
Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
2107 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Cultura

Número de Ações 80

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

0821 - Contribuição ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Conceder subvenção anual ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, associação civil sem fins lucrativos com sede no Rio de Janeiro, conforme Leis nº 720, de 28 de maio de
1949; 2.956, de 17 de novembro de 1956, e 7.651, de 3 de fevereiro de 1988, para operacionalização de suas atividades finalísticas.

Descrição
Pagamento de cota contributiva anual, para publicação de livros e revistas, montagem e realização de cursos e exposições, aquisição de documentos e outros bens de valor
histórico, aquisição e locação de equipamentos ou instrumentos necessários ao cumprimento dos objetivos estatutários da Instituição.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Pagamento anual de cota contributiva à organização interessada.

Localizador (es)
0001 - Nacional

arts. 215 e 216, Constituição Federal, Lei nº 7.651/1988.
Base Legal da Ação

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

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

09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do art. 8º da
Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.

Descrição
Pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do artigo 8º da Lei nº
10.887, de 18 de junho de 2004.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

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

42101 - Ministério da Cultura

42201 - Fundação Casa de Rui Barbosa

42202 - Fundação Biblioteca Nacional - BN

42204 - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
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42205 - Fundação Nacional de Artes

42206 - Agência Nacional do Cinema

42207 - Instituto Brasileiro de Museus

Lei nº 10.887, de 18 de junho 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 13 - Cultura 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSubfunção:Esfera:

12JK - Restauração e Modernização do Palácio Gustavo Capanema

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Edíficio com estrutura física adequada, com vistas à possibilitar melhor desenvolvimento das atividades e funções dos órgãos do governo federal com instalações no referido Palácio.

% de execução físicaUnidade de Medida:Palácio restauradoProduto:

Especificação do Produto

Restaurar o Edifício Gustavo Capanema, localizado no Rio de Janeiro/RJ, considerado marco da arquitetura moderna brasileira, com vistas a perpetuar suas características físicas,
históricas e culturais para as gerações presentes e futuras da sociedade brasileira. Também irá proporcionar uma estrutura física adequada, com vistas à possibilitar melhor
desenvolvimento das atividades e funções dos órgãos do governo federal  com instalações no referido Palácio, tais como: Fundação Nacional de Artes – FUNARTE/ MinC, do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN/MinC, do Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM/MinC e do Ministério da Educação. Encontra-se em fase de instalação
o Centro Regional de Formação para Gestão do Patrimônio, estabelecido em parceria com a UNESCO.

Descrição
Elaboração de projetos de restauração e modernização da estrutura física do Edifício Capanema, localizado no Rio de Janeiro, execução de obras civis e  aquisição de
equipamentos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A ação será executada diretamente mediante licitações públicas, contratação de serviços especializados, de terceiros e de consultoria dentre outros, necessários a elaboração dos
projetos de restauro e executivos e realização dos serviços e obras prestados.

Localizador (es)
0103 - No Município do Rio de Janeiro - RJ

31/12/2014Data Início: R$ 30.000.000,00Data Término:01/01/2011 100Custo Total: Total Físico:

Constituição Federal, arts. 215 e 216; Decreto Lei nº 25 de 30/11/1937; Decreto nº 80.978, de 1977.
Base Legal da Ação

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

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

13E3 - Implantação de Prédio Anexo para Guarda de Acervo da Fundação Casa de Rui Barbosa

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Area de preservação edificada e dotada das condições laborais e de infra-estrutura necessárias ao crescimento das atividades da Fundação Casa de Rui Barbosa, garantindo o
padrão de qualidade dos serviços desenvolvidos e prestados à sociedade brasileira.

unidadeUnidade de Medida:Instalação ampliadaProduto:

Especificação do Produto

Ampliar as instalações da Fundação Casa de Rui Barbosa para que esta possa continuar cumprindo sua missão institucional, razão de sua existência, conforme Lei nº 4.943, de 6
de abril de 1966. Atualmente a FCRB atingiu seu limite de capacidade de armazenamento de acervos, forçando a Instituição a buscar soluções para melhoria das condições laborais
e de infra-estrutura e assegurar meios para o crescimento de suas atividades e ampliação dos seus acervos, garantindo o padrão de qualidade dos serviços desenvolvidos e
prestados à sociedade brasileira.

