
Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
2058 - Política Nacional de Defesa

Número de Ações 147

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

11TC - Pesquisa para o Desenvolvimento do Ciclo de Combustível Nuclear

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Domínio do ciclo de combustível nuclear destinado à produção de elementos combustíveis de reatores empregados na propulsão naval.

% de execução físicaUnidade de Medida:Ciclo do combustível desenvolvidoProduto:

Especificação do Produto

Pesquisar, desenvolver e implementar processos, construir e adequar instalações que permitam manter o desenvolvimento da propulsão naval nuclear.

Descrição
Desenvolvimento de um programa de capacitação que permita a manutenção de pesquisas em tecnologia para a produção de elementos combustíveis de reatores nucleares, bem
como a construção de reatores nucleares de teste para a propulsão naval e geração de energia.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Implementar, no âmbito do Comando da Marinha, os Planos Internos (PIs) afetos à esta Ação, obedecendo as diretrizes, normas e  rocedimentos constantes do Plano Diretor (PD)
da Marinha. Planejar: Definir os PIs a serem executados no ano subseqüente (Plano de Ação - PA). Tem início com a Revisão dos Planos Básicos, nos quais cada Relator,
responsável pelo gerenciamento dos PIs de uma determinada área de atuação (Plano Básico), estima os recursos demandados para o próximo exercício. Implementar: Montar o PA,
isto é, definir os PIs que receberão recursos no próximo exercício, ao longo de três reuniões do COPLAN (Conselho do Plano Diretor). Ao término da 3a reunião, submeter a
sugestão do COPLAN para o PA ao Comandante da Marinha para análise e aprovação. Tomar por base, para alocação de recursos, a PUMAR (Prioridade Única da Marinha). A
PUMAR agrupa PIs com mesmo propósito e que concorrem para o mesmo tipo de
despesa (ex: despesas com pessoal, despesas com dívida e despesas compulsórias de OCC). Executar: Descentralizar, pela Diretoria de Administração da Marinha (DAdM), a partir
do PA aprovado para o exercício, as dotações de créditos para diversas Unidades Gestoras, via Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).
poderá resultar na criação de uma nova Ação Interna (AI)). Essa necessidade poderá ser gerada por determinação de um Comando Superior ou por iniciativa própria de qualquer
organização militar, considerando tanto as demandas imediatas como aquelas relacionadas a uma situação futura. Como uma AI decorrente desta Ação (Projeto), ela tem caráter
eventual ou temporário, e a previsão dos recursos engloba o detalhamento dos custos por fases, o cronograma de execução e o cronograma de desembolso.
Implementar: Montar o PA, isto é, definir as AIs que receberão recursos no próximo exercício, ao longo de três reuniões do COPLAN (Conselho do Plano Diretor). Ao término da 3a
reunião, submeter a sugestão do COPLAN para o PA ao Comandante da Marinha para análise e aprovação. Executar: Descentralizar, pela Diretoria de Administração da Marinha
(DAdM), a partir do PA aprovado para o exercício, as dotações de créditos para diversas Unidades Gestoras, via Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

Localizador (es)
0001 - Nacional

01/01/2000 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 737.448.817,0031/12/2030 Custo Total:

Constituição Federal, art. 142; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003; e Decreto nº 7.364, de 23 de novembro de 2010
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Comando da MarinhaUO: 52131 - Comando da Marinha

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 153 - Defesa TerrestreSubfunção:Esfera:

11U2 - Implantação da Brigada de Operações Especiais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Brigada altamente adestrada, dotada de meios modernos e de avançada tecnologia e com grande mobilidade estratégica, capaz de atuar em qualquer parte do território nacional e
no exterior.

% de execução físicaUnidade de Medida:Brigada implantadaProduto:

Especificação do Produto

Dotar a Força Terrestre de uma Brigada de Operações Especiais  a fim de ampliar a capacidade de pronta resposta do Exército e do País às situações de crise e/ou conflitos,
disponibilizando uma tropa altamente adestrada, contando com meios modernos e de avançada tecnologia, em condições de atuar nos mais diversificados cenários no Brasil e no
mundo.

Descrição
Construção e adequação de aquartelamentos e próprios nacionais residenciais; aquisição de equipamentos, materiais, armamentos e munições;
operacionalização da mobilização e do transporte de materiais e equipamentos para a implantação da Brigada de Operações Especiais.

Finalidade

Unidade Responsável: Estado-Maior do ExércitoUO: 52121 - Comando do Exército
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Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

O Estado-Maior do Exército descentraliza os recursos aos órgãos de execução da Ação (Órgão de Direção Setorial e Unidades Gestoras) de acordo com as programações
elaboradas.

Localizador (es)
0001 - Nacional

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

Constituição Federal Brasileira de 1988, Art 142; Lei Complementar nº 97/99; Lei nº 10.683/03; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003; Decreto nº 4.828, de 03 de setembro de
2003.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 153 - Defesa TerrestreSubfunção:Esfera:

11U9 - Implantação da 2ª Brigada de Infantaria de Selva

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Aquartelamentos e próprios nacionais residenciais construídos e adequados; equipamentos, materiais, armamentos e munições adquiridos; operacionalização da mobilização e do
transporte de materiais e equipamentos das Unidades da Brigada de Infantaria Leve e da Polícia do Exército a serem adequadas.

% de execução físicaUnidade de Medida:Brigada implantadaProduto:

Especificação do Produto

Proporcionar, mediante a implantação da 2ª Brigada de Infantaria de Selva, melhores condições para a vigilância e defesa da Região Amazônica Brasileira, principalmente na região
noroeste, ampliando a sua capacidade dissuasória ante possíveis ameaças à soberania nacional.

Descrição
Construção e adequação de aquartelamentos e próprios nacionais residenciais; aquisição de equipamentos, materiais, armamentos e
munições; operacionalização da mobilização e do transporte de materiais e equipamentos das Unidades de Selva a serem implantadas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

O Estado-Maior do Exército descentraliza os recursos aos órgãos de execução da Ação (Órgão de Direção Setorial e Unidades Gestoras) de acordo com as programações
elaboradas.

Localizador (es)
0001 - Nacional

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

Constituição Federal Brasileira de 1988, Art 142,  Lei Complementar nº 97/99; Lei nº 10.683/03; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de
2003;  Decreto nº 4.828, de 03 de setembro de 2003.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Estado-Maior do ExércitoUO: 52121 - Comando do Exército

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 153 - Defesa TerrestreSubfunção:Esfera:

11UB - Construção e Instalação do Aquartelamento do Comando Militar do Planalto

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Aquartelamento construídoProduto:

Especificação do Produto

Construir pavilhões, blocos, infra-estrutura e adequar as instalações para o novo aquartelamento do Comando Militar do Planalto (CMP) e  da 11ª Região Militar (11ª RM), visando
desmobilizar o bloco "O" da Esplanada dos Ministérios, em Brasília-DF, com a finalidade de reverter à União para instalação de outros órgãos da Administração Federal.

Descrição

Finalidade

Unidade Responsável: Estado-Maior do ExércitoUO: 52121 - Comando do Exército
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Construção e instalação:
- dos blocos do Comando do CMP e da 11ª RM, e do Comando da Base Administrativa e de Apoio; - dos pavilhões da Companhia de Comando, da Companhia de Guarda, do
rancho (refeitório), da administração da Prefeitura Militar de Brasília, de garagens e oficinas;- da área de treinamento físico militar e de apoio;- da ampliação do rancho do QGEx;-
demais obras de infra-estrutura e adequações: redes de abastecimento de água e esgoto, elétrica, lógica, telefônica, subestação de energia elétrica, urbanização, pavimentação,
drenagem, cercamento, equipamentos fixos, divisórias e mobiliário complementar.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Será implementada por meio da contratação de empresas especializadas em construção civil, com acompanhamento e fiscalização de pessoal técnico da Comissão Regional de
Obras da 11ª RM (CRO 11)

Localizador (es)
0101 - Em Brasília - DF

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

Constituição Federal Brasileira de 1988, Art 142; Lei Complementar nº 97/99; Lei nº 10.683/03; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003; Decreto nº 4.828,de 03 de setembro de
2003.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 153 - Defesa TerrestreSubfunção:Esfera:

11UT - Implantação da 11ª Brigada de Infantaria Leve

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Estrutura organizacional altamente adestrada, dotada de meios modernos e de avançada tecnologia e com grande mobilidade estratégica, capaz de atuar em qualquer parte do
território nacional, em situações de  garantia da lei e da ordem.

% de execução físicaUnidade de Medida:Brigada implantadaProduto:

Especificação do Produto

Dotar a Força Terrestre de uma estrutura composta por uma Brigada de Infantaria  Leve, integrada por suas Organizações Militares orgânicas, e por Unidades de Polícia do Exército,
com capacidade de proporcionar pronta resposta do Exército e do País às situações de necessidade de  garantia da lei e da ordem, disponibilizando uma tropa altamente adestrada,
contando com meios modernos e adequados, em condições de atuar em todo o território nacional.

Descrição
Construção e adequação de aquartelamentos e próprios nacionais residenciais; aquisição de equipamentos, materiais, armamentos e munições; operacionalização da mobilização e
do transporte de materiais e equipamentos  das Unidades da Brigada de Infantaria Leve e da Polícia do Exército a serem adequadas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

O Estado-Maior do Exército descentraliza os recursos aos órgãos de execução da Ação (Órgãos de Direção Setorial e Unidades Gestoras) de acordo com as programações
elaboradas.

Localizador (es)
0001 - Nacional

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

Constituição Federal Brasileira de 1988, Art 142; Lei Complementar nº 97/99; Lei nº 10.683/03; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003; Decreto nº 4.828, de 03 de setembro de
2003.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Estado-Maior do ExércitoUO: 52121 - Comando do Exército

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 244 - Assistência ComunitáriaSubfunção:Esfera:

1211 - Implementação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

unidadeUnidade de Medida:Projeto concluídoProduto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: Secretaria de Coordenação e Organização InstitucionalUO: 52101 - Ministério da Defesa
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Implantar infra-estrutura básica  nos municípios atendidos pelo Programa Calha Norte - PCN, bem como efetuar serviços de ampliação e reforma, visando à melhoria da qualidade
de vida das populações dos municípios assistidos pelo PCN.

Descrição
Realização de obras de infraestrutura básica nas áreas de segurança e defesa, econômica, de educação, de saúde, social, de transportes e de esportes.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Os recursos são repassados aos Municípios ou Estados por meio da assinatura de convênio para execução de obras de infra-estrutura nos municípios. Ápos o repasse de recursos,
normalmente feito em mais de uma parcela, são programados inspeções às obras conveniadas, de forma que o Programa de Trabalho das mesmas seja cumprido rigorosamente.
Os recursos das parcelas subseqüentes só são repassados se o cronograma da obra previsto para aquela etapa for concretizado, fato esse constatado durante as inspeções
realizadas pelos componentes do PCN aos locais das obras.

Localizador (es)
0011 - No Estado de Rondônia

0012 - No Estado do Acre

0013 - No Estado do Amazonas

0014 - No Estado de Roraima

0015 - No Estado do Pará

0016 - No Estado do Amapá

0056 - Rio Branco - AC

0058 - Rodrigues Alves - AC

0064 - Manacapuru - AM

0066 - Nova Olinda do Norte - AM

0068 - Tefé - AM

0070 - Tonantins - AM

0072 - Manaquiri - AM

0074 - Alto Paraíso - RO

0076 - Campo Novo de Rondônia - RO

0078 - Espigão D'Oeste - RO

0080 - Ji-Paraná - RO

0082 - Mirante da Serra - RO

0084 - Seringueiras - RO

0086 - Amapá - AP

0088 - Calçoene - AP

0090 - Cutias - AP

0092 - Ferreira Gomes - AP

0094 - Itaubal - AP

0096 - Laranjal do Jari - AP

0098 - Mazagão - AP

0100 - Oiapoque - AP

0102 - Pedra Branca do Amapari - AP

0104 - Porto Grande - AP

0106 - Pracuúba - AP

0108 - Santana - AP

0110 - Serra do Navio - AP

0112 - Tartarugalzinho - AP

0114 - Vitória do Jari - AP

0116 - Rorainópolis - RR

0120 - Mâncio Lima - AC

0122 - Cruzeiro do Sul - AC
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0126 - Careiro - AM

0128 - Parintins - AM

0130 - Macapá - AP

0132 - Manoel Urbano - AC

0134 - Porto Acre - AC

0136 - Porto Walter - AC

0138 - Senador Guiomard - AC

0140 - Tarauacá - AC

0142 - Jordão - AC

0144 - Marechal Thaumaturgo - AC

0146 - Epitaciolândia - AC

0148 - Xapuri - AC

0150 - Bujari - AC

0152 - Brasiléia - AC

0154 - Boa Vista - RR

0158 - Benjamin Constant - AM

0160 - Borba - AM

0162 - Humaitá - AM

0164 - Lábrea - AM

0168 - Vilhena - RO

0172 - Porto Velho - RO

0174 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas - No Estado de Rondônia

29/11/2011Data Início: R$ 570.000.000,00Data Término:30/12/2003 20000Custo Total: Total Físico:

Constituição Federal, art. 142; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 151 - Defesa AéreaSubfunção:Esfera:

123B - Desenvolvimento de Cargueiro Tático Militar de 10 A 20 Toneladas (Projeto KC-X)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Avião de transporte militar com capacidade de carga de 10 a 20 toneladas.

% de execução físicaUnidade de Medida:Aeronave desenvolvidaProduto:

Especificação do Produto

Promover a capacitação tecnológica da Aeronáutica e da indústria aeroespacial brasileira e aumentar a capacidade operacional da Força Aérea Brasileira em missões de transporte
(tropa e carga) e de reabastecimento de vôo, pelo desenvolvimento das aeronaves KC-X.

Descrição
Viabilização do desenvolvimento de um Cargueiro Tático de 10 a 20 toneladas, bem como sua versão de reabastecedor aéreo (Projeto KC-X), a fim de suprir necessidades
estratégicas e operacionais da Força Aérea Brasileira, bem como, na sua versão civil, atendimento da necessidade de transporte de carga das empresas aéreas comerciais
nacionais, e da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) na reformulação da Rede Postal Noturna (RPN).

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Realizar atividades de pesquisa e desenvolvimento, formar e capacitar recursos humanos dedicados a produtos de alta tecnologia, geração de tecnologia de ponta, definir requisitos
operacionais, executar atividades de ensaio e atuar em conjunto com as indústrias brasileiras da área de Defesa.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Comando da AeronáuticaUO: 52111 - Comando da Aeronáutica
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29/06/2009 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 3.028.000.000,0029/06/2016 Custo Total:

Caput, Art 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 09 de junho de 1999; Lei nº 11.653, de 07 de abril de 2008; Decreto 7.364, de 23 de novembro de 2010; Lei
Complementar nº 117, de 02 de setembro de 2004; Diretriz do Comando da Aeronáutica nº 400-6/2007, aprovada pela Portaria nº 129/GC4, de 05 de março de 2007.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 152 - Defesa NavalSubfunção:Esfera:

123G - Implantação de Estaleiro e Base Naval para Construção e Manutenção de Submarinos Convencionais e Nucleares

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Infraestrutura implantadaProduto:

Especificação do Produto

Dotar o País de Infraestrutura para construção, manutenção e apoio de submarinos convencionais e nucleares.

Descrição
Implantação de infraestrutura, consistindo da construção de um estaleiro dotado de Ilha nuclear e construção de Base de Apoio que abrigará a estrutura de comando e controle dos
referidos meios, além de organizações de manutenção, de infraestrutura para atendimento das funções logísticas e de adestramento das tripulações dos submarinos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A partir da Parceria Estratégica celebrada entre a Republica Federativa do Brasil e a República da França, em 23 de dezembro de 2008, firmar contrato comercial relativo à
transferência de tecnologia e prestação de serviços técnicos especializados concernentes ao Programa de Desenvolvimento de Submarinos, destinados a capacitar a Marinha do
Brasil em projeto e construção de submarinos convencionais e nucleares, além da construção de estaleiro e da base de submarinos, cabendo mencionar as seguintes atividades:
a) mobilização de canteiro de obras;
b) desapropriações e licenças ambientais;
c) recebimento de equipamentos para construção do estaleiro;
d) obras de infraestrutura, fundação e instalações;
e) Infraestrutura necessária ao prédio do Centro de Projetos de Submarinos para abrigar os projetistas da plataforma e da propulsão do submarino, de forma que possam
desenvolver os respectivos projetos com a necessária integração;
f) obras do estaleiro naval;
g) obras da base naval; e
h) infraestrutura logística.

Localizador (es)
0001 - Nacional

01/05/2009 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 6.972.014.082,0031/12/2015 Custo Total:

Constituição Federal de 1988, Art. 1º, 3º e 4º;
Decreto nº. 6.703, de 18 de dezembro de 2008, que aprova a Estratégia Nacional de Defesa;
Parceria Estratégica entre a República Federativa do Brasil e a República Francesa, prevendo cooperação na área de defesa, entre outros, no âmbito de submarinos, firmada pelos
respectivos Presidentes da República;
Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa na área de Submarinos, firmado pelos respectivos Ministros da Defesa; e
Ajuste técnico entre o Ministério da Defesa da República Federativa do Brasil e o Ministério da Defesa da República Francesa relativo à concepção, construção e comissionamento
técnico de submarinos, firmado pelo Comandante da Marinha do Brasil e pelo Chefe do Estado-Maior da Marinha da França.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Comando da MarinhaUO: 52131 - Comando da Marinha

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 152 - Defesa NavalSubfunção:Esfera:

123H - Construção de Submarino de Propulsão Nuclear

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Submarino construídoProduto:

Especificação do Produto

Dotar a MB de submarino com propulsão nuclear, a fim de contribuir para garantir a negação do uso do mar e o controle marítimo das áreas estratégicas de acesso marítimo ao
Brasil, além de permitir ao Brasil a manutenção e desenvolvimento da capacidade de construção desses meios navais.

Finalidade

Unidade Responsável: Comando da MarinhaUO: 52131 - Comando da Marinha
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Descrição
Aquisição de tecnologia de projeto de submarino com propulsão nuclear; aquisição de pacote de material para um submarino de propulsão nuclear e respectivo sistema logístico;
coordenação e gerenciamento do projeto e construção do submarino no Brasil; demais despesas que contribuem diretamente para o desenvolvimento e execução do projeto.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A partir da Parceria Estratégica celebrada entre a Republica Federativa do Brasil e a República da França, em 23 de dezembro de 2008, firmar contrato comercial relativo à
transferência de tecnologia e prestação de serviços técnicos especializados concernentes ao Programa de Desenvolvimento de Submarinos, destinados a capacitar a Marinha do
Brasil em projeto e construção de submarinos convencionais e nucleares, além da construção de estaleiro e da base de submarinos, cabendo mencionar as seguintes atividades:
a) recebimento do Plano de Transferência de Tecnologia;
b) especificações para qualificação de pessoal;
c) serviços relativos aos ciclos do projeto de concepção;
d) fabricação das cavernas da 1º subseção e construção da seção de ré do SN-BR;
e) fabricação das estruturas não resistentes da parte principal e de ré;
f) soldagem do escotilhão de manutenção;
g) embarque do sistema de armazenamento e manuseio de armamento;
h) união do casco resistente;
i) provas de cais;
j) provas de mar;
k) validação no mar da parte não nuclear; e
l) gerenciamento e coordenação dos projetos e da construção do Submarino com Propulsão Nuclear.

Localizador (es)
0001 - Nacional

01/05/2009 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 8.913.028.235,0031/12/2025 Custo Total:

Constituição Federal de 1988, Art. 1º, 3º e 4º;
Decreto nº. 6.703, de 18 de dezembro de 2008, que aprova a Estratégia Nacional de Defesa;
Parceria Estratégica entre a República Federativa do Brasil e a República Francesa, prevendo cooperação na área de defesa, entre outros, no âmbito de submarinos, firmada pelos
respectivos Presidentes da República;
Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa na área de Submarinos, firmado pelos respectivos Ministros da Defesa; e
Ajuste técnico entre o Ministério da Defesa da República Federativa do Brasil e o Ministério da Defesa da República Francesa relativo à concepção, construção e comissionamento
técnico de submarinos, firmado pelo Comandante da Marinha do Brasil e pelo Chefe do Estado-Maior da Marinha da França.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 152 - Defesa NavalSubfunção:Esfera:

123I - Construção de Submarinos Convencionais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Submarino construídoProduto:

Especificação do Produto

Dotar a Marinha do Brasil com novos submarinos a fim de contribuir para garantir a negação do uso do mar e o controle marítimo das áreas estratégicas de acesso marítimo ao
Brasil, além de permitir a manutenção e desenvolvimento da capacidade de construção desses meios navais no País.

Descrição
Aquisição de pacotes de materiais para quatro submarinos convencionais S-BR, respectivos sistemas e tecnologia de construção; aquisição de torpedos, despistadores de torpedos
e respectivos sistemas logísticos; gerenciamento da construção dos quatro S-BR no Brasil; demais despesas que contribuem diretamente para o desenvolvimento e execução do
projeto.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A partir da Parceria Estratégica celebrada entre a Republica Federativa do Brasil e a República da França, em 23 de dezembro de 2008, firmar contrato comercial relativo à
transferência de tecnologia e prestação de serviços técnicos especializados concernentes ao Programa de Desenvolvimento de Submarinos, destinados a capacitar a Marinha do
Brasil em projeto e construção de submarinos convencionais e nucleares, além da construção de estaleiro e da base de submarinos, cabendo mencionar as seguintes etapas:
a)preparação da instalação da equipe de projeto brasileira na França, com recebimento do Plano de Transferência de Tecnologia e do Plano de Apoio Logístico Integrado;
b)recebimento de pacotes de materiais e fabricação  de seções e estruturas não resistentes do S-BR1;
c)embarque do motor elétrico e baterias de propulsão do S-BR1;
d)recebimento de pacotes de materiais e fabricação do casco resistente do S-BR2;
e)recebimento de pacotes de materiais e fabricação do casco resistente do S-BR3;
f)provas de mar do S-BR1;
g)recebimento de pacotes de materiais e fabricação do casco resistente do S-BR4;
h)instalação de motores e baterias, e início das provas de mar do S-BR2;
i)instalação de motores e baterias, e início das provas de mar do S-BR3

Unidade Responsável: Comando da MarinhaUO: 52131 - Comando da Marinha
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j)instalação de motores e baterias, e início das provas de mar do S-BR4; e
k)recebimento de armamento.

Localizador (es)
0001 - Nacional

01/01/2010 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 10.543.832.439,0031/12/2025 Custo Total:

Constituição Federal de 1988, Art. 1º, 3º e 4º;
Decreto nº. 6.703, de 18 de dezembro de 2008, que aprova a Estratégia Nacional de Defesa;
Parceria Estratégica entre a República Federativa do Brasil e a República Francesa, prevendo cooperação na área de defesa, entre outros, no âmbito de submarinos, firmada pelos
respectivos Presidentes da República;
Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa na área de Submarinos, firmado pelos respectivos Ministros da Defesa; e
Ajuste técnico entre o Ministério da Defesa da República Federativa do Brasil e o Ministério da Defesa da República Francesa relativo à concepção, construção e comissionamento
técnico de submarinos, firmado pelo Comandante da Marinha do Brasil e pelo Chefe do Estado-Maior da Marinha da França.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 151 - Defesa AéreaSubfunção:Esfera:

123J - Aquisição de Helicópteros de Médio Porte de Emprego Geral (Projeto H-X BR)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Helicóptero de médio porte para emprego geral das Forças Armadas.

unidadeUnidade de Medida:Helicóptero adquiridoProduto:

Especificação do Produto

Dotar as Forças Armadas Brasileiras de aeronaves de asas rotativas de médio porte de emprego geral.

Descrição
Aquisição de 50 (cinquenta) helicópteros de médio porte de emprego geral; armamentos; simuladores de voo; logística inicial; transferência de tecnologia; serviços de suporte
logístico contratado; serviços de integração de sistemas e armamentos. para as Forças Armadas Brasileiras, a serem utilizadas nas seguintes missões operacionais: transporte de
tropa; transporte de carga e passageiros; apoio logístico para socorro a situações de calamidade pública; e busca, resgate e salvamento.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Aquisição, de forma direta, de 50 (cinquenta) helicópteros de médio porte de emprego geral, conforme contrato a ser firmado entre o Comando da Aeronáutica, que será
representado pela Subdiretoria de Desenvolvimento de Programas (SDDP), do Comando-Geral de Tecnologia Aeroespacial (CTA), e o Consórcio formando pelas empresas
EUROCOPTER (francesa) e HELICÓPTEROS DO BRASIL - HELIBRÁS. As aeronaves adquiridas terão a seguinte destinação: 18 (dezoito) para a Força Aérea Brasileira, 16
(dezesseis) para o Exército Brasileiro e 16 (dezesseis) para a Marinha do Brasil.

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2020Data Início: R$ 4.852.692.092,00Data Término:26/03/2009 44Custo Total: Total Físico:

Caput, Art 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 09 de junho de 1999; Lei nº 11.653, de 07 de abril de 2008; Decreto 7.364, de 23 de novembro de 2010; Lei
Complementar nº 117, de 02 de setembro de 2004; Diretriz do Comando da Aeronáutica nº 400-6/2007, aprovada pela Portaria nº 129/GC4, de 05 de março de 2007; Decreto nº
6.011, de 05 de janeiro de 2007; Portaria Interministerial MDIC/MD nº 1.068, de 21 de julho de 2008; e Decreto nº 6.703, de 18 de dezembro de 2008 (Estratégia Nacional de
Defesa).

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Comando da AeronáuticaUO: 52101 - Ministério da Defesa

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 151 - Defesa AéreaSubfunção:Esfera:

12CD - Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Projeto

unidadeUnidade de Medida:Aeroporto construídoProduto:

Finalidade
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Construir aeroportos e aeródromos de interesse nacional, visando a atender as necessidades operacionais da Força Aérea Brasileira.

Descrição
Contratação de serviços especializados de engenharia, elaboração de projetos de construção de pistas, pátios, táxis, instalações, sistemas de balizamento horizontal e luminoso,
sistemas de drenagem e sistemas de redes dos aeroportos de interesse nacional.

Localizador (es)
0010 - Na Região Norte

31/12/2015Data Início: R$ 19.027.313,00Data Término:31/12/2004 6Custo Total: Total Físico:

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
52911 - Fundo Aeronáutico

Caput do art. 142 da Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003 e Decreto nº 5.201, de 02 de setembro de 2004.
Base Legal da Ação

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

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 482 - Habitação UrbanaSubfunção:Esfera:

13D8 - Construção da Próprios Nacionais Residenciais para a Aeronáutica

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Construção de Próprios Nacionais Residenciais.

unidadeUnidade de Medida:Bloco construídoProduto:

Especificação do Produto

Atender às necessidades habitacionais dos militares e dos servidores civis das Forças Armadas.

