento de Serviços Públicos Eletrônicos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Serviços públicos eletrônicos prestados à sociedade.

unidadeUnidade de Medida:Serviço eletrônico prestadoProduto:

Especificação do Produto

Melhorar a prestação de serviços públicos eletrônicos disponibilizados à sociedade.

Descrição

Finalidade

Unidade Responsável: Departamento de Governo EletrônicoUO: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
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Adoção de padrões, modelos e/ou especificações tecnológicas, de forma a melhorar a prestação e a disponibilização de serviços públicos eletrônicos, desobrigando o cidadão a
conhecer a estrutura formal do Governo.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Articulação técnica e política de serviços e informações prestados pelos vários órgãos públicos; levantamentos de processos; de requisitos; identificação de necessidade e demanda
por serviços públicos dos vários segmentos da sociedade.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto Nº 6.932 de 11 de Agosto de 2009; Medida Provisória infraestrutura de chaves públicas nº 2.200, de 28 de junho de 2001.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 127 - Ordenamento TerritorialSubfunção:Esfera:

4852 - Destinação de Imóveis da União

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Imóvel destinado de acordo com a sua vocação.

unidadeUnidade de Medida:Imóvel destinadoProduto:

Especificação do Produto

Identificar o potencial e a vocação de cada imóvel da União, priorizando: inclusão social; geração de emprego e renda; fomento econômico; melhoria da infraestrutura; ordenamento
territorial; racionalização do uso e melhoria na prestação de serviços públicos.

Descrição
Destinação de imóveis da União aos órgãos e entidades da Administração Pública, Estados e Municípios, bem como administração dos imóveis funcionais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Entrega, cessão, alienação, aforamento, remissão, aluguéis e arrendamento, doação, permissão do uso dos imóveis da União; planejamento, coordenação, supervisão, proposição
de política e diretrizes relacionadas com a administração e distribuição de imóveis funcionais de propriedade da União (pagamento de faturas, taxas condominiais e taxas
extraordinárias).

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 9.636/98, Código Civil e CF/88 e Decreto nº 6057/07.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Habitação e Regularização FundiáriaUO: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

4858 - Capacitação Técnica em Certificação Digital

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Capacitação ministrada pelos empregados do ITI.

unidadeUnidade de Medida:Pessoa capacitadaProduto:

Especificação do Produto

Capacitar empresas, servidores públicos, cidadãos brasileiros e pessoal envolvido com os Prestadores de Serviço de Certificaçao, com foco no uso, suporte técnico para o uso e
emissão de certificados digitais ICP-Brasil.

Descrição
Treinamento de empresas, servidores públicos, cidadãos brasileiros e pessoal envolvido com os Prestadores de Serviço de Certificação nas práticas, normas e padrões da ICP-
Brasil.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Normalização e PesquisaUO: 20204 - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI
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Cursos, treinamentos e Palestras ministrados pelo ITI.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001; Decreto 4.689 de 07/05/2003 e 6.605/08.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

4901 - Funcionamento do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA, formado por 57 conselheiros - 40 representantes da sociedade civil organizada e 17 Ministros de Estado e
representantes do Governo Federa.

unidadeUnidade de Medida:Conselho mantidoProduto:

Especificação do Produto

Garantir o funcionamento do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA e de sua Secretaria-Executiva, permitindo a  realização de reuniões de todos as
suas instâncias e grupos de trabalhos, bem como  a prestação de apoio à consolidação do Sistema e da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e à implementação
do I Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.

Descrição
Organização e realização de reuniões periódicas, conferências, seminários, workshop e outros eventos definidos pelo Conselho, além de produção de documentos  com a finalidade
de subsidiar as decisões governamentais na área de segurança alimentar e nutricional.  A ação também permitirá a cooperação permanente com os conseas estaduais e municipais,
subsidiando-os com informações e apoio técnico que possibilitem a implantação e consolidação do Sistema e da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional nos três
níveis da Federação.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A implementação das atividades do Conselho será executada pela  Secretaria Executiva, à qual compete  assistir  à Presidência e à Secretaria Geral do CONSEA no âmbito de suas
atribuições. As atividades serão efetivadas  mediante realização de reuniões em Brasília e de outros eventos, subsidiados pelos trabalhos das comissões permanentes e de grupos
de trabalho. Os produtos dessas atividades serão publicações endereçadas a diversos atores envolvidos com a promoção da soberania e da seguranca alimentar e nutricional (SAN)
no Brasil. Esta ação também possibilitará o cumprimento das atribuições do Consea no âmbito da Política e do Plano Nacionais de Segurança Alimentar e Nutricional por meio das
seguintes estratégias: (i) a atuação aos Conseas estaduais e municipais por meio da realização de consultorias e ações de formação em SAN nos estados; (ii) a edição e distribuição
de materiais que possibilitem a divulgação de conhecimentos sobre SAN no Brasil, bem como a divulgação de relatórios de realização do direito humano à alimentação adequada; e
(iii) a instalação de um sistema de monitoramento.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 10.683/2003; Lei nº 11.346/2006; Decreto nº 6.272, de 23 de novembro de 2007; e Decreto nº 7.272, de 25 de agosto de 2010.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Gabinete da Presidência da RepúblicaUO: 20101 - Presidência da República

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 125 - Normatização e FiscalizaçãoSubfunção:Esfera:

4912 - Auditoria e Fiscalização nos Prestadores de Serviço de Certificação Digital (PSC) da ICP-Brasil

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Relatório de Auditoria e Fiscalização

unidadeUnidade de Medida:Auditoria/ fiscalização realizadaProduto:

Especificação do Produto

Verificar, por meio de auditorias e fiscalização operacionais e de credenciamento, a conformidade dos processos, procedimentos operacionais e atividades dos Prestadores de
Serviço de Certificação com as suas respectivas Declarações de Práticas de Certificação, suas Políticas de Certificação, a Política de Segurança e demais documentos, resoluções
e normas gerais estabelecidos para as entidades em credenciamento ou integrantes da ICP-Brasil.

Descrição
Abertura de processos de auditoria e/ou fiscalização para verificação da conformidade das entidades credenciadas, e em credenciamento, na ICP-Brasil e elaboração e
encaminhamento dos Relatórios com as irregularidades detectadas.