Descrição
Aquisição de dois imóveis, em terrenos contíguos à Fundação Casa de Rui Barbosa; Contratação de serviços para elaboração de projeto arquitetônico (anteprojeto, projeto executivo
e projetos complementares) de bloco complementar da sede da Fundação Casa de Rui Barbosa, em área contígua à entrada pela rua Assunção; contratação será efetivada
mediante licitação, segundo a modalidade técnica e preço, de acordo com termo de referência elaborado pelo Núcleo de Preservação Arquitetônica, sob a coordenação do

Finalidade

Unidade Responsável: Fundação Casa de Rui BarbosaUO: 42201 - Fundação Casa de Rui Barbosa
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Centro de Memória e Informação da FCRB; Construção de edificação com 5 pavimentos, resultando em uma área construída total de 2.640 m²  (incluindo a conexão com a sede
atual); aquisição de equipamentos e mobiliário para o atendimento das necessidades técnicas da edificação; e sistematização de informações e aplicação de parâmetros de controle
de temperatura e umidade em clima tropical, sustentabilidade e gerenciamento de risco em edifício voltado para a preservação de bens culturais integrados; ou seja, o
desenvolvimento de ações referentes à concepção da edificação, estudos prévios e sua construção, atendendo às necessidades específicas para a instalação adequada do acervo
da Instituição. Na sua realização, o projeto executivo da construção do novo prédio deverá considerar as orientações e exigências do Iphan e as normas e orientações técnicas para
prédios voltados para a guarda de acervos como arquivos, bibliotecas e museus.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A ação será executada diretamente mediante licitações públicas, contratação de serviços especializados, de terceiros e de consultoria dentre outros, necessários a elaboração de
projeto arquitetônico (anteprojeto, projeto executivo e projetos complementares) e realização dos serviços e obras prestados.

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

31/12/2014Data Início: R$ 10.345.410,00Data Término:01/01/2012 1Custo Total: Total Físico:

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

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

1O56 - Construção do Edifício-Sede do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Execução dos serviços técnico-profissionais e licenciamento; e a obra civil completa.

% de execução físicaUnidade de Medida:Sede construídaProduto:

Especificação do Produto

Proporcionar  uma estrutura física adequada ao funcionamento da sede nacional do IPHAN , possibiltando melhor desenvolvimento das suas atividades e funções,  técnica e
administrativa,  voltadas à direção e coordenação de unidades operacionais em todo o território brasileiro, à fiscalização do patrimônio cultural e ao desenvolvimento de atividades
próprias de produção de conhecimento e meios operacionais,dentre outros.  Atualmente o órgão  está instalado em parte de edifício comercial, pagando aluguel e outras despesas
condominiais de manutenção e conservação, em condições precárias de exercício das atividades.

Descrição
Os recursos serão destinados a investimentos para cumprir todas as etapas necessárias à construção definitiva do edifício que abrigará a  sede nacional do IPHAN, em Brasília.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

De modo direto, ações de iniciativa da própria Unidade, contratação de serviços de terceiros e por meio de processos licitatórios.

Localizador (es)
0053 - No Distrito Federal

19/12/2015Data Início: R$ 15.050.000,00Data Término:31/01/2010 100Custo Total: Total Físico:

Arts. 215 e 216 da Constituição; Decreto-Lei nº 25, de 1937.
Base Legal da Ação

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

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

2000 - Administração da Unidade

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

Unidade de Medida:Produto:
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Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dos orçamentos da União, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em
programas ou ações finalísticas.

