
Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
2053 - Petróleo e Gás

Número de Ações 8

10 - Orçamento Fiscal 25 - Energia 753 - Combustíveis MineraisSubfunção:Esfera:

2050 - Serviços de Geologia e Geofísica aplicados à Prospecção de Petróleo e Gás Natural

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Obtenção de dados geológicos e geofísicos para estudos que resultarão em mapas, relatórios e avaliações de bacias, setores e blocos para oferta em licitações públicas

km²Unidade de Medida:Área avaliadaProduto:

Especificação do Produto

Gerar dados e informações técnicas para orientar as decisões estratégicas  quanto ao direcionamento dos futuros esforços exploratórios a serem realizados nas bacias
sedimentares brasileiras.

Descrição
Realização de estudos, levantamentos e serviços de geologia e geofísica, voltados à melhor compreensão da evolução de bacias sedimentares, definição dos principais sistemas
petrolíferos atuantes e identificação de áreas e blocos com interesse exploratório para oferta em futuras licitações públicas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Contratação de serviços para realização de estudos e serviços de geologia e geofísica para geração de informações sobre as bacias sedimentares brasileiras, de acordo com Plano
de Ação anual da ANP.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 9.478/97, art. 8º Inciso II
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Superintendência de Definição de BlocosUO: 32265 - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e

10 - Orçamento Fiscal 25 - Energia 121 - Planejamento e OrçamentoSubfunção:Esfera:

20LH - Estudos para Expansão da Malha de Gasodutos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Relatório contendo uma descrição do elenco de oportunidades e dos cenários de expansão ou de ampliação, recomendando uma análise mais aprofundada das opções que serão
objeto de estudo mais detalhado, de modo a definir o gasoduto de referência para fins de promoção de chamada pública e posterior licitação das concessões.

unidadeUnidade de Medida:Documento produzidoProduto:

Especificação do Produto

Incentivar a ampliação da infraestrutura de transporte da gás natural do país.

Descrição
Empreendimentos do PAC:
Execução de estudos que identifiquem as melhores opções para expansão ou ampliação da malha de gasodutos nacional, considerando aspectos técnicos, econômicos e
socioambientais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Relatório técnico para fins de promoção de chamada pública e posterior licitação das concessões.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Estatuto Social da Empresa de Pesquisa Energética - EPE.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Empresa de Pesquisa EnergéticaUO: 32314 - Empresa de Pesquisa Energética - EPE
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10 - Orçamento Fiscal 25 - Energia 753 - Combustíveis MineraisSubfunção:Esfera:

2379 - Gestão do Acervo de Informações sobre Bacias Sedimentares Brasileiras e da Indústria do Petróleo e Gás Natural

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Acervo de dados técnicos armazenados em meio magnético.

TbyteUnidade de Medida:Informação armazenadaProduto:

Especificação do Produto

Organizar e manter atualizados e acessíveis os conhecimentos sobre o potencial produtivo das bacias sedimentares brasileiras e  sobre as atividades de exploração,
desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural.

Descrição
Administração e atualização do acervo de todos os dados e informações sobre bacias sedimentares brasileiras, bem como daqueles oriundos de estudos promovidos pela própria
ANP e dos levantamentos de dados não exclusivos autorizados pela Agência, envolvendo estruturação e armazenamento de dados em banco de dados próprio para disponibilização
de informações aos agentes econômicos e aos demais setores da sociedade.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Contratar empresas de consultoria e de prestação de serviços e celebrar convênios com outras instituições.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 9.478/97, Artigo 8º Inciso XI e XII
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Superintendência de Dados TécnicosUO: 32265 - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e

10 - Orçamento Fiscal 25 - Energia 130 - Administração de ConcessõesSubfunção:Esfera:

2380 - Outorga de Áreas para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Número de blocos concedidos através de Contratos de Concessão assinados com agentes que apresentaram as propostas vencedoras nas rodadas de licitação

unidadeUnidade de Medida:Concessão outorgadaProduto:

Especificação do Produto

Oferecer oportunidades para implantação de novos empreendimentos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural no País.

Descrição
Realização de licitações de direitos de exploração de blocos delimitados nas bacias sedimentares, objetivando firmar contratos de concessão para exploração, desenvolvimento e
produção de petróleo e gás natural.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Contratar empresas de consultoria e de prestação de serviços.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Inciso IV do artigo 8° da Lei nº 9.478/97.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Superintendência de Promoção de LicitaçõesUO: 32265 - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e

10 - Orçamento Fiscal 25 - Energia 130 - Administração de ConcessõesSubfunção:Esfera:

2381 - Gestão de Contratos para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Unidade Responsável: Superintendência de ExploraçãoUO: 32265 - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
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Número de blocos exploratórios, campos de produção e áreas com acumulações marginais sob contrato de concessão para exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e
gás natural.

unidadeUnidade de Medida:Concessão controladaProduto:

Especificação do Produto

Assegurar o fiel cumprimento dos contratos de concessão para exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural.