Finalidade

DiretaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Auditoria e FiscalizaçãoUO: 20204 - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI
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Detalhamento da Implementação
Envolve as seguintes atividades: fiscalização, planejamento, execução auditorias operacionais anuais para manutenção do credenciamento; cadastramento de empresas de
auditoria independente e auditorias internas; análise e autorização para a realização de auditorias operacionais por empresas de auditoria independente e auditorias internas; e
análise de documentação técnica para autorização de funcionamento de instalação técnicas dos PSC.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Medida Provisória 2.200-2, de 2001,; Decreto nº 4.689/2003, Decreto 6.605; e normativos da ICP-Brasil  DOC-ICP-08,  DOC-ICP-09.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 125 - Normatização e FiscalizaçãoSubfunção:Esfera:

4917 - Funcionamento da Autoridade Certificadora Raiz da ICP-Brasil

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Centro de Certificação Digital da AC-Raiz operacional e em conformidade com as normas e padrões ICP-Brasil. O Centro de Certificação Digital é composto por um ambiente
principal de produção e outro ambiente de contingência.

unidadeUnidade de Medida:Centro mantidoProduto:

Especificação do Produto

Manter ambiente seguro e toda infra-estrutura relacionada conforme Declaração de Práticas de Certificação (DPC) e Política de Segurança (PS) da Autoridade Certificadora Raiz da
ICP-Brasil.

Descrição
Contratação de hospedagem de contingência para sítios de Internet da AC Raiz da ICP Brasil em localidade diversa de Brasília; manutenção de contrato de manutenção preventiva
e corretiva do Ambiente Seguro do ITI (ongoing); readequação tecnológica de todos os subsistemas do Ambiente Seguro da AC Raiz em Brasília; adequação das instalações do
CPD da sede do Instituto e instalação de solução de monitoramento remoto (NOC); manutenção de contrato de acesso à Infovia Brasília, provido pelo Serpro e contratação de
acesso diretamente a partir do Ambiente Seguro do ITI; contratação de acesso à Internet para sítio de redundância; aquisição de infraestrutura para implementação de um novo sítio
(redundância) em ambiente seguro fora de Brasília; modernização do Parque Tecnológico; adequação do contrato de vigilância para o Ambiente Seguro levando-se em
consideração as suas peculiaridades; alocação de profissionais terceirizados para administração do Ambiente Seguro da AC-Raiz; contratação de profissionais/empresa para
manutenção, administração e suporte da infraestrutura do ambiente computacional do Ambiente Seguro da AC-Raiz; contratação de empresa(s) especializada(s) com a finalidade de
ministrar treinamento(s) em infraestrutura de chaves públicas, segurança da informação, gestão e qualidade dos serviços; promoção da auditoria da AC-Raiz conforme estabelecido
pelo Comitê-Gestor da ICP-Brasil, considerando o disposto na Declaração de Práticas de Certificação (DPC) e na Política de Segurança (PS) da Autoridade Certificadora Raiz da
ICP-Brasil.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Gerenciamento e manutenção dos Centros de Certificação Digital conforme DPC-Declaração de Prática de Certificação e PS-Política de Segurança.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto nº 4.689 (2003), decreto n º 6.605 (2008), MP 2.200-2 (2001) e Resoluções do Comitê Gestor da ICP-Brasil.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de OperaçõesUO: 20204 - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

5280 - Implantação do Novo Modelo Nacional de Índices de Preços ao Consumidor

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Novo modelo da série de índices de preços nacional e por unidade da Federação, com publicação mensal sob as formas impressa e website do IBGE.

% de execução físicaUnidade de Medida:Modelo implantadoProduto:

Especificação do Produto

Dar continuidade ao planejamento e implantação de um novo modelo para o Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor - SNIPC em nível nacional e para cada uma das
26 unidades da Federação e Distrito Federal, a partir dos resultados da Pesquisa de Orçamentos Familiares mais recente e implementar aprimoramento da fórmula de cálculo e
outros aspectos conceituais.

Descrição
Mensuração da evolução dos preços ao consumidor representativos da estrutura de consumo das populações residentes na área urbana brasileira, calculando a inflação conforme
as populações-objeto definidas. Como estrutura de consumo será utilizada a Pesquisa de Orçamentos Familiares mais recente, do IBGE.O objetivo deste projeto é calcular índices

Finalidade

Unidade Responsável: Diretoria de PesquisasUO: 47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
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nacionais a partir da agregação do índice de preços de cada uma das 26 Unidades da Federação e do Distrito Federal.  Desta forma, o Sistema Nacional de Índices de Preços –
SNIPC passa a refletir a estimativa do movimento de preços ao consumidor de todo o país, representando a área urbana do território nacional.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

O Sistema calcula atualmente índices chamados “nacionais” a partir da agregação do índice de preços do Distrito Federal e de cada uma das 10 Regiões Metropolitanas do país: Rio
de janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Brasília, Belém, Fortaleza, Salvador, Curitiba e Goiânia.O processo promoverá uma desconcentração das amostras das
regiões metropolitanas, com o foco passando a ser o estado urbano.  Haverá também a manutenção das séries históricas já produzidas.

Como estrutura de consumo será utilizada a Pesquisa de Orçamentos Familiares mais recente, do IBGE.O objetivo deste projeto é calcular índices nacionais a partir da agregação
do índice de preços de cada uma das 26 Unidades da Federação e do Distrito Federal.  Desta forma, o Sistema Nacional de Índices de Preços – SNIPC passa a refletir a estimativa
do movimento de preços ao consumidor de todo o país, representando a área urbana do território nacional.

Planejamento e execução de atividades que incluem coleta de preços e formação de cadastros de produtos e informantes nas 26 Unidades da Federação (inclusive nas 11 áreas
que já integram o SNIPC, considerando o Distrito Federal); geração de estrutura de ponderação, continuidade do levantamento-piloto, inicialmente em 2 UF para ajuste e avaliação
do processo de implantação e, em seguida, implantação gradativa nas demais áreas restantes. Implementação da ampliação do sistema em produção mensal e continuidade à
produção mensal dos índices.O projeto está sendo implementado da seguinte forma:1.	Realização da mensuração nas Unidades da Federação do Mato Grosso do Sul e do Espírito
Santo, com as duas áreas passando a integrar o SNIPC (início: 2006 – término: 2009);2.	Realização da mensuração em mais uma Unidade da Federação a ser definida, com a
realização de três subetapas: Pesquisa de Locais de Compra, Pesquisa de Especificação de Produtos e Serviços, e Pesquisa Mensal de Preços (início: 2009 – término: 2011);3.
Realização da mensuração nas 13  (treze) Unidades da Federação ainda não cobertos pelos SNIPC (início: 2011 – término: 2013);4.	Implantação do modelo nas 10 (dez) Unidades
da Federação onde índice é coletado atualmente no modelo antigo (início: 2012 - término: 2014).

