
Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
2119 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia

Número de Ações 76

10 - Orçamento Fiscal 25 - Energia 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

00JK - Contribuição à Fundação Nacional da Qualidade - FNQ (MME/ANEEL)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Manter um diálogo, de caráter proativo, com os públicos Institucionais da ANEEL, com vistas ao compartilhamento de experiências, estabelecimento de parcerias, esclarecimentos e
atualização de informações, e identificação de modelos de sucesso a serem aplicados nas atividades da Agência, contribuindo para a solução de problemas e o aperfeiçoamento
dos processos organizacionais.

Descrição
Consiste na realização de reuniões, participação em seminários, intercâmbio de informações etc.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Pagamento de anuidade ao organismo.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 12.465, de 12/08/2011, publicada no DOU de 15/08/2011, art. 12, inciso XX. Decreto nº 2.335, de 06/10/1997 – Anexo I – Art. 4.º: “À ANEEL compete: ... Inciso XXIV –
promover intercâmbio com entidades nacionais e internacionais.”

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Superintendência de Planejamento da GestãoUO: 32266 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

10 - Orçamento Fiscal 25 - Energia 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

00JL - Contribuição à Associação Brasileira de Agências Reguladoras - ABAR (MME/ANEEL)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Manter um diálogo, de caráter proativo, com os públicos Institucionais da ANEEL, com vistas ao compartilhamento de experiências, estabelecimento de parcerias, esclarecimentos e
atualização de informações, e identificação de modelos de sucesso a serem aplicados nas atividades da Agência, contribuindo para a solução de problemas e o aperfeiçoamento
dos processos organizacionais.

Descrição
Consiste na realização de reuniões, participação em seminários, intercâmbio de informações.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Pagamento de anuidade ao organismo

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 12.465, de 12/08/2011, publicada no DOU de 15/08/2011, art. 12, inciso XX.
Decreto nº 2.335, de 06/10/1997 – Anexo I – Art. 4.º: “À ANEEL compete: ...
Inciso XXIV – promover intercâmbio com entidades nacionais e internacionais.”

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Superintendência de Relações InstitucionaisUO: 32266 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
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10 - Orçamento Fiscal 25 - Energia 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

00JM - Contribuição ao Instituto dos Auditores Internos do Brasil - IIA Brasil (Audibra) (MME/ANEEL)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Desenvolver e aperfeiçoar os conhecimentos técnicos dos profissionais da Auditoria Interna da Agência, com vistas ao aprimoramento da qualidade aos trabalhos desenvolvidos.
Promover a cultura ética entre os profissionais e obter certificações relacionadas às atividades de auditoria.

Descrição
A filiação ao Organismo viabiliza a participação em congressos de Auditoria Interna, seminários, cursos de preparação para exames de certificação e de auditoria, etc.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Pagamento de anuidade ao organismo.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 12.465, de 12/08/2011, publicada no DOU de 15/08/2011, art. 12, inciso XX.
Decreto nº 2.335, de 06/10/1997 – Anexo I – Art. 4.º: “À ANEEL compete: ...
Inciso XXIV – promover intercâmbio com entidades nacionais e internacionais.”
Portaria MME nº 349, de 28/11/1997, Anexo (Regimento Interno da ANEEL), Art. 23-A: “Constituem atribuições básicas da Auditoria Interna:” ...Inciso XI: “Promover intercâmbio com
entidades nacionais e estrangeiras, mantendo-se devidamente atualizada em termos de inovações, processos organizacionais, estudos e investigações em sua área de
competência.”

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Auditoria InternaUO: 32266 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

10 - Orçamento Fiscal 25 - Energia 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

00JN - Contribuição ao Comitê Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia Elétrica - CIGRÉ-Brasil (MME/ANEEL)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Manter um diálogo, de caráter proativo, com os públicos Institucionais da ANEEL, com vistas ao compartilhamento de experiências, estabelecimento de parcerias, esclarecimentos e
atualização de informações, e identificação de modelos de sucesso a serem aplicados nas atividades da Agência, contribuindo para a solução de problemas e o aperfeiçoamento
dos processos organizacionais.

Descrição
Consiste na realização de reuniões, participação em seminários, intercâmbio de informações etc.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Pagamento de anuidade ao organismo.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 12.465, de 12/08/2011, publicada no DOU de 15/08/2011, art. 12, inciso XX.
Decreto nº 2.335, de 06/10/1997 – Anexo I – Art. 4.º: “À ANEEL compete: ...
Inciso XXIV – promover intercâmbio com entidades nacionais e internacionais.”