Descrição
Construção de unidades habitacionais destinadas aos militares e servidores civis das Forças Armadas, conforme descrição a seguir: contratação de projeto executivo para a
construção de blocos de apartamentos para oficiais, suboficiais e sargentos em Salvador – BA; construção de 06 (seis) blocos, com 12 apartamentos cada, para suboficiais e
sargentos (Fase 02) em Manaus – AM; construção de 01 (um) prédio, com 24 apartamentos, para oficiais (Fase 02) em Manaus – AM; construção de 05 (cinco) blocos, com 06
apartamentos cada, para suboficiais e sargentos em Campo Grande – MS; construção de 02 (dois) blocos, com 06 apartamentos cada, na Vila Residencial dos Oficiais em Canoas –
RS; construção de 06 (seis) blocos, com 12 apartamentos cada, para  suboficiais e sargentos em Boa Vista – RR; construção de 01 (um) prédio, com 84 apartamentos, para Oficiais
em Brasília - DF; Construir 02 (dois) blocos, com 06 apartamentos cada, na vila residencial desuboficiais e sargentos de Santa Cruz – RJ; Construir 164 (cento e sessenta e quatro)
PNR em Lagoa Santa - MG, sendo 04 blocos, com 08 apartamentos cada, para oficiais, 12 blocos, com 06 apartamentos cada, para alunos e 10 blocos, com 06 apartamentos cada,
para graduados, para atender às demandas do novo Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR); construção de 04 (quatro) blocos, com 06 apartamentos cada, na
Vila dos suboficiais e sargentos da Escola de Especialistas de Aeronáutica em Guaratinguetá – SP; construção de 06 (seis) blocos, com 06 apartamentos cada, para graduados na
Escola Preparatória de Cadetes do Ar em Barbacena – MG; construção de 02 (dois) blocos, com 06 apartamentos cada, para suboficiais e sargentos em Natal-RN; construção de 10
(dez) blocos com 06 apartamentos cada, para suboficiais e sargentos em Porto Velho-RO; construção de 06 (seis) blocos com 06 apartamentos cada, para oficiais em Porto Velho-
RO; e construção de 10 (dez) blocos, com 12 apartamentos cada, para suboficiais e sargentos em Belém-PA.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Baseada em projetos de desenvolvimento executado no âmbito do Comando da Aeronáutica ou contratado, no todo ou em parte. Pode, ainda, basear-se na aquisição de material ou
sistema já disponível no mercado.

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2015Data Início: R$ 137.547.000,00Data Término:01/01/2012 87Custo Total: Total Físico:

Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; e  Lei nº 11.653, de 07 de abril de 2008.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Comando da AeronáuticaUO: 52911 - Fundo Aeronáutico

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 482 - Habitação UrbanaSubfunção:Esfera:

13D9 - Construção da Próprios Nacionais Residenciais para o Exército

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto
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Construção de Próprios Nacionais Residenciais.

unidadeUnidade de Medida:Unidade habitacional construídaProduto:

Especificação do Produto

Atender às necessidades habitacionais dos militares e dos servidores civis das Forças Armadas.

Descrição
Construção de unidades habitacionais destinadas aos militares e servidores civis das Forças Armadas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Baseada em projetos de desenvolvimento executado no âmbito do Comando do Exército ou contratado, no todo ou em parte. Pode, ainda, basear-se na aquisição de material ou
sistema já disponível no mercado.

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2015Data Início: R$ 90.300.000,00Data Término:01/01/2012 251Custo Total: Total Físico:

Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; e Lei nº 11.653, de 07 de abril de 2008.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Engenharia e ConstruçãoUO: 52921 - Fundo do Exército

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 153 - Defesa TerrestreSubfunção:Esfera:

13DA - Implantação do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras - SISFRON

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Sistema de monitoramento e vigilância composto por subsistemas sensores, decisores e atuadores. Com previsão de uso combinado de sistemas de comunicações, simuladores,
sistemas de tecnologia da informação, sistemas de sensoriamento instalados em plataformas de superfície, aéreas e orbitais, sistemas operacionais de defesa, bem como da
infraestrutura logística necessária.

% de execução físicaUnidade de Medida:Sistema integrado implantadoProduto:

Especificação do Produto

Implantar uma infraestrutura de sensores, comunicações e tecnologia da informação, exceto obras de infraestrutura, que permita o monitoramento e o controle de forma efetiva das
áreas de fronteira: da Amazônia, do Centro-Oeste e Sul, cooperando com a segurança e a redução de ilícitos transfronteiriços, preservação ambiental e proteção às comunidades
indígenas, por meio da utilização da capacidade operacional das Forças Armadas, contribuindo para a obtenção do efeito dissuasório, por suas características próprias e adequadas
às operações na selva e em outros ambientes do País.

Descrição
Desenvolvimento, aquisição, contratação de serviços para: implantação de sistemas de comunicações; sistemas de tecnologia da informação aplicados à decisão; sistemas de
simulação e treinamento; sistemas de segurança da informação e das comunicações; sistemas de sensoriamento instalados em plataformas de superfície, aéreas e orbitais, bem
como sistemas logísticos de apoio. Desenvolvimento e aquisição de meios de autoproteção, mobilidade tática e estratégica necessárias ao cumprimento das missões de vigilância e
reconhecimento e às atividades de apoio logístico exigidas para sua disponibilidade e pronto emprego em todos os escalões envolvidos (Pelotões Especiais de Fronteira, Batalhões,
Regimentos, Grupos e Brigadas). Desenvolvimento e aquisição de veículos aéreos não tripulados.  Aquisição de aeronaves de asa fixa. Aquisição de material de emprego militar
para uso no ambiente operacional do SISFRON. Aquisição e contratação de serviços para atendimento às demais despesas para o apoio à implantação do projeto: treinamento do
pessoal, adquação à legislação ambiental vigente, administração de importações (armazenagem, taxas, seguros, etc.), transporte e acondicionamento de cargas, publicação de
manuais e cadernos de instrução, diárias e passagens, manutenção de depósitos, laboratórios e outros (instalações, equipamentos e materiais), material de informática, de
expediente e de escritório.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

As ações serão conduzidas pelo Comando do Exército por meio de(o): aquisições diretas no Brasil ou no Exterior; desenvolvimento de protótipos pelo sistema de Ciência e
Tecnologia do Exército; instrumentos de parcerias internacionais; contratos “off-set”; internalizações de tecnologias e outras parcerias com empresas privadas nacionais e parceiros
públicos, como as demais Forças Armadas, as Universidades, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Ministério da
Justiça (Polícia Federal) e o Ministério do Meio Ambiente (IBAMA). A gerência executiva do programa ficará a cargo do Centro de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército
(CCOMGEX), sob a supervisão do Departamento de Ciência e Tecnologia e do Estado-Maior do Exército e as auditorias realizadas pelo Centro de Controle Interno do Exército
(CCIEx) e demais órgãos de controle. Quando implantado, o SISFRON terá o seu emprego coordenado pelo Comando de Operações Terrestres, órgão central do Sistema de
Comando e Controle da Força Terrestre e responsável por coordenar o emprego das tropas do Exército.

Localizador (es)

Unidade Responsável: Estado-Maior do ExércitoUO: 52121 - Comando do Exército
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0001 - Nacional

26/11/2022Data Início: R$ 5.815.190.000,00Data Término:02/01/2012 100Custo Total: Total Físico:

Caput do Art. 142 da Constituição Federal de 1988; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei Complementar nº 117, de 02 de setembro de 2004; Lei nº 10.683, de 28 de
maio de 2003; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003 e Decreto nº 6.703, de 18 de dezembro de 2008 - Estratégia Nacional da Defesa.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 153 - Defesa TerrestreSubfunção:Esfera:

13DB - Aquisição de Sistemas de Artilharia Antiaérea

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Sistemas de artilharia antiaérea, radares, simuladores de artilharia, equipamentos e acessórios de uso em artilharia.

unidadeUnidade de Medida:Equipamento obtidoProduto:

Especificação do Produto

Dotar as organizações militares de artilharia antiaérea da Força Terrestre, integrantes do Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA), de capacidade operacional de
defesa, para operações de defesa da infraestrutura econômica, política e de comando e controle do País contra ameaças aéreas e exercer dissuasão suficiente para o exercício da
soberania e da manutenção da integridade territorial do País.

Descrição
Aquisição, modernização e recuperação de meios de artilharia antiaérea, tais como: sistemas de artilharia antiaérea, radares, simuladores de artilharia, equipamentos e acessórios
de uso em artilharia. Aquisição e contratação de serviços para atendimento às demais despesas para o apoio à implementação da ação, tais como: maquinário e ferramental para
oficinas, capacitação de pessoal, administração de importação (armazenagem, taxas, seguros, etc.), transporte, mobilização e acondicionamento de materiais, adequação à
legislação ambiental vigente, publicação de manuais, diárias e passagens, manutenção de depósitos, laboratórios e outros (instalações, equipamentos e materiais), material de
informática, de expediente e de escritório.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

As ações serão conduzidas pelo Estado-Maior do Exército por intermédio de aquisições diretas no Brasil ou no Exterior, desenvolvimento de protótipos pelo sistema de Ciência e
Tecnologia do Exército.

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2019Data Início: R$ 1.600.000.000,00Data Término:01/01/2012 97Custo Total: Total Físico:

Caput do Art. 142 da Constituição Federal de 1988; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei Complementar nº 117, de 02 de setembro de 2004; Lei nº 10.683, de 28 de
maio de 2003; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003 e Decreto nº 6.703, de 18 de dezembro de 2008 - Estratégia Nacional da Defesa.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Estado-Maior do ExércitoUO: 52121 - Comando do Exército

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

13F9 - Construção do Edifício-Sede do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia - Censipam

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Edifício construídoProduto:

Especificação do Produto

Construir edifício-sede do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia - Censipam, de forma a proporcionar melhores condições para o exercício das
atividades realizadas pelo centro.

Descrição
Construção de prédio com área total de 2.575 m² e características apropriadas ao funcionamento do centro, em terreno localizado no Setor Policial Sul, Área 5, Quadra 3, Asa Sul,
Brasília - DF.

Finalidade

DiretaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da AmazôniaUO: 52101 - Ministério da Defesa
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Detalhamento da Implementação
Após elaboração do projeto, deverá ser lançado edital para licitar a obra, de acordo com as disposições constantes da Lei nº 8.666/93.

Localizador (es)
0053 - No Distrito Federal

31/12/2014Data Início: R$ 22.000.002,00Data Término:03/01/2011 100Custo Total: Total Físico:

Decreto nº 4.200, de 17 de abril de 2002.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

1421 - Construção do Protótipo de Reator Nuclear

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Reator nuclear construído, para geração de energia a ser aplicada na propulsão naval.

% de execução físicaUnidade de Medida:Protótipo construídoProduto:

Especificação do Produto

Desenvolver, construir e operar um reator nuclear para geração de energia, bem como desenvolver atividades de apoio afetas ao projeto a serem aplicadas na propulsão naval.

Descrição
Desenvolvimento do projeto e construção de um protótipo que servirá de modelo para a posterior construção de um reator nuclear destinado a gerar energia para a propulsão naval.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Implementar, no âmbito do Comando da Marinha, dois Planos Internos (PIs), obedecendo as diretrizes, normas e procedimentos constantes do Plano Diretor (PD) da Marinha.
Planejar: Definir os PIs a serem executados no ano subseqüente (Plano de Ação - PA).  Tem início com a Revisão dos Planos Básicos, nos quais cada Relator, responsável pelo
gerenciamento dos PIs de uma determinada área de atuação (Plano Básico), estima os recursos demandados para o próximo exercício.  Cabe ressaltar que, a qualquer momento,
uma necessidade recém surgida poderá resultar na criação de um novo Plano Interno (PI).  Essa necessidade poderá ser gerada por determinação de um Comando Superior ou por
iniciativa própria de qualquer organização militar, considerando tanto as demandas imediatas como aquelas relacionadas a uma situação futura.  Como um PI decorrente desta Ação
(Projeto), ele tem caráter eventual ou temporário, e a previsão dos recursos engloba o detalhamento dos custos por fases, o cronograma de execução e o cronograma de
desembolso.  Implementar: Montar o PA, isto é, definir os PIs que receberão recursos no próximo exercício, ao longo de três reuniões do COPLAN (Conselho do Plano Diretor).  Ao
término da 3a reunião, submeter a sugestão do COPLAN para o PA ao Comandante da Marinha para análise e aprovação.  Tomar por base, para a alocação dos recursos, a
PUMAR (Prioridade Única da Marinha).  A PUMAR agrupa PIs com mesmo propósito e que concorrem para o mesmo tipo de despesa (ex: despesas com pessoal, despesas com
dívida e despesas compulsórias de OCC).  Executar: Descentralizar, pela Diretoria de Administração da Marinha (DAdM), a partir do PA aprovado para o exercício, as dotações de
créditos para diversas Unidades Gestoras, via Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

Localizador (es)
0001 - Nacional

01/01/2000 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 1.254.215.327,0030/11/2015 Custo Total:

Constituição Federal, art. 142.
 Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999.
Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003.
 Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Comando da MarinhaUO: 52131 - Comando da Marinha

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção:Esfera:

147F - Implantação do Sistema de Defesa Cibernética

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Sistema capacitado para proteger-se e defender-se de ações e/ou ataques cibernéticos, contribuindo assim com o esforço governamental para garantir o funcionamento de setores

% acumulado do projeto físicoUnidade de Medida:Sistema implantadoProduto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: Estado-Maior do ExércitoUO: 52121 - Comando do Exército
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essenciais ao desenvolvimento econômico e social do País de maneira contínua e confiável.

Implantar na esfera da Força Terrestre a capacidade operacional de pronta resposta de defesa em áreas sensíveis nos campos civil, industrial e militar, que possibilitem a atuação
em cenários de ataques de natureza cibernética, de forma coerente com a Estratégia Nacional de Defesa.

Descrição
Aquisição do material de suporte; desenvolvimento de sistemas; aquisição e instalação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) e de Segurança da
Informação e Comunicações (SIC); aquisição, atualização ou desenvolvimento de softwares; contratação de serviços de comunicações; construção e adequação de instalações
(centros de monitoração e controle, laboratórios, próprios nacionais residenciais, entre outros); contratação de especialistas e consultorias, estabelecimento de parcerias com
instituições públicas ou privadas, na área científico-tecnológica de interesse do setor cibernético. Aquisição e contratação de serviços para atendimento às demais despesas para o
apoio à implementação da ação, tais como: capacitação de pessoal no Brasil e no exterior, administração de importação (armazenagem, taxas, seguros, etc.), transporte,
mobilização e acondicionamento de materiais, publicação de manuais e cadernos de instrução, diárias e passagens, manutenção de depósitos, laboratórios e outros (instalações,
equipamentos e materiais), material de informática, de expediente e de escritório.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Esta ação será implementada pela infraestrutura de ciência e tecnologia do Exército, por execução própria, parcerias ou contratações, sob a supervisão do Departamento de Ciência
e Tecnologia e do Estado-Maior do Exército, e as auditorias realizadas pelo Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx) e demais órgãos de controle.

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2016Data Início: R$ 370.755.000,00Data Término:01/01/2012 100Custo Total: Total Físico:

Caput do Art. 142 da Constituição Federal de 1988; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei Complementar nº 117, de 02 de setembro de 2004; Lei nº 10.683, de 28 de
maio de 2003; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003 e Decreto nº 6.703, de 18 de dezembro de 2008 - Estratégia Nacional da Defesa; Diretriz Ministerial nº 014/2009 de 9 de
novembro de 2009 – Integração e Coordenação dos Setores Estratégicos da Defesa.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 482 - Habitação UrbanaSubfunção:Esfera:

1485 - Construção de Próprios Nacionais Residenciais para a Marinha

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Unidades habitacionais (imóveis residenciais) para utilização por parte dos militares e civis das Forças Armadas.

unidadeUnidade de Medida:Unidade habitacional construídaProduto:

Especificação do Produto

Atender às necessidades habitacionais dos militares e dos servidores civis da Marinha do Brasil.

Descrição
Construção de unidades habitacionais destinadas aos militares e servidores civis da Marinha do Brasil.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Os recursos da ação serão utilizados para a construção de unidades residenciais destinadas à utilização, na forma da lei, por militares e servidores civis das Forças Armadas.

Localizador (es)
0001 - Nacional

01/01/2008 Total Físico:Data Início: Data Término: 2486R$ 152.236.332,0031/12/2015 Custo Total:

Constituição Federal, art. 142; Lei Complementar nº 97 de 09/06/1999; Lei Complementar nº 117 de 02/09/2004; Lei 6.880 de 09/12/1980; Lei nº 10.683/2003; Decreto nº 4.735 de
11/06/2003; Lei nº 4.617/1965; Lei nº 87, de 30/09/1991; Lei nº 5.651, de 11 de 1970.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Comando da MarinhaUO: 52931 - Fundo Naval
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10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção:Esfera:

1489 - Implantação de Centros de Operações Conjuntas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Infraestrutura de informática, de telecomunicações e de instalações físicas em prol da implantação do Sistema Militar de Comando e Controle e Inteligência nas Forças Armadas
(SISMC2), em conformidade com o planejamento do SISMC2 implantado.

% de execução físicaUnidade de Medida:Centro implantadoProduto:

Especificação do Produto

Proporcionar um sistema automatizado e integrado, de comando e controle, conforme preceitos doutrinários, com processamento, em tempo real, das informações recebidas de
todos os níveis governamentais, de forma a lhes permitir condições de coordenação dos Ministérios, comandos das Forças Armadas, órgãos da estrutura governamental federal e
estadual no gerenciamento de crises, em qualquer parte do território nacional ou mesmo no exterior, onde estejam operando contingentes militares brasileiros, agilizando a tomada
de decisão e controle da situação.

Descrição
Provimento de infraestrutura de informática, de telecomunicações e de instalações físicas, envolvendo softwares comerciais, sua customização e treinamento; análise de sistemas e
desenvolvimento de softwares específicos à finalidade; hardware de informática (microcomputadores e equipamentos de rede), e específicos de telecomunicações; construção de
instalações; adequação das instalações existentes; capacitação de pessoal; desenvolvimento e aprimoramento da doutrina.

Aspectos julgados preferenciais no desenvolvimento da ação:
O sistema computacional a ser desenvolvido deve evoluir a partir da doutrina de Comando e Controle, bem como de produtos e experiências já existentes nas Forças Armadas e o
sistema a ser desenvolvido, por envolver aspectos relacionados à Defesa Nacional, deverá envolver entidades genuinamente nacionais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Usar como instrumentos na implementação da ação, a contratação de firmas especializadas (no projeto, desenvolvimento, implementação, customização de software e treinamento
de pessoal),  firmar termos de compromisso com organizações militares especializadas - que possam, uma vez que estão plenamente familiarizadas com a natureza do projeto e
com a visão técnica necessária, desempenhar o papel de Gerente Técnico e Coordenador de Integração, e assim garantir a qualidade dos produtos intermediários - e adquirir
material (mormente hardware, software, equipamentos e de rede de telecomunicações).  Buscar, na execução, o concurso de comissões de fiscalização internas que sirvam de
instrumento para a verificação da adequação dos produtos intermediários obtidos frente às especificações previstas nos contratos e nos termos de compromisso, diretamente,
mediante provisão à UA/UG do Ministério da Defesa ou por intermédio de destaque às Organizações Militares das Forças Armadas.

Localizador (es)
0001 - Nacional

01/03/1987 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 35.000.000,0031/12/2022 Custo Total:

Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 09 de junho de 1999; Lei Complementar nº 117, de 02 de setembro de 2004;  Decreto nº 6.223, de 04 de outubro
de 2007; Decreto nº 6.703, de 18 de dezembro de 2008 e Portaria Normativa MD nº 142, de 25 de janeiro de 2008.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Estado-Maior Conjunto das Forças ArmadasUO: 52101 - Ministério da Defesa

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 153 - Defesa TerrestreSubfunção:Esfera:

14IA - Implantação de Pelotões Especiais de Fronteira do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras - SISFRON

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Pelotões Especiais de Fronteira do sistema de monitoramento e vigilância.

unidadeUnidade de Medida:Pelotão implantadoProduto:

Especificação do Produto

Implantar Pelotões Especiais de Fronteira visando à implementação do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras – SISFRON.

Descrição
Construção de instalações. Aquisição de materiais e contratação de serviços para atendimento  às demais obras de infraestrutura: redes de  abastecimento de água e esgoto,
elétrica, lógica, telefônica, subestação de energia  elétrica,  urbanização,  pavimentação,  drenagem,  cercamento, estacionamento, proteção ambiental, equipamentos fixos,
divisórias e mobiliário complementar. Aquisição e contratação de serviços para atendimento às demais despesas para o apoio à implementação da ação, tais como: maquinários e
ferramentais,  treinamento  do  pessoal,  administração  de  importações (armazenagem, taxas, seguros, etc.), transporte e acondicionamento de cargas, diárias e  passagens,
manutenção  de  depósitos,  laboratórios e  outros (instalações, equipamentos e materiais), material de informática, de expediente e de escritório.

Finalidade

DiretaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Estado-Maior do ExércitoUO: 52121 - Comando do Exército
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Detalhamento da Implementação
Esta ação será implementada pela infraestrutura de engenharia e construção do Exército, por execução própria ou contratada.

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2022Data Início: R$ 568.000.000,00Data Término:01/01/2012 28Custo Total: Total Físico:

Caput  do Art. 142 da Constituição  Federal  de 1988; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei Complementar nº 117, de 02 de
setembro de 2004; Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003 e Decreto nº 6.703, de 18 de dezembro de 2008 - Estratégia Nacional de
Defesa.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 151 - Defesa AéreaSubfunção:Esfera:

14VX - Implantação do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica em Lagoa Santa - MG

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Centro implantadoProduto:

Dotar a Força Aérea Brasileira de unidade de ensino destinada à instrução e adaptação de seu efetivo.

Descrição
Construção das instalações físicas, incluindo as obras civis, aquisição de equipamentos e mobiliário necessários ao pleno funcionamento do centro de ensino e instrução em Lagoa
Santa - MG.

Finalidade

Localizador (es)
0031 - No Estado de Minas Gerais

31/12/2013Data Início: R$ 163.832.533,00Data Término:01/10/2011 100Custo Total: Total Físico:

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
52111 - Comando da Aeronáutica

Caput, Art. 143, CF; Lei Complementar 117; Lei 11.653 e Decreto 6.601 (PPA).
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 05 - Defesa Nacional 152 - Defesa NavalSubfunção:Esfera:

1N47 - Construção de Navios-Patrulha Oceânicos de 500 t

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

unidadeUnidade de Medida:Navio construídoProduto:

Especificação do Produto

Dotar a Marinha do Brasil com 12 navios-patrulha oceânicos, necessários para o cumprimento de sua missão constitucional.

Descrição
Construção de navios-patrulha oceânicos para emprego nos grupamentos e forças navais na defesa das atividades econômicas desenvolvidas nas águas Jurisdicionais Brasileiras
(AJB). Serão utilizados também em apoio às atividades de inspeção naval, fiscalização de embarcações, salvaguarda da vida humana e combate aos ilícitos transnacionais e crimes
contra o meio ambiente. Abrange todas as etapas envolvidas no processo de obtenção, desde os estudos prévios até sua incorporação.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A Ação será implementada mediante Planos Internos que integram o Sistema do Plano Diretor da Marinha do Brasil (SPD-MB). Este é um sistema integrado de gestão que é tanto
um instrumento de apoio à tomada de decisão, quanto de planejamento estratégico, programação, execução, controle e avaliação, permitindo que as ações sejam implementadas

Unidade Responsável: Comando da MarinhaUO: 52131 - Comando da Marinha
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com eficiência e eficácia, com o propósito de atingir, com efetividade, os objetivos estabelecidos e otimizando o emprego dos recursos confiados à Marinha pela sociedade.

Localizador (es)
0001 - Nacional

01/01/2008 Total Físico:Data Início: Data Término: 27R$ 2.160.000.000,0031/12/2018 Custo Total:

Constituição Federal, art. 142; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999 e Lei Complementar nº 117, de 2 de setembro de 2004.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 152 - Defesa NavalSubfunção:Esfera:

1N56 - Desenvolvimento de Míssil Nacional Antinavio

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Materiais e equipamentos para viabilizar o desenvolvimento do projeto de míssil nacional antinavio.

% de execução físicaUnidade de Medida:Projeto desenvolvidoProduto:

Especificação do Produto

Dotar os navios da Marinha com míssil de fabricação nacional antinavio.

Descrição
Obtenção de materiais, equipamentos e serviços que viabilizem o cumprimento de todas as etapas necessárias ao projeto de míssil antinavio, seu desenvolvimento e sua posterior
integração aos diversos sistemas dos navios da Marinha.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A Ação será implementada mediante Planos Internos que integram o Sistema do Plano Diretor da Marinha do Brasil (SPD-MB). Este é um sistema integrado de gestão que é tanto
um instrumento de apoio à tomada de decisão, quanto de planejamento estratégico, programação, execução, controle e avaliação, permitindo que as ações sejam implementadas
com eficiência e eficácia, com o propósito de atingir, com efetividade, os objetivos estabelecidos e otimizando o emprego dos recursos confiados à Marinha pela sociedade.

Localizador (es)
0001 - Nacional

01/01/2008 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 195.210.000,0031/12/2017 Custo Total:

Constituição Federal, art. 142; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999 e Lei Complementar nº 117, de 2 de setembro de 2004.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Comando da MarinhaUO: 52131 - Comando da Marinha

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 151 - Defesa AéreaSubfunção:Esfera:

2048 - Manutenção e Suprimento de Material Aeronáutico

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Aeronaves disponíveis para serem empregadas no adestramento e nas operações militares da Aeronáutica.

unidadeUnidade de Medida:Aeronave disponibilizadaProduto:

Especificação do Produto

Possibilitar a manutenção e o suprimento da frota de aeronaves.

Descrição
Adquisição de equipamentos, suprimentos e materiais para apoio e manutenção de aeronaves, contratação de serviços de manutenção, armazenagem, embalagem e transporte de
material aeronáutico e aeronaves, bem como a aquisição de publicações técnicas.

Finalidade

DiretaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Comando da AeronáuticaUO: 52111 - Comando da Aeronáutica
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Detalhamento da Implementação
Os recursos são aplicados na aquisição de itens, equipamentos e contratação de serviços para manter as aeronaves da FAB disponibilizadas, conforme orientação da Diretoria de
Material Aeronáutico e Bélico - DIRMAB e supervisão do Comando Geral de Apoio - COMGAP, do Comando da Aeronáutica.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei Complementar nº 117, de 02 de setembro de 2004; Lei nº 11.653, de 07 de abril de 2008;
e Decreto 7.364, de 23 de novembro de 2010.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

2055 - Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Aluno capacitadoProduto:

Desenvolver habilidades e competências em Oficiais das Forças Armadas e civis para o desempenho de atividades na alta administração militar.

Descrição
Promoção, dentro da política de educação continuada, da habilitação de profissionais para o exercício de funções de estado-maior, cargos de comando, direção e chefia e de
assessoramento da alta administração militar.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
52111 - Comando da Aeronáutica

Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei Complementar nº 117, de 2 de setembro de 2004; Lei nº 11.653, de 07 de abril de 2008;
Decreto 6.703, de 18 de dezembro de 2008; Decreto nº 7.364, de 23 de novembro de 2010.

Base Legal da Ação

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

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção:Esfera:

20AY - Sistema de Telecomunicações Críticas, Tecnologia da Informação, Base de Dados e Sensores

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

O produto indica o nível de modernização e operacionalidade da infraestrutura do Censipam disponibilizada aos órgãos parceiros do SIPAM. Como forma de medir o processo de
manutenção e evolução desse produto, é utilizada a média ponderada entre três percentuais: percentual de operacionalidade do sistema de telecomunicações (peso 2), percentual
de operacionalidade dos sensores (peso 2) e percentual do parque modernizado (peso 1).

unidadeUnidade de Medida:Sistema modernizadoProduto:

Especificação do Produto

Garantir o funcionamento da rede própria de telecomunicações críticas na amazônia, atualmente disponibilizada a diversos órgãos parceiros do Sipam, dos três poderes das esferas
federal, estadual e municipal, populações indígenas e comunidades isoladas, além de propiciar  a evolução do perfil do parque tecnológico do Sistema de Proteção da Amazônia
(Sipam), com vistas a atender à geração e integração de informações sobre a Amazônia, possibilitando assim um melhor planejamento, articulação e coordenação das ações de
governo na região.