Localizador (es)
0001 - Nacional

30/11/2016Data Início: R$ 12.101.535,00Data Término:31/12/2005 100Custo Total: Total Físico:

CF/88: art 21º, incisos IX e XV; Lei nº 5.878, de 1973, art 2º e 3º, incisos II e III; Decreto nº 4.740, de 2003, Anexo I, arts. 2º e 18, inciso I.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 121 - Planejamento e OrçamentoSubfunção:Esfera:

5292 - Censo Demográfico 2010

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Tabulações de variáveis investigadas, divulgadas em nível nacional.

% de execução físicaUnidade de Medida:Censo divulgadoProduto:

Especificação do Produto

Propiciar o conhecimento da realidade demográfica e social do país, por meio do levantamento de seus dados censitários

Descrição
Desenvolvimento de atividades com vistas à elaboração de instrumentos de coleta de dados, crítica, apuração e divulgação dos resultados da realidade demográfica e social do
país.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Para planejar e preparar o Censo Demográfico 2010, o IBGE iniciou em 2006 consultas às comunidades de especialistas e outros usuários de informações estatísticas censitárias e
a órgãos governamentais, com vistas à definição do conteúdo do questionário. Tais consultas foram realizadas por variados meios de comunicação com o público alvo, inclusive por
reuniões gerais ou temáticas, pela constituição de comissões consultivas e grupos de discussão com especialistas temáticos. Internamente, adotou ações que buscam definir
metodologias e aspectos técnicos e operacionais. Deu início também aos testes de campo e provas piloto. A partir de 2006 até 2009, deu continuidade aos trabalhos das comissões
e alguns grupos constituídos, como também a realização de testes para aperfeiçoamento do questionário e de aspectos operacionais, culminando com a execução de um Censo
Experimental - operação completa, a ser realizada em 2009, em cinco municípios, com vistas a testar procedimentos técnicos, operacionais e gerenciais a serem aplicados na
operação de fato. Durante todo o período de planejamento e preparo da operação, está sendo mantido intercâmbio com órgãos internacionais e oficinas de estatística, inclusive
visando ao preparo do Censo Comum dos países do MERCOSUL.  Está sendo desenvolvido um extenso programa de capacitação das equipes interna e do pessoal temporário que
será contratado para a etapa de coleta de dados. No ano de 2009, o IBGE está preparando da infraestrutura que dará suporte ao recenseamento propriamente dito - a pesquisa de
campo, montando Postos de Coleta em todos os municípios, reforçando a estrutura de suas unidades estaduais, de forma a dar o suporte necessário à operação de campo. Nas
Unidades Centrais está desenvolvendo sistemas informatizados e adequando o suporte computacional para fazer frente às atividades de processamento das informações coletadas.
Promoveu a Instalação das Comissões Censitárias Estaduais - CCE’s e das Comissões Municipais de Geografia e Estatística - CMGE’s, com objetivo de acompanhar e auxiliar os
trabalhos do Censo Demográfico 2010. Em 2009, iniciou também, às ações necessárias para o preparo do material de coleta, de treinamento e administrativo, bem como à
campanha publicitária que visará sensibilizar a população para atender e responder corretamente ao Censo. A execução da pesquisa em campo ocorrerá em 2010.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Diretoria de PesquisasUO: 47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
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30/12/2014Data Início: R$ 1.559.404.599,00Data Término:31/12/2006 100Custo Total: Total Físico:

CF/88 art. 21º, Incisos IX e XV; Lei nº 5.878, de 1973, art. 3º, I; Lei nº 5.172, arts. 91, 92 e 93; Decreto nº 4.740, de 2003, art. 2º, Anexo I.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

6227 - Capacitação de Servidores Públicos e Profissionais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Pessoa capacitadaProduto:

Especificação do Produto

Capacitar servidores públicos e profissionais para o melhor desempenho de suas funções.

Descrição
Elaboração e promoção de programas de treinamento sistemáticos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Planejamento e realização de eventos de capacitação para os servidores públicos e profissionais em finanças públicas ou a elas correlacionadas tendo em vista a gestão por
competência, visando o desenvolvimento humano integral, o alcance dos objetivos das instituições e a melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados
ao cidadão. Será utilizado, preferencialmente, nas ações de capacitação a modalidade de ensino a distância. A ação envolve também treinamentos realizados pela ESAF para as
Unidades da Administração Pública Federal, e entes Estaduais e Municipais, assim como junto a instituições nacionais e organismos internacionais de fomento bilateral ou com
objetivos consoantes com o Decreto nº 73.115, de 08/11/1973.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto nº 73.115, de 8 de novembro de 1973.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Escola de Administração FazendáriaUO: 25913 - Fundo Especial de Treinamento e Desenvolvimento

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

6267 - Produção de Material para Disseminação da Educação Fiscal

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Distribuição de material didático-pedagógico, CD's, vídeos institucionais e materiais de apoio e de divulgação.

unidadeUnidade de Medida:Material distribuídoProduto:

Especificação do Produto

Criar e reproduzir os materiais didático-pedagógicos de apoio para proporcionar à população acesso aos conhecimentos inerentes à Educação Fiscal com a proposta de trabalho
sistematizada.