Descrição
A atividade padronizada ´´Administração da Unidade´´ substitui as antigas atividades 2000 - Manutenção de Serviços Administrativos, 2001 - Manutenção de Serviços de
Transportes e 2002 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis.
Nesse sentido se constitui na agregação de despesas de natureza administrativa que não puderem ser apropriadas em ações finalísticas, nem a um programa finalístico.  Essas
despesas, quando claramente associadas a determinada ação finalística, devem ser apropriadas nesta ação; quando não puderem ser apropriadas a uma ação finalística, mas
puderem ser apropriadas a um programa finalístico, devem ser apropriadas na ação Gestão e Administração do Programa (GAP, 2272); quando não puderem ser apropriadas nem a
um programa nem a uma ação finalística, devem ser apropriadas na ação Administração da Unidade (2000).
Essas despesas compreendem: serviços administrativos; pessoal ativo; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos da União; manutenção e conservação
de imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da União; tecnologia da informação, sob a ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços
técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que
têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas etc; produção e
edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração da unidade.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

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

42201 - Fundação Casa de Rui Barbosa

42204 - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

42205 - Fundação Nacional de Artes

42207 - Instituto Brasileiro de Museus

42206 - Agência Nacional do Cinema

42203 - Fundação Cultural Palmares

42202 - Fundação Biblioteca Nacional - BN

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).

20 - Orçamento da Seguridade Social 13 - Cultura 301 - Atenção BásicaSubfunção:Esfera:

2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Pessoa beneficiadaProduto:

Proporcionar aos servidores, empregados, seus dependentes e pensionistas, em caráter suplementar, condições para manutenção da saúde física e mental, exclusive pessoal
contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993).

Descrição
Concessão, em caráter suplementar, do benefício de assistência médico-hospitalar e odontológica aos servidores e empregados, ativos e inativos, dependentes e pensionistas,
exclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993). A concessão do benefício é exclusiva para a contratação de serviços médicos-
hospitalares e odontológicos sob a forma de contrato ou convênio, serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade ou auxílio de caráter indenizatório, por meio de
ressarcimento.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

0033 - No Estado do Rio de Janeiro
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Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
42206 - Agência Nacional do Cinema

42203 - Fundação Cultural Palmares

42201 - Fundação Casa de Rui Barbosa

42202 - Fundação Biblioteca Nacional - BN

42204 - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

42205 - Fundação Nacional de Artes

42207 - Instituto Brasileiro de Museus

42101 - Ministério da Cultura

art. 230, Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (Geral); Decreto 6.856, de 25 de maio de 2009 (Executivo) e demais legislações específicas.
Base Legal da Ação

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

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 365 - Educação InfantilSubfunção:Esfera:

2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Criança atendidaProduto:

Oferecer aos servidores e empregados públicos federais,  inclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993), durante a jornada de
trabalho, condições adequadas de atendimento aos seus dependentes em idade pré-escolar.

Descrição
Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago diretamente no contra-cheque, a partir de requerimento, aos servidores e empregados públicos federais, inclusive pessoal
contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993), que tenham filhos em idade pré-escolar.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
42206 - Agência Nacional do Cinema

42203 - Fundação Cultural Palmares

42101 - Ministério da Cultura

42201 - Fundação Casa de Rui Barbosa

42202 - Fundação Biblioteca Nacional - BN

42204 - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

42205 - Fundação Nacional de Artes

42207 - Instituto Brasileiro de Museus

Inciso IV, do art. 54 da Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990; art. 3º do Decreto nº 977, de 10 de novembro de 1993 e demais legislações específicas.
Base Legal da Ação

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

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 331 - Proteção e Benefícios ao TrabalhadorSubfunção:Esfera:

2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Servidor beneficiadoProduto:
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Propiciar o pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo
municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos federais, inclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de
dezembro de 1993), nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa.

Descrição
Pagamento de auxilio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal,
intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos federais, inclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de
1993), nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa. A concessão do benefício por intermédio desta ação não é extensiva a estagiários, cuja
despesa deverá correr à conta das dotações pelas quais correm o custeio das respectivas bolsas de estágio.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
42206 - Agência Nacional do Cinema

42101 - Ministério da Cultura

42201 - Fundação Casa de Rui Barbosa

42204 - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

42207 - Instituto Brasileiro de Museus

42203 - Fundação Cultural Palmares

42202 - Fundação Biblioteca Nacional - BN

42205 - Fundação Nacional de Artes

Medida Provisória nº 2.165-36, de 23 de agosto de 2001; Decreto 2.880, de 15 de dezembro de 1998; Decreto 95.247, de 17 de novembro de 1987 e demais legislações específicas.
Base Legal da Ação

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

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 306 - Alimentação e NutriçãoSubfunção:Esfera:

2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Servidor beneficiadoProduto:

Proporcionar aos servidores e empregados públicos federais, inclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993), o auxílio-alimentação,
sob forma de pecúnia, pago na proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos do órgão ou entidade de lotação ou exercício do servidor ou empregado ou por meio de
manutenção de refeitório.