Descrição
Garantia dos canais de comunicações críticas e essenciais e da operacionalidade dos equipamentos instalados na Amazônia de forma a permitir a comunicação entre os entes
regionais e os órgãos centrais, aos sistemas governamentais, institucionais ou até à internet, bem como a integração das comunidades indígenas e isoladas. Além disso, a evolução
dos sistemas de telecomunicações e de tecnologia da informação, com investimentos para o incremento da infraestrutura tecnológica e evolução de aplicativos e banco de dados,
garantindo o gerenciamento e sistematização de dados e informações sobre a Amazônia.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A ação será executada de forma direta, garantindo os canais de comunicações existentes, essenciais e críticos para o funcionamento da rede, a infraestrutura central de
comunicação do Censipam, bem como mobilizando equipes de campo próprias e de parceiros para garantir a operacionalidade dos terminais de acesso à comunicação via satélite e
sensores instalados em toda a Amazônia Legal, além da aquisição de equipamentos e contratação de serviços para a evolução da base de dados e dos sistemas de
telecomunicações e TI (hardware e software) por meio de contratos, convênios ou outros instrumentos de cooperação, com instituições públicas e/ou privadas com atuação e
interesse na Amazônia Legal.

Unidade Responsável: Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da AmazôniaUO: 52101 - Ministério da Defesa
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Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto nº 4.200, de 17 de abril de 2002.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 243 - Assistência à Criança e ao AdolescenteSubfunção:Esfera:

20IG - Apoio das Forças Armadas ao Desenvolvimento do Esporte

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Atleta de alto rendimento convocado pelas Forças Armadas para prestação do serviço militar, inclusive aqueles descobertos no programa "Forças no Esporte".

unidadeUnidade de Medida:Atleta apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Preparar de forma adequada as equipes militares brasileiras para a obtenção dos melhores resultados possíveis em competições nacionais e internacionais.

Descrição
Preparação dos atletas militares brasileiros de alto rendimento para representar o Brasil em eventos do Conselho Internacional do Esporte Militar (CISM) e do Comitê Olímpico
Internacional (COI). A ação contempla as despesas com as equipes esportivas e as comissões técnicas, para treinamento e participação em eventos esportivos nacionais e
internacionais, bem como a aquisição dos equipamentos e materiais esportivos adequados e necessários para a prática de cada modalidade.
Da mesma forma, a ação deverá suportar a implementação do Programa "Forças no Esporte", no sentido de promover a prospecção de talentos esportivos a serem incorporados às
equipes militares esportivas, bem incentivar o desenvolvimento dessas habilidades especiais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A implementação da ação dar-se-á por meio de contratações e aquisições realizadas diretamente pelo Ministério da Defesa e de forma descentralizada pelos órgãos das Forças
Armadas responsáveis pela administração do esporte militar.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0027 - No Estado de Alagoas

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

0058 - Boa Vista - RR

0060 - Rio de Janeiro - RJ

Art. 217 da Constituição Brasileira; Lei nº 9.615, de 24/03/1998, e suas alterações – Normas gerais sobre o desporto brasileiro; Lei nº 12.035, de 01/10/2009 – Lei do “Ato Olímpico”;
e Decreto nº 7.364, de 23/11/2010 – Estabelece as atribuições da Comissão Desportiva Militar do Brasil - CDMB.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Comissão Desportiva Militar do BrasilUO: 52101 - Ministério da Defesa

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 151 - Defesa AéreaSubfunção:Esfera:

20IH - Modernização e Revitalização de Aeronaves

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Possibilitar que as aeronaves readquiram a sua capacidade operacional original ou se adequem às novas exigências tecno-aeroespaciais da Aeronáutica.

unidadeUnidade de Medida:Aeronave modernizada/revitalizadaProduto:

Especificação do Produto

Manter e/ou ampliar a operacionalidade das aeronaves da Força Aérea Brasileira, por meio da revitalização ou modernização, visando a garantir os níveis adequados de prontidão
operativa, de segurança das atividades aéreas e do nivelamento tecnológico da frota nacional em relação ao cenário internacional.

Descrição
Manutenção e adequação tecnológica e operacional das aeronaves da Força Aérea Brasileira, mediante a recuperação de sua capacidade original e a execução de projetos e
instalação de equipamentos atualizados e tecnologicamente compatíveis com as arenas de combate do presente.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Comando da AeronáuticaUO: 52111 - Comando da Aeronáutica
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Baseada nas Necessidades Operacionais - NOP da Aeronáutica, relativa à Modernização e Revitalização de Aeronaves, no Plano de Fortalecimento do Controle do Espaço Aéreo
Brasileiro e nas disponibilidades orçamentárias e financeiras, a Ação será implementada pelo Comando-Geral de Apoio, pelo Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial e
COPAC.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Caput, art 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei Complementar nº 117, de 2 de setembro de 2004; Lei nº 11.653, de 07 de abril de 2008;
Decreto 7.364, de 23 de novembro de 2010.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 244 - Assistência ComunitáriaSubfunção:Esfera:

20II - Amparo à População Indígena em Áreas Isoladas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Indígena situado em localidade de difícil acesso que recebe assistência médica e de cunho social.

unidadeUnidade de Medida:Pessoa assistidaProduto:

Especificação do Produto

Possibilitar que a comunidade indígena que se encontra em localidade de difícil acesso seja assistida com o devido atendimento médico, social e
humano.

Descrição
Aquisição de equipamentos médico-hospitalares-odontológicos, gêneros alimentícios, dentre outros, e prestação de serviços de assistência e de cunho social a indígenas situados
em áreas isoladas, especialmente na Região Norte.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Custeio de Insumos e equipamentos para as Equipes de Saúde da Aeronáutica, visando à realização de pequenos procedimentos clínicos profiláticos e restauradores, bem como
para o trabalho de promoção da saúde junto às comunidades.Apoiar Órgãos Federais, Estaduais e Municipais na tarefa de prover materiais de distribuição gratuita (medicamentos,
merenda escolar, material escolar e material de higiene bucal) àquelas localidades em áreas de difícil acesso.Acompanhamento, tratamento e prevenção de doenças endêmicas
características da Região Norte, incluindo apoio às diversas campanhas de vacinação.Promover campanhas de educação em higiene e saneamento básico, e aquisição dos
materiais inerentes.Apoio às missões de transporte aéreo de enfermos, incluindo aquisição de equipamentos inerentes a serem instalados nas aeronaves.Prover insumos e
implementos agrícolas, visando à auto-suficiência das comunidades.Implementar/manter meios de comunicação por radiofonia, ou inclusão digital, além de geração de energia,
visando inclusão e integração social.Aquisição de equipamentos de apoio às operações aéreas nas pistas das localidades em áreas de difícil acesso da Região Norte, bem como
para a manutenção das mesmas.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Caput, art 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 09 de junho de 1999; Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003; Lei nº 6.880, de 09 de dezembro de 1980; e Decreto
nº 5.201, de 02 de setembro de 2004 e Lei Complementar nº 117, de 02 de setembro de 2004.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Comando da AeronáuticaUO: 52111 - Comando da Aeronáutica

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 153 - Defesa TerrestreSubfunção:Esfera:

20IK - Aquisição de Armamentos e Munições de Emprego Militar Terrestre

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Armamento, munições, alvos e instrumentos de observação, direção e controle de tiro para o adestramento e emprego da Força Terrestre

unidadeUnidade de Medida:Organização militar mantidaProduto:

Especificação do Produto

Dotar as organizações militares do Exército Brasileiro de quadros completos em seus estoques, de armamentos leves e pesados, e respectivas munições, a fim de assegurar a sua
capacidade de prontidão para o seu emprego operacional.

Descrição
Aquisição, modernização e recuperação de armamento: pistolas, fuzis, obuseiros, arma leve anticarro, fuzil 5,56, morteiros diversos calibres e lançadores de foguetes.  Aquisição,
desenvolvimento e recuperação de Munição de diversos calibres inclusive fumígena, iluminativa, mísseis e foguetes; bem como prover a manutenção e a segurança dos
equipamentos e das instalações destinadas à sua estocagem e guarda em condições ideais. Aquisição, desenvolvimento e recuperação de instrumentos de observação, alvos,
direção e controle de tiro. Aquisição e contratação de serviços para atendimento às demais despesas para o apoio à implementação da ação, tais como: capacitação de pessoal no
Brasil e no exterior, administração de importação (armazenagem, taxas, seguros, etc.), transporte, mobilização e acondicionamento de materiais, adequação à legislação ambiental
vigente, diárias e passagens, manutenção de depósitos, laboratórios e outros (instalações, equipamentos e materiais), material de informática, de expediente e de escritório.

Finalidade

Unidade Responsável: Estado-Maior do ExércitoUO: 52121 - Comando do Exército
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Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

As ações serão conduzidas pelo Comando do Exército por meio da sua infraestrutura de apoio logístico por intermédio de aquisições diretas no Brasil ou no Exterior,
desenvolvimento de protótipos pelo sistema de Ciência e Tecnologia do Exército.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Caput do Art. 142 da Constituição Federal de 1988; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei Complementar nº 117, de 02 de setembro de 2004; Lei nº 10.683, de 28 de
maio de 2003; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003 e Decreto nº 6.703, de 18 de dezembro de 2008 - Estratégia Nacional da Defesa.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 153 - Defesa TerrestreSubfunção:Esfera:

20IP - Sistemas de Comando e Controle do Exército

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Equipamentos de Comunicações, Eletrônica, Guerra Eletrônica e Informática, constituindo os diversos Sistemas de Comunicações

unidadeUnidade de Medida:Sistema adequadoProduto:

Especificação do Produto

Dotar o Exército Brasileiro dos seguintes sistemas: Sistema Estratégico de Comunicações (SEC), Sistema Tático de Comunicações (SISTAC), Sistema Estratégico de Guerra
Eletrônica (SEGE), Sistema Tático de Guerra Eletrônica (SITAGE), Sistema de Imagens e Informações Geográficas (SIMAGEx), Sistema de Informações Organizacionais do
Exército (SINFORGEx), Sistema de Informações Operacionais (SIOp), Sistema de Informática do Exército (SINFEx); integrar os sistemas afins e prover a segurança das
informações a esses sistemas.

Descrição
Desenvolvimento, implantação, manutenção, modernização, segurança e integração dos Sistemas: Estratégicos de Comunicações (SEC) e Tático de Comunicações (SISTAC);
Estratégico de Guerra Eletrônica (SEGE) e Tático de Guerra Eletrônica (SITAGE); Imagens e Informações Geográficas (SIMAGEx); Informações Organizacionais do Exército
(SINFORGEx) e Informações Operacionais (SIOp); Informática do Exército (SINFEx). Aquisição de bens e contratação de serviços para atender às necessidades de funcionamento
da ação, tais como: capacitação técnica de pessoal, publicação de manuais, adequação à legislação ambiental vigente, manutenção de laboratórios e outros (instalações,
equipamentos e materiais), material de informática, de expediente e de escritório.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

As ações serão conduzidas pelo Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército, por meio de contratações de empresas, desenvolvimento pela infraestrutura de ciência e
tecnologia do Exército ou por intermédio de parcerias instituições públicas ou privadas afetas aos sistemas de comando e controle, bem como as atividades de execução da ação.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Caput do Art. 142 da Constituição Federal de 1988; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei Complementar nº 117, de 02 de setembro de 2004; Lei nº 10.683, de 28 de
maio de 2003; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003 e Decreto nº 6.703, de 18 de dezembro de 2008 - Estratégia Nacional da Defesa

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Ciência e TecnologiaUO: 52121 - Comando do Exército

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 153 - Defesa TerrestreSubfunção:Esfera:

20IQ - Sistemas Corporativos do Exército

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Sistemas de informações e comunicações com base na tecnologia da informação para apoio à tomada de decisão, acompanhamento e controle das operações.

unidadeUnidade de Medida:Sistema adequadoProduto:

Especificação do Produto

Dotar o Exército Brasileiro de sistemas de informação e comunicação para obtenção de informações úteis necessárias à tomada de decisão, aparelhando os Subsistemas da Força
Terrestre para operar de forma integrada.

Descrição
Desenvolvimento, integração, aperfeiçoamento e manutenção em funcionamento dos Sistemas de Informações Corporativas que proporcionem à Administração do Exército a gestão
informatizada de toda sua estrutura organizacional, integrando as informações utilizadas pelos demais Subsistemas da Força Terrestre. Aquisição de bens e contratação de serviços
para atender às necessidades de funcionamento da ação, tais como: capacitação técnica de pessoal, publicação de manuais e materiais para instrução, adequação à legislação
ambiental vigente, diárias e passagens, manutenção de laboratórios e outros (instalações, equipamentos e materiais), material de informática, de expediente e de escritório.

Finalidade

Unidade Responsável: Departamento de Ciência e TecnologiaUO: 52121 - Comando do Exército
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Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

As ações serão conduzidas pelo Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército, por meio de contratações de empresas, desenvolvimento pela infraestrutura de ciência e
tecnologia do Exército ou por intermédio de parcerias instituições públicas ou privadas afetas aos sistemas de comando e controle, bem como as atividades de execução da ação.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Caput do Art. 142 da Constituição Federal de 1988; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei Complementar nº 117, de 02 de setembro de 2004; Lei nº 10.683, de 28 de
maio de 2003; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003 e Decreto nº 6.703, de 18 de dezembro de 2008 - Estratégia Nacional da Defesa

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 152 - Defesa NavalSubfunção:Esfera:

20IR - Logística de Material da Marinha

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Organização militar mantidaProduto:

Atender, em níveis e condições adequados, e quando pertinentes, garantindo a segurança no manuseio e na utilização, dos seguintes itens de suprimento:
- sobressalentes e equipagens para as organizações militares da Marinha;
- munições necessárias para o ano de instrução, para defesa do aquartelamento e para o pronto emprego das forças navais;
- combustíveis e lubrificantes para as organizações militares da Marinha; e
- fardamento, previstas em legislação, visando uniformizar a tropa e padronizar o seu uso.

Descrição
Obtenção, por compra ou recuperação, de peças de reposição e de materiais diversos, que, em conjunto, possibilitam a execução de uma atividade específica a bordo; manutenção
dos estoques estratégicos do Sistema de Abastecimento da Marinha. Aquisição, estocagem, guarda e suprimento de munições. Aquisição, estocagem, distribuição e conservação
dos itens de fardamento. Aquisição de combustíveis e lubrificantes. Obtenção e manutenção dos equipamentos e instalações necessários ao recebimento, perícia, estocagem,
guarda, conservação e fornecimento dos itens de suprimento em condições ideais.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
52131 - Comando da Marinha

52931 - Fundo Naval

Constituição Federal, art. 142; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980; Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003; Decreto nº 4.735, de
11 de junho de 2003; e Decreto nº 20.923, de 8 de janeiro de 1932.

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 05 - Defesa Nacional 244 - Assistência ComunitáriaSubfunção:Esfera:

20PX - Cooperação em Obras de Infraestrutura

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Obra de assistência à sociedade civil na implantação de infra-estrutura executada.

unidadeUnidade de Medida:Obra apoiadaProduto:

Especificação do Produto

Cooperar com os diversos órgãos e entidades dos governos estaduais ou municipais, ou entidades privadas, na realização de assistência à sociedade civil na implantação de obras
de infraestrutura, saneamento básico e de proteção, conservação e recuperação ambiental, que venham a cooperar e assistir em suas necessidades, e ainda, capacitar os batalhões
de engenharia de construção do Exército por meio do desenvolvimento de operações que impliquem construções de obras de infraestrutura.

Descrição
Aquisição de materiais e contratação de serviços para atendimento das despesas necessárias ao funcionamento da ação, tais como: execução de obras, estocagem, distribuição e
conservação de materiais; transporte dos diversos itens envolvidos; administração de importações; capacitação técnica de pessoal; adequação à legislação ambiental vigente,
despesas de acompanhamento (passagens, hospedagem, alimentação e diárias); manutenção de laboratórios e outros (instalações, equipamentos e materiais); aquisição de meios
de apoio para o gerenciamento das atividades como: material de informática, material de escritório, material de expediente, publicações diversas, etc.

Finalidade

DiretaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Departamento de Engenharia e ConstruçãoUO: 52121 - Comando do Exército
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Detalhamento da Implementação
Implementação por meio de convênios com outros órgãos, Estados e Municípios.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999;  Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 153 - Defesa TerrestreSubfunção:Esfera:

20PY - Adequação de Organizações Militares

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Aquartelamentos e instalações de apoio, tais como: instalações administrativas, unidades de saúde, apoio ao alistamento militar, residências, entre outras.

unidadeUnidade de Medida:Organização militar adequadaProduto:

Especificação do Produto

Dotar o Exército Brasileiro de infraestrutura operacional adequada à sua articulação no território nacional e ao apoio ao pessoal (instalações de saúde, alistamento militar,
residências, etc.), ampliando a capacidade operacional da Força Terrestre, sua mobilidade estratégica e tática e seu nível de prontidão, de forma coerente com a concepção
estratégica de emprego do Exército e de acordo com a Estratégia Nacional de Defesa.

Descrição
Recuperação, reparação, reforma, adequação e adaptação de instalações. Aquisição de materiais e contratação de serviços para atendimento às demais obras de infraestrutura e
adequações: redes de abastecimento de água e esgoto, elétrica, lógica, telefônica, subestação de energia elétrica, urbanização, pavimentação, drenagem, cercamento,
equipamentos fixos, divisórias e mobiliário complementar. Aquisição e contratação de serviços para atendimento às demais despesas para o apoio à implementação da ação, tais
como: maquinários e ferramentais, treinamento do pessoal, administração de importações (armazenagem, taxas, seguros, etc.), transporte e acondicionamento de cargas, adquação
à legislação ambiental vigente, diárias e passagens, manutenção de depósitos, laboratórios e outros (instalações, equipamentos e materiais), material de informática, de expediente
e de escritório.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Esta ação será implementada pela infraestrutura de engenharia e construção do Exército, por execução própria ou contratada.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0026 - No Estado de Pernambuco

0058 - 34º Batalhão de Infantaria de Selva - Macapá - AP

0060 - 2º Batalhão de Infantaria de Selva - Belém - PA

0066 - 28º Batalhão de Infantaria Leve - Campinas - SP

0074 - 1º Batalhão de Infantaria de Selva - Manaus - AM

0082 - Comando da 6ª Região Militar - Salvador - BA

0086 - 3º Pelotão Especial de Fronteira - Pacaraima - RR

0094 - Colégio Militar de Juiz de Fora - MG

0096 - Colégio Militar do Rio de Janeiro - RJ

0098 - 12º Grupo de Artilharia de Campanha - Jundiaí - SP

0104 - Ji-Paraná - RO

0110 - 13º Grupo de Artilharia de Campanha - Cachoeira do Sul - RS

0112 - 1º Batalhão de Guardas - Rio de Janeiro - RJ

0114 - 28º Batalhão de Caçadores - Aracaju - SE

0118 - Hospital Central do Exército - Rio de Janeiro - RJ

0120 - 16ª Brigada de Infantaria de Selva - Tefé - AM

0122 - 16º Batalhão de Infantaria Motorizado - Natal - RN

0124 - 10ª Companhia de Engenharia de Combate - São Bento do Una - PE

0126 - Colégio Militar de Recife - PE

Unidade Responsável: Estado-Maior do ExércitoUO: 52121 - Comando do Exército
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0128 - 11ª Brigada de Infantaria Leve - Campinas - SP

0132 - 1° Companhia Infantil - Paulo Afonso - BA

0134 - 19º Batalhão de Caçadores - Salvador - BA

0136 - Campo de Instrução - Juiz de Fora - MG

0138 - 4º Regimento de Cavalaria Blindado - São Luiz Gonzaga - RS

0140 - 19º Regimento de Cavalaria Mecanizado - Santa Rosa - RS

0146 - Barreiras - BA

0150 - 13ª Companhia de Comunicações Mecanizada - São Gabriel - RS

0154 - 4ª Companhia de Guardas - Salvador - BA

0156 - Colégio Militar de Salvador – BA

0162 - Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Recife - PE

Caput do Art. 142 da Constituição Federal de 1988; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei Complementar nº 117, de 02 de setembro de 2004; Lei nº 10.683, de 28 de
maio de 2003; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003 e Decreto nº 6.703, de 18 de dezembro de 2008 - Estratégia Nacional da Defesa.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 153 - Defesa TerrestreSubfunção:Esfera:

20PZ - Aquisição de Meios Blindados

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Viaturas operacionais e de apoio

unidadeUnidade de Medida:Meio blindado adquiridoProduto:

Especificação do Produto

Dotar as organizações militares do Exército Brasileiro de uma frota de viaturas operacionais blindadas com a finalidade de assegurar a sua capacidade de pronto emprego por
intermédio do suporte de meios de defesa essenciais ao adestramento e emprego da tropa em suas missões constitucionais.

Descrição
Aquisição e modernização de viaturas blindadas. Aquisição de itens completos de suprimento, de peças de reposição, de insumos, de ferramental e contratação de serviços
necessários à recuperação das viaturas. Aquisição e contratação de serviços para atendimento às demais despesas para o apoio à implementação da ação, tais como:
administração de importação (armazenagem, taxas, seguros, etc.), transporte, acondicionamento de materiais, adequação à legislação ambiental vigente, publicação de manuais,
material de informática, de expediente e de escritório.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

As ações serão conduzidas pelo Comando do Exército por meio da sua infraestrutura de apoio logístico por intermédio de aquisições diretas no Brasil ou no Exterior,
desenvolvimento de protótipos pelo sistema de Ciência e Tecnologia do Exército.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Caput do Art. 142 da Constituição Federal de 1988; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei Complementar nº 117, de 02 de setembro de 2004; Lei nº 10.683, de 28 de
maio de 2003; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003 e Decreto nº 6.703, de 18 de dezembro de 2008 - Estratégia Nacional da Defesa.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Estado-Maior do ExércitoUO: 52121 - Comando do Exército

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 152 - Defesa NavalSubfunção:Esfera:

20RY - Modernização de Meios Navais

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Meio naval modernizadoProduto:

Dotar os meios navais com sistemas e equipamentos de tecnologia avançada, de forma a evitar sua obsolescência.

Descrição

Finalidade
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Obtenção de materiais, equipamentos e serviços que possibilitem equipar navios e submarinos da Marinha com tecnologias mais modernas.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
52131 - Comando da Marinha

Constituição Federal, art. 142; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003.
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 05 - Defesa Nacional 153 - Defesa TerrestreSubfunção:Esfera:

20S8 - Adequação de Embarcações para Controle, Segurança da Navegação Fluvial e Infraestrutura na Região do Calha Norte

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Embarcação mantida, compreendendo navios patrulha, hospitalares, lanchas e demais embarcações utilizadas pelas três Forças na região do
Programa Calha Norte.

unidadeUnidade de Medida:Embarcação adequadaProduto:

Especificação do Produto

Adequar e manter as embarcações empregadas pelas Forças Armadas, visando o controle e a segurança da navegação fluvial, o apoio logístico às unidades militares, bem como o
apoio às comunidades, evitando a ocorrência de acidentes com embarcações, inibindo ações ilícitas e proporcionando segurança ao tráfego aquaviário e condições de cumprimento
das missões institucionais das Forças Armadas.

Descrição
Adequação e manutenção das embarcações empregadas pelas Forças Armadas, construção, ampliação e reforma de instalações necessárias à construção e à manutenção das
embarcações, bem como a aquisição de materiais e equipamentos necessários.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Descentralizar créditos mediante emissão de nota de movimentação de crédito no SIAFI, para as unidades militares que serão responsáveis pela
execução do projeto.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Coordenação e Organização InstitucionalUO: 52101 - Ministério da Defesa

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 151 - Defesa AéreaSubfunção:Esfera:

20S9 - Adequação de Instalações Militares

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Instalação militar adequadaProduto:

Complementar as necessidades existentes de imóveis e instalações militares em consonância com as atividades afetas à Força Aérea Brasileira.

Descrição
Elaboração e execução de projetos voltados para adequação de imóveis militares e execução de obras em instalações da Força Aérea Brasileira.

Finalidade
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Localizador (es)
0001 - Nacional

0035 - No Estado de São Paulo

0056 - Hospital de Campanha - Nacional

0060 - Pirassununga - SP

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
52111 - Comando da Aeronáutica

52911 - Fundo Aeronáutico

Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei Complementar nº 117, de 2 de setembro de 2004 Lei nº 11.653, de 07 de abril de 2008;
Decreto 6.703, de 18 de dezembro de 2008; Decreto nº 7.364, de 23 de novembro de 2010.

Base Legal da Ação

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

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 151 - Defesa AéreaSubfunção:Esfera:

20SA - Sistemas Corporativos

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

% de execução físicaUnidade de Medida:Sistema adequadoProduto:

Prover o Comando da Aeronáutica com sistemas corporativos necessários ao cumprimento de sua missão constitucional.

Descrição
Adequação, correção evolutiva  e desativação de sistemas de tecnologia da informação (TI) para às áreas operacional, logística, administrativa e de controle do espaço aéreo por
intermédio de aquisição de suprimentos, softwares, equipamentos de Tecnologia de
Informação (TI) e periféricos e, ainda, contratação de profissionais e/ou empresas para o treinamento, o aperfeiçoamento de pessoal, o desenvolvimento de pesquisas, sistemas e
projetos na área de telecomunicação e de informática, bem como, as normalizações e fiscalizações necessárias aos projetos em desenvolvimento e implantação, da contratação de
especialistas do setor, cursos, e demais serviços e materiais necessários ao atendimento das demandas existentes.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
52111 - Comando da Aeronáutica

52911 - Fundo Aeronáutico

Caput, art 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei Complementar nº 117, de 2 de setembro de 2004; Lei nº 11.653, de 07 de abril de 2008;
Decreto 7.364, de 23 de novembro de 2010; Acordão nº 2159/2006-TCU - Plenário, de 22 de novembro de 2006.

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 05 - Defesa Nacional 153 - Defesa TerrestreSubfunção:Esfera:

20SB - Adequação de Instalações Militares para Implantação do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras - SISFRON

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Instalação  Militar  adequada  ao  sistema  de monitoramento e vigilância.

unidadeUnidade de Medida:Instalação militar adequadaProduto:

Especificação do Produto

Adequar os Pelotões Especiais de Fronteira e as Organizações Militares componentes do sistema visando à implantação do Sistema Integrado
de Monitoramento de Fronteiras – SISFRON.

Descrição
Adequação, adaptação, recuperação e reparação de instalações. Aquisição de materiais e contratação de serviços para atendimento às demais obras de infraestrutura: redes de
abastecimento de água e esgoto, elétrica, lógica, telefônica, subestação de energia elétrica, urbanização, pavimentação, drenagem, cercamento, estacionamento, proteção
ambiental, equipamentos fixos, divisórias e mobiliário complementar. Aquisição e contratação de serviços para atendimento às demais despesas para o apoio à implementação da
ação,

Finalidade

Unidade Responsável: Estado-Maior do ExércitoUO: 52121 - Comando do Exército
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tais como: maquinários e ferramentais, treinamento do pessoal, administração de  importações  (armazenagem,  taxas,  seguros,  etc.),  transporte e acondicionamento de cargas,
diárias e passagens, manutenção de depósitos, laboratórios e outros (instalações, equipamentos e materiais), material de informática, de expediente e de escritório.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Esta ação será implementada pela infraestrutura de engenharia e construção do Exército, por execução própria ou contratada.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Caput  do Art. 142 da Constituição  Federal  de 1988; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei Complementar nº 117, de 02 de
setembro de 2004; Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003 e Decreto nº 6.703, de 18 de dezembro de 2008 - Estratégia Nacional de
Defesa.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 153 - Defesa TerrestreSubfunção:Esfera:

20SC - Desenvolvimento de Material de Emprego Militar

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Materiais, equipamentos e armamentos de interesse do Exército, desenvolvidos em instalações industriais militares ou em parcerias.

unidadeUnidade de Medida:Material desenvolvidoProduto:

Especificação do Produto

Desenvolver materiais, equipamentos e armamentos de interesse militar para o incremento da tecnologia nacional de material de defesa.