Descrição
A ação objetiva criar, produzir e distribuir para os Estados e Municípios kits didático-pedagógicos constituídos de cadernos pedagógicos e CD´s, bem como vídeos institucionais,
cadernos específicos para públicos diversificados, conforme sua escolaridade, além de material de apoio e divulgação, visando as capacitações do cidadão quanto à Educação
Fiscal.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A ação será implementada diretamente pela ESAF e também mediante parcerias com as mais diversas instituições e organizações governamentais e não-governamentais, com
organismos internacionais, empresas, fundações, sociedades de economia mista. Na disseminação do Programa de Educação Fiscal é contemplado o regime de colaboração entre
as Secretarias de Finanças/Fazenda e as Secretarias de Educação dos governos Federal, Estaduais,  Municipais e do Distrito Federal.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Escola de Administração FazendáriaUO: 25101 - Ministério da Fazenda
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Convênio s/nº de 13/09/1993, DOU 20/09/96
Portaria GB MF nº 35, de 27/02/1998
Portaria GB MF nº 413, de 31/12/2002

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

6268 - Formação de Disseminadores da Educação Fiscal

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Pessoa capacitada pelo curso a distância ou pelos cursos presenciais de Educação Fiscal.

unidadeUnidade de Medida:Pessoa capacitadaProduto:

Especificação do Produto

Formar disseminadores por meio de ensino à distância e cursos presenciais para a implantação da Educação Fiscal na sociedade por meio dos seus grupos organizados.

Descrição
A ação coaduna-se com os preceitos fundamentados pela Constituição Federal - quanto à instituição da democracia participativa no Brasil e da ampliação os direitos dos cidadãos
quanto à sua condição de fiscal das ações dos governantes, dentro do Estado de Direito - e pela Portaria Interministerial nº 413 de 31 de dezembro de 2002, onde se visualiza a
necessidade da conscientização do cidadão para a realização do pleno exercício da cidadania, pois é necessário ao cidadão entender seu papel dentro da sociedade e sua função
dentro do quadro político-social em que vive para poder, assim, efetuar as mudanças necessárias aos seus interesses. A conscientização do cidadão passa pelo entendimento das
relações entre o governo e a sociedade, a necessidade da existência daquele para a manutenção dessa. Isso perpassa pelo entendimento da necessidade de arrecadação do tributo
e como ele é aplicado, do funcionamento do sistema tributário e orçamentário, do processo de planejamento das receitas e despesas, da importância do aumento da fiscalização dos
gastos públicos pela sociedade para o combate à corrupção, do desenvolvimento da consciência crítica, do fortalecimento da ética e da moral na administração pública, do aumento
da noção de bem público, e do incentivo à participação do cidadão nas decisões políticas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A ação será realizada por meio de assistência técnica, com orientações sobre a concepção, a formulação e avaliação do Programa, mediante cursos para sensibilização e
capacitação dos cidadãos. A ESAF desenvolverá um processo de acompanhamento, monitoramento e avaliação da execução do Programa, mediante instrumentos técnicos que
orientem o replanejamento da ação. Para a implementação da ação são previstas, diretamente ou por meio de parcerias, atividades de capacitações dos agentes envolvidos tanto
com cursos de educação a distância como presenciais.  A ação será implementada por meio de cursos a distância e de cursos presenciais, buscando a disseminação do Programa
de Educação Fiscal.  A ação contempla a realização de parcerias com instituições e organismos nacionais e internacionais, empresas públicas, sociedades de economia-mista,
empresas particulares, organizações governamentais e não-governamentais, associações de classe e organizações sociais legalmente constituídas para o efetivo processo de
disseminação dentro da sociedade.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Convênio s/nº de 13/09/1993, DOU 20/09/96. Portaria GB MF nº 35 de 27/02/1998. Portaria GB MF  nº 413 de 31/12/2002.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Escola de Administração FazendáriaUO: 25101 - Ministério da Fazenda

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

6273 - Pós-Graduação para Servidores Públicos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Número de alunos concluintes em curso de pós-graduação.

unidadeUnidade de Medida:Aluno formadoProduto:

Especificação do Produto

Promover a educação continuada de nível superior dos quadros do serviço público em áreas e temas relevantes para o fortalecimento da capacidade de governo na gestão das
políticas públicas.

Descrição
Planejamento, execução, monitoramento e avaliação de cursos de pós-graduação para servidores públicos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Negociações com órgãos públicos para o desenho de propostas formativas adequadas às demandas; concepção, desenho, implementação e avaliação de cursos e atividades
educacionais formativas; prospecção e identificação de docentes; contratação de docentes, de serviços técnicos especializados e de pessoas jurídicas para promoção de cursos e

Unidade Responsável: Diretoria de Formação ProfissionalUO: 47210 - Fundação Escola Nacional de Administração Pública
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atividades; deslocamento dos profissionais envolvidos na promoção de cursos das atividades; aquisição, elaboração e reprodução de material didático multimídia com uso de
tecnologia da informação; definição do conteúdo e das estratégias didáticas; divulgação das atividades formativas; preparação de docentes; organização de turmas; disponibilização
de instalações e equipamentos; controle de freqüência; avaliação de cursos e das atividades formativas e de aprendizagem dos participantes; avaliação de reação e de impacto dos
programas implementados.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 6.871, de 1980; Lei nº 8.140, de 1990; Decreto nº 6.563, de 2008; Decreto 5.707, de 2006.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 332 - Relações de TrabalhoSubfunção:Esfera:

6274 - Negociação Coletiva no Serviço Público Federal

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Realização de reuniões da Mesa Nacional de Negociação Permanente-MNNP e das Mesas Setoriais e apoio a projetos estratégicos sobre negociação coletiva para a construção de
propostas de tratamento e solução de conflitos visando à garantia dos direitos dos servidores e da melhoria da qualidade dos serviços prestados.

unidadeUnidade de Medida:Negociação realizadaProduto:

Especificação do Produto

Possibilitar o trato das demandas do Governo e dos servidores, de forma democrática e transparente e com a participação da sociedade, utilizando como mecanismo de gestão o
estabelecimento do Sistema de Negociação Permanente - SINP, visando à eficácia dos serviços prestados no Governo Federal.