Descrição
Concessão em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia do auxílio-alimentação aos servidores e empregados públicos federais, ativos,  inclusive pessoal contratado por tempo
determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993) ou por meio de manutenção de refeitório.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

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

42201 - Fundação Casa de Rui Barbosa

42202 - Fundação Biblioteca Nacional - BN
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42204 - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

42205 - Fundação Nacional de Artes

42207 - Instituto Brasileiro de Museus

42206 - Agência Nacional do Cinema

42101 - Ministério da Cultura

Lei 9.527, de 10 de dezembro de 1997, Lei 8.460, de 17 de setembro de 1992 e Decreto 3.887, de 16 de agosto de 2001.
Base Legal da Ação

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

20 - Orçamento da Seguridade Social 13 - Cultura 301 - Atenção BásicaSubfunção:Esfera:

20CW - Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Servidor beneficiadoProduto:

Proporcionar aos servidores e empregados públicos federais, ativos, condições para a manutenção da saúde física e mental, em função dos riscos existentes no ambiente de
trabalho e de doenças ocupacionais ou profissionais.

Descrição
Realização de exames médicos periódicos dos servidores e empregados públicos federais, ativos, mediante a contratação de serviços terceirizados, bem como pela aquisição de
insumos, reagentes e outros materiais necessários, nos casos em que os referidos exames sejam realizados pelo próprio órgão.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

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

42202 - Fundação Biblioteca Nacional - BN

42203 - Fundação Cultural Palmares

42204 - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

42206 - Agência Nacional do Cinema

42207 - Instituto Brasileiro de Museus

42101 - Ministério da Cultura

42205 - Fundação Nacional de Artes

Decreto nº 6.856, de 25 de maio de 2009.
Base Legal da Ação

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

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

20TP - Pagamento de Pessoal Ativo da União

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Garantir o pagamento de espécies remuneratórias devido aos servidores e empregados ativos civis da União.

Descrição
Pagamento de espécies remuneratórias devido aos servidores e empregados ativos civis da União.

Finalidade

Unidade Responsável:UO: 42101 - Ministério da Cultura
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Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Pagamento, via sistemas informatizados, de espécies remuneratórias aos servidores e empregados ativos civis da União.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

Lei nº 8.112, de 11/12/1990 e CLT
Base Legal da Ação

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

4481 - Coordenação e Manutenção dos Mecanismos de Incentivo à Cultura previstos na Lei nº 8.313 - PRONAC

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Pareceres no âmbito da análise de Projetos Culturais apresentados para benefício de incentivo fiscal emitidos por pareceristas do Banco de Pareceristas do Ministério da Cultura,
gerenciados pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura. Bem, como as demais ações de manutenção dos mecanismos de apoio ao PRONAC.

unidadeUnidade de Medida:Parecer emitidoProduto:

Especificação do Produto

Coordenar e manter o Programa Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC, com o objetivo de captar e destinar recursos para projetos culturais compatíveis com as finalidades  do
programa.

Descrição
Pagamento de despesas oriundas da coordenação e da manutenção das atividades que dão suporte ao desenvolvimento das ações finalísticas do PRONAC; elaboração de
pareceres para avaliação dos projetos de captação de recursos apresentados; emissão de passagens e diárias aos membros da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura CNIC;
compra de material de expediente e permanente; pagamento de estagiários; pagamento de publicações no Diário Oficial da União de relação de projetos aprovados para a captação
de recursos por meio de incentivos fiscais, dentre outros.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Contratar serviços de terceiros mediante processo licitatório, para execução das despesas oriundas do desenvolvimento das atividades relativas ao Programa Nacional de Apoio a
Cultura - PRONAC (pareceres para avaliação dos projetos de captação de recursos apresentados, passagens e diárias ao membros do Conselho Nacional de Incentivo à Cultura -
CNIC, material de expediente e permanente, pagamento de estagiários, dentre outros.).