Descrição
Desenvolvimento, modernização ou fabricação em pequena escala de materiais, equipamentos e armamentos de interesse do Exército. Aquisição de materiais e insumos para o
desenvolvimento, fabricação ou modernização. Aquisição  de  maquinários,  equipamentos,  ferramental e  complementos. Treinamento e capacitação técnica de pessoal,
administração de importação (armazenagem,  taxas,  seguros,  etc.),  transporte,  mobilização e acondicionamento de cargas, diárias e passagens, manutenção de linhas de
produção, oficinas, depósitos, laboratórios e outros (instalações, equipamentos e materiais), material de informática, de expediente e de escritório.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Esta ação será implementada pela infraestrutura de ciência e tecnologia do Exército, por execução própria ou parcerias.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Caput  do Art. 142 da Constituição  Federal  de 1988; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei Complementar nº 117, de 02 de setembro de 2004; Lei nº 10.683, de 28
de maio de 2003; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003 e Decreto nº 6.703, de 18 de dezembro de 2008 - Estratégia Nacional de Defesa.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Ciência e TecnologiaUO: 52121 - Comando do Exército

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 152 - Defesa NavalSubfunção:Esfera:

20SD - Modernização e Revitalização de Meios Aeronavais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Aeronave modernizadaProduto:

Especificação do Produto

Dotar as aeronaves da Marinha com sistemas e equipamentos de tecnologia mais avançada, de forma a evitar sua obsolescência.

Descrição
Obtenção de materiais, equipamentos e serviços que possibilitem equipar aviões e helicópteros da Marinha com tecnologias mais modernas.

Finalidade

DiretaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Comando da MarinhaUO: 52131 - Comando da Marinha
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Detalhamento da Implementação
Implementar no âmbito do Comando da Marinha,  quatro Planos Internos (PI), obedecendo a diretrizes, normas e procedimentos constantes do Plano Diretor (PD) da Marinha.
Planejar: Definir os PIs a serem executados no ano subseqüente (Plano de Ação - PA).  Tem início com a Revisão dos Planos Básicos, nos quais cada Relator, responsável pelo
gerenciamento dos PIs de determinada área de atuação (Plano Básico), estima os recursos demandados para o próximo exercício.  Cabe ressaltar que, a qualquer momento, uma
necessidade recém surgida poderá resultar na criação de novo Plano Interno (PI).  Essa necessidade poderá ser gerada por determinação de um Comando Superior ou por iniciativa
própria de qualquer organização militar, considerando tanto as demandas imediatas como aquelas relacionadas a uma situação futura. Como um PI decorrente desta Ação (Projeto),
ele tem caráter eventual ou temporário e a previsão dos recursos engloba o detalhamento dos custos por fases, o cronograma de execução e o cronograma de desembolso.
Implementar: Montar o PA, isto é, definir os PIs que receberão recursos no próximo exercício, ao longo de três reuniões do COPLAN (Conselho do Plano Diretor). Ao término da 3a
reunião, submeter a sugestão do COPLAN para o PA ao Comandante da Marinha para análise e aprovação.
Tomar por base, para alocação de recursos, a PUMAR (Prioridade Única da Marinha). A PUMAR agrupa PIs com mesmo propósito e que concorrem para o
mesmo tipo de despesa (ex: despesas com pessoal, despesas com dívida e despesas compulsórias de OCC).  Executar: Descentralizar, pela Diretoria de
Administração da Marinha (DAdM), a partir do PA aprovado para o exercício as dotações de créditos para diversas Unidades Gestoras, via Sistema
Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

Localizador (es)
0001 - Nacional

Constituição Federal, art. 142; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003; Decreto nº 20.923,
de 8 de janeiro de 1932.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 152 - Defesa NavalSubfunção:Esfera:

20SE - Adequação de Organizações Militares Terrestres

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Organizações Militares Terrestres dotadas de sistemas e equipamentos tecnologicamente atualizados, garantindo maior eficácia no desempenho de suas atividades.

unidadeUnidade de Medida:Organização militar adequadaProduto:

Especificação do Produto

Adequar as organizações militares da Marinha de forma a possibilitar melhores condições e maior eficácia no desempenho de suas atividades.

Descrição
Obtenção e atualização das instalações das organizações militares terrestres da Marinha do Brasil, face às novas tecnologias desenvolvidas e às aquisições de novos meios e
equipamentos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Implementar no âmbito do Comando da Marinha,  onze Planos Internos (PI), obedecendo a diretrizes, normas e procedimentos constantes do Plano Diretor (PD) da Marinha.
Planejar: Definir os PIs a serem executados no ano subseqüente (Plano de Ação - PA). Tem início com a Revisão dos Planos Básicos, nos quais cada Relator, responsável pelo
gerenciamento dos PIs de determinada área de atuação (Plano Básico), estima os recursos demandados para o próximo exercício. Cabe ressaltar que, a qualquer momento, uma
necessidade recém surgida poderá resultar na criação de novo Plano Interno (PI). Essa necessidade poderá ser gerada por determinação de um Comando Superior ou por iniciativa
própria de qualquer organização militar, considerando tanto as demandas imediatas como aquelas relacionadas a uma situação futura. Como um PI decorrente desta Ação (Projeto),
ele tem caráter eventual ou temporário, e a previsão dos recursos engloba o detalhamento dos custos por fases, o cronograma de execução e o cronograma de desembolso.
Implementar: Montar o PA, isto é, a definir os PIs que receberão recursos no próximo exercício, ao longo de três reuniões do COPLAN (Conselho do Plano Diretor).  Ao término da
3a reunião, submeter a sugestão do COPLAN para o PA ao Comandante da Marinha para análise e aprovação.
Tomar por base, para alocação de recursos, a PUMAR (Prioridade Única da Marinha). A PUMAR agrupa PIs com mesmo propósito e que concorrem para o mesmo tipo de despesa
(ex: despesas com pessoal, despesas com dívida e despesas compulsórias de OCC). Executar: Descentralizar, pela Diretoria de Administração da Marinha (DAdM), a partir do PA
aprovado para o exercício as dotações de créditos para diversas Unidades Gestoras, via Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

Localizador (es)
0001 - Nacional

0056 - Capitania dos Portos - Aracati - CE

0058 - Escola de Aprendizes de Marinheiros - Fortaleza - CE

Constituição Federal, art. 142; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003; Decreto nº 20.923,
de 8 de janeiro de 1932.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Comando da MarinhaUO: 52131 - Comando da Marinha

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 781 - Transporte AéreoSubfunção:Esfera:

20SF - Adequação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade
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unidadeUnidade de Medida:Aeroporto adequadoProduto:

Reformar e ampliar aeroportos e aeródromos de interesse nacional, visando a atender as necessidades operacionais da Força Aérea Brasileira e Implantar módulos operacionais de
contra-incêndio para atendimento à Infra-estrutura dos aeroportos e aeródromos públicos civis e militares.

Descrição
Contratação de serviços especializados de engenharia, elaboração de projetos, reforma, ampliação e construção de pistas, pátios, táxis, instalações, sistemas de balizamento
horizontal e luminoso, sistemas de drenagem e sistemas de redes dos aeroportos de interesse nacional, bem como reforma, ampliação e adequação dos setores relacionados ao
serviço de remoção, atendimento de emergência e apoio médico-hospitalar dos aeródromos/aeroportos, com a segurança e defesa de áreas aeroportuárias, e demais edificações de
apoio ao pleno funcionamento do aeródromo/aeroporto. Aquisição de veículos e equipamentos, construção de infra-estrutura de contra-incêndio necessários à operação de
aeroportos e aeródromos, bem como implantação, reforma e adequação de redes de serviço de combate a incêndios em áreas aeroportuárias ou contíguas que afetem a plena
operação dos mesmos.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
52911 - Fundo Aeronáutico

Caput do art. 142 da Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003 e Decreto nº 5.201, de 02 de setembro de 2004.
Base Legal da Ação

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

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 153 - Defesa TerrestreSubfunção:Esfera:

20SX - Infraestrutura de Unidades Militares na Região do Calha Norte

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Unidade implantada, constituída de infraestrutura básica  e seus complementos e equipamentos necessários ao pleno funcionamento de uma unidade militar na região.

unidadeUnidade de Medida:Infraestrutura mantidaProduto:

Especificação do Produto

Adequar as unidades militares, exceto os Pelotões Especiais de Fronteira, contribuindo para a garantia da segurança do território brasileiro.

Descrição
Adequação  de unidades militares, realização de obras e serviços de infraestrutura e pavimentação das rodovias e estradas vicinais que atendem às unidades militares e às
comunidades e aquisição de materiais e equipamentos não militares necessários ao pleno funcionamento das unidades.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Realizada pelas unidades militares dos Comandos do Ministério da Defesa que estão presentes na Região da Calha Norte. São utilizados recursos do Orçamento da União.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Constituição Federal, art. 142; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Coordenação e Organização InstitucionalUO: 52101 - Ministério da Defesa

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 542 - Controle AmbientalSubfunção:Esfera:

20T8 - Sistema de Cartografia para a Amazônia Legal

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Cartas topográficas, náuticas, geológicas previstas no documento de referência do Projeto Cartografia da Amazônia e cartas temáticas da Amazônia Legal.

unidadeUnidade de Medida:Carta produzidaProduto:

Especificação do Produto

Finalidade

Unidade Responsável: Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da AmazôniaUO: 52101 - Ministério da Defesa
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Gerar informações estratégicas ao monitoramento e desenvolvimento regional e à segurança nacional.

Descrição
Levantamentos de dados básicos como topografia, geologia e cartas náuticas executados pelas Forças Armadas e CPRM e levantamentos temáticos que subsidiarão políticas
públicas territoriais para o desenvolvimento regional da Amazônia Legal.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A A implementação da Cartografia Básica da ação será coordenada pelo Censipam, que realizará investimentos na modernização de sua rede de telecomunicações para a
dissseminação dos produtos cartográficos digitais aos órgãos parceiros do Sipam, por meio de sua rede de terminais de comunicação via satélite, e será executada pelos seguintes
órgãos e entidades, por meio de destaques orçamentários e descentralização financeira:
1) Censipam: coordenador e provedor de telecomunicações para disseminação dos produtos cartográficos digitais gerados pelo projeto;
2) Cartografia Náutica: Marinha do Brasil;
3) Cartografia Geológica: Ministério das Minas e Energia; Serviço Geológico do Brasil / Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais; e
4) Cartografia Terrestre: Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira.
A Cartografia temática para o desenvolvimento regional da Amazônia Legal será executada pelo Censipam para subsidiar planos de desenvolvimento regional junto aos demais
órgãos de governo.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto nº 4.200, de 17 de abril de 2002.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 722 - TelecomunicaçõesSubfunção:Esfera:

2385 - Manutenção do Sistema de Comunicações Militares por Satélite

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Sistema mantidoProduto:

Especificação do Produto

Manter e operar o Sistema de Comunicações Militares por Satélite (SISCOMIS).

Descrição
Manutenção dos diversos equipamentos que compõem o SISCOMIS e a interligação dos Centros de Comando e Controle do Estado-Maior de Defesa com os Órgãos que integram a
Estrutura Militar de Defesa, incluindo os Comandos Combinados, quando ativados.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A Ação é implementada pela contratação de empresas especializadas para manutenção dos equipamentos e da infraestrutura de apoio do Sistema, pela aquisição de
sobressalentes, substituição de equipamentos obsoletos, aluguel de enlaces de telecomunicações, realização de cursos e participação em seminários, congressos e outros eventos
para a capacitação do pessoal responsável pelo Sistema.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Caput, art. 142, Constituição Federal; Decreto nº 3.210 de 14 de outubro de 1999; Portaria Normativa nº 492/MD, de 19 de setembro de 2001; Decreto 6.223, de 04 de outubro de
2007; Decreto nº 6.703, de 18 de dezembro de 2008; e Portaria Normativa nº 142/MD, de 25 de janeiro de 2008.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Estado-Maior Conjunto das Forças ArmadasUO: 52101 - Ministério da Defesa

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 244 - Assistência ComunitáriaSubfunção:Esfera:

2439 - Logística Operacional para Apoio às Atividades do Calha Norte

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Missão realizada, compreendendo os deslocamentos aéreos para atender o Programa Calha Norte, as unidades militares na região e as comunidades locais.

unidadeUnidade de Medida:Missão apoiadaProduto:

Especificação do Produto

Efetuar o suporte logístico realizado por meio aéreo (aeronaves das Forças Armadas e, eventualmente, empresas privadas), em benefício das unidades militares instaladas e das
comunidades dos municípios atendidos. Além disso, visa agregar despesas com estudos conjunturais, que buscam alavancar a sustentabilidade dos Municípios atendidos pelo PCN,

Finalidade

Unidade Responsável: Secretaria de Coordenação e Organização InstitucionalUO: 52101 - Ministério da Defesa
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bem como despesas com a manutenção do Programa.

Descrição
Suporte logístico às unidades militares, prestação de serviço humanitário às comunidades (transporte aéreo de emergência) e transporte do pessoal que realiza as vistorias
(fiscalização e recebimento de obras e equipamentos realizados pela seção técnica) e as visitas de inspeção (verificação in loco da aplicação dos recursos empregados na vertente
militar). Essas despesas também compreendem estudos cujo objetivo seja elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas voltadas à região amazônica,
serviços administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); e produção e edição de publicações para divulgação do
Programa Calha Norte.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Descentralizar créditos mediante emissão de Nota de Movimentação de Crédito no SIAFI.

Localizador (es)
0010 - Na Região Norte

Constituição Federal, art. 142; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 151 - Defesa AéreaSubfunção:Esfera:

2441 - Manutenção de Aeródromos na Região do Calha Norte

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Aeródromo mantido, compreendendo ações de manutenção e conservação da infraestrutura básica das pistas de pouso localizadas na região.

unidadeUnidade de Medida:Aeródromo mantidoProduto:

Especificação do Produto

Proporcionar aos aeródromos da região abrangida condições de operacionalidade, visando ao adequado atendimento das unidades militares instaladas e das comunidades que se
beneficiam da presença das Forças Armadas.

Descrição
Realização de obras e serviços de manutenção nas pistas de pouso e decolagem, nas áreas de estacionamento e de taxiamento de aeronaves e nos terminais de passageiros que
compõem os aeródromos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Descentralizar créditos mediante emissão de nota de movimentação de crédito no SIAFI.

Localizador (es)
0010 - Na Região Norte

Constituição Federal, art. 142; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Coordenação e Organização InstitucionalUO: 52101 - Ministério da Defesa

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 153 - Defesa TerrestreSubfunção:Esfera:

2452 - Adequação da Infraestrutura dos Pelotões Especiais de Fronteira da Região do Calha Norte

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Pelotões adequados, compreendendo todas as ações desenvolvidas para a adequação de infraestrutura instalada nos PEFs.

unidadeUnidade de Medida:Pelotão adequadoProduto:

Especificação do Produto

Adequar e manter os Pelotões Especiais de Fronteira, contribuindo para a garantia da segurança do território brasileiro ao longo da faixa de fronteira.

Descrição
Adequação (ampliação e reforma) dos Pelotões Especiais de Fronteira, manutenção da infraestrutura instalada (realização de obras e serviços de manutenção de suas instalações e
equipamentos não militares; realização de obras e serviços de conservação e pavimentação das rodovias e estradas vicinais; e realização de obras e serviços de manutenção do

Finalidade

Unidade Responsável: Secretaria de Coordenação e Organização InstitucionalUO: 52101 - Ministério da Defesa
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complexo de instalações e linhas de distribuição das pequenas centrais elétricas que atendem aos Pelotões Especiais de Fronteira e às comunidades) e aquisição de materiais e
equipamentos não militares necessários ao pleno funcionamento dos Pelotões Especiais de Fronteira.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Descentralizar créditos mediante emissão de nota de movimentação de crédito no SIAFI.

Localizador (es)
0010 - Na Região Norte

Constituição Federal, art. 142; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 784 - Transporte HidroviárioSubfunção:Esfera:

2501 - Produção de Auxílios à Navegação

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Sinais de auxílio à navegação, cartas náuticas e informações meteorológicas marítimas.

unidadeUnidade de Medida:Sinalização náutica mantidaProduto:

Especificação do Produto

Contribuir para orientação e segurança do tráfego marítimo, fluvial e lacustre em águas nacionais brasileiras.

Descrição
Implantação, manutenção e operação de sinais e sistemas de auxílio à navegação, tais como faróis, bóias cegas ou luminosas, faroletes e respondedores de radar, para
atendimento das necessidades imediatas de sinalização náutica, sua expansão, aperfeiçoamento e atualização técnica. Levantamento hidrográfico e cartográfico marítimo e fluvial;
viabilização de atividades correlatas à confecção de cartas e de documentos náuticos; manutenção preventiva e corretiva dos meios hidrográficos, faroleiros e hidroceanográficos.
Obtenção de materiais, equipamentos e serviços necessários à previsão e à divulgação de dados e informações meteorológicas da área marítima sob jurisdição brasileira.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A Ação será implementada mediante planos internos que integram o Sistema do Plano Diretor da Marinha do Brasil, denominados Ações Internas (AI), observando-se suas
diretrizes, normas e procedimentos. Na fase de Planejamento, são definidos as AI a serem executadas no ano subsequente, montando-se o Plano de Ação (PA) desse ano. Na fase
de Implementação, são definidos as AI que receberão recursos orçamentários mediante a realização de reuniões do Conselho do Plano Diretor (COPLAN), órgão consultivo de
assessoramento do Comandante da Marinha. Na fase de Execução, os recursos são descentralizados pela Diretoria de Administração da Marinha (DAdM), a partir do PA aprovado
para o exercício, promovendo-se a dotação de créditos para as diversas Unidades Gestoras da MB, por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

Localizador (es)
0001 - Nacional

Constituição Federal, art. 142; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei nº 4.202, de 6 de fevereiro de 1963; Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003; Decreto-Lei nº
1.023/69; Decreto nº 70.198, de 24 de fevereiro de 1972; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003; Decreto nº 20.923, de 8 de janeiro de 1932.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Comando da MarinhaUO: 52931 - Fundo Naval

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 125 - Normatização e FiscalizaçãoSubfunção:Esfera:

2502 - Registro e Fiscalização de Embarcações

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Inspeções navais e vistorias realizadas para cumprimento das leis e regulamentos para tráfego marítimo e fluvial. Dotação de equipamentos e infraestrutura necessários à
manutenção das atividades das Organizações Militares vinculadas ao Serviço de Segurança do Tráfego Aquaviário.

unidadeUnidade de Medida:Embarcação fiscalizadaProduto:

Especificação do Produto

Contribuir para a segurança do tráfego marítimo e fluvial, por intermédio do controle das embarcações e da fiscalização quanto ao cumprimento de leis e regulamentos, no mar e nas
águas interiores sob jurisdição brasileira. Manter o Sistema de Acompanhamento do Tráfego Marítimo de interesse nacional, em particular na área marítima do Atlântico Sul (AMAS),
a fim de atender compromissos internacionais assumidos pelo País e de contribuir para as atividades e operações de busca e salvamento (SAR), no que diz respeito à salvaguarda
da vida humana no mar.

Descrição

Finalidade

Unidade Responsável: Comando da MarinhaUO: 52931 - Fundo Naval
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Realização de inspeções navais e vistorias; identificação, classificação e inscrição de embarcações; fiscalização do registro de propriedade; manutenção e reparo das embarcações
pertencentes à rede da Diretoria de Portos e Costas; obtenção de materiais, equipamentos e serviços destinados à viabilização das tarefas a cargo das
Capitanias/Delegacias/Agências; e demais tarefas afins relacionadas às leis e aos regulamentos para tráfego marítimo e fluvial. Manutenção da rede de comunicações e controle do
tráfego marítimo e obtenção de materiais, equipamentos e serviços específicos para equipar helicópteros, rebocadores, corvetas e demais navios de socorro e salvamento à
aeronaves, navios, plataformas e embarcações.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A Ação será implementada mediante planos internos que integram o Sistema do Plano Diretor da Marinha do Brasil, denominados Ações Internas (AI), observando-se suas
diretrizes, normas e procedimentos. Na fase de Planejamento, são definidos as AI a serem executadas no ano subsequente, montando-se o Plano de Ação (PA) desse ano. Na fase
de Implementação, são definidos as AI que receberão recursos orçamentários mediante a realização de reuniões do Conselho do Plano Diretor (COPLAN), órgão consultivo de
assessoramento do Comandante da Marinha. Na fase de Execução, os recursos são descentralizados pela Diretoria de Administração da Marinha (DAdM), a partir do PA aprovado
para o exercício, promovendo-se a dotação de créditos para as diversas Unidades Gestoras da MB, por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

Localizador (es)
0001 - Nacional

0056 - Guaíra - PR

Constituição Federal, art. 142; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei nº 4.202/63; Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003; Decreto-Lei nº 1.023/69; Decreto nº
70.198/72; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003; e Decreto nº 20.923, de 8 de janeiro de 1932.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 364 - Ensino SuperiorSubfunção:Esfera:

2507 - Curso de Pós-Graduação

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Alunos matriculados e aprovados nos cursos pertinentes à ação.

unidadeUnidade de Medida:Aluno capacitadoProduto:

Especificação do Produto

Desenvolver habilidades e competências em Oficiais da Aeronáutica, em particular, das Forças Armadas, em geral, e de Civis para o desempenho de atividades de pesquisa,
produção e desenvolvimento de projetos e de conhecimentos de interesse do Setor Aeroespacial.

Descrição
Realização de cursos de pós-graduação nas diversas áreas de ensino relacionadas ao desenvolvimento de estudos, projetos e atividades de interesse do Setor Aeroespacial.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Realização de cursos de pós-graduação no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, com duração variável, ministrados por docentes do próprio efetivo, complementado por palestrantes
para as disciplinas específicas. Os cursos consistem em aulas práticas e teóricas, segundo o currículo e o Plano de Unidades Didáticas específicos de cada curso, utilizando salas
de aula, laboratórios e biblioteca do Instituto.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Art. 218 da Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Comando da AeronáuticaUO: 52111 - Comando da Aeronáutica

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

2509 - Ensino Preparatório para Formação de Oficiais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Alunos matriculados nos cursos pertinentes à ação.

unidadeUnidade de Medida:Aluno capacitadoProduto:

Especificação do Produto

Preparar os Recursos Humanos para o ingresso na Academia responsável pela formação de oficiais no âmbito de cada Força.

Descrição

Finalidade

Unidade Responsável: Comando da AeronáuticaUO: 52111 - Comando da Aeronáutica
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Realização de curso para formação básica militar e intelectual de Recursos Humanos, com destino à Academia responsável pela formação de oficiais no âmbito de cada Força.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Baseada nas Políticas de Recursos Humanos e de Ensino da Aeronáutica e nas disponibilidades orçamentárias e financeiras, a Ação será implementada pela Escola Preparatória de
Cadetes do Ar.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Caput, art 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de julho de 1.999; Lei Complementar nº 117, de 2 de setembro de 2004; Lei nº 11.653, de 07 de abril de 2008;
Decreto 7.364, de 23 de novembro de 2010.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 363 - Ensino ProfissionalSubfunção:Esfera:

2510 - Ensino Profissional Marítimo

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Marítimos, fluviários, pescadores, mergulhadores, práticos, agentes de manobra e docagem, portuários, trabalhadores avulsos da Orla Portuária e outros grupos a critério da
Diretoria de Portos e Costas (DPC) e o seu propósito de habilitar e qualificar o profissional da Marinha Mercante no desenvolvimento de conhecimentos no domínio da tecnologia das
Ciências Náuticas.

unidadeUnidade de Medida:Aluno capacitadoProduto:

Especificação do Produto

Preparar recursos humanos para o desempenho de cargos e o exercício de funções e ocupações peculiares às categorias de aquaviários, portuários e trabalhadores em atividades
correlatas.

Descrição
Realização de cursos de ensino técnico-profissional para formação de recursos humanos da Marinha Mercante - marítimos, fluviários, portuários e outras categorias.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A Ação será implementada mediante planos internos que integram o Sistema do Plano Diretor da Marinha do Brasil, denominados Ações Internas (AI), observando-se suas
diretrizes, normas e procedimentos. Na fase de Planejamento, são definidos as AI a serem executadas no ano subsequente, montando-se o Plano de Ação (PA) desse ano. Na fase
de Implementação, são definidos as AI que receberão recursos orçamentários mediante a realização de reuniões do Conselho do Plano Diretor (COPLAN), órgão consultivo de
assessoramento do Comandante da Marinha. Na fase de Execução, os recursos são descentralizados pela Diretoria de Administração da Marinha (DAdM), a partir do PA aprovado
para o exercício, promovendo-se a dotação de créditos para as diversas Unidades Gestoras da MB, por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

Localizador (es)
0001 - Nacional

Caput, art 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97/99; Lei nº 10.683/03; Decreto nº 4.735/03; Decreto-Lei nº 828, de 5 de setembro de 1969; Decreto nº 968, de 29 de
outubro de 1993.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Comando da MarinhaUO: 52932 - Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 364 - Ensino SuperiorSubfunção:Esfera:

2685 - Curso de Graduação em Engenharia

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Alunos formados nos cursos pertinentes à ação.

unidadeUnidade de Medida:Aluno formadoProduto:

Especificação do Produto

Formar Engenheiros militares da ativa e da reserva em áreas de interesse do Comando da Aeronáutica.

Descrição
Realização de cursos voltados ao ensino de engenharia em áreas de interesse do Comando da Aeronáutica.

Finalidade

DiretaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Comando da AeronáuticaUO: 52111 - Comando da Aeronáutica
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Detalhamento da Implementação
Realização de cursos de graduação em Engenharia no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, com duração de cinco anos, ministrados por docentes do próprio efetivo,
complementado por palestrantes para as disciplinas específicas. Os cursos consistem em aulas práticas e teóricas, segundo o currículo e o Plano de Unidades Didáticas específicos
de cada curso, utilizando salas de aula, laboratórios e biblioteca do Instituto.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Art. 218 da Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; ; Lei Complementar nº 117, de 2 de setembro de 2004; Lei nº 11.653, de 07 de abril de 2008
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 151 - Defesa AéreaSubfunção:Esfera:

2755 - Manutenção e Suprimento de Campo de Provas e Estandes de Tiro de Aviação

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Estandes de tiro e campos de provas providos e mantidos adequadamente.

unidadeUnidade de Medida:Unidade mantidaProduto:

Especificação do Produto

Prover a operação e a manutenção dos estandes de tiro e campo de provas, incluindo materiais, serviços, equipamentos e logística associada. Estas instalações possuem
infraestrutura e segurança adequadas, o que permite o adestramento das tripulações das aeronaves e dos combatentes das unidades terrestres no emprego do armamento
necessário ao cumprimento da destinação constitucional da Aeronáutica. Este treinamento aumenta, sensivelmente, a eficácia operacional do Comando da Aeronáutica previsto em
legislação, visando uniformizar a tropa e padronizar seu uso.

Descrição
Aquisição de materiais, serviços, equipamentos e logística associada à operação e manutenção dos estandes de tiro e campo de provas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Baseada na doutrina básica da Força Aérea Brasileira e no manual sobre segurança de explosivos e nas  disponibilidades orçamentária e financeira, a ação será implementada
pelas Organizações Militares sede  dos estandes e pelo Campo de Provas Brigadeiro Veloso.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei Complementar nº 117, de 02 de setembro de 2004; Lei nº 11.653, de 07 de abril de 2008;
e Decreto 7.364, de 23 de novembro de 2010.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Comando da AeronáuticaUO: 52111 - Comando da Aeronáutica

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 151 - Defesa AéreaSubfunção:Esfera:

2756 - Manutenção e Suprimento de Material contra Incêndio

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Organização militar mantidaProduto:

Garantir às Organizações Militares da Aeronáutica níveis adequados de segurança, de prevenção e de meios para o combate a incêndios.