Descrição
Implementação e manutenção da Mesa Nacional de Negociação Permanente-MNNP e das Mesas Setoriais; elaboração e aprovação de atas e protocolos; manutenção das
Comissões Temáticas de Política Salarial, Direitos Sindicais e Negociação Coletiva, Seguridade Social e Diretrizes Gerais de Planos de Carreiras e outras correlatas;além da
capacitação dos dirigentes da APF que participarão do SINP. Promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação da política; Apoio e desenvolvimento de projetos
relacionados ao Tema de Negociação Coletiva no Serviço Público.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Realização de eventos e reuniões da Mesa Nacional de Negociação Permanente - MNNP e das Mesas Setoriais, para a construção de consensos e tratamento de conflitos visando
à garantia dos direitos e à melhoria da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos. Reuniões e eventos com as Comissões Temáticas para elaboração de propostas.
Sensibilização dos atores que não estão envolvidos no processo, no caso do Congresso Nacional e representação da sociedade civil; formação de parcerias buscando o resgate da
memória do sistema e conhecimentos de outras experiências que ajudem a consolidar este instrumento como ferramenta efetiva para aprimoramento do Estado; formação de
parcerias com órgãos e entidades governamentais e não governamentais; promoção de estudos/pesquisas e debates sobre o tema; realização de reuniões periódicas entre a
Bancada Governamental e Sindical, tanto na MNNP como nas Mesas Setoriais, bem como dar funcionalidade às Comissões Temáticas no sentido de agilizar as discussões e firmar
protocolos e acordos de interesses das partes e da sociedade; Realização de projetos relacionados ao Tema de Negociação Coletiva no Serviço Público.

Localizador (es)
0001 - Nacional

CF/88, art. 37, caput; Emenda Constitucional 19/98; Protocolo para instituição formal da MNNP, publicado no Diário Oficial da União  Seção I, em 27 de junho de 2003  Despacho do
Ministro; Regimento Institucional da MNNP  Portaria nº 1.132, publicada no Diário Oficial da União  Seção I, em 22 de julho de 2003.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Relações de Trabalho no Serviço PúblicoUO: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 573 - Difusão do Conhecimento Científico e TecnológicoSubfunção:Esfera:

6275 - Pesquisa e Disseminação de Inovação e Conhecimento em Gestão Pública

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Exemplar disseminado por meio de downloads de publicações nas páginas eletrônicas da ENAP (livros, revistas, textos para discussão, relatórios de pesquisa, cadernos e casos),
publicações impressas distribuídas e número de empréstimos realizados pela biblioteca da ENAP.

unidadeUnidade de Medida:Exemplar disseminadoProduto:

Especificação do Produto

Produzir e disseminar estudos, pesquisas e publicações de referência em gestão pública, subsidiando a formulação, a implementação e a avaliação de políticas governamentais.

Descrição
Desenvolvimento de atividades de estudos aplicados, editoração e difusão técnica, acervo documental e bibliográfico, com vistas à consolidação e à divulgação de informações e de
conhecimentos relativos à gestão pública; realização do Concurso Inovação na Gestão Pública Federal para incentivo e divulgação de inovações na gestão pública.

Finalidade

DiretaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Diretoria de Comunicação e PesquisaUO: 47210 - Fundação Escola Nacional de Administração Pública
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Detalhamento da Implementação
Contratação de consultorias e serviços especializados; realização e contratação de pesquisas e estudos de caso para área de ensino; realização, divulgação e disseminação dos
resultados do Concurso Inovação na Gestão Pública Federal, por meio da Internet e publicações impressas; deslocamento de técnicos e especialistas envolvidos em estudos,
pesquisas e no Concurso Inovação; organização de oficinas e eventos de aprendizagem em temas de ponta na gestão pública; seleção de textos, livros, estudos e pesquisas para
publicação, sua disseminação e comercialização; aquisição de periódicos técnicos e livros para acervo bibliográfico especializado em administração pública; edição, diagramação,
revisão, tradução, impressão em gráfica e digitalização de documentos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0056 - Apoio à Pesquisa, Inovação e Capacitação de Servidores e Gestores - Estado do Rio de Janeiro

Lei nº 6.871, de 1980; Lei nº 8.140, de 1990; Decreto nº 6.563, de 2008.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

6278 - Aperfeiçoamento da Gestão da Força de Trabalho no Serviço Público Federal

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Textos, Notas Técnicas, Pareceres, Minutas de Projetos de Leis, Decretos e Portarias.

unidadeUnidade de Medida:Estudo realizadoProduto:

Especificação do Produto

Diagnosticar e prospectar a evolução da força de trabalho da Administração Pública Federal; realizar estudos para definição dos perfis e das competências existentes e necessárias;
levantar a real necessidade de pessoal de cada órgão, propor provimento planejado  e estabelecer diretrizes para elaboração/reestruturação, implantação, acompanhamento e
avaliação de planos de carreiras no âmbito da Administração Pública Federal.

Descrição
Estabelecimento das diretrizes norteadoras dos estudos para a reestruturação dos cargos e carreiras no Serviço Público Federal; Levantamento dos condicionantes legais que
possam interferir no conteúdo dos estudos; Análise da política de recursos humanos; Análise dos modelos de planos de cargos e planos de carreiras existentes no Serviço Público
Federal; Identificação dos problemas conceituais e de natureza legal dos modelos de planos de cargos e planos de carreiras existentes no Serviço Público Federal e de suas
prováveis causas e conseqüências; Apresentação e discussão de hipóteses de encaminhamento de solução para os problemas identificados; Avaliação das hipóteses e escolha das
consideradas melhores para possibilitar a elaboração / reestruturação dos planos de cargos e planos de carreiras; Consulta aos órgãos jurídicos para verificação da existência de
amparo legal para as hipóteses escolhidas; Cálculo de impacto das medidas cogitadas; Apresentação dos critérios e justificativas que embasam as alternativas escolhidas; redação
das minutas de atos legais e regulamentares necessários para orientar a elaboração / reestruturação de planos de cargos e planos de carreiras no Serviço Público Federal;
Proposição de medidas de transição entre a situação atual e a situação proposta, decorrentes da implantação das novas diretrizes de planos de cargos e planos de carreiras;
autorização de concursos públicos para a contratação de profissionais que atendam adequadamente às necessidades dos órgãos; realização de pesquisas comparativas para a
determinação do perfil, incluindo análises de fluxos para a correta avaliação quantitativa.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Produção de textos técnicos e legais referentes às diretrizes para elaboração/reestruturação, implantação, acompanhamento e avaliação de planos de carreiras no âmbito da
Administração Pública Federal, visitas a alguns órgãos estratégicos, promoção de oficinas e seminários, formação de grupo(s) de trabalho, utilização de consultoria(s)
externa(s)/profissionais especializados e a realização de estudos visando à definição de perfil e o dimensionamento da força de trabalho da Administração Pública, para subsidiar a
realização de concursos públicos e a criação e reestruturação de carreiras no âmbito do Poder Executivo.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 8.112 de 1990; Decreto nº 6.944 de 2009; Decreto nº 2.271 de 1997; Lei nº 8.745 de 1993; Instrução Normativa nº 3 de 12 de janeiro de 2010 da Secretaria de Gestão.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Gestão PúblicaUO: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 127 - Ordenamento TerritorialSubfunção:Esfera:

6738 - Regularização Fundiária em Imóveis da União

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Imóvel cadastrado, com cessão regularizada original dentro dos cadastros da Secretaria do Patrimônio da União.

unidadeUnidade de Medida:Imóvel regularizadoProduto:

Especificação do Produto

Finalidade

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Habitação e Regularização FundiáriaUO: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
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Promover a regularização da ocupação de áreas de domínio da União, por meio da construção de parcerias institucionais e da participação popular, priorizando os assentamentos
informais consolidados e provisão habitacional, de forma a garantir a inclusão sócio-territorial e o reconhecimento do direito constitucional ao solo urbano e à moradia.