Localizador (es)
0001 - Nacional

Art. 216, da Constituição Federal; Lei nº 8.313, de 23/12/91.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Fomento e Incentivo à CulturaUO: 42902 - Fundo Nacional de Cultura

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

4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Servidor capacitadoProduto:

Promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade
e do crescimento profissional.

Descrição
Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, tais como custeio dos eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para
capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal.

Finalidade
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Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
42206 - Agência Nacional do Cinema

42203 - Fundação Cultural Palmares

42201 - Fundação Casa de Rui Barbosa

42202 - Fundação Biblioteca Nacional - BN

42204 - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

42205 - Fundação Nacional de Artes

42101 - Ministério da Cultura

Decreto nº 5.979/2006.
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 13 - Cultura 131 - Comunicação SocialSubfunção:Esfera:

4641 - Publicidade de Utilidade Pública

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

Unidade de Medida:Produto:

Propiciar o atendimento ao princípio constitucional da publicidade, mediante ações que visam informar, esclarecer, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população ou segmento
da população para adotar comportamentos que lhe tragam benefícios sociais, com o fim de melhorar a sua qualidade de vida.

Descrição
A ação se desenvolverá por meio de divulgação de conteúdos vinculados a objetivos sociais de interesse público, que assuma caráter educativo, informativo, de mobilização ou de
orientação social, ou ainda que contenha uma orientação à população que a habilite ao usufruto de bens ou serviços públicos e que expresse, com objetividade e clareza, mediante
a utilização de linguagem de fácil entendimento para o cidadão.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

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

42206 - Agência Nacional do Cinema

Base Legal da Ação

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

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

86AV - Gestão e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis de Valor Artístico, Histórico e Cultural da Extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Prover  os meios operacionais de gestão dos acervos e bens isolados; apoiar a inventariança da RFFSA visando  cumprimento da  lei; baixar normas complementares que definam
critérios e meios de identificar e preservar os bens do patrimônio cultural ferroviário; e promover inspeções qualitativas com vistas às transferências de domínio dos bens

unidadeUnidade de Medida:Patrimônio preservadoProduto:

Especificação do Produto

Receber e administrar os bens relacionados, preservando o patrimônio ferroviário e difundindo a sua memória, realizando a coordenação e a gestão de atividades de identificação e
seleção de bens móveis e imóveis da RFFSA, extinta, para incorporação de domínio e para conservação e administração direta ou indireta, por intermédio das unidades
descentralizadas, tendo em vista que a Lei que extingue a Rede Ferroviária SA - RFFSA (Lei 11.483/07), dispõe sobre a destinação qualificada dos bens móveis e imóveis não
operacionais e operacionais que importem à memória cultural, passando a constituir acervos sob guarda, administração e uso do Iphan, desde que haja manifestação de interesse
do Instituto.

Descrição

Finalidade

Unidade Responsável: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico NacionalUO: 42204 - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
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1. Organizar na Sede e nas Unidades Descentralizadas os meios operacionais de gestão dos acervos e bens isolados;2. Apoiar a Inventariança da RFFSA e os Ministérios do
Planejamento e dos Transportes, com vistas ao pleno cumprimento das destinações e demais providências previstas em lei.3. Baixar normas complementares que definam critérios
e meios de identificar e preservar os bens do patrimônio cultural ferroviário;4. Promover inspeções qualitativas com vistas às transferências de domínio dos bens;5. Aplicar os
recursos disponibilizados pela União para os efeitos da Lei.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A ação será executada diretamente (utilizando-se de recursos humanos e materiais existentes na própria instituição) mediante licitações públicas, contratação de serviços
especializados, de terceiros e de consultoria, assim como por meio de convênios a serem realizados com instituições de ensino, pesquisa, entidades governamentais, dentre outros,
necessários a elaboração dos projetos de preservação, conservação, manutenção e realização dos serviços relativos ao patrimônio cultural da Extinta Rede Ferroviária Federal S.A.
- RFFSA.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto Lei nº 25 de 30/11/1937;Lei nº 11.483 de 31/05/2007
Base Legal da Ação

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

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

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

Unidade de Medida:Produto:

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

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

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

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

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).
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