Descrição
Aquisição, manutenção e conservação de materiais, equipamentos e veículos específicos,  para salvamento, prevenção, proteção e apoio em combate a incêndio, manutenção e
conservação das instalações de apoio e infraestrutura pertinentes, bem como o adestramento de pessoal para a execução da atividade.

Finalidade
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Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
52911 - Fundo Aeronáutico

Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei Complementar nº 117, de 02 de setembro de 2004; Lei nº 11.653, de 07 de abril de 2008;
e Decreto 7.364, de 23 de novembro de 2010.

Base Legal da Ação

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

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 151 - Defesa AéreaSubfunção:Esfera:

2757 - Manutenção e Suprimento de Simuladores

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Simuladores providos e mantidos adequadamente.

unidadeUnidade de Medida:Simulador mantidoProduto:

Especificação do Produto

Prover apoio logístico em materiais e serviços de manutenção às Unidades Militares que operem simuladores e equipamentos associados.

Descrição
Aquisição de material de consumo e de equipamentos e contratação e execução de serviços para a manutenção preventiva e corretiva dos simuladores e dos equipamentos
acessórios. É realizado planejamento prévio, baseado em estudos e séries históricas, por solicitação do Estado Maior da Aeronáutica. A sistemática de organização adotada baseia-
se em um banco de metas decenal constituído por metas elaboradas por cada Comando Geral / Departamento. Implementa-se por meio da priorização das metas constantes do
banco de metas decenal, que dá origem ao Plano de Metas decenal. O Alto-Comando da Aeronáutica realiza a avaliação e a priorização. A execução se dá pelo Sistema Integrado
de Planejamento e Gestão (SIPG) do Comando da Aeronáutica, em fase de implantação.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Baseada na política específica da Aeronáutica relativa à Manutenção e Suprimento de Simuladores e nas disponibilidades orçamentária e financeira, a Ação será implementada
pelas organizações detentoras de simuladores.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei Complementar nº 117, de 02 de setembro de 2004; Lei nº 11.653, de 07 de abril de 2008;
e Decreto 7.364, de 23 de novembro de 2010.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Comando da AeronáuticaUO: 52111 - Comando da Aeronáutica

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

2769 - Avaliação de Material de Emprego Militar e Dual

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Avaliações de materiais de emprego militar e civil.

unidadeUnidade de Medida:Material avaliadoProduto:

Especificação do Produto

Proporcionar o suprimento de instrumentos para medição e aferição dos equipamentos e dos materiais a serem avaliados.

Descrição
Suprimento das necessidades do Centro de Avaliações do Exército com recursos para a realização das Avaliações Operacionais e Técnicas previstas, treinamento e capacitação
técnica de pessoal para manutenção, administração de importação (armazenagem, taxas, seguros, etc.), transporte, mobilização e acondicionamento de cargas, adequação à
legislação ambiental vigente, publicação de manuais, diárias e passagens, manutenção de depósitos, laboratórios e outros (instalações, equipamentos e materiais), material de
informática, de expediente e de escritório.

Finalidade

DiretaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Departamento de Ciência e TecnologiaUO: 52121 - Comando do Exército
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Detalhamento da Implementação
Planejar, orientar, coordenar e controlar os testes técnicos e operacionais realizados pelas Organizações Militares de Apoio à Avaliação Técnica e Operacional

Localizador (es)
0001 - Nacional

Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999;  Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003;Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 152 - Defesa NavalSubfunção:Esfera:

2859 - Aprestamento das Forças Navais

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Força aprestadaProduto:

Manter o preparo dos meios navais, aeronavais e de Fuzileiros Navais para o adequado estado de prontidão operativa das Forças Navais.

Descrição
Obtenção de bens e serviços que visam manter o adequado estado de prontidão operativa dos meios navais, aeronavais e de Fuzileiros Navais, assim como de suas respectivas
tripulações.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
52131 - Comando da Marinha

52931 - Fundo Naval

Constituição Federa, art. 142.
 Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999.
Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003.
 Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003.
 Decreto nº 20.923, de 8 de janeiro de 1932.

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 05 - Defesa Nacional 152 - Defesa NavalSubfunção:Esfera:

2861 - Formação da Reserva Mobilizável

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Militar qualificado e formado, apto a compor a reserva mobilizável da Marinha do Brasil.

unidadeUnidade de Medida:Reservista capacitadoProduto:

Especificação do Produto

Garantir um contingente capacitado para ser reintegrado ao serviço militar ativo, em caso de necessidade da Marinha do Brasil.

Descrição
Seleção para a prestação do serviço militar obrigatório,  proporcionando sua qualificação e formação militar, além da realização de exercícios de reapresentação, a fim de torná-los
aptos a compor a reserva mobilizável da Marinha do Brasil.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Implementar, no âmbito do Comando da Marinha, os Planos Internos (PIs) afetos à Ação, obedecendo diretrizes, normas e procedimentos constantes do Plano Diretor (PD) da
Marinha.  Planejar: Definir os PIs a serem executados no ano subseqüente (Plano de Ação - PA).  Tem início com a Revisão dos Planos Básicos,  nos quais cada Relator,
responsável pelo gerenciamento dos PIs de uma determinada área de atuação (Plano Básico), estima os recursos demandados para o próximo exercício.  Cabe ressaltar que, a
qualquer momento, uma necessidade recém surgida poderá resultar na criação de um novo Plano Interno (PI).  Essa necessidade poderá ser gerada por determinação de um
Comando Superior ou por iniciativa própria de qualquer Organização Militar, considerando tanto as demandas imediatas como aquelas relacionadas a uma situação futura.
Implementar: Montar o PA, isto é, definir os PIs que receberão recursos no próximo exercício, ao longo de três reuniões do COPLAN (Conselho do Plano Diretor).  Ao término da 3a
reunião, submeter a sugestão do COPLAN para o PA ao Comandante da Marinha para análise e aprovação.  Tomar por base, para alocação de recursos a PUMAR (Prioridade

Unidade Responsável: Comando da MarinhaUO: 52131 - Comando da Marinha
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Única da Marinha).  A PUMAR agrupa PIs com mesmo propósito.  Executar: Descentralizar, pela Diretoria de Administração da Marinha (DAdM), a partir do PA aprovado para o
exercício, as dotações de créditos para diversas Unidades Gestoras, via Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

Localizador (es)
0001 - Nacional

Constituição Federal, art.142
Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999.
Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003.
Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 306 - Alimentação e NutriçãoSubfunção:Esfera:

2864 - Alimentação de Pessoal

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Militar alimentadoProduto:

Prover a alimentação das Forças Armadas.

Descrição
Aquisição de gêneros e demais insumos, contratação de serviços necessários ao preparo e ao fornecimento da alimentação diária ao pessoal em atividade nas Forças Armadas.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
52121 - Comando do Exército

52111 - Comando da Aeronáutica

52131 - Comando da Marinha

Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei Complementar nº 117, de 02 de setembro de 2004; Lei nº 11.653, de 07 de abril de 2008;
e Decreto nº 7.364, de 23 de novembro de 2010.

Base Legal da Ação

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

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 152 - Defesa NavalSubfunção:Esfera:

2865 - Manutenção e Suprimento de Fardamento

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Militar atendidoProduto:

Atender às necessidades de fardamento, previstas em legislação, para as organizações militares, visando uniformizar a tropa e padronizar o seu uso.

Descrição
Aquisição, estocagem, distribuição e conservação dos itens de fardamento destinados a suprir a tropa.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
52121 - Comando do Exército
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Constituição Federal, art. 142.
 Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999.
 Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, art. 50.
Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003.
Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003.

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 05 - Defesa Nacional 151 - Defesa AéreaSubfunção:Esfera:

2868 - Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

m³Unidade de Medida:Combustível adquiridoProduto:

Assegurar a adequada manutenção e o suprimento de combustíveis e lubrificantes para as organizações militares.

Descrição
Aquisição de combustíveis e lubrificantes; Obtenção e manutenção dos equipamentos e instalações necessários ao recebimento, perícia, estocagem, guarda, conservação e
fornecimento de combustíveis e lubrificantes em condições ideais.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
52111 - Comando da Aeronáutica

52121 - Comando do Exército

Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei Complementar nº 117, de 02 de setembro de 2004; Lei nº 11.653, de 07 de abril de 2008;
e Decreto 7.364, de 23 de novembro de 2010.

Base Legal da Ação

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

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

2872 - Mobilização para o Serviço Militar Obrigatório

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Cidadãos submetidos à Seleção para o Serviço Militar e que receberam o Certificado de Alistamento Militar.

unidadeUnidade de Medida:Pessoa alistadaProduto:

Especificação do Produto

Prover os Órgãos de Serviço Militar das Forças Armadas de meios que melhor lhes permitam cumprir suas atividades de Serviço Militar, que compreenderão, na Mobilização, todos
os encargos relacionados à defesa nacional.

Descrição
Complementação do atendimento às necessidades das Forças Singulares para a execução de todas as fases do Sistema de Serviço Militar. Destina-se à manutenção das
instalações, aquisição e manutenção de material e provimento de outros recursos para execução das atividades de Serviço Militar: para: Complementação do atendimento às
necessidades das Forças Singulares para a execução de todas as fases do Sistema de Serviço Militar. Destina-se à manutenção das instalações, aquisição e manutenção de
material e provimento de outros recursos para execução das atividades de Serviço Militar: Alistamento; Seleção Geral e Especial; Distribuição; Seleção Complementar; Designação;
Incorporação/Matrícula; e Exercício de Apresentação da Reserva.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Os recursos autorizados no Orçamento Geral da União (OGU), relativos a custeio e investimento, são repassados às Forças para a manutenção do Sistema de Serviço Militar, que
abrange todos os Órgãos de Serviço Militar, no gerenciamento do processo de Alistamento para o Serviço Militar Obrigatório,  Seleção Geral, Seleção Complementar, Distribuição,
Designação para prestação do Serviço e, posteriormente, convocação anual para realização do Exercício de Apresentação da Reserva (EXAR), que determina a apresentação de
todos os reservistas licenciados do serviço ativo, nos últimos cinco anos, para atualização de seus dados cadastrais relacionados também com a Mobilização.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Estado-Maior Conjunto das Forças ArmadasUO: 52903 - Fundo do Serviço Militar
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Arts. 142 e 143  da Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei nº 10.683, 28 de maio de 2003; Lei nº 4.375/64; Decreto nº 57.654/66; Decreto nº
4.735, de 11 de junho de 2003.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 153 - Defesa TerrestreSubfunção:Esfera:

2883 - Cartografia Terrestre, Mapeamento e Demarcação de Áreas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Atividades cartográficas relativas à elaboração de produtos executadas;  material cartográfico para o Exército adquirido e mantido.

unidadeUnidade de Medida:Trabalho cartográfico realizadoProduto:

Especificação do Produto

Dotar o Exército Brasileiro de produtos cartográficos atualizados.

Descrição
Execução de atividades cartográficas relativas à elaboração de produtos, suprimento e manutenção de material cartográfico para o Exército..Treinamento e capacitação técnica de
pessoal, administração de importação (armazenagem, taxas, seguros, etc.), transporte, mobilização e acondicionamento de cargas, adequação à legislação ambiental vigente,
publicação de manuais, diárias e passagens, manutenção de depósitos, laboratórios e outros (instalações, equipamentos e materiais), material de informática, de expediente e de
escritório.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Executado por intermédio de um plano interno de trabalho elaborado pela Diretoria de Serviços Geográficos DSG e aprovado pelo órgão gestor, o Departamento de Ciência e
Tecnologia – DCT.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Constituição Federal, Art. 142; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Ciência e TecnologiaUO: 52121 - Comando do Exército

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

2884 - Capacitação de Recursos Humanos em Ciência e Tecnologia

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Profissional do CTA capacitado em uma das áreas de interesse vinculada à Tecnologia Espacial desenvolvida nesse Comando.

unidadeUnidade de Medida:Profissional capacitadoProduto:

Especificação do Produto

Reciclar e atualizar os conhecimentos dos recursos humanos do Comando-Geral de Tecnologia Aeroespacial - CTA e das Organizações subordinadas.

Descrição
Realização de cursos de reciclagem e de atualização técnica, bem como visita técnica de especialistas brasileiros e estrangeiros com vistas ao desenvolvimento tecnológico no País
e no exterior.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Baseada na política específica da Aeronáutica relativa à Capacitação de Recursos Humanos, a Ação será implementada pelo Comando-Geral de Tecnologia Aeroespacial - CTA.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Comando da AeronáuticaUO: 52111 - Comando da Aeronáutica
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Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei nº 11.653, de 07 de abril de 2008; Decreto nº 7.364, de 23 de novembro de 2010 e Lei
Complementar nº 117, de 02 de setembro de 2004.

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 151 - Defesa AéreaSubfunção:Esfera:

2890 - Manutenção e Suprimento de Material Bélico

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Manutenção dos diversos tipos de materiais e equipamentos de emprego militar realizada.

milharUnidade de Medida:Manutenção realizadaProduto:

Especificação do Produto

Permitir que os diversos tipos de material de emprego militar estejam em condições de serem empregados pelas Organizações Militares, com segurança e funcionalidade ideais.

Descrição
Aquisição de itens de suprimento e peças de reposição e contratação de serviços necessários à manutenção do material de emprego militar - viaturas e reboques, material de
engenharia, armamento e instrumentos de observação, direção e controle de tiro - incluindo o treinamento de pessoal, inerente à execução das atividades de manutenção acima
descritas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Repassar os recursos para os órgãos de apoio setoriais e unidades administrativas que executam as atividades necessárias (aquisição de material permanente e de consumo e
contratação de serviços)  ao funcionamento da Ação, dentro de um programa de trabalho previamente aprovado pelo Órgão Setorial.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei Complementar nº 117, de 02 de setembro de 2004; Lei nº 11.653, de 07 de abril de 2008;
e Decreto 7.364, de 23 de novembro de 2010.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Comando da AeronáuticaUO: 52111 - Comando da Aeronáutica

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 153 - Defesa TerrestreSubfunção:Esfera:

2891 - Logística de Material de Aviação

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Necessidades de manutenção e suprimento de material de aviação supridas.

unidadeUnidade de Medida:Organização militar mantidaProduto:

Especificação do Produto

Possibilitar a manutenção e o suprimento do material de aviação em níveis satisfatórios e sob condições ideais de guarda e armazenamento.

Descrição
Suprimento da Aviação Militar, atendendo as suas necessidades de manutenção e suprimento de material de aviação: aeronaves, armamentos, equipamentos, peças e
componentes,  materiais de apoio em terra, viaturas reboque, geradores, ferramental para oficina, inclusive combustível para as suas aeronaves. Aquisição de materiais e
contratação de serviços para atendimento das despesas necessárias ao funcionamento da ação, tais como: estocagem, distribuição, conservação e transporte dos diversos itens
envolvidos; administração de importações; adequação à legislação ambiental vigente, capacitação de pessoal; publicação de manuais; acompanhamento de contratos (passagens,
hospedagem, alimentação e diárias); aquisição de meios de apoio para o gerenciamento das atividades como: material de informática, material de escritório, material de expediente,
publicações diversas, etc.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Realizar o repasse, aos órgãos provedores e organizações militares, de recursos necessários às licitações e celebrações de contratos para a aquisição dos materiais descritos na
Ação; Acompanhar a execução dos contratos e receber o material/serviço contratado (Termo de Recebimento Definitivo).

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Comando LogísticoUO: 52121 - Comando do Exército
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Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999;  Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 153 - Defesa TerrestreSubfunção:Esfera:

2892 - Logística de Material de Comunicações

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Equipamentos de comunicações táticas mantidos em adequadas condições de uso.

unidadeUnidade de Medida:Organização militar mantidaProduto:

Especificação do Produto

Manter equipamentos de comunicações táticas em adequadas condições de uso.

Descrição
Aquisição de material permanente e de consumo e contratação de serviços necessários à realização da manutenção e ao suprimento de material de comunicações, de eletrônica e
informática aplicadas em comunicações, treinamento e capacitação técnica de pessoal para manutenção, publicação de manuais, administração de importação (armazenagem,
taxas, seguros, etc.), transporte, mobilização e acondicionamento de cargas, adequação à legislação ambiental vigente, diárias e passagens, manutenção de depósitos, laboratórios
e outros (instalações, equipamentos e materiais), material de informática, de expediente e de escritório.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Repassar os recursos para os órgãos de apoio setoriais, que executam as atividades necessárias (aquisição de material permanente e de consumo e contratação de serviços)  ao
funcionamento da Ação, dentro de um programa de trabalho previamente aprovado pelo Órgão Setorial.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999;  Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Ciência e TecnologiaUO: 52121 - Comando do Exército

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 151 - Defesa AéreaSubfunção:Esfera:

2895 - Manutenção e Suprimento de Material de Saúde

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Organização militar suprida e mantida adequadamente com materiais e equipamentos necessários ao atendimento médico-hospitalar, voltados à operacionalidade das Forças
Armadas.

unidadeUnidade de Medida:Organização militar mantidaProduto:

Especificação do Produto

Garantir a manutenção e o suprimento de materiais e equipamentos necessários ao atendimento médico-hospitalar, voltados à operacionalidade das Forças Armadas.

Descrição
Suprimento, estocagem, distribuição e manutenção de materiais e equipamentos médicos necessários à prestação de assistência à saúde, voltados à operacionalidade das Forças
Armadas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A Diretoria de Saúde da Aeronáutica (DIRSA) consolida as necessidades apuradas, estabelece prioridades e descentraliza os recursos para as organizações militares de saúde
responsáveis pela realização das atividades atinentes a essa Ação.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Comando da AeronáuticaUO: 52111 - Comando da Aeronáutica
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Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999;  Lei Complementar nº 117, de 02 de setembro de 2004; Lei nº 11.653, de 07 de abril de 2008;
e Decreto 7.364, de 23 de novembro de 2010.

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 153 - Defesa TerrestreSubfunção:Esfera:

2896 - Transporte Logístico de Superfície

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

TKU - Tonelada por Quilômetro ÚtilUnidade de Medida:Carga transportadaProduto:

Manter e suprir as áreas administrativa e operacional de transporte logístico de superfície nas missões em que haja necessidade do uso de viaturas.

Descrição
Continuidade das atividades de deslocamento de cargas e pessoas em atividades atinentes às áreas administrativa e operacional.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
52111 - Comando da Aeronáutica

52121 - Comando do Exército

Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999;  Lei Complementar nº 117, de 02 de setembro de 2004; Lei nº 11.653, de 07 de abril de 2008;
e Decreto 7.364, de 23 de novembro de 2010.

Base Legal da Ação

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

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção:Esfera:

2897 - Manutenção e Suprimento dos Sistemas de Telemática Militar

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Sistema de telemática:  informática,  hardware e software;  comunicações de voz e dados,  rádios, modens e multiplicadores, central telefônica, terminal telefônico, hardware e
software.

unidadeUnidade de Medida:Sistema mantidoProduto:

Especificação do Produto

Manter os sistemas de informática, comunicações e eletrônica do Exército Brasileiro

Descrição
Aquisição de material, contratação de serviços de manutenção e de comunicações para o tráfego de dados, voz e vídeo, aquisição de material e contratação de serviços de
manutenção da operacionalidade e da segurança dos sistemas de telemática militar e das redes corporativas de comunicações do Exército Brasileiro, treinamento do pessoal para
manutenção, administração de importação (armazenagem, taxas, seguros, etc.), transporte, mobilização e acondicionamento de cargas, adequação à legislação ambiental vigente,
publicação de manuais, diárias e passagens, manutenção de depósitos, laboratórios e outros (instalações, equipamentos e materiais), material de informática, de expediente e de
escritório.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Repassar os recursos para seus Órgãos de Apoio Setoriais - OAS, que executam as ações dentro de uma programação de trabalho previamente aprovada.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999;  Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Ciência e TecnologiaUO: 52121 - Comando do Exército

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 662 - Produção IndustrialSubfunção:Esfera:

2899 - Suporte ao Desenvolvimento Industrial

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Unidade Responsável: Comando da AeronáuticaUO: 52111 - Comando da Aeronáutica
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Acordos de compensação; análises e pareceres técnicos de empresas do setor aeronáutico espacial e de defesa de uso aeronáutico; catálogo de empresas do Setor Aeroespacial-
CESAER; registro de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos pelas Or

unidadeUnidade de Medida:Serviço prestadoProduto:

Especificação do Produto

Contribuir para o desenvolvimento do complexo industrial aeroespacial brasileiro.

Descrição
Fomento e coordenação do complexo industrial aeroespacial brasileiro, abrangendo as empresas das áreas aeronáutica, espacial e de defesa, por meio de: transferência de
tecnologias desenvolvidas nas Organizações Militares do Comando-Geral de Tecnologia Aeroespacial - CTA; prestação de serviços tecnológicos especializados; certificação de
produtos aeroespaciais e de infraestrutura aeroportuária; certificação de sistemas de gestão da qualidade, normalização e manutenção do sistema  de metrologia aeroespacial e
qualificação técnica de recursos humanos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A ação será implementada por meio de acompanhamento de acordos de offset, cadastramento  para fins de mobilização (Catálogo das Empresas do Setor Aeroespacial-CESAER),
análise de empresas do setor aeronáutico; apoio à proteção da propriedade industrial e registro de programas de computador; e transferência de tecnologia no âmbito do COMAER;
Elaboração e acompanhamento de processos de verificação da qualidade e de certificação de produtos aeroespaciais e de infraestrutura aeroportuária nas fases de
desenvolvimento, pré-produção e produção seriada; Normatização e fiscalização das atividades de metrologia no âmbito do Comando da Aeronáutica - COMAER, suprimento e
manutenção dos elos do Sistema de  Metrologia - SISMETRA e manutenção permanente da rastrealidade dos instrumentos de medida do COMAER junto ao INMETRO e à United
States Air Force - USAF, visando à prestação de serviços de calibração e a credibilidade operacional do Sistema; Implantação do Centro de Certificação Metrológica e Fomento das
Forças Armadas - CCEMEFA; Elaboração de normas técnicas da qualidade, certificação de sistemas de gestão da qualidade em empresas do escopo aeroespacial, execução de
atividades técnicas e administrativas relativas ao Serviço Governamental de Garantia da Qualidade, ensaios não-destrutivos para o setor aeronáutico, qualificação/requalificação de
profissionais para as áreas correlatas (qualidade, metrologia, ensaios não-destrutivos e certificação e auditoria em sistemas de gestão da qualidade em organizações do escopo
aeroespacial e normalização).

Localizador (es)
0001 - Nacional

Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei nº 11.653, de 07 de abril de 2008; Decreto 7.364, de 23 de novembro de 2010
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 153 - Defesa TerrestreSubfunção:Esfera:

2900 - Seleção para o Serviço Militar e Apresentação da Reserva em Disponibilidade

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Apresentação para o serviço militar obrigatório e o controle da reserva em disponibilidade.

unidadeUnidade de Medida:Pessoa alistadaProduto:

Especificação do Produto

Garantir a apresentação para o serviço militar obrigatório e o controle da reserva em disponibilidade.

Descrição
Aquisição de itens necessários à realização anual da convocação, do alistamento, da seleção e dos exames médicos e psicológicos dos jovens que se apresentam para prestar o
serviço militar obrigatório, sendo fornecido a estes o Certificado de Alistamento ou de Dispensa de Incorporação.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Repassar as unidades militares os recursos necessários à  aquisição de materiais e contratação de serviços destinados à organização e funcionamento das Juntas do Serviço
Militar.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999;  Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003.; Lei nº
4.375/64; Lei nº 5.292/67.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento-Geral do PessoalUO: 52121 - Comando do Exército
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10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 153 - Defesa TerrestreSubfunção:Esfera:

2911 - Manutenção e Suprimento de Material de Engenharia

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Viaturas, embarcações, equipamentos para instalação de pontes provisórias, equipamentos e acessórios de engenharia de construção e de combate para o adestramento e emprego
da Força Terrestre e apoio à Sociedade

unidadeUnidade de Medida:Equipamento mantidoProduto:

Especificação do Produto

Dotar e modernizar o Exército Brasileiro com material de engenharia para o apoio operacional ao estado de pronto emprego, ao suporte à cooperação em construção de obras de
infraestrutura visando ao desenvolvimento nacional, e para pronta resposta ao apoio às populações em situações de emergência quando atingidas por catástrofes ou calamidades
em todo o Território Nacional e no exterior.

Descrição
Aquisição, modernização e recuperação de meios de engenharia, tais como: viaturas de engenharia, embarcações, equipamentos para instalação de pontes provisórias,
equipamentos e acessórios de engenharia de construção e de combate. Aquisição e contratação de serviços para atendimento às demais despesas para o apoio à implementação
da ação, tais como: maquinário e ferramental para oficinas, capacitação de pessoal, administração de importação (armazenagem, taxas, seguros, etc.), transporte, mobilização e
acondicionamento de materiais, adequação à legislação ambiental vigente, publicação de manuais, diárias e passagens, manutenção de depósitos, laboratórios e outros
(instalações, equipamentos e materiais), material de informática, de expediente e de escritório.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

As ações serão conduzidas pelo Departamento de Engenharia e Construção por intermédio de aquisições diretas no Brasil ou no Exterior, bem como o desenvolvimento de
protótipos pelo sistema de Ciência e Tecnologia do Exército.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Caput do Art. 142 da Constituição Federal de 1988; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei Complementar nº 117, de 02 de setembro de 2004; Lei nº 10.683, de 28 de
maio de 2003; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003 e Decreto nº 6.703, de 18 de dezembro de 2008 - Estratégia Nacional da Defesa.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Engenharia e ConstruçãoUO: 52121 - Comando do Exército

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 151 - Defesa AéreaSubfunção:Esfera:

2913 - Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Elaboração de relatórios finais de investigação de incidentes e acidentes aeronáuticos e realização de ações de prevenção.

unidadeUnidade de Medida:Ação realizadaProduto:

Especificação do Produto

Promover a prevenção de acidentes aeronáuticos, preservando os recursos humanos e materiais, visando ao progresso da Aviação Brasileira.

Descrição
Realização de atividades de prevenção de acidentes aeronáuticos, tais como a investigação de acidentes e incidentes, a formação de recursos humanos, realização de seminários e
palestras, participação em eventos de segurança de voo, nacionais e internacionais, o acompanhamento dos programas de prevenção de acidentes aeronáuticos em todas as
organizações militares e empresas aéreas,  a aquisição de suprimentos, softwares, equipamentos, periféricos, contratação de profissionais e/ou empresas necessários à
manutenção e operação do Sistema de Gerenciamento Integrado de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos - SIGPAER, manutenção das instalações e de infraestrutura, serviços de
transporte, serviços administrativos, assessoria técnica especializada, treinamento e aperfeiçoamento profissional.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Baseada na Política Específica da Aeronáutica relativa à prevenção de acidentes aeronáuticos e nas disponibilidades orçamentária e financeira, a Ação será implementada pelo
Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Comando da AeronáuticaUO: 52911 - Fundo Aeronáutico
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Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei nº 11.653, de 07 de abril de 2008; Decreto n° 69.565, de 19 de novembro de 1971,
reformulado pelo Decreto n° 87.249, de 7 de junho de 1982; e Decreto 6.703, de 18 de dezembro de 2008.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

2915 - Formação e Especialização de Cabos e Soldados

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Alunos matriculados nos cursos pertinentes à ação.

unidadeUnidade de Medida:Aluno capacitadoProduto:

Especificação do Produto

Formar e especializar cabos e soldados para o desempenho de atividades operacionais, técnicas, administrativas e de segurança e defesa dos diversos segmentos da Aeronáutica.