Descrição
Reconhecimento do direito à posse e à moradia, via titulação das famílias ocupantes, decorrendo da execução de atividades articuladas com órgãos parceiros quanto à
regularização urbanística e ambiental.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Formalização de acordos de cooperação técnica com outros órgãos da União, Estados, Municípios e sociedade civil organizada; declaração, mediante Portaria da SPU, de Áreas de
Interesse Público - AIP, para fins de regularização fundiária; regularização dos imóveis/áreas em nome da União (identificação, demarcação e registro); levantamento físico da área;
cadastramento das famílias ocupantes ou beneficiadas; promoção de audiências públicas/seminários/oficinas; autorização de cessão, mediante Portaria Ministerial; assinatura de
contrato de cessão de áreas/terrenos (diretamente às famílias ou por meio de Estados/Municípios); e titulação, mediante o registro dos contratos junto aos cartórios.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 9636/98, MP 2220/2001 e Lei 11.481/07.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção:Esfera:

7264 - Desenvolvimento e Implantação do Criptossistema da Autoridade Certificadora Raiz da ICP-Brasil

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Sistema de Gerenciamento de Certificados (SGC) nas versões Ywapa, Ywyra e Hawa; em conformidade com as normas e padrões ICP-Brasil; e Módulo de Segurança Criptográfico
(MSC) operacional e em conformidade com as normas e padrões ICP-Brasil.

% de execução físicaUnidade de Medida:Sistema implantadoProduto:

Especificação do Produto

Desenvolver Criptossistemas em código aberto com tecnologia nacional.

Descrição
Desenvolvimento e implantação de uma nova plataforma criptográfica para a Autoridade Certificadora Raiz (AC Raiz) da ICP-Brasil, composta de hardware e software responsáveis
pela emissão e revogação de certificados digitais das Autoridades Certificadoras de 1º nível da ICP-Brasil, bem como, pela emissão da Lista de Certificados Revogados - LCR da AC
Raiz da ICP-Brasil; desenvolver massa crítica em certificação digital e instalar um ambiente seguro com sala-cofre para testes da plataforma.  Melhorrias e aperfeiçoamentos do
atual sistema (MSC e SGC) implementado por força de regulamentação do ICP-Brasil.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A partir do estabelecimento dos requisitos para a plataforma criptográfica (software e hardware), o ITI estabelece a forma do desenvolvimento e manutenção do conjunto da
plataforma (SGC e MSC), que poderá ser por intermédio de convênios, cooperações com outros órgãos públicos ou mesmo licitação para contratar empresa responsável pelo
aperfeiçoamento e/ou manutenção da plataforma nas diferentes versões.

Localizador (es)
0001 - Nacional

03/01/2012 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 11.024.434,0031/12/2015 Custo Total:

Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001; Decreto 4.689 de 07/05/2003.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Diretoria de Infra-Estrutura de Chaves PúblicasUO: 20204 - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 123 - Administração FinanceiraSubfunção:Esfera:

7J90 - Capacitação de Gestores Públicos e Agentes Políticos Municipais por meio de Cursos de Capacitação e Aprimoramento nas áreas de Finanças
e Tributação em Instituições de Ensino Federais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

unidadeUnidade de Medida:Gestor público capacitadoProduto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável:UO: 25101 - Ministério da Fazenda

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 39



Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Descrição

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Localizador (es)
0001 - Nacional

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

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção:Esfera:

8448 - Integração dos Sistemas Informatizados do Governo Federal

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Melhorias relevantes em estruturas de integração existentes, implementação de novas estruturas de integração entre sistemas de governo e disponibilização de ambiente que
facilitem a criação de estruturas de interoperação.

unidadeUnidade de Medida:Estrutura de integração disponibilizadaProduto:

Especificação do Produto

Disponibilizar e aperfeiçoar estruturas de integração dos sistemas de gestão administrativa e finalísticos do Governo Federal.

Descrição
Estruturas de integração que possibilitem a comunicação entre os sistemas de governo, estruturadores e/ou finalísticos, visando reduzir as redundâncias e os custos de
desenvolvimento, melhorar a qualidade da informação armazenada e possibilitar que a produção de informação gerencial se dê de forma mais confiável e eficaz.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Aprimoramento do ambiente de integração que possibilita a comunicação entre os Sistemas de Gestão Administrativa (ou Sistemas Estruturadores do Governo) e destes com os
sistemas corporativos no âmbito do executivo federal, de outros poderes e de outras esferas de governo em tempo real. Esta evolução permitirá que a transmissão e recepção de
dados existentes entre os sistemas estruturadores e destes com os sistemas corporativos externos sejam efetuadas, via web service integrado de serviços, seguindo os preceitos da
e-ping. Como melhoria, pode-se prever a redução de custos de desenvolvimento e operação dos sistemas estruturadores, que hoje são sobrecarregados de funções não finalistas
de entrega e recepção de dados e de funcionalidades duplicadas para efetuar estes serviços. Manutenção evolutiva do i3-Gov (Integração e Inteligência em Informações de
Governo) que, apoiado nos serviços disponibilizados de integração de sistemas estruturadores, organiza informações contidas nos mesmos, construindo séries históricas,
indicadores e consultas diversas de modo integrado e em tempo real. O i3-GOV organiza, ainda, através da modelagem dos macro-processos e registro de regras de negócio das
interfaces, a inteligência dispersa contida nos sistemas estruturadores.Integração de sistemas com o objetivo da produção de informações gerenciais que permitam, de forma segura
e eficaz, apoio ao processo decisório. Por outro lado, a integração física das bases e aplicações não pode ser feita sem prévia padronização de formatos e procedimentos de
validação dos dados. Com este entendimento, a ação foi formatada para viabilizar o apoio à modernização dos sistemas estruturadores, bem como especificar de forma definitiva os
padrões necessários para futura "integração física" das bases e aplicações.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto nº 1.048, de 1994;  Decreto n.º 7.063, de 13 de janeiro de 2010, alterado pelo Decreto n.º 7.470, de 4 de maio de 2011;
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento Setorial de Tecnologia da InformaçãoUO: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção:Esfera:

8516 - Gestão do Sistema de Administração de Recursos de Informação e Informática - SISP

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Sistema geridoProduto:

Unidade Responsável: Departamento de Sistemas de InformaçãoUO: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
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Gestão do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática - SISP, com realização de estudos, guias, pesquisas, ferramentas, modelos de gestão e processos
de qualificação de atividades e fluxos  no âmbito do sistema normativo do SISP e em sinergia com o programa governo eletrônico.

Especificação do Produto

Estabelecer políticas, coordenar, normatizar e monitorar o emprego dos recursos de tecnologia da informação e comunicação no âmbito do Sistema de Administração dos Recursos
de Informação e Informática - SISP, bem como promover a capacitação do pessoal envolvido na área de abrangência do Sistema.

Descrição
Elaboração de modelos, especificações, normas e orientações técnicas, visando à racionalização de recursos de informação e informática na Administração Publica Federal. Suporte
dessas atividades, no âmbito do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática - SISP,  por meio de recursos informacionais e capacitação para os servidores
que atuam na área de informação e informática.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Consiste no repasse de recursos a universidades, centros de pesquisa e organismos bilaterais, contratação de serviços de consultorias, visando à produção de conhecimento por
intermédio de estudos, guias, pesquisas, ferramentas, modelos de gestão, modelos de negócios  e processos de qualificação de atividades, a fim de aprimorar e orientar os recursos
de informação e informática no âmbito do sistema normativo. Eventos de capacitação do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática - SISP.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto n.º 7.063, de 13 de janeiro de 2010, alterado pelo Decreto n.º 7.470, de 4 de maio de 2011;  Decreto nº 1.048, de 1994; Decreto de 18 de outubro de 2000; Portaria SLTI nº
5, de 2005; Portaria SLTI nº 3, de 2007.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção:Esfera:

8520 - Promoção da Segurança da Informação na Administração Pública

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Práticas de segurança da informação, como controle de acesso a sistemas via certificação digital, promovidas no âmbito do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e
Informática - SISP.

unidadeUnidade de Medida:Prática de segurança promovidaProduto:

Especificação do Produto

Promover a segurança da informação na utilização de recursos de informação e informática na Administração Pública, no contexto de atuação do SISP.

Descrição
Produção e disseminação de estudos e práticas de segurança da informação nos órgãos e entidades integrantes do SISP, por meio de atividades como a implantação da
Certificação Digital em sistemas de gestão governamental, que envolve a adequação dos sistemas e emissão de certificados digitais para os servidores públicos que os acessam.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Uma linha de atuação importante consiste na certificação digital de sistemas de gestão administrativa, como está sendo feito com o Sistema de Concessão de Diárias e Passagens -
SCDP e o Sistema de Compras Governamentais - COMPRASNet. Esta atuação envolve a adequação dos sistemas objeto de certificação, emissão de certificados digitais,
articulação com os órgãos e entidades públicos envolvidos, entre outras interações necessárias para o bom andamento da ação. Outros sistemas de gestão administrativa serão
contemplados por este processo.Também será abordada a manutenção de um inventário de recursos de segurança da informação no âmbito do SISP e prospecção de novas
tecnologias aplicáveis a esta área.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 9.983, de 2000; Medida Provisória nº 2200-2, de 2001; Decreto nº 1.048, de 1994; Decreto nº 3.505, de 2000; Decreto nº 3.587, de 2000; Decreto nº 4.553, de 2002;  Decreto
n.º 7.063, de 13 de janeiro de 2010, alterado pelo Decreto n.º 7.470, de 4 de maio de 2011; Decreto de 18 de outubro de 2000.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Serviços de RedeUO: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 127 - Ordenamento TerritorialSubfunção:Esfera:

8676 - Desenvolvimento do Projeto Orla

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Município apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Apoio ao Desenvolvimento LocalUO: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
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Capacitação de municípios quanto às finalidades do Projeto, aplicação de  metodologia e definição do papel dos atores envolvidos; geração de insumos e disponibilização de
materiais de comunicação (informação atualizada, bases de dados georreferenciados).

Ordenar os espaços nas orlas marítimas e fluviais com fundamento na garantia da participação social, na definição de diretrizes para a utilização sustentável dessas áreas, nos
princípios da inclusão sócio-territorial e da requalificação urbanística e ambiental.

Descrição
Apoio a Estados e Municípios no planejamento de ações para ordenamento e utilização sustentável dos espaços de orla por meio da promoção de ampla articulação entre os três
níveis de governo e a sociedade civil, concretizada na elaboração do Plano de Gestão Integrada da Orla e no compartilhamento da gestão dos espaços sob domínio da União.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Estabelecimento da estratégia de mobilização e articulação identificando os principais atores (entes federados e sociedade civil); Implementação do Plano de Gestão Integrada da
Orla, garantindo a participação social; capacitação para gestores locais, universidades, sociedade civil organizada e entidades privadas. Realização de audiências públicas que
expressem o consenso local quanto a utilização ordenada da orla, legitimando o Plano de Gestão.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto-Lei 9760/46, Lei nº 9.636/98, Lei nº 7.661/98 e Decreto nº 5.300/04
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 127 - Ordenamento TerritorialSubfunção:Esfera:

8688 - Caracterização do Patrimônio Imobiliário da União

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Imóvel cadastrado e certificado em bases cartográficas georreferenciadas.

unidadeUnidade de Medida:Imóvel de propriedade origináriaProduto:

Especificação do Produto

Identificar, cadastrar, avaliar e regularizar os imóveis da União.