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Superintendência de Relações InstitucionaisUO: 32266 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 2



Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

0110 - Contribuição à Previdência Privada

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Assegurar às autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, recursos financeiros
destinados à contribuição às entidades fechadas de previdência privada, enquanto patrocinadoras.

Descrição
Pagamento da participação da patrocinadora (contribuição) conforme plano de custeio (custos do plano de benefícios) junto às entidades fechadas de previdência privada.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
32202 - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

32314 - Empresa de Pesquisa Energética - EPE

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 25 - Energia 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

0110 - Contribuição à Previdência Privada

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Assegurar às autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, recursos financeiros
destinados à contribuição às entidades fechadas de previdência privada, enquanto patrocinadoras.

Descrição
Pagamento da participação da patrocinadora (contribuição) conforme plano de custeio (custos do plano de benefícios) junto às entidades fechadas de previdência privada.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
32202 - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

32314 - Empresa de Pesquisa Energética - EPE

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 25 - Energia 752 - Energia ElétricaSubfunção:Esfera:

0264 - Subvenção Econômica aos Consumidores Finais de Baixa Renda do Sistema Elétrico Nacional Interligado (Lei nº 10.604, de 2002)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Finalidade

Unidade Responsável: Ministério de Minas e EnergiaUO: 32101 - Ministério de Minas e Energia
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Reduzir a tarifa média de fornecimento de energia elétrica aos consumidores finais de baixa renda atendidos pelo Sistema Elétrico Nacional Interligado.

Descrição
Concessão de subvenção econômica com a finalidade de contribuir para a modicidade da tarifa de fornecimento de energia elétrica aos consumidores finais atendidos pelo sistema
elétrico interligado nacional.

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

A implementação da aplicação dos recusos da subvenção econômica é de competência da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Art. 27º da Lei nº 10.438, de 26/04/2002; Inciso II, art. 10 da Lei nº 9.648, de 27/05/1998 e; art. 7º da MP nº 64, de 26/06/2002;Art. 5º da Lei nº 10.604, de 17/12//2002
Base Legal da Ação

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

0378 - Subsídio para Redução da Tarifa de Transporte do Gás Natural (Lei nº 10.604, de 2002)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Reduzir o preço da energia elétrica gerada a partir do gás natural, possibilitando o seu crescimento na matriz energética.

Descrição
Subsidios para a energia elétrica produzida a partir do gás natural ou o custo de transporte do gás natural, por meio de regulação conjunta do MME com o Ministério da Fazenda.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Regulação conjunta entre o MME e o Ministério da Fazenda.

Localizador (es)
0001 - Nacional

EC nº 33/01; Lei 10.336/01 e art. 6º da MP 64/02.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Ministério de Minas e EnergiaUO: 32101 - Ministério de Minas e Energia

10 - Orçamento Fiscal 25 - Energia 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
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Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
32265 - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

32266 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

32263 - Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM

32101 - Ministério de Minas e Energia

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 22 - Indústria 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
32265 - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

32266 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

32263 - Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM

32101 - Ministério de Minas e Energia

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 25 - Energia 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
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Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
32265 - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

32266 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

32263 - Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM

32101 - Ministério de Minas e Energia

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 22 - Indústria 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

10A4 - Reforma de Unidades Regionais do DNPM

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Realização de obras e reparos de construção civil em unidades do DNPM para a plena utilização.

% de execução físicaUnidade de Medida:Unidade reformadaProduto:

Especificação do Produto

Conservar e manter os imóveis ocupados por Unidades Regionais do DNPM.

Descrição
Identificação das necessidades de obras de reforma e conservação. Elaboração de projetos, realização de processos licitatórios para contratação de empresa executora e para
fiscalização da obra, conforme detalhado:
2º DISTRITO - SÃO PAULO
    Área construída 2.408 m2
3º DISTRITO - MINAS GERAIS
    Área construída 3523,29 m2
4º DISTRITO - PERNAMBUCO
    Área construída 3.339,89 m2
 6º DISTRITO - GOIÁS
    Área construída 1.630,06 m2
7º DISTRITO - BAHIA
    Área construída 3.023,75 m2
8º DISTRITO - AMAZONAS
    Área construída 2.709 m2
11º DISTRITO - STA. CATARINA
    Área construída 1.324 m2
13º DISTRITO - PARANÁ
    Área construída 1.380 m
23º DISTRITO - MATO GROSSO DO SUL
    Área construída 388,36 m2
  24º DISTRITO - RORAIMA
    Área construída 235,54 m2.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

As obras e reformas de unidades prediais do DNPM serão implementadas de forma indireta, através de licitação para contratação de empresa executora.