Descrição
Realização de Cursos de Formação e de Especialização de cabos e soldados nas áreas de interesse do Comando da Aeronáutica.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Baseada nas Políticas de Recursos Humanos e de Ensino da Aeronáutica e nas disponibilidades orçamentárias e financeiras, a Ação será implementada pelos Comandos Aéreos
Regionais.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei Complementar nº 117, de 2 de setembro de 2004; Lei nº 11.653, de 07 de abril de 2008; e
Decreto 7.364, de 23 de novembro de 2010.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Comando da AeronáuticaUO: 52111 - Comando da Aeronáutica

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 151 - Defesa AéreaSubfunção:Esfera:

2916 - Instrução e Adestramento da Aeronáutica

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Militar adestradoProduto:

Capacitar técnica, física e operacionalmente os militares da Aeronáutica, visando a garantir altos padrões de operacionalidade da Força Aérea Brasileira.

Descrição
Aquisição de materiais, serviços, equipamentos e afins necessários à capacitação física e técnico-profissional de todo o efetivo da Força Aérea, contratação de especialistas em
áreas de interesse, bem como o aparato de apoio à plena proficiência desta Ação.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
52111 - Comando da Aeronáutica

52911 - Fundo Aeronáutico

Base Legal da Ação
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Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei Complementar nº 117, de 02 de setembro de 2004; Lei nº 11.653, de 07 de abril de 2008;
e Decreto 7.364, de 23 de novembro de 2010.
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 05 - Defesa Nacional 125 - Normatização e FiscalizaçãoSubfunção:Esfera:

2919 - Registro e Fiscalização de Produtos Controlados

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Atividade de fiscalização, de registro  e de controle realizadas

unidadeUnidade de Medida:Fiscalização realizadaProduto:

Especificação do Produto

Contribuir para o controle da produção, do armazenamento, da circulação e da destinação de armas, munições, explosivos e outros produtos perigosos.

Descrição
Fiscalização e controle da produção, do armazenamento, da circulação e da destinação de armas, munições, explosivos e outros produtos controlados pelo Exército, no território
nacional.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

As ações serão executadas pela Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC) e sua rede de fiscalização, com o acompanhamento do Comando Logístico (COLOG) do
Exército Brasileiro.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003. Lei nº 4.617,
de 15 de abril de 1965; Decreto nº 3.665, de 20/11/2000; Lei nº 10.826, de 22/12/2003; Decreto 5.123, de 1/07/2004; Lei nº 10.834, de 29/12/2003.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Comando LogísticoUO: 52921 - Fundo do Exército

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 151 - Defesa AéreaSubfunção:Esfera:

2923 - Operação e Manutenção de Equipamentos e Sistemas do Controle do Espaço Aéreo Brasileiro

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Funcionamento dos Sistemas de Vigilância, de Telecomunicações, de Busca e Salvamento, de Informações Aeronáutica e de Cartografia Aeronáutica operando com regularidade e
permanentemente, 24 horas por dia.

unidadeUnidade de Medida:Sistema mantidoProduto:

Especificação do Produto

Garantir o controle e a vigilância do espaço aéreo brasileiro.

Descrição
Aquisição de suprimentos, softwares, equipamentos, periféricos, contratação de profissionais e/ou empresas necessários à operação e manutenção de equipamentos, dos auxílios,
dos sistemas e das instalações vinculados ao Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro - SISCEAB, tais como: auxílios à navegação aérea, suporte à navegação e rota, à
aproximação para pouso e ao pouso e decolagem de aeronaves; serviços de informações aeronáuticas; meteorologia aeronáutica; vigilância e controle radar do espaço aéreo
brasileiro; telecomunicações do Comando da Aeronáutica; manutenção das instalações prediais e de infraestrutura; conservação de bens imóveis; serviços de transporte; serviços
administrativos gerais; assessoria técnica especializada; manutenção de aeronaves que cumprem missões em benefício do programa; elaboração, atualização e distribuição
periódica de cartas de navegação aeronáutica; operação e manutenção de Sistemas e Instalações de Busca e Salvamento; formação, pós-formação e atualização de recursos
humanos; e demais serviços e materiais imprescindíveis ao funcionamento da presente ação.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Baseada nas Políticas e Estratégias do Comando da Aeronáutica referentes ao Controle do Espaço Aéreo Brasileiro e nas disponibilidades orçamentária e financeira, a Ação será
implementada pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA).

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Comando da AeronáuticaUO: 52911 - Fundo Aeronáutico
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Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei nº 11.653, de 07 de abril de 2008; Decreto 6.703, de 18 de dezembro de 2008; Decreto nº
7.364, de 23 de novembro de 2010.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 152 - Defesa NavalSubfunção:Esfera:

2A55 - Desenvolvimento e Avaliação de Meios e Sistemas Navais e Táticas Aplicadas na Guerra Naval

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Pesquisas para o aprimoramento de sistemas de auxílio às atividades operacionais, gerenciais e de suporte a decisão e para desenvolvimento e atualização de táticas aplicadas à
guerra naval.

unidadeUnidade de Medida:Pesquisa desenvolvidaProduto:

Especificação do Produto

Desenvolver protótipos, plataformas e sistemas operacionais, gerenciais e de suporte à tomada de decisão, incluindo Projetos de Pesquisa Básica e Aplicada e Projetos de
Desenvolvimento e Engenharia, e promover o aperfeiçoamento contínuo dos procedimentos táticos empregados pelos meios da Marinha do Brasil.

Descrição
Realização de pesquisas, de experimentos e de testes laboratoriais e de campo voltados para o desenvolvimento de protótipos, plataformas e sistemas, e respectiva mensuração do
desempenho, voltados para a execução das atividades operacionais, gerenciais e de suporte a decisão realizadas nas diversas organizações técnicas, operativas e administrativas
da Marinha do Brasil. Realização de estudos, pesquisas, coleta de dados e informações, visando atualizar e desenvolver táticas aplicáveis à guerra naval, bem como proceder a
simulações e avaliações para viabilizar e aperfeiçoar a aplicação dessas táticas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A Ação será implementada mediante planos internos que integram o Sistema do Plano Diretor da Marinha do Brasil, denominados Ações Internas (AI), observando-se suas
diretrizes, normas e procedimentos. Na fase de Planejamento, são definidos as AI a serem executadas no ano subsequente, montando-se o Plano de Ação (PA) desse ano. Na fase
de Implementação, são definidos as AI que receberão recursos orçamentários mediante a realização de reuniões do Conselho do Plano Diretor (COPLAN), órgão consultivo de
assessoramento do Comandante da Marinha. Na fase de Execução, os recursos são descentralizados pela Diretoria de Administração da Marinha (DAdM), a partir do PA aprovado
para o exercício, promovendo-se a dotação de créditos para as diversas Unidades Gestoras da MB, por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

Localizador (es)
0001 - Nacional

Constituição Federal, art. 142; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Comando da MarinhaUO: 52131 - Comando da Marinha

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 152 - Defesa NavalSubfunção:Esfera:

2A64 - Manutenção de Meios Operativos da Marinha

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Meio operativo mantidoProduto:

Manter em condições ideais de operacionalidade os meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais e seus respectivos sistemas.

Descrição
Obtenção de materiais, equipamentos e serviços necessários à manutenções preventiva, preditiva, corretiva e modificadora dos meios operativos da Marinha e seus respectivos
sistemas, conforme o estabelecido no Programa Geral de Manutenção (PROGEM).

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
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52131 - Comando da Marinha

52931 - Fundo Naval

Constituição Federal, art. 142; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003; Decreto nº 20.923, de 8 de janeiro de 1932; Lei nº 10.683,
de 28 de maio de 2003.

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 05 - Defesa Nacional 364 - Ensino SuperiorSubfunção:Esfera:

2A82 - Graduação e Pós-Graduação em Engenharia

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Alunos de cursos voltados ao ensino científico-tecnológico, nos níveis de graduação, pós-graduação, especialização e extensão, de execução de projetos de pesquisa básica,
visitas técnicas, e participação em eventos de ciência e tecnologia no país e no exterior capacitados por intermédio do Instituto Militar de Engenharia (IME).

unidadeUnidade de Medida:Aluno capacitadoProduto:

Especificação do Produto

Dotar o Sistema de Ciência e Tecnologia do Exército de recursos humanos capacitados no desenvolvimento de pesquisa na área científico-tecnológica militar.

Descrição
Realização, por intermédio do Instituto Militar de Engenharia (IME), de cursos voltados ao ensino científico-tecnológico, nos níveis de graduação, pós-graduação, especialização e
extensão, de projetos de pesquisa básica, de visitas técnicas, e de participações em eventos de ciência e tecnologia no País e no exterior. Execução de convênios de cooperação
firmados com instituições públicas ou privadas na área científico-tecnológica de interesse do Exército Brasileiro. Cooperação com os demais órgãos afetos através da prestação de
serviços e execução de atividades de natureza técnico-científicas. Aquisição de bens e contratação de serviços para atender às necessidades de funcionamento da ação, tais como:
capacitação técnica de pessoal, publicação de manuais e materiais de instrução, adequação à legislação ambiental vigente, diárias e passagens, manutenção de laboratórios e
outros (instalações, equipamentos e materiais), material de informática, de expediente e de escritório.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Elaborar, na fase do planejamento, todas as necessidades para o desenvolvimento do ano letivo. Implementar a ação a partir do estabelecimento de prioridades com base nas
diretrizes constantes do Plano Diretor do Exército (PDE). Executar por intermédio do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI, quando da descentralização de
recursos para aquisições e/ou contratações de serviços.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999;  Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Ciência e TecnologiaUO: 52121 - Comando do Exército

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

2B25 - Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Oficiais e Civis

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Alunos capacitados nos cursos pertinentes à ação.

unidadeUnidade de Medida:Aluno capacitadoProduto:

Especificação do Produto

Formar, aperfeiçoar e especializar Oficiais e Civis de nível superior para o desempenho de atividades operacionais e administrativas de liderança, comando, assessoramento,
gerenciamento, chefia e direção dos diversos segmentos da Aeronáutica.

Descrição
Aquisição de bens e serviços para a realização de cursos voltados à formação, ao aperfeiçoamento e à especialização de profissionais de nível superior nas áreas de interesse do
Comando da Aeronáutica.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Baseada nas Políticas de Recursos Humanos e de Ensino da Aeronáutica e nas disponibilidades orçamentárias e financeiras, a Ação será implementada pelas respectivas Unidades
de Ensino ou por outras Organizações da Aeronáutica.

Unidade Responsável: Comando da AeronáuticaUO: 52111 - Comando da Aeronáutica
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Localizador (es)
0001 - Nacional

Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei Complementar nº 117, de 2 de setembro de 2004; Lei nº 11.653, de 07 de abril de 2008;  e
Decreto 7.364, de 23 de novembro de 2010.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

2B26 - Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Sargentos e Civis

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Sargentos e Civis Formados e Capacitados

unidadeUnidade de Medida:Aluno capacitadoProduto:

Especificação do Produto

Formar, aperfeiçoar e especializar Sargentos e Civis de nível médio para o desempenho de atividades operacionais, técnicas e administrativas dos diversos segmentos da
Aeronáutica.

Descrição
Aquisição de bens e serviços para a realização de cursos voltados à formação, ao aperfeiçoamento e à especialização de profissionais de nível médio nas áreas de interesse do
Comando da Aeronáutica.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Baseada nas Políticas de Recursos Humanos e de Ensino da Aeronáutica e nas disponibilidades orçamentárias e financeiras, a Ação será implementada pelas respectivas Unidades
de Ensino ou por outras Organizações da Aeronáutica.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei Complementar nº 117, de 2 de setembro de 2004;Lei nº 11.653, de 07 de abril de 2008;
Decreto 7.364, de 23 de novembro de 2010.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Comando da AeronáuticaUO: 52111 - Comando da Aeronáutica

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 212 - Cooperação InternacionalSubfunção:Esfera:

2D55 - Intercâmbio e Cooperação Internacional Militar e na Área de Defesa

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Realização de cursos para militares estrangeiros no Brasil, em cumprimento à diretriz governamental de apoiar a formação de militares de nações amigas.

unidadeUnidade de Medida:Missão apoiadaProduto:

Especificação do Produto

Elevar o perfil estratégico do Brasil e fortalecer a posição do País no cenário internacional por intermédio da diplomacia militar de defesa, bem como cumprir compromissos
assumidos com organismos internacionais no espectro da cooperação internacional na área militar e de defesa.

Descrição
Desenvolvimento de ações de cooperação e intercâmbio militar não operacional com organismos internacionais e países inseridos no espectro do interesse militar e da política
externa brasileira, com ênfase nas áreas da diplomacia militar de defesa, da política e da inteligência estratégicas, compreendendo a manutenção de representações e missões
militares em diversos países, em organizações de cooperação militar e defesa conjunta e, em cumprimento a compromissos diplomáticos militares, a promoção do intercâmbio de
cultura doutrinária militar com integrantes de Forças Armadas estrangeiras.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A ação se realiza por meio da promoção de missões de cooperação e intercâmbio militar na área de defesa, de caráter não operacional, com organismos internacionais e forças
armadas de países inseridos no espectro do interesse da política externa brasileira que necessitem de assessoramento na área de doutrina e/ou profissional militar, bem como em
decorrência de compromissos internacionais assumidos, o adestramento de militares estrangeiros em instituições nacionais especializadas na área de defesa.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Estado-Maior Conjunto das Forças ArmadasUO: 52101 - Ministério da Defesa
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Decreto nº 5201, de 02 de setembro de 2004, estando dentro do contexto da política externa desenvolvida pelo Governo brasileiro, em observância à Política de Defesa Nacional
(Decreto nº 5484, de 30 de junho de 2005).

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 571 - Desenvolvimento CientíficoSubfunção:Esfera:

2D66 - Manutenção e Operação do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Operação de Unidades de Produção de Combustível Nuclear, Reatores de Energia Núcleo-Elétrica e de Apoio.

unidadeUnidade de Medida:Unidade mantidaProduto:

Especificação do Produto

Manter, operar e adequar as unidades do ciclo do combustível, de geração de energia núcleo-elétrica e a infraestrutura do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo de modo a
viabilizar pesquisas afetas à tecnologia nuclear.

Descrição
Obtenção de bens e serviços necessários à manutenção do conhecimento adquirido e à operação, adequação e funcionamento das unidades do Centro Tecnológico da Marinha em
São Paulo e do Centro Experimental Aramar, em Iperó, no Estado de São Paulo.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Implementar, no âmbito do Comando da Marinha, Ação Interna (AI), obedecendo as diretrizes, normas e procedimentos constantes do Plano Diretor (PD) da Marinha. Planejar:
Definir os PIs a serem executados no ano subseqüente (Plano de Ação - PA). Tem início com a Revisão dos Planos Básicos, nos quais cada Relator, responsável pelo
gerenciamento dos PIs de uma determinada área de atuação (Plano Básico), estima os recursos demandados para o próximo exercício. Cabe ressaltar que, a qualquer momento,
uma necessidade recém surgida poderá resultar na criação de uma nova Ação Interna (AI)). Essa necessidade poderá ser gerada por determinação de um Comando Superior ou por
iniciativa própria de qualquer organização militar, considerando tanto as demandas imediatas como aquelas relacionadas a uma situação futura. Como uma AI decorrente desta
Ação (Projeto), ela tem caráter eventual ou temporário, e a previsão dos recursos engloba o detalhamento dos custos por fases, o cronograma de execução e o cronograma de
desembolso.
Implementar: Montar o PA, isto é, definir as AIs que receberão recursos no próximo exercício, ao longo de três reuniões do COPLAN (Conselho do Plano Diretor). Ao término da 3a
reunião, submeter a sugestão do COPLAN para o PA ao Comandante da Marinha para análise e aprovação. Executar: Descentralizar, pela Diretoria de Administração da Marinha
(DAdM), a partir do PA aprovado para o exercício, as dotações de créditos para diversas Unidades Gestoras, via Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAF

Localizador (es)
0001 - Nacional

Constituição Federal, art. 142; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003; e Decreto nº 7.364, de 23 de novembro de 2010.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Comando da MarinhaUO: 52131 - Comando da Marinha

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

2D98 - Cooperação com o Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Serviços técnicos com emprego de tecnologia militar e civil, tais como: capacitações técnico-científicas, serviços de assessoria técnica, serviços cartográficos, topográficos e afins,
avaliação de materiais, desenvolvimento de equipamentos, sistemas

unidadeUnidade de Medida:Serviço técnico prestadoProduto:

Especificação do Produto

Cooperar com a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico do País, nas áreas militar e civil, ou com suas aplicações diretas, tendo como objetivo a incorporação de novas
tecnologias, processos e produtos ao setor industrial brasileiro e à sociedade.

Descrição
Cooperação na área científico-tecnológica, intercâmbio de experiências e parcerias estratégicas de interesse das Forças Armadas, por meio do desenvolvimento de pesquisas,
equipamentos, insumos, da prestação de serviços e execução de atividades de natureza técnico-científicas.  Execução de convênios de cooperação firmados com instituições
públicas ou privadas na área científico-tecnológica de interesse do Exército Brasileiro. Cooperação com os demais órgãos afetos através da prestação de serviços e execução de
atividades de natureza técnico-científicas. Aquisição de bens e contratação de serviços para atender às necessidades de funcionamento da ação, tais como: capacitação técnica de
pessoal, adequação à legislação ambiental vigente, diárias e passagens, manutenção de laboratórios e outros (instalações, equipamentos e materiais), material de informática, de
expediente e de escritório.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Departamento de Ciência e TecnologiaUO: 52121 - Comando do Exército
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Implementação por meio de celebração de convênios com entidades públicas ou privadas.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Constituição Federal, Art. 142; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 722 - TelecomunicaçõesSubfunção:Esfera:

3116 - Modernização de Equipamentos de Comunicação e Eletrônica

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Equipamentos e sistemas de comunicação e eletrônica modernizados e operacionais

unidadeUnidade de Medida:Equipamento modernizadoProduto:

Especificação do Produto

Modernizar equipamentos, permitindo maior eficiência operacional das comunicações.

Descrição
Suprimento às aeronaves e aos órgãos ligados às operações militares da Aeronáutica  de equipamentos de comunicação e eletrônica necessários ao seu desempenho operacional.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Baseada em projetos de desenvolvimento executado no âmbito do Comando da Aeronáutica ou contratado, no todo ou em parte. Pode, ainda, basear-se na aquisição de material ou
sistema já disponível no mercado.

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2016Data Início: R$ 11.018.775,00Data Término:31/12/1999 294Custo Total: Total Físico:

Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; ; Lei Complementar nº 117, de 2 de setembro de 2004; Lei nº 11.653, de 07 de abril de 2008;
Decreto 7.364, de 23 de novembro de 2010.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Comando da AeronáuticaUO: 52911 - Fundo Aeronáutico

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 151 - Defesa AéreaSubfunção:Esfera:

3123 - Implantação de Novos Sistemas Bélicos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Novos Sistemas Bélicos necessários ao cumprimento da missão constitucional atribuída à Aeronáutica.

% de execução físicaUnidade de Medida:Sistema implantadoProduto:

Especificação do Produto

Dotar a FAB com sistemas bélicos, visando ao desempenho de sua missão operacional

Descrição
Aquisição, implantação e adequação de novos sistemas bélicos necessários ao cumprimento da missão constitucional atribuída à Aeronáutica.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Baseada em projetos de desenvolvimento executado no âmbito do Comando da Aeronáutica ou contratado, no todo ou em parte. Pode, ainda, basear-se na aquisição de material ou
sistema já disponível no mercado.

Localizador (es)

Unidade Responsável: Comando da AeronáuticaUO: 52911 - Fundo Aeronáutico
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0001 - Nacional

31/12/2016Data Início: R$ 1.524.672.000,00Data Término:30/11/1998 100Custo Total: Total Físico:

Caput, art 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei Complementar nº 117, de 2 de setembro de 2004; Lei nº 11.653, de 07 de abril de 2008;
Decreto 7.364, de 23 de novembro de 2010.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 151 - Defesa AéreaSubfunção:Esfera:

3133 - Desenvolvimento e Modernização do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro - SISCEAB

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Sistema de apoio à navegação aérea e às atividades de controle do espaço aéreo.

% de execução físicaUnidade de Medida:Sistema desenvolvidoProduto:

Especificação do Produto

Possibilitar os meios necessários ao aprimoramento da infraestrutura de apoio à navegação aérea e às atividades de controle do espaço aéreo, visando à circulação segura e
eficiente do tráfego aéreo no espaço aéreo sob a jurisdição do Brasil.

Descrição
Implementação de órgãos técnicos e operacionais, equipamentos e sistemas de vigilância do espaço aéreo, de comunicação, de meteorologia, de informações aeronáuticas, de
busca e salvamento e de auxílios à navegação aérea, incluindo o fornecimento dos meios de apoio ao pessoal engajado no controle do espaço aéreo, em consonância com o Plano
de Desenvolvimento do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (PDSCEA).

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Baseada nas Políticas e Estratégias do Comando da Aeronáutica referentes ao Controle do Espaço Aéreo Brasileiro e nas disponibilidades orçamentária e financeira, a Ação será
implementada pela Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo (CISCEA).

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2016Data Início: R$ 2.948.575.448,00Data Término:31/12/1999 100Custo Total: Total Físico:

Caput do art. 142 da Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei 7.565, de 19 de dezembro de 1986; Lei nº 11.653, de 07 de abril de 2008;  Dec.
5.196, de 26 de agosto de 2004;  Decreto 7.364, de 23 de novembro de 2010;  e Decreto 6.703, de 18 de dezembro de 2008.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Comando da AeronáuticaUO: 52911 - Fundo Aeronáutico

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 153 - Defesa TerrestreSubfunção:Esfera:

3138 - Implantação do Sistema de Aviação do Exército

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Aquisição de aeronaves, armamento, meios de instrução e de treinamento de vôo e implantação da estrutura logística de apoio às aeronaves.

% de execução físicaUnidade de Medida:Sistema implantadoProduto:

Especificação do Produto

Dotar o Exército Brasileiro de meios aéreos necessários ao transporte de tropas e cargas.

Descrição
Obras de Infraestrutura em aviação, obtenção de meios aéreos, sistemas de armas, equipamentos de apoio às atividades de terra e meios de instrução, de treinamento de vôo e de
suporte logístico destinados à implantação da aviação do Exército. Aquisição e contratação de serviços para atendimento às demais despesas para o apoio à implementação da
ação, tais como: maquinários e ferramentais, treinamento do pessoal, adequação à legislação ambiental vigente, administração de importações (armazenagem, taxas, seguros, etc.),
transporte e acondicionamento de cargas, diárias e passagens, manutenção de depósitos, laboratórios e outros (instalações, equipamentos e materiais), material de informática, de
expediente e de escritório.

Finalidade

DiretaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Comando LogísticoUO: 52121 - Comando do Exército
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Detalhamento da Implementação
Repassar os recursos aos órgãos de execução da ação(Órgãos de Direção Setorial), que implementam e executam as ações.

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2003 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 3.785.916.732,0030/11/2022 Custo Total:

Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999;  Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003; Resolução
do Senado nº 43, de 7 de junho de 2000.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

4091 - Capacitação de Recursos Humanos

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Servidor capacitadoProduto:

Proporcionar ao quadro de integrantes do Órgão a qualificação e o aperfeiçoamento necessários ao cumprimento de suas atribuições constitucionais, de modo a atender aos
anseios da sociedade cada vez com maior presteza, primando assim pela transparência e a objetividade das informações prestadas aos cidadãos.

Descrição
Oferecimento, aos servidores e demais agentes vinculados ao Órgão, de cursos de treinamento, palestras, exposições, congressos e outros eventos, voltados para capacitação
técnica e assimilação de conhecimentos, com vistas ao desempenho de suas atividades com maior eficácia; modernização dos serviços e procedimentos dos órgãos onde atuam
diretamente.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
52101 - Ministério da Defesa

Resolução 58/72 e 09/97 com suas alterações posteriores.
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 05 - Defesa Nacional 153 - Defesa TerrestreSubfunção:Esfera:

4220 - Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações Estratégicas e de Guerra Eletrônica

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Equipamentos de comunicações estratégicas e de guerra eletrônica mantidos em adequadas condições de uso.

unidadeUnidade de Medida:Organização militar mantidaProduto:

Especificação do Produto

Manter equipamentos de comunicações estratégicas e de guerra eletrônica em adequadas condições de uso.

Descrição
Manutenção e suprimento de material de comunicações estratégicas, de guerra eletrônica e material de eletrônica, utilizados para manter a operacionalidade das organizações
militares, treinamento e capacitação técnica de pessoal para manutenção, administração de importação (armazenagem, taxas, seguros, etc.), transporte, mobilização e
acondicionamento de cargas, adequação à legislação ambiental vigente, publicação de manuais, diárias e passagens, manutenção de depósitos, laboratórios e outros (instalações,
equipamentos e materiais), material de informática, de expediente e de escritório.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Repassar os recursos para os órgãos de apoio setoriais, que executam as atividades necessárias (aquisição de material permanente e de consumo e contratação de serviços)  ao
funcionamento da Ação, dentro de um programa de trabalho previamente aprovado pelo Órgão Setorial.

Localizador (es)

Unidade Responsável: Departamento de Ciência e TecnologiaUO: 52121 - Comando do Exército
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0001 - Nacional

Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999;  Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 722 - TelecomunicaçõesSubfunção:Esfera:

4222 - Sensoriamento Remoto para Apoio à Inteligência

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Sistema mantidoProduto:

Especificação do Produto

Manter e operar um sistema de coleta, processamento e compartilhamento de dados e conhecimentos de Inteligência derivados de sensoriamento remoto, do espectro-
eletromagnético e do tratamento de informações meteorológicas, objetivando o suporte aos planejamentos estratégicos e operacionais no âmbito das Forças Armadas.

Descrição
Obtenção, processamento, análise, distribuição e armazenamento de dados e conhecimentos derivados de sensoriamento remoto, do espectro-eletromagnético e do tratamento de
informações meteorológicas. Operação de sistema informatizado, apoiado em rede dedicada de computadores. Ações de suporte e assistência técnica à rede de produção e
compartilhamento de dados. Aquisição ou desenvolvimento de softwares específicos. Manutenção, ampliação e modernização da capacidade de tratamento ou processamento dos
dados e conhecimentos derivados de sensoriamento remoto, do espectro-eletromagnético e do tratamento de informações meteorológicas. Capacitação especializada de pessoal.
Promoção de eventos de incentivo ao intercâmbio e à atualização de conhecimentos técnico-científicos especializados.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A Ação é realizada mediante provisão à UA/UG do Ministério da Defesa ou por destaques aos Comandos das Forças Singulares, visando atingir o escopo da Ação, conforme sua
descrição.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 09 de junho de 1999; Lei Complementar nº 117, de 02 de setembro de 2004; Decreto nº 6.223, de 04 de outubro
de 2007; Decreto nº 6.703, de 18 de dezembro de 2008 e Portaria Normativa MD nº 142, de 25 de janeiro de 2008.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Estado-Maior Conjunto das Forças ArmadasUO: 52101 - Ministério da Defesa

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 153 - Defesa TerrestreSubfunção:Esfera:

4229 - Operações Militares Combinadas ou Conjuntas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Exercícios militares com a participação das Forças Armadas, buscando a participação combinada ou conjunta dos mesmos, bem como a participação em operações ou atividades
conjuntas de intercâmbio militar com Forças Armadas de outros países - ou promovê-las, quando em território nacional - para troca de experiências militares operacionais e para o
aperfeiçoamento de doutrinas realizados.

unidadeUnidade de Medida:Operação realizadaProduto:

Especificação do Produto

Preparar os Comandos do Ministério da Defesa de forma a permitir a atuação combinada ou conjunta no cumprimento da missão constitucional das Forças Armadas, bem como
preparar e realizar operações militares com Forças Armadas de países inseridos no espectro do interesse militar e da Política Externa Brasileira.