Descrição
Delimitação das linhas de alcance da propriedade originária ao longo de rios federais, mares e fronteira - a demarcação. Delimitada a linha, passa-se à individualização dos imóveis
englobados, procedendo à vistoria, análise documental e avaliação para regularização dominial - o cadastramento. Após esses procedimentos, os imóveis comporão a Carteira
Patrimonial da União. Obtenção de base cartográfica para a demarcação e cadastramento.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Identificação dos terrenos da União e de seus respectivos ocupantes; Cadastramento dos imóveis; Certificação cadastral das informações no Sistema Integrado de Administração
Patrimonial - SIAPA; Atualização da base cartográfica; Execução das Plantas de Valores Genéricos - PVG das áreas cadastradas, entre outras.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto-Lei nº 9.760/46; Lei nº 9.636/98; Lei nº 6.015/73; Decreto nº 6.018/2007; Lei nº 11.481/07 e Lei nº 11.581/07.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Identificação do PatrimônioUO: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 125 - Normatização e FiscalizaçãoSubfunção:Esfera:

8690 - Fiscalização e Controle do Uso de Imóveis da União

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Imóvel regularmente ocupado ou destinado

unidadeUnidade de Medida:Imóvel fiscalizadoProduto:

Especificação do Produto

Preservar as características imobiliárias no controle da destinação e do uso, mediante fiscalização da utilização do patrimônio imobiliário da União.
Finalidade

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Controle de Utilização do PatrimônioUO: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
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Descrição
Controle para eliminação das situações irregulares de uso em áreas da União e garantia de sua adequada utilização.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Articulação com estados e municípios; ações preventivas e corretivas; campanhas de sensibilização da sociedade e demais entes da federação; e visitas "in loco".

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto-Lei nº  9760/46, Lei nº 9.636/98
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

8785 - Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

Unidade de Medida:Produto:

Constituir um centro de custos para contabilizar os gastos com a gestão do Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, agregando as despesas que não são passíveis de
apropriação em ações finalísticas do PAC.

Descrição
Esses gastos compreendem as seguintes despesas em apoio à implementação do PAC: serviços administrativos; aquisição, manutenção e uso de frota veicular; aquisição de
mobiliário, tecnologia da informação (contratação de serviços, aquisição de  hardware e software); sistemas de informações gerenciais; despesas com viagens e locomoção
(aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); capacitação de agentes envolvidos com a viabilização dos empreendimentos, serviços de consultoria técnica, pesquisa de
satisfação e monitoramento e avaliação da implantação e funcionamento dos empreendimentos e demais atividades necessárias à gestão dos empreendimentos do PAC, no âmbito
do próprio Órgão e/ou em parceria com outras entidades do Governo Federal.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

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 04 - Administração 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

8861 - Gestão e Aprimoramento do Processo Orçamentário

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Iniciativa apoiadaProduto:

Especificação do Produto

Promover a implementação de medidas que visem ao gerenciamento e aperfeiçoamento do processo orçamentário federal.

Descrição
A título de gestão, são adquiridos recursos e infraestrutura de trabalho, bem como realizadas atividades de apoio administrativo necessárias ao cumprimento das etapas previstas no
processo orçamentário. Em matéria de aprimoramento, prevê-se a realização de seminários relacionados a orçamento público; instituição do Prêmio SOF de Monografia; elaboração
de estudos e pesquisas para aprimoramento e aperfeiçoamento dos paradigmas e marcos teóricos orçamentários, bem como sobre o caráter participativo da sociedade no processo
de alocação dos recursos públicos; estabelecimento de intercâmbio de cooperação técnica com Estados e Municípios; participação no grupo de estudos sobre a sistemática de
apuração de custos do setor publico; e implementação de outras iniciativas que visem à racionalização, melhoria ou otimização dos resultados do processo orçamentário brasileiro.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Secretaria de Orçamento FederalUO: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
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As iniciativas serão implementadas de forma direta, ou mediante descentralização de recursos para órgãos orçamentários de estados e municípios, ou ainda mediante o
estabelecimento de parcerias com instituições ligadas ao tema Orçamento Público. A implementação pode implicar gastos diversos com diárias, passagens, aquisição de material,
contratação de serviços, e outros gastos administrativos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto nº 6.139, de 3 de julho de 2007.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

8862 - Formação Continuada dos Servidores do Processo Orçamentário

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Servidor formadoProduto:

Especificação do Produto

Melhorar a eficiência, eficácia e qualidade das atividades desenvolvidas pelos servidores que integram o Sistema de Orçamento da União, dos Estados e dos Municípios.

Descrição
Promoção de qualificação profissional, aperfeiçoamento técnico e desenvolvimento individual continuados dos servidores que integram o Sistema de Orçamento da União, dos
Estados e dos Municípios, mediante participação em cursos, seminários, conferências, fóruns e intercâmbios promovidos por entes públicos e privados, em nível nacional ou
internacional, participação em atividades presenciais e à distância, grupos formais de estudos e ensaios, aprendizagem em serviço, entre outros.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Elaboração e execução do Plano Anual de Capacitação da SOF; custeio direto da participação dos servidores da esfera federal nos eventos ou treinamentos; pagamento de diárias
e passagens; estabelecimento de convênios com outras esferas de governo para desenvolvimento dos servidores selecionados.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto nº 6.139, de 3 de julho de 2007.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Orçamento FederalUO: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção:Esfera:

8863 - Gestão da Tecnologia e da Informação Orçamentária

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Sistema geridoProduto:

Especificação do Produto

Planejar, coordenar e gerenciar as atividades relativas à tecnologia e à informação orçamentária, visando maior eficiência e eficácia no desenvolvimento e no aprimoramento do
processo orçamentário da União.

Descrição
Desenvolvimento, manutenção e implementação de melhorias nos  sistemas e subsistemas de Planejamento e Orçamento, informatizados ou não, bem como os demais
componentes da estrutura de informações de Planejamento e Orçamento; expandir, adequar e manter o parque computacional instalado na SOF, com vistas a garantir sua
atualização e compatibilidade com a natureza e a qualidade requerida das atividades desenvolvidas pela Secretaria.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Coordenar, aperfeiçoar e gerir os sistemas informatizados do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal; celebração de contratos de prestação de serviços de natureza
tecnológica; desenvolver melhorias nos sistemas e subsistemas informatizados.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Secretaria de Orçamento FederalUO: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
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Decreto nº 5719, de 13 de março de 2006.
Base Legal da Ação
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