Localizador (es)
0001 - Nacional

01/01/2012 Total Físico:Data Início: Data Término: 12R$ 38.655.329,0031/12/2015 Custo Total:

Unidade Responsável: Departamento Nacional de Produção MineralUO: 32263 - Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM
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Lei nº 8.876/94, de 02/05/1994, DOU de 03/05/1994.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 543 - Recuperação de Áreas DegradadasSubfunção:Esfera:

125F - Implementação da Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

As áreas degradadas ambientalmente pela mineração de carvão serão recuperadas através da elaboração de PRAD's (Plano de Recuperação de Área Degradada) para orientar os
trabalhos de recuperação de 12 áreas atingidas.

unidadeUnidade de Medida:Área recuperadaProduto:

Especificação do Produto

Elaborar e executar os Planos de Recuperação de Áreas Degradadas, das áreas pelas quais a União foi responsabilizada nos autos da Execução Provisória Nº  2000.72.04.002543-
9 (Ação Civil Pública), em que é ré solidária com as Empresas de Mineração de carvão da região sul-catarinense. Em 05 de janeiro de 2000 uma Sentença Judicial, revisada em 18
de abril de 2006, baseada na Ação Civil Pública, referente ao Processo Nº  93.8000533-4, deferiu tutela antecipada e impôs à União e às Empresas Carboníferas a obrigação de
fazer e executar o projeto de recuperação ambiental da região da Bacia Carbonífera de Santa Catarina, para os passivos arrolados na Ação Civil Pública, que compreendem o
período entre os anos de 1972 a 1989.

Descrição
Contratação da elaboração e execução dos Planos de Recuperação de Áreas Degradadas para doze áreas degradadas pela mineração de carvão na região sul do Estado de Santa
Catarina, pelas quais a União foi responsabilizada nos autos da Execução Provisória Nº  2000.72.04.002543-9 (Ação Civil Pública).

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

a) Elaboração dos termos de referência técnicos do PRAD para cada área; b) Licitação para a elaboração dos PRAD's; c) Licitação para a execução dos PRAD's; d) Execução dos
PRAD's.

Localizador (es)
0042 - No Estado de Santa Catarina

01/06/2010 Total Físico:Data Início: Data Término: 12R$ 87.000.000,0031/12/2017 Custo Total:

Execução Provisória Nº  2000.72.04.002543-9 (Ação Civil Pública), em que a União é ré solidária com as Empresas de Mineração de carvão da região sul-catarinense.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Companhia de Pesquisa de Recursos MineraisUO: 32202 - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

12KW - Aquisição de Imóveis para Unidades Regionais do DNPM

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Aquisição de imóveis para unidades regionais do DNPM.

unidadeUnidade de Medida:Imóvel adquiridoProduto:

Especificação do Produto

Adquirir unidades regionais nos Estados.

Descrição
Aquisição de imóveis novos ou usados para servirem de sede para as Superintendências do DNPM.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Implementação direta com aquisição de imóveis com características adequadas para o funcionamento da unidade da instiuição.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Departamento Nacional de Produção MineralUO: 32263 - Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM
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01/08/2010 Total Físico:Data Início: Data Término: 8R$ 19.458.560,0031/12/2016 Custo Total:

Lei 8.876/94, de 02/05/1994 (DOU, 03/05/1994)
Base Legal da Ação

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

13E4 - Projeto de Assistência Técnica aos Setores de Energia e Mineral - META

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Assistência Técnica e Investimentos em Pesquisas, Capacitação, Consultoria, obras e  aquisição de equipamentos.