Descrição
Realização de exercícios militares com a participação dos Comandos do Ministério da Defesa, buscando a participação combinada ou conjunta dos mesmos, bem como a
participação em operações ou atividades conjuntas de intercâmbio militar com Forças Armadas de outros países - ou promovê-las, quando em território nacional - para troca de
experiências militares operacionais e para o aperfeiçoamento de doutrinas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A Ação será implementada mediante destaque às Forças Singulares empregadas no cumprimento das missões e com a participação de representantes das Forças Armadas
Brasileiras em reuniões de Estados-Maiores e / ou exercícios militares combinados ou conjuntos com as Forças Armadas de países inseridos no espectro do interesse da Política
Externa Brasileira, tanto em território nacional como no exterior, e pela realização de Reuniões Bilaterais com países do entorno regional, da Europa e Ásia. No âmbito da Ação, está
considerada a realização de planejamentos estratégicos, atinentes às ameaças visualizadas em cenários prospectivos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Estado-Maior Conjunto das Forças ArmadasUO: 52101 - Ministério da Defesa
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Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 09 de junho de 1999; Lei Complementar nº 117, de 02 de setembro de 2004; Decreto        nº 6.223, de 04 de
outubro de 2007; Decreto nº 3.897, de 24 de agosto de 2001, Decreto nº 6.703, de 18 de dezembro de 2008 e Portaria Normativa MD nº 142, de 25 de janeiro de 2008.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 151 - Defesa AéreaSubfunção:Esfera:

4322 - Manutenção do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Manutenção e funcionamento ininterrupto de equipamentos/sistemas (deteção radar, telecomunicações, meteorologia,  tratamento e visualização de dados e imagens), órgãos
técnicos (sítios de deteção radar e de telecomunicações) e operacionais

unidadeUnidade de Medida:Sistema mantidoProduto:

Especificação do Produto

Garantir o controle e a vigilância do espaço aéreo brasileiro na Região Amazônica.

Descrição
Manutenção e suprimento de equipamentos, de sistemas especializados e instalações, necessárias à circulação segura e eficiente do tráfego aéreo no espaço aéreo da Região
Amazônica.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Baseada nos planos de Proteção da Amazônia, na Política Específica do Comando da Aeronáutica referentes ao Controle do Espaço Aéreo Brasileiro e nas disponibilidades
financeiras e orçamentárias, a ação será implementada pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo  DECEA.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Caput, Art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar Nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei nº 10683, de 28 de maio de 2003; Lei Complementar nº 117, de 2 de setembro de 2004;
Decreto nº 5.201, de 02 de setembro de 2004; Decreto nº 70.627/72, de 22.11.93 (criação da Comissão para Coordenação do Projeto de Vigilância da Amazônia - CCSIVAM) com
base na Exposição de Motivos nº194, de 21.10.90, dos Ministros da Aeronáutica, da Justiça e da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Comando da AeronáuticaUO: 52111 - Comando da Aeronáutica

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 545 - MeteorologiaSubfunção:Esfera:

4348 - Pesquisa e Desenvolvimento da Metereorologia Aeroespacial

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Relatórios técnicos de pesquisa elaborados.

unidadeUnidade de Medida:Pesquisa realizadaProduto:

Especificação do Produto

Executar pesquisas e estudos meteorológicos no Comando-Geral de Tecnologia Aeroespacial - CTA, com aplicação na área espacial, visando aperfeiçoar os conhecimentos
científicos sobre a atmosfera das regiões dos Centros de Lançamentos.

Descrição
Aquisição de equipamentos/materiais e contratação de serviços para investigar o comportamento dos principais parâmetros meteorológicos (vento, temperatura, precipitação,
pressão, tempo presente, nebulosidade e umidade), observados nas regiões onde estão localizados os Centros de Lançamentos Brasileiros.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A implementação será de forma direta, sem parcerias com outras organizações.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Comando da AeronáuticaUO: 52111 - Comando da Aeronáutica
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Art. 218, Constituição Federal; Portaria 435/96, Portaria MCT n° 17, de 19 de janeiro de 2000; Lei nº 11.653, de 07 de abril de 2008; Decreto 7.364, de 23 de novembro de 2010.

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

4403 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Força Terrestre

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

pesquisa e desenvolvimento de material de emprego dual.

unidadeUnidade de Medida:Pesquisa realizadaProduto:

Especificação do Produto

Contribuir para a Pesquisa e Desenvolvimento de interesse do Exército e das demais Forças Armadas.

Descrição
Pesquisa e desenvolvimento de materiais e equipamentos de utilização militar ou civil. Treinamento e capacitação técnica de pessoal, administração de importação (armazenagem,
taxas, seguros, etc.), transporte, mobilização e acondicionamento de cargas, adequação à legislação ambiental vigente, publicação de manuais, diárias e passagens, manutenção
de depósitos, laboratórios e outros (instalações, equipamentos e materiais), material de informática, de expediente e de escritório.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Estruturar física e financeiramente e capacitar tecnologicamente.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999;  Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Ciência e TecnologiaUO: 52121 - Comando do Exército

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 151 - Defesa AéreaSubfunção:Esfera:

4404 - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Aeroespacial no Centro Técnico Aeroespacial

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Evento de pesquisa e desenvolvimento registrado pode ser interpretado como conhecimento adquirido por meio de projeto ou atividade de pesquisa em um intervalo não superior a
dois anos enquadrando-se os artigos científicos, laudos e relatórios técnico.

unidadeUnidade de Medida:Evento registradoProduto:

Especificação do Produto

Ampliar e gerenciar o conhecimento adquirido por meio das pesquisas básicas e aplicadas e do desenvolvimento de tecnologias, bem como manter e adequar a infraestrutura física
dos órgãos que promovem a pesquisa e o desenvolvimento no escopo aeroespacial nas unidades subordinadas ao CTA, em São José dos Campos.

Descrição
Garantia do pleno funcionamento dos órgãos que promovem a pesquisa e o desenvolvimento no escopo aeroespacial, dando especial ênfase aos projetos e atividades de pesquisas
suportados com recursos orçamentários, juntamente com a qualificação profissional dos técnicos nas áreas de ciência e tecnologia e da gestão em pesquisa e desenvolvimento,
bem como a continuidade do fluxo financeiro aos projetos e atividades de pesquisa enquadrados no Plano Setorial do CTA.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

As organizações que utilizam esses recursos são o Instituto de Estudos Avançados (IEAv), o Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE), o Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) e
o Grupo Especial de Ensaios em Vôo (GEEV), para a adequação ou criação de unidades laboratoriais e fornecimento dos recursos idealizados por gerentes de trabalhos técnicos. A
execução das fases dos trabalhos técnicos acompanha o cronograma do Governo Federal, com base no ano fiscal que inicia com a liberação dos recursos constantes da LOA e
encerra-se na data final para o empenho do recurso financeiro. A execução orçamentária contribui com a realização de tarefas e com o alcance de metas definidas pelos gerentes.
Os trabalhos técnicos voltados para a pesquisa científica propostos pelo Comando-Geral de Tecnologia Aeroespacial e que se adequam ao montante idealizado para o volume de
recursos do PPA 2008-2011 procuram ser priorizados em reuniões com o Gerente do Programa 0627 (Tecnologia de Uso Aeroespacial). Valores destinados à manutenção da
pesquisa e desenvolvimento experimental são distribuídos com base na disponibilidade de recursos, após terem sido alimentados os projetos e linhas de pesquisa ativadas. Os
registros de acompanhamento da execução são elaborados pelos gerentes dos trabalhos técnicos, espalhados pelas estruturas funcionais das Organizações e se destinam `a
ferramenta gerencial, SIGPLAN, utilizada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). O Coordenador da ação Orçamentária é quem disponibiliza essas
informações.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Comando da AeronáuticaUO: 52911 - Fundo Aeronáutico
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Caput, art.142 da Constituição Federal; Inciso II do art. 14 da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999;Lei nº 11.653, de 07 de abril de 2008; e Decreto 7.364, de 23 de
novembro de 2010.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 153 - Defesa TerrestreSubfunção:Esfera:

4427 - Exercícios de Mobilização para Defesa Nacional

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Atividades de planejamento e execução da ações voltadas ao Preparo e à Execução da Mobilização Nacional realizadas, incluindo a capacitação de pessoas para realizá-las.

unidadeUnidade de Medida:Exercício realizadoProduto:

Especificação do Produto

Planejar o desenvolvimento da capacidade de Mobilização do País, com a finalidade  de atender as Hipóteses de Emprego, quando da decretação da Mobilização Nacional.

Descrição
Planejamento da Mobilização Nacional envolvendo o Sistema Nacional de Mobilização, onde estão representados os campos do Poder Nacional, visando o desenvolvimento de sua
capacidade.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

- Simular, nos órgãos setoriais integrantes do Sistema Nacional de Mobilização, exercícios de convocação de reservistas e experimentar planejamento de mobilização industrial, de
transportes e serviços.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Incisos III  e XXVIII do art. 22, Inciso XIX do art. 84, da Constituição Federal de 1988: Decreto nº 5.484, de 30 de junho de 2005, Lei nº 11.631, de 27 de dezembro de 2007;  Decreto
nº 6.592, de 2 de outubro de 2008, e Decreto nº 6.703, de 18 de dezembro de 2008.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Estado-Maior Conjunto das Forças ArmadasUO: 52101 - Ministério da Defesa

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 153 - Defesa TerrestreSubfunção:Esfera:

4430 - Revitalização de Materiais de Emprego Militar

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Equipamentos, armamentos, viaturas sobre rodas ou lagartas e viaturas blindadas revitalizados.

unidadeUnidade de Medida:Material revitalizadoProduto:

Especificação do Produto

Prorrogar a vida útil dos materiais de emprego militar, tornando-os mais adequados às novas doutrinas de emprego e atualizados às novas tecnologias militares.

Descrição
Realização de trabalhos técnicos nos materiais e equipamentos de emprego militar modernizados e adquiridos, em uso no Exército, para prorrogar a sua vida útil ou torná-los mais
atualizados em relação às novas tecnologias utilizadas, treinamento e capacitação técnica de pessoal para manutenção, publicação de manuais e materiais para instrução,
adequação à legislação ambiental vigente, administração de importação (armazenagem, taxas, seguros, etc.), transporte, mobilização e acondicionamento de cargas, diárias e
passagens, manutenção de depósitos, laboratórios e outros (instalações, equipamentos e materiais), material de informática, de expediente e de escritório.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Repassar os recursos ao órgão de execução da ação(Órgãos de Direção Setorial), que implementa e executa a ação.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Ciência e TecnologiaUO: 52121 - Comando do Exército
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Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999;  Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003.

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 153 - Defesa TerrestreSubfunção:Esfera:

4450 - Aprestamento da Força Terrestre

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Organização militar aprestadaProduto:

Manter a força terrestre preparada para seu emprego na defesa do território nacional e da sua soberania nacional.

Descrição
Aquisição de materiais de consumo e permanentes, contratação de serviços, realização de obras de construção, adequação e manutenção para: suporte às atividades de preparo
contínuo da Força Terrestre; manutenção do Sistema de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da aviação do Exército; participação de compromissos internacionais, inclusive com a
preparação de efetivos para força de paz; execução dos programas de instrução e adestramento do Exército Brasileiro; transporte operacional da tropa; emprego da Força Terrestre
em operações; realização de pesquisas, desenvolvimento e avaliação de doutrina e estratégia militar; mobilização, formação e adestramento da reserva mobilizável; e apoio à
atividade de segurança de autoridades. Aquisição de bens e contratação de serviços para atender às necessidades de funcionamento da ação, tais como: capacitação técnica de
pessoal, publicação de manuais e material para instrução, administração de importação (armazenagem, taxas, seguros, etc.), transporte, e acondicionamento de materiais,
adequação à legislação ambiental vigente, diárias e passagens, manutenção de depósitos, laboratórios e outros (instalações, equipamentos e materiais), material de informática, de
expediente e de escritório.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

0064 - 12º Batalhão de Infantaria - Belo Horizonte - MG

0070 - 7º Batalhão de Infantaria de Selva - Boa Vista - RR

0072 - 10º Grupo de Artilharia de Selva - Boa Vista - RR

0074 - 34º Batalhão de Infantaria de Selva - Macapá - AP

0078 - 38º Batalhão de Infantaria - Vila Velha - ES

0084 - 10º Batalhão de Infantaria - Juiz de Fora - MG

0086 - 37º Batalhão de Infantaria Leve - Lins - SP

0088 - 22º Batalhão de Infantaria - Palmas - TO

0090 - 1º Esquadrão de Cavalaria Leve - Valença - RJ

0092 - 28º Batalhão de Caçadores - Aracaju - SE

0096 - 2º Batalhão de Fronteira - Cáceres - MT

0098 - Maceió - AL

0110 - 24º Batalhão de Caçadores - São Luís - MA

0112 - 58º Batalhão de Infantaria Motorizada - Aragarças - GO

0114 - 32º Batalhão de Infantaria Motorizado - Petropólis - RJ

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
52121 - Comando do Exército

52921 - Fundo do Exército

Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003; Portaria nº
21 - Comando de Operações Terrestres - COTER, de 15 de outubro de 1999.

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 05 - Defesa Nacional 722 - TelecomunicaçõesSubfunção:Esfera:

5132 - Implantação do Sistema de Comunicações Militares por Satélite - SISCOMIS

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Sistema implantadoProduto:

Especificação do Produto

Finalidade

Unidade Responsável: Estado-Maior Conjunto das Forças ArmadasUO: 52101 - Ministério da Defesa

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 58



Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Dotar o Estado-Maior de Defesa de um sistema de telecomunicações independente, exclusivo, de alta confiabilidade e eficiência para atender as necessidades de interligação de
seus Centros de Comando e Controle com os Órgãos que integram a Estrutura Militar de Defesa, incluindo os Comandos Combinados, quando ativados.

Descrição
Implantação do Sistema de Comunicações Militares por Satélite (SISCOMIS), por intermédio da aquisição e instalação de equipamentos de telecomunicação para a estruturação de
redes para comunicação de voz e dados, integrando os Órgãos que integram a Estrutura Militar de Defesa, incluindo os Comandos Combinados, quando ativados, de acordo com o
Plano de Desenvolvimento e de Implantação do SISCOMIS (PDI-SISCOMIS), do Estado-Maior de Defesa.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Aquisição e instalação de estações de telecomunicação em diversos pontos do território nacional. Serão adquiridos, também, instrumentos de medidas e outros equipamentos e
materiais necessários ao funcionamento do Sistema.

Localizador (es)
0001 - Nacional

01/01/2004 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 209.023.652,0031/12/2022 Custo Total:

Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 09 de junho de 1999; Lei Complementar nº 117, de 02 de setembro de 2004; Decreto nº 3.210 de 14 de outubro de
1999; Decreto 6.223, de 04 de outubro de 2007; Decreto nº 6.703, de 18 de dezembro de 2008; Portaria Normativa nº 492/MD, de 19 de setembro de 2001;e Portaria Normativa nº
142/MD, de 25 de janeiro de 2008.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 722 - TelecomunicaçõesSubfunção:Esfera:

5134 - Implantação do Sistema de Comunicações Militares Seguras

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Sistema de Comunicações Militares capaz de garantir um nível seguro de privacidade das informações e das transmissões táticas realizadas entre as unidades operativas e de
Comando e Controle das Forças Armadas e destas com o Comando Combinado, para atendimento às operações militares do Estado-Maior de Defesa implantado.

% de execução físicaUnidade de Medida:Sistema implantadoProduto:

Especificação do Produto

Implantar um sistema de comunicações militares, de modo a garantir um nível seguro de privacidade das informações e mensagens táticas trocadas entre os meios operativos de
um Comando Combinado.

Descrição
Aquisição de equipamentos e tecnologia para concepção, implantação e operação do SISTED - Sistema Tático de Enlaces de Dados -  que tem por  objetivo básico assegurar a
transferência confiável de dados e mensagens entre os meios operativos das Forças Armadas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Os recursos destinados a esta ação serão utilizados para efetivar a operação transitória do sistema atual de Segurança de Comunicações para o SISTED. Essa transição, com o
objetivo de diminuir a dependência da tecnologia do atual sistema, dar-se-á pela adequação dos sistemas existentes nas Forças Armadas ao que está em operação na Força Aérea
Brasileira. Ao mesmo tempo, dar-se-á continuidade à concepção técnica do SISTED, com base no conhecimento nacional, com a participação de integrantes das Forças Armadas e
sob a coordenação do Estado-Maior de Defesa.

Localizador (es)
0001 - Nacional

01/01/2004 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 43.119.941,0031/12/2017 Custo Total:

Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 09 de junho de 1999; Lei Complementar nº 117, de 02 de setembro de 2004, Decreto 3.505, de 15 de Junho de
2000; Portaria Normativa 349/MD, de 19 de junho de 2002; Portaria Normativa 1780 /MD, de 07 de dezembro de 2006; Decreto 6.223, de 04 de outubro de 2007; Decreto nº 6.703,
de 18 de dezembro de 2008 e Portaria Normativa 142/MD, de 25 de janeiro de 2008.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Estado-Maior Conjunto das Forças ArmadasUO: 52101 - Ministério da Defesa

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção:Esfera:

5136 - Implantação do Sistema Nacional de Mobilização - SINAMOB

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Sistema implantadoProduto:

Unidade Responsável: Estado-Maior Conjunto das Forças ArmadasUO: 52101 - Ministério da Defesa
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Banco de Dados de empresas e serviços de interesse específico da Mobilização Nacional, com acesso de todos os Órgãos componentes do SINAMOB implantado. Conjunto dos
órgãos componentes do Sistema Nacional de Mobilização agindo de forma integrada e interativa na condução das atividades de preparo e execução da Mobilização Nacional.

Especificação do Produto

Planejar, desenvolver e implementar uma infra-estrutura gerencial que comporte todos os órgãos que constituem o Sistema Nacional de Mobilização -SINAMOB.

Descrição
Confecção de Banco de Dados de empresas e serviços de interesse específico da Mobilização Nacional, com acesso de todos os Órgãos componentes do SINAMOB.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

- Aquisição dos equipamentos necessários para o Banco de Dados, via licitação.  - Transferência de equipamentos para o acervo dos órgãos integrantes do SINAMOB, quando for o
caso.  - A implementação poderá se dar, também, de modo descentralizado, por inte

Localizador (es)
0001 - Nacional

01/01/2003 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 1.717.837,0031/12/2016 Custo Total:

Incisos III  e XXVIII do art. 22, Inciso XIX do art. 84, da Constituição Federal de 1988: Decreto nº 5.484, de 30 de junho de 2005, Lei nº 11.631, de 27 de dezembro de 2007;  Decreto
nº 6.592, de 2 de outubro de 2008, e Decreto nº 6.703, de 18 de dezembro de 2008.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção:Esfera:

5261 - Desenvolvimento e Implantação de Sistemas de Telemática Militar

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Equipamentos ou softwares destinados a simular o emprego de aeronaves e sistemas operacionais.

% de execução físicaUnidade de Medida:Sistema implantadoProduto:

Especificação do Produto

Suprir a Força Aérea Brasileira de: meios necessários para armazenar, recuperar, manipular, transitar e exibir, de forma segura, as informações sobre forças, plataformas,
armamentos, sensores, sistemas e dispositivos empregados nas operações militares; e meios necessários às ações ligadas à análise operacional do seu emprego e dos seus
equipamentos e sistemas. Ambas as finalidades visam a acelerar o tempo de resposta, à melhoria do controle e da segurança e à instituição de conceitos, concepções, métodos,
processos e procedimentos.

Descrição
Aquisição de suprimentos, softwares, equipamentos de Tecnologia de Informação (TI) e periféricos e, ainda, contratação de profissionais e/ou empresas para o treinamento, o
aperfeiçoamento de pessoal, o desenvolvimento de pesquisas, sistemas e projetos na área de telecomunicação e de informática, bem como, as normalizações e fiscalizações
necessárias aos projetos em desenvolvimento e implantação

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Baseada nas Necessidades Operacionais - NOP da Aeronáutica, relativa à Telemática Militar e nas disponibilidades orçamentárias e financeiras, a Ação será implementada pelo
Estado-Maior da Aeronáutica e Comando-Geral do Ar.

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2016Data Início: R$ 65.094.742,00Data Término:31/12/2001 100Custo Total: Total Físico:

Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 117, de 2 de setembro de 2004; Lei nº 11.653, de 07 de abril de 2008; Decreto 7.364, de 23 de novembro de 2010.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Comando da AeronáuticaUO: 52911 - Fundo Aeronáutico

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 151 - Defesa AéreaSubfunção:Esfera:

5408 - Desenvolvimento de Projetos de Sistemas Bélicos e Associados

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 60



Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Projetos desenvolvidos com conhecimento tecnológico e de engenharia adquiridos e produtos disponibilizados.

percentagemUnidade de Medida:Projeto desenvolvidoProduto:

Especificação do Produto

Desenvolver projetos na área de Tecnologia Aeroespacial e de Defesa, a fim de dotar a Força Aérea Brasileira de equipamentos específicos às suas missões e diminuir a
dependência externa brasileira em Sistemas de Alta Tecnologia ampliando, concomitantemente, a participação do Parque Industrial Nacional nestes projetos específicos.

Descrição
Execução de pesquisas básicas, pesquisas aplicadas e desenvolvimento de sistemas, subsistemas e componentes nas áreas Aeroespacial e de Defesa de interesse das Forças
Armadas e da Aeronáutica em particular.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Realizar atividades de pesquisa e desenvolvimento, especializar pessoal, definir requisitos operacionais, executar atividades de ensaios, atuar em conjunto com empresas do
Parque Industrial da área de Defesa. Os instrumentos de implementação são: Contratos e Convênios.

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2016Data Início: R$ 477.683.737,00Data Término:31/12/1999 100Custo Total: Total Físico:

Caput. Art 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97/99; Lei nº 11.653, de 07 de abril de 2008; Decreto 7.364, de 23 de novembro de 2010; Lei Complementar nº 117, de 02
de setembro de 2004.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Comando da AeronáuticaUO: 52911 - Fundo Aeronáutico

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 153 - Defesa TerrestreSubfunção:Esfera:

6499 - Intensificação da Presença das Forças Armadas nas Áreas de Fronteira

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Ação de presença física nas áreas de fronteira, representando o Estado Brasileiro e intensificando o patrulhamento e a vigilância das vias de acesso marítimas, fluviais, terrestres e
aéreas que do exterior demandam o interior do território nacional, combatendo os crimes transfronteiriços e ambientais, promovendo o desenvolvimento social e reduzindo os focos
de tensão realizada.

unidadeUnidade de Medida:Ação realizadaProduto:

Especificação do Produto

Intensificar a presença das Forças Armadas nas áreas de fronteira.

Descrição
Atuação e presença física nas áreas de fronteira, representando o Estado Brasileiro e intensificando o patrulhamento e a vigilância das vias de acesso marítimas, fluviais, terrestres e
aéreas que do exterior demandam o interior do território nacional, combatendo os crimes transfronteiriços e ambientais, promovendo o desenvolvimento social e reduzindo os focos
de tensão.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A Ação será implementada mediante destaque às Forças Singulares empregadas no cumprimento das missões.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 09 de junho de 1999; Lei Complementar nº 117, de 02 de setembro de 2004; Decreto        nº 6.223, de 04 de
outubro de 2007; Decreto nº 6.703, de 18 de dezembro de 2008 e Portaria Normativa MD nº 142, de 25 de janeiro de 2008.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Estado-Maior Conjunto das Forças ArmadasUO: 52101 - Ministério da Defesa

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção:Esfera:

6515 - Sistema de Informações Logísticas de Defesa

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Unidade Responsável: Secretaria de Pessoal, Ensino, Saúde e DesportoUO: 52101 - Ministério da Defesa
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Sistema de Informações Gerenciais de Logística de Defesa (SIGLD).

unidadeUnidade de Medida:Sistema mantidoProduto:

Especificação do Produto

Estabelecer e manter o Sistema de Informações Logísticas de Defesa (SILD), por meio do desenvolvimento, implementação e gestão do Sistema de Informações Gerenciais de
Logística de Defesa (SIGLD), em conjunto com a realização de Atividades de Integração Logística e de Tecnologia e Inovação Militar.

Descrição
Aquisição, conservação e manutenção de equipamentos e materiais relacionados à Tecnologia da Informação (TI); contratação de serviços para desenvolvimento do Sistema de
Informações Logísticas de Defesa; e qualificação técnica e doutrinária de pessoal para operar o SILD.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Os recursos da ação serão destinados à implantação e funcionamento do Sistema de Informações Gerenciais de Logística de Defesa (SIGLD), com a finalidade de promover a
interoperabilidade entre as Forças Armadas, mediante a integração dos diversos sistemas que gerenciam as suas atividades logísticas.
A implantação do SIGLD compreende a qualificação de pessoal para operar o sistema e a aquisição de equipamentos e softwares específicos ao longo das fases de viabilidade, de
definição de requisitos, de design, de execução e de testes.
Para a iniciativa de Integração Logística, compostas pelas Atividades de Reformulação da Política de Logística de Defesa e de Apoio Logístico Integrado de Defesa, os recursos
serão utilizados para o desenvolvimento de ações de coordenação, fomento, reformulação, aprimoramento e supervisão com vistas à integração de conceitos, doutrinas,
organização e procedimentos logísticos entre as Forças Armadas, assim como para a condução de ações de apoio logístico integrado, desenvolvidas a partir do mapeamento da
infraestrutura logística nacional, de interesse da defesa, e da cadeia logística de suprimentos de defesa.
Para o Sistema de Tecnologia e Inovação Militar (SisTIM), os recursos serão utilizados para a sua implementação, com a finalidade de promover: a busca de novas tecnologias
militares operacionais; a identificação de inovações e idéias inovadoras para uso em operações conjuntas; a identificação e exploração de oportunidades em exercícios operacionais
conjuntos; e a garantia da salvaguarda de informações estratégicas ou sigilosas para os assuntos tratados em rede.
Para o Sistema de Controle de Aerolevantamento (SisCAer), os recursos serão utilizados para a sua implementação, visando a controlar o aerolevantamento em território nacional.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97/99; Lei nº 10.683/03; Decreto nº 4.735/03; Decreto Nº 3.505, de 15 de Junho de 2000; Portaria Ministerial nº 349/MD,
de 19 de junho de 2002, revogada pela Portaria Normativa 1.780/2006.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 333 - EmpregabilidadeSubfunção:Esfera:

6557 - Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - Soldado Cidadão

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Jovem que presta o Serviço Militar qualificado social e profissionalmente  para facilitar o seu ingresso no mercado de trabalho, por ocasião do licenciamento por término de tempo de
serviço.

unidadeUnidade de Medida:Militar habilitadoProduto:

Especificação do Produto

Qualificar social e profissionalmente os jovens que prestam o Serviço Militar para ingresso no mercado de trabalho.

Descrição
Formação dos jovens brasileiros incorporados às fileiras das Forças Armadas, por intermédio de cursos profissionalizantes que lhes proporcionem qualificação social e profissional,
complementem sua formação cívico-cidadã  e facilitem seu ingresso no mercado de  trabalho.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

a) planejamento inicial das atividades do Projeto SOLDADO-CIDADÃO;
b) formalização das parcerias nacionais e regionais e apresentação do detalhamento do Projeto SOLDADO-CIDADÃO de cada Força Armada ao Ministério da Defesa, para
conhecimento do Comitê Gestor, contendo processo seletivo, módulos didáticos a serem desenvolvidos, delimitação de ambientes, calendário dos cursos, recursos necessários,
parcerias regionais, entre outros;
c) início das ações de qualificação social e profissional nas respectivas OM;
d) término das ações de qualificação social e profissional nas respectivas OM, até dezembro do exercício corrente;
e) término do exercício físico-financeiro, de acordo com o cronograma dos Comandos das Forças Singulares, não ultrapassando o mês de dezembro do exercício corrente; e
f) remessa do relatório físico-financeiro anual de prestação de contas, pelos três Comandos das Forças Singulares, para o Ministério da Defesa.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Estado-Maior Conjunto das Forças ArmadasUO: 52101 - Ministério da Defesa
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Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97/99.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 183 - Informação e InteligênciaSubfunção:Esfera:

6808 - Monitoramento Territorial e Ações de Inteligência

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Os relatórios de inteligência servem de apoio as operações realizadas pelos órgãos parceiros. São análises de movimentos suspeitos, cartogramas com campos de pousos
irregulares, cartogramas de áreas de exploração de mineração ilegal, cartogramas com polígonos de desmatamentos, relatórios situacionais.

unidadeUnidade de Medida:Estudo concluídoProduto:

Especificação do Produto

Desenvolver atividades de inteligência, utilizando-se a infraestrutura do SIPAM, com vistas à proteção estratégica e ambiental da região amazônica.