Descrição
Gestão dos contratos de concessão para as atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural, mediante monitoramento e fiscalização das atividades
executadas pelos agentes econômicos, incluindo o controle das participações governamentais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Contratar empresas de consultoria e de prestação de serviços e celebrar convênios com outras instituições.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Inciso IV do Artigo 8º da Lei nº 9.478/97.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 25 - Energia 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

4860 - Promoção do Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Indústria do Petróleo, Gás Natural e dos Biocombustíveis

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Concessão de bolsas de estudos para alunos de graduação, pós graduação e doutorado; estímulo ao desenvolvimento de projetos em pesquisa e desenvolvimento científico e
tecnológico.

unidadeUnidade de Medida:Técnico capacitadoProduto:

Especificação do Produto

Estimular a pesquisa e a adoção de novas tecnologias nas atividades da Indústria do petróleo e dos biocombustíveis.

Descrição
Ação deverá definir as prioridades de pesquisa no âmbito das atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico da indústria do petróleo, gás natural e biocombustíveis. Além
disso serão aplicados  recursos , através de bolsas de estudo e de pesquisa, implementação de campos-escola (com “o”) e formação de mão-de-obra técnica.  São campos de
petróleo existentes onde o pessoal é treinado na prática, há gastos com manutenção de equipamentos e laboratórios.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Coordenação de programas de bolsas de estudos;  regulamentação,  acompanhamento e fiscalização da aplicação de recursos em programas de pesquisa e desenvolvimento pelos
concessionários.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei 9.478 Artigo 8º Inciso I e X
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e BiocombustíveisUO: 32265 - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e

10 - Orçamento Fiscal 25 - Energia 125 - Normatização e FiscalizaçãoSubfunção:Esfera:

6197 - Fiscalização das Atividades Integrantes da Indústria do Petróleo

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Fiscalizações realizadas em Instalações de refino, processamento, transferência e transporte de petróleo, seus derivados, gás natural e biocombustíveis.

unidadeUnidade de Medida:Instalação fiscalizadaProduto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: Superintendência de Refino e Processamento de Gás NaturalUO: 32265 - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
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Assegurar que as instalações de refino, processamento, transferência e transporte de petróleo, seus derivados, gás natural e biocombustíveis (autorizadas pela ANP) estejam
adequadas do ponto de vista da sua segurança operacional, permitindo a oferta destes produtos no mercado.

Descrição
Fiscalização das instalações de refino, processamento, transferência e transporte de petróleo, seus derivados, gás natural e biocombustíveis, quanto ao cumprimento dos
regulamentos estabelecidos pela ANP.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Fiscalizar as instalações de refino, processamento, transferência e transporte de petróleo, seus derivados, gás natural e biocombustíveis, esta realizada diretamente ou mediante a
celebração de convênios, além contratar entidades especializadas para realizar estudos que darão suporte à ANP no processo de aperfeiçoamento do seu arcabouço normativo.
Estas atividades têm como objetivo principal a garantia do abastecimento dos produtos mencionados.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Inciso VII do Artigo 8° da Lei nº 9.478/97.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 25 - Energia 125 - Normatização e FiscalizaçãoSubfunção:Esfera:

6596 - Autorização das Atividades Integrantes da Indústria do Petróleo e Gás Natural

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Autorização outorgada para construir e operar instalações de refino, processamento, transferência e transporte de produtos, bem como para realizar atividades inerentes à indústria
do petróleo, gás natural e biocombustíveis.

unidadeUnidade de Medida:Autorização outorgadaProduto:

Especificação do Produto

Assegurar a outorga de autorizações aos agentes interessados em construir e operar instalações de refino, processamento, transferência e transporte de petróleo, seus derivados,
gás natural e biocombustíveis, além de outorgar a autorização para o exercício de atividades correlatas, através de atos formais expedidos pela Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis.

Descrição
Outorga de autorização para participação de agentes econômicos nas atividades de refino, processamento, transferência e transporte de petróleo, seus derivados, gás natural e
biocombustíveis (ou outras atividades correlatas) desde que estes cumpram os requisitos legais estabelecidos para seu ingresso, estes identificados nos atos normativos publicados
pela ANP.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Autorizar as instalações de refino, processamento, transferência e transporte de petróleo, seus derivados, gás natural e biocombustíveis (ou outras atividades correlatas), além de
contratar entidades especializadas para realizar estudos que darão suporte à ANP no processo de aperfeiçoamento do seu arcabouço normativo.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Inciso V do Artigo 8° da Lei nº 9.478/97.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Superintendência de Refino e Processamento de Gás NaturalUO: 32265 - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
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