Descrição
Monitoramento dos movimentos aéreos, terrestres e fluviais relacionados com atividades ilícitas, identificação e localização de cultivos ilegais, assentamentos e campos de pousos
irregulares, áreas de mineração ilegal e outros, gerando informações sobre a cobertura vegetal, hidrologia, ecossistemas, uso e ocupação dos espaços.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Planejamento de operações em parceria com órgãos do Estado e da Sociedade, subsidiadas pela  análise e geração de conhecimento, que fornecem informações sobre atividades
ilícitas, estruturando-se nos subdomínios monitoramento aéreo, análise do tráfico e exploração irregular e ilegal dos recursos naturais.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto nº 4.200, de 17 de abril de 2002
Decreto nº 4.376, de 13 de setembro de 2002
Decreto nº 7.179, de 20 de maio de 2010
Portaria Interministerial nº 292, de 4 de março de 2009

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da AmazôniaUO: 52101 - Ministério da Defesa

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 183 - Informação e InteligênciaSubfunção:Esfera:

8110 - Sensoriamento Remoto

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Regiões de maior interesse para o desenvolvimento regional da Amazônia Legal que serão monitoradas periodicamente por meio da elaboração de relatórios e cartas temáticas.

km²Unidade de Medida:Área monitoradaProduto:

Especificação do Produto

Planejar, coordenar e executar missões com emprego das aeronaves, para coleta de imagens (com diversas resoluções), de sensoriamento remoto do SIPAM, com vistas à geração
de informações sobre a cobertura vegetal, a hidrologia, os ecossistemas, o uso e  ocupação dos espaços.

Descrição
Aquisição, internalização, processamento e análise das imagens e sinais dos sensores remotos, incluindo SAR (Radar da Abertura Sintética), MSS (Scanner Multiespectral), HSS
(Scanner hiperespectral), e OIS (Subsistema Óptico e Infravermelho), radares meteorológicos, e imagens satelitais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Esta ação será executada a partir da base de dados espaciais do Censipam e com a geração de produtos temáticos aplicados às necessidades das instituições públicas na
implementação de suas políticas territoriais. O monitoramento da efetividade dessas políticas será realizado pela avaliação nas modificações observadas no território com a
utilização das aeronaves do Sipam e com outros produtos de sensoriamento remoto.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da AmazôniaUO: 52101 - Ministério da Defesa
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Decreto nº 4.200, de 17 de abril de 2002.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 366 - Educação de Jovens e AdultosSubfunção:Esfera:

8425 - Apoio das Forças Armadas ao Projeto Rondon

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Estudante universitário consciente da realidade sócio-econômica nacional, engajado no esforço de reduzir carências e deficiências de regiões com baixo desenvolvimento.

unidadeUnidade de Medida:Universitário capacitadoProduto:

Especificação do Produto

Formar a mentalidade cívica e solidária do jovem brasileiro, por meio do conhecimento e de sua integração à realidade nacional.

Descrição
Participação de estudantes universitários nos processos de desenvolvimento sustentável local e de fortalecimento da cidadania. Para tanto, os estudantes são transportados às
regiões menos favorecidas, onde tomam conhecimento e contato com a realidade local, socializam seus saberes acadêmicos interagindo com a comunidade, e elaboram propostas
de soluções participativas, visando a redução das carências e  deficiências locais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Formalizar parcerias com órgãos públicos federais, estaduais e municipais, com entidades privadas e com organizações não governamentais.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei Complementar nº 97/99.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Estado-Maior Conjunto das Forças ArmadasUO: 52101 - Ministério da Defesa

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 152 - Defesa NavalSubfunção:Esfera:

8940 - Aquisição de Meios Aeronavais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Aeronave adquiridaProduto:

Especificação do Produto

Dotar a Marinha de novos meios aeronavais necessários ao seu reaparelhamento e ao cumprimento de sua missão constitucional.

Descrição
Obtenção, abrangendo os estudos prévios necessários, de aviões e helicópteros para emprego nos esquadrões da Marinha.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A Ação será implementada mediante Planos Internos que integram o Sistema do Plano Diretor da Marinha do Brasil (SPD-MB). Este é um sistema integrado de gestão que é tanto
um instrumento de apoio à tomada de decisão, quanto de planejamento estratégico, programação, execução, controle e avaliação, permitindo que as ações sejam implementadas
com eficiência e eficácia, com o propósito de atingir, com efetividade, os objetivos estabelecidos e otimizando o emprego dos recursos confiados à Marinha pela sociedade.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Comando da MarinhaUO: 52131 - Comando da Marinha
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Constituição Federal, art. 142; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999 e Lei Complementar nº 117, de 2 de setembro de 2004.

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 152 - Defesa NavalSubfunção:Esfera:

8941 - Aquisição de Embarcações de Apoio

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Embarcação adquiridaProduto:

Especificação do Produto

Dotar a Marinha do Brasil de embarcações de apoio necessárias ao desenvolvimento de suas atividades.

Descrição
Obtenção, abrangendo os estudos técnicos prévios que se fazem necessários, de lanchas, batelões, chatas, avisos e outras embarcações de pequeno porte a serem utilizadas em
apoio às atividades administrativas e operacionais da Marinha do Brasil.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A Ação será implementada mediante Planos Internos que integram o Sistema do Plano Diretor da Marinha do Brasil (SPD-MB). Este é um sistema integrado de gestão que é tanto
um instrumento de apoio à tomada de decisão, quanto de planejamento estratégico, programação, execução, controle e avaliação, permitindo que as ações sejam implementadas
com eficiência e eficácia, com o propósito de atingir, com efetividade, os objetivos estabelecidos e otimizando o emprego dos recursos confiados à Marinha pela sociedade.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Constituição Federal, art. 142; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999 e Lei Complementar nº 117, de 2 de setembro de 2004.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Comando da MarinhaUO: 52131 - Comando da Marinha

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 152 - Defesa NavalSubfunção:Esfera:

8945 - Aquisição de Meios Navais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Meios destinados ao emprego nas atividades relacionadas à missão constitucional da Marinha do Brasil.

unidadeUnidade de Medida:Meio naval adquiridoProduto:

Especificação do Produto

Dotar a Marinha de novos meios navais, necessários ao reaparelhamento e cumprimento de sua missão constitucional.

Descrição
Obtenção, abrangendo os estudos prévios que se fizerem necessários, de navios e submarinos para emprego nos grupamentos e nas forças navais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Implementar no âmbito do Comando da Marinha, seis Planos Internos (PI), obedecendo a diretrizes, normas e procedimentos constantes do Plano Diretor (PD) da Marinha. Planejar:
Definir os PIs a serem executados no ano subseqüente (Plano de Ação - PA). Tem início com a Revisão dos Planos Básicos, nos quais cada Relator, responsável pelo
gerenciamento dos PIs de determinada área de atuação (Plano Básico), estima os recursos demandados para o próximo exercício. Cabe ressaltar que, a qualquer momento, uma
necessidade recém surgida poderá resultar na criação de novo Plano Interno (PI). Essa necessidade poderá ser gerada por determinação de um Comando Superior ou por iniciativa
própria de qualquer organização militar, considerando tanto as demandas imediatas como aquelas relacionadas a uma situação futura. Como um PI decorrente desta Ação (Projeto),
ele tem caráter eventual ou temporário e a previsão dos recursos engloba o detalhamento dos custos por fases, o cronograma de execução e o cronograma de desembolso.
Implementar:  Montar o PA, isto é, a definir os PIs que receberão recursos no próximo exercício, ao longo de três reuniões do COPLAN (Conselho do Plano Diretor).  Ao término da
3a reunião, submeter a sugestão do COPLAN para o PA ao Comandante da Marinha para análise e aprovação. Tomar por base, para alocação de recursos, a PUMAR (Prioridade
Única da Marinha). A PUMAR agrupa PIs com mesmo propósito e que concorrem para o mesmo tipo de despesa (ex: despesas com pessoal, despesas com dívida e despesas
compulsórias de OCC). Executar: Descentralizar, pela Diretoria de Administração da Marinha (DAdM), a partir do PA aprovado para o exercício as dotações de créditos para
diversas Unidades Gestoras, via Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Comando da MarinhaUO: 52131 - Comando da Marinha
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Constituição Federal,art. 142; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 152 - Defesa NavalSubfunção:Esfera:

8947 - Aquisição de Meios de Fuzileiros Navais

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Equipamento adquiridoProduto:

Dotar a Marinha de novos meios de fuzileiros navais necessários ao reaparelhamento e ao cumprimento de sua missão constitucional.

Descrição
Obtenção, abrangendo os estudos prévios que se fazem necessários, de viaturas pesadas, armamentos, carros anfíbios e outros meios para emprego nos batalhões e nos
grupamentos de fuzileiros navais.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
52131 - Comando da Marinha

52931 - Fundo Naval

Constituição Federal, art. 142; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003; Decreto nº 20.923,
de 8 de janeiro de 1932.

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 05 - Defesa Nacional 152 - Defesa NavalSubfunção:Esfera:

8950 - Aquisição de Sistemas Operativos

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Sistema adquiridoProduto:

Dotar os meios navais, aeronavais, de fuzileiros navais e os órgãos operativos da Marinha do Brasil de sistemas prontos e capacitados, em níveis e condições adequadas de
operacionalidade.

Descrição
Obtenção, abrangendo os estudos técnicos prévios que se fazem necessários, de sistemas de propulsão, de armas, de detecção, de comunicações e outros empregados nos
órgãos e meios operativos.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
52131 - Comando da Marinha

Constituição Federal, art. 142; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003.
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 05 - Defesa Nacional 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

8953 - Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Militares e Civis da Marinha

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Profissionais da Marinha habilitados para o exercício de funções vinculadas à carreira militar.

unidadeUnidade de Medida:Aluno capacitadoProduto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: Comando da MarinhaUO: 52931 - Fundo Naval
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Desenvolver habilidades e competências em Oficiais da Marinha e civis para o desempenho de atividades na alta administração naval, de pesquisa, produção e desenvolvimento de
projetos e de conhecimentos de interesse militar; Preparar os Recursos Humanos para o ingresso na Academia responsável pela formação de oficiais para a Marinha; Formar,
atualizar e melhorar a qualificação de Oficiais, Praças e Civis para os diferentes cargos e funções na Marinha do Brasil, possibilitando melhor desempenho de suas atividades.

Descrição
Promoção da habilitação de profissionais para o exercício de funções de Estado-Maior, cargos de Comando, Direção, Chefia e Assessorias da alta administração militar; Realização
de cursos de pós-graduação nas diversas áreas de ensino relacionadas ao desenvolvimento de estudos, projetos e atividades de interesse militar; Realização de curso para
formação básica militar e intelectual de Recursos Humanos, com destino à Academia responsável pela formação de oficiais no âmbito da Marinha; Especialização e aperfeiçoamento
profissional dos oficiais da Marinha, por meio de promoção de cursos específicos; Realização de cursos voltados para os ensinos militar e técnico-profissional para o exercício do
oficialato nas Forças Armadas; Ensino militar e técnico-profissional para o exercício de atividades operacionais e administrativas afins; Especialização e aperfeiçoamento profissional
de praças da Marinha, por meio de promoção de cursos específicos; e Manutenção da estrutura necessária à realização das atividades afetas ao Sistema de Ensino Naval.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A Ação será implementadas mediante Planos Internos que integram o Sistema do Plano Diretor da Marinha  do Brasil (SPD-MB). Este é um sistema integrado de gestão que é tanto
um instrumento de apoio à tomada  de decisão, quanto de planejamento estratégico, programação, execução, controle e avaliação, permitindo  que as ações sejam implementadas
com eficiência e eficácia, com o propósito de atingir, com efetividade,  os objetivos estabelecidos e otimizando o emprego dos recursos confiados à Marinha pela sociedade.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Constituição Federal, art. 142; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei Complementar nº 117,
de 2 de setembro de 2004; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003; Decreto nº 20.923, de 8 de janeiro de
1932; Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003; Lei nº 6.540, de 28 de junho de 1978; e Decreto nº 83.161, de
12 de fevereiro de 1979.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 482 - Habitação UrbanaSubfunção:Esfera:

8962 - Aquisição de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Unidades Habitacionais ( imóveis residenciais ) adquiridas, por compra ou permuta, para utilização por parte dos militares e civis das Forças Armadas.

unidadeUnidade de Medida:Unidade habitacional obtidaProduto:

Especificação do Produto

Atender às necessidades habitacionais dos militares e dos servidores civis das Forças Armadas

Descrição
Aquisição, por compra ou permuta, de unidades habitacionais destinadas aos militares e servidores civis das Forças Armadas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Os recursos da ação serão utilizados para a aquisição de unidades residenciais destinadas à utilização, na forma da lei, por militares e servidores civis das Forças Armadas.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Constituição Federal, art. 142; Lei Complementar nº 97 de 09/06/1999; Lei Complementar nº 117 de 02/09/2004; Lei 6.880 de 09/12/1980; Lei nº 10.683/2003; Decreto nº 4.735 de
11/06/2003; Lei nº 4.617/1965; Lei nº 87, de 30/09/1991; Lei nº 5.651, de 11 de 1970.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Comando da MarinhaUO: 52931 - Fundo Naval

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

8965 - Capacitação Profissional Militar do Exército Brasileiro

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Aquisição de materiais e contratação de serviços com a finalidade de prestar apoio à realização dos cursos, nas modalidades de ensino presencial (EP) e/ou ensino à distância
(EAD).

unidadeUnidade de Medida:Aluno capacitadoProduto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: Departamento de Educação e Cultura do ExércitoUO: 52121 - Comando do Exército
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Capacitar os Oficiais, Sargentos e Civis da Força Terrestre para exercer os diferentes cargos e funções.

Descrição
Realização de cursos de ensino preparatório, formação, especialização e extensão, aperfeiçoamento, altos estudos militares, política, estratégia e alta administração, para
preenchimento dos quadros de Oficiais, de cursos de formação, especialização e extensão, e aperfeiçoamento, para preenchimento dos quadros de sargentos, e de cursos de
formação, especialização e extensão de Civis das Forças Armadas. Desenvolvimento de atividades no campo do estudo e da pesquisa de interesse do Exército. Aquisição de bens e
contratação de serviços para atender às necessidades de funcionamento da ação, tais como: capacitação técnica de pessoal, adequação à legislação ambiental vigente, publicação
de material para instrução, diárias e passagens, manutenção de laboratórios e outros (instalações, equipamentos e materiais), material de informática, de expediente e de escritório.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

As ações serão conduzidas pelo Departamento de Educação e Cultura do Exército, por meio de repasses necessários para: a aquisição de materiais de consumo e permanentes, a
contratação dos serviços para realização dos cursos de capacitação e pesquisas previstos, bem como as atividades de execução da ação.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Caput do Art. 142 da Constituição Federal de 1988; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei Complementar nº 117, de 02 de setembro de 2004; Lei nº 10.683, de 28 de
maio de 2003; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003 e Decreto nº 6.703, de 18 de dezembro de 2008 - Estratégia Nacional da Defesa; Lei nº 9.786, de 8 de fevereiro de 1999 e
Decreto nº 3.182, de 23 de Setembro de 1999.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 153 - Defesa TerrestreSubfunção:Esfera:

8966 - Logística de Subsistência, Veterinária e Agrícola

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Organização Militar apoiada com gêneros de alimentação humana e animal, bens e serviços de apoio.

unidadeUnidade de Medida:Organização militar apoiadaProduto:

Especificação do Produto

Prover a alimentação de animais, bem como assistência veterinária e agrícola e a manutenção do sistema de subsistência.

Descrição
Manutenção das instalações (laboratórios, depósitos, câmaras frigoríficas e outros) destinadas à estocagem, ao preparo e ao fornecimento de alimentação diária ao pessoal e
animais.  Aquisição de materiais e equipamentos e contratação de serviços para o suprimento de itens de material de veterinária, de coudelaria, agrícola e de controle de zoonoses.
Produção, aquisição, manutenção, estoque e distribuição de rações e forragens para atender às necessidades das Organizações Militares do Exército Brasileiro. Produção e
recompletamento dos efetivos de animais. Produção, aquisição e distribuição de material de ferrageamento, de contenção e treinamento de cães, imunobiológicos, insumos e
equipamentos para análise laboratorial (Laboratório de Inspeção de Alimentos e Bromatologia - LIAB);  Aquisição, manutenção e distribuição de materiais e equipamentos agrícolas.
Pesquisa e desenvolvimento de projetos relativos à alimentação de pessoal e de animais. Atendimento das necessidades do funcionamento da ação, tais como: necessidades de
transporte dos diversos itens envolvidos, incluindo a aquisição e manutenção dos meios de transportes especiais utilizados; administração de importações; capacitação de pessoal;
adequação à legislação ambiental vigente, publicação de manuais, acompanhamento de contratos (passagens, hospedagem, alimentação e diárias); aquisição de meios de apoio
para o gerenciamento das atividades como (material de informática, material de escritório, material de expediente, publicações diversas, fontes de consulta, livros, revistas,
periódicos entre outros).

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

- Repassar às organizações responsáveis os recursos para a aquisição insumos, materiais e serviços necessários às ações de manutenção e suprimento de pessoal, animais,
material de veterinária e agrícola.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003; Portaria nº
38 - Estado-Maior do Exército, de 16 de dezembro de 1999.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Comando LogísticoUO: 52121 - Comando do Exército

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 153 - Defesa TerrestreSubfunção:Esfera:

8967 - Logística de Material de Intendência

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Organização militar atendidaProduto:

Unidade Responsável: Comando LogísticoUO: 52121 - Comando do Exército
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Capacetes, cantis, coletes, barracas, paraquedas, equipamentos para o preparo de alimentação em campanha, entre outros, para o adestramento e emprego da Força Terrestre

Especificação do Produto

Suprir o soldado brasileiro de fardamento, equipamento individual, equipamento e material de estacionamento e outros itens de Intendência previstos em legislação, visando a
equipar adequadamente a tropa para o estado de prontidão.

Descrição
Aquisição de itens de fardamento e componentes. Aquisição, produção, estocagem, distribuição e manutenção de materiais e equipamentos de Intendência, bem como a
contratação de serviços, para suprir as Unidades Militares com o material de Intendência: equipamentos, material de campanha e demais materiais de emprego militar da tropa,
necessários ao estado de prontidão da Força Terrestre. Aquisição de produtos acabados e de recuperação, tanto de consumo como permanente, tais como: tornos, máquinas para
carpintaria, capotaria, entre outras; equipamentos diversos e seus acessórios; máquinas e equipamentos para o romaneio de cargas; aparelhos de uso industrial e seus acessórios;
jogos de ferramentas, conjuntos, equipamentos de controle de qualidade e seus acessórios, bem como a contratação de serviços dessa natureza. Aquisição de bens e contratação
de serviços para atender às necessidades de funcionamento da ação, tais como: treinamento do pessoal para manutenção, administração de importação (armazenagem, taxas,
seguros, etc.), transporte e acondicionamento de cargas, adequação à legislação ambiental vigente, publicação de manuais, diárias e passagens, manutenção de depósitos,
laboratórios e outros (instalações, equipamentos e materiais), material de informática, de expediente e de escritório.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

As ações serão conduzidas pelo Comando do Exército por meio da sua infraestrutura de apoio logístico por intermédio de aquisições diretas no Brasil ou no Exterior,
desenvolvimento de protótipos pelo sistema de Ciência e Tecnologia do Exército, produção eventual pelos arsenais de guerra.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0056 - Colégio Militar de Salvador - BA.

Caput do Art. 142 da Constituição Federal de 1988; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei Complementar nº 117, de 02 de setembro de 2004; Lei nº 10.683, de 28 de
maio de 2003; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003 e Decreto nº 6.703, de 18 de dezembro de 2008 - Estratégia Nacional da Defesa.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 153 - Defesa TerrestreSubfunção:Esfera:

8968 - Logística de Material e Equipamento Militar

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Organização Militar atendida em manutenção de viaturas, armamentos e demais materiais de emprego militar; bens e serviços de apoio à ação logística.

unidadeUnidade de Medida:Organização militar atendidaProduto:

Especificação do Produto

Manter as viaturas operacionais e de apoio, armamentos e sistemas de armas, bem como os demais materiais de emprego militar em adequadas condições visando assegurar o
estado de prontidão do Exército Brasileiro.

Descrição
Aquisição de itens completos de suprimento de material, de peças de reposição, matérias-primas, componentes, maquinário industrial e ferramental, bem como, contratação de
serviços necessários à manutenção de viaturas operacionais e de apoio, reboques, embarcações, armamentos e sistemas de armas, alvos e instrumentos de observação, direção e
controle de tiro, munição de uso corrente, entre outros materiais de emprego militar. Aquisição de bens e contratação de serviços para atender às necessidades de funcionamento
da ação, tais como: manutenção e adequação da infraestrutura operacional de manutenção; adequação e recuperação dos sistemas de saneamento e proteção ambiental das
garagens e oficinas de manutenção; estocagem, distribuição e conservação de materiais; transporte, mobilização e acondicionamento de cargas; treinamento do pessoal para
manutenção, administração de importação (armazenagem, taxas, seguros, etc.), adequação à legislação ambiental vigente, publicação de manuais, despesas de acompanhamento
de contratos (passagens, hospedagem, alimentação e diárias); manutenção de laboratórios e outros (instalações, equipamentos e materiais); aquisição de meios de apoio para o
gerenciamento das atividades como: material de informática, material de escritório, material de expediente, publicações diversas, etc.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

As ações serão conduzidas pelo Comando Logístico, por meio de repasses aos Órgãos Provedores e Organizações Militares pelas atividades de aquisição dos materiais e
contratação de serviços necessários às ações de logística associada à manutenção de materiais de emprego militar.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Caput do Art. 142 da Constituição Federal de 1988; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei Complementar nº 117, de 02 de setembro de 2004; Lei nº 10.683, de 28 de
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Comando LogísticoUO: 52121 - Comando do Exército
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maio de 2003; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003 e Decreto nº 6.703, de 18 de dezembro de 2008 - Estratégia Nacional da Defesa

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 151 - Defesa AéreaSubfunção:Esfera:

8969 - Aquisição de Aeronaves

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Aeronaves com características militares para atender às necessidades da Aeronáutica relacionadas a transporte, defesa aérea, busca e salvamento, treinamento primário e
avançado, entre outros.

unidadeUnidade de Medida:Aeronave militar adquiridaProduto:

Especificação do Produto

Recuperar a capacidade operacional da Força Aérea Brasileira mediante renovação, atualização tecnológica e ampliação da frota, visando a garantir os níveis indispensáveis de
prontidão operacional e segurança das atividades aéreas.

Descrição
Aquisição de aeronaves e da logística associada.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Baseada em projetos de desenvolvimento executado no âmbito do Comando da Aeronáutica ou contratado, no todo ou em parte. Pode, ainda, basear-se na aquisição de aeronave
já disponível no mercado.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei Complementar nº 117, de 2 de setembro de 2004; Lei nº 11.653, de 07 de abril de 2008;
Decreto 6.703, de 18 de dezembro de 2008; Decreto nº 7.364, de 23 de novembro de 2010.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Comando da AeronáuticaUO: 52111 - Comando da Aeronáutica

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 151 - Defesa AéreaSubfunção:Esfera:

8970 - Aquisição de Veículos de Superfície

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Veículos de superfície destinados, entre outros, ao transporte logístico e de pessoal, desinterdição e

unidadeUnidade de Medida:Veículo adquiridoProduto:

Especificação do Produto

Suprir a Força Aérea Brasileira dos meios de transporte de superfície necessários ao exercício da atividade militar.

Descrição
Aquisição de viaturas para atendimento às diversas atividades e organizações militares.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Baseada na política específica da Aeronáutica relativa à Aquisição de Veículos de Superfície e nas  disponibilidades orçamentárias e financeiras, a Ação será implementada pela
Diretoria de Engenharia da  Aeronáutica.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei Complementar nº 117, de 2 de setembro de 2004; Lei nº 11.653, de 07 de abril de 2008;
Decreto 7.364, de 23 de novembro de 2010.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Comando da AeronáuticaUO: 52911 - Fundo Aeronáutico

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 151 - Defesa AéreaSubfunção:Esfera:

8973 - Manutenção e Suprimento de Fardamento e Material de Intendência

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade
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unidadeUnidade de Medida:Organização militar mantidaProduto:

Prover as Unidades Militares com materiais, serviços, equipamentos e logística associada à área de Intendência, bem como todo o fardamento previsto em legislação (uniformes,
equipamento individual, roupa brança e roupa de cama), visando uniformizar a tropa e padronizar o seu uso.

Descrição
Aquisição, confecção, estocagem, distribuição, conservação e manutenção de equipamentos e materiais, bem como contratação de serviços, para suprir as Unidades Militares com
o material de Intendência e fardamento necessários ao seu funcionamento.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
52111 - Comando da Aeronáutica

52911 - Fundo Aeronáutico

Caput, art 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 09 de junho de 1999;Lei nº 11.653, de 07 de abril de 2008; Lei nº 6.880, de 09 de dezembro de 1980; e;  Decreto
7.364, de 23 de novembro de 2010 e Lei Complementar nº 117, de 02 de setembro de 2004.

Base Legal da Ação

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

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 153 - Defesa TerrestreSubfunção:Esfera:

8981 - Aquisição de Meios Terrestres

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Viaturas operacionais e da frota de veículos, bem como material de suporte.

unidadeUnidade de Medida:Meio terrestre adquiridoProduto:

Especificação do Produto

Dotar as organizações militares do Exército Brasileiro de uma frota de viaturas operacionais mecanizadas e de apoio, exceto blindados, com a finalidade de assegurar a sua
capacidade de pronto emprego por intermédio do suporte de meios de defesa essenciais ao adestramento e emprego da tropa, atendimento a calamidades e demais missões
constitucionais.

Descrição
Aquisição e modernização de viaturas operacionais e da frota de veículos - viaturas de transporte: de carga em geral, de pessoal, de animais, guincho, ambulância, para rádio, para
canhão anticarro, de munição, de embarcações, de suprimento, de água, de combustíveis, motocicleta operacional, cavalo-mecânico, de representação, reboque para cisterna de
água e gerador de energia, entre outras. Aquisição de itens completos de suprimento, de peças de reposição, de insumos, de ferramental e contratação de serviços necessários à
recuperação das viaturas. Aquisição e contratação de serviços para atendimento às demais despesas para o apoio à implementação da ação, tais como: administração de
importação (armazenagem, taxas, seguros, etc.), transporte, acondicionamento de materiais, adequação à legislação ambiental vigente, publicação de manuais, material de
informática, de expediente e de escritório.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

As ações serão conduzidas pelo Comando do Exército por meio da sua infraestrutura de apoio logístico por intermédio de aquisições diretas no Brasil ou no Exterior,
desenvolvimento de protótipos pelo sistema de Ciência e Tecnologia do Exército.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Caput do Art. 142 da Constituição Federal de 1988; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei Complementar nº 117, de 02 de setembro de 2004; Lei nº 10.683, de 28 de
maio de 2003; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003 e Decreto nº 6.703, de 18 de dezembro de 2008 - Estratégia Nacional da Defesa. MP nº290, de 12 de abril de 2006.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Estado-Maior do ExércitoUO: 52121 - Comando do Exército
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