% de execução físicaUnidade de Medida:Contrato executadoProduto:

Especificação do Produto

Contribuir para a ampliação e consolidação dos avanços dos setores de energia e mineral, dando apoio à competitividade e crescimento econômico sustentável do País, bem como
a modernização institucional do Setor, envolvendo áreas estratégias do MME, tais como: 1) Planejamento do Setor Energético e Matriz Energética Brasileira; 2) Geologia, Mineração
e Transformação Mineral; Monitoramento e Controle do Setor Elétrico; 3) Geração Termonuclear; 4) Aprimoramento de Ações de Sustentabilidade Ambiental e de Inserção Social;
Universalização e Programa Luz para Todos – LpT; 5) Fontes Alternativas e Eficiência Energética; 6) Petróleo e Gás; Segurança do Sistema Interligado Nacional – SIN; e
Fortalecimento Institucional.

Descrição
O Projeto está estruturado em cinco componentes técnicos, com ações específicas, e um componente destinado à administração do Projeto, avaliação e monitoramento, quais
sejam: 1) Planejamento dos setores de energia e mineral – este componente desenvolve um conjunto de estudos técnicos voltados ao planejamento de curto, médio e longo prazo
dos setores de energia e mineral, os quais contribuirão para instrumentalizar os diversos planos setoriais, dentre eles o Plano Nacional de Energia- PNE 2030 e o Plano Decenal de
Expansão da Energia – PDE, que fornecem subsídios para formulação de estratégias de expansão da oferta de energia econômica e sustentável com vistas ao atendimento da
evolução da demanda; o Plano Duo-Decenal de Geologia, Mineração e Transformação Mineral – PDGMT 2010-2030, documento que constitui a base do planejamento de longo
prazo, fundamentando a formulação e execução de políticas públicas visando o desenvolvimento do setor mineral e políticas estratégicas do MME; 2) Aperfeiçoamento dos
arcabouços legais, institucionais, regulatórios e de monitoramento – neste componente serão realizados estudos visando o aperfeiçoamento dos arcabouços legais, institucional,
regulatórios e de monitoramento. No contexto serão realizadas atividades abrangendo a formulação de políticas e diretrizes, aperfeiçoamento da legislação, fortalecimento
institucional e ações administrativas que irão prover os órgãos e entidades vinculadas de meios e recursos necessários com vistas a atingir seus objetivos institucionais,
beneficiando, inclusive, as instituições federais setoriais relacionadas com o setor de energia e mineral; 3) Sustentabilidade Ambiental e Inserção Social nos Setores de Energia e
Mineral-   a sustentabilidade ambiental nos dois setores em pauta é meta prioritária da política do Estado Brasileiro, portanto nesse componente serão efetuados estudos e
encontros visando ao aprimoramento e difusão das melhores práticas para efetiva consolidação do desenvolvimento sustentável dos setores energético e mineral. Também serão
desenvolvidas ações visando a implementação das políticas públicas de mitigação dos impactos da inclusão das populações atingidas pelos empreendimentos dos setores
energético e mineral; 4 - Desenvolvimento Tecnológico – esse componente prevê a realização de investimentos em pesquisa no setor elétrico, no serviço geológico e na segurança
do Sistema Interligado Nacional – SIN. O componente beneficiará diretamente os agentes institucionais (Centro de Pesquisa de Energia Elétrica – CEPEL, Serviço Geológico –
CPRM, Operador Nacional do Sistema – ONS) e indiretamente distribuidoras de energia, empreendimentos de mineração, consumidores de energia elétrica e demais agentes
atuantes dos dois setores; 5) Cooperação Sul-Sul – neste componente estão as ações que visam ao fortalecimento do relacionamento do Brasil com países da América do Sul e
África, transferindo, sob a forma de cooperação técnica, as tecnologias aqui desenvolvidas, e 6) Administração do Projeto, Avaliação e Monitoramento – neste  componente serão
desenvolvidas ações visando a administração e monitoramento na execução nos demais componentes.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

As atividades de planejamento, execução, monitoramento e gerenciamento do projeto serão implementadas de forma centralizada sob inteira responsabilidade do MME, tendo como
agente executor a Unidade de Gerenciamento do Projeto – UGP.
Caberá à UGP, sob o comando de seu Coordenador-Geral a operacionalização dos trabalhos de assessoria a serem contratados e do tratamento das interfaces entre as Secretarias
do MME e os diversos agentes e órgãos que atuarão na implementação do Projeto.
A participação dos co-executores se restringirá na elaboração dos Termos de Referência, participação como membro da Comissão de Licitação e acompanhamento na gestão dos
contratos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

01/01/2012 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 72.256.404,0031/12/2015 Custo Total:

Art. 20, 21, 174 e 176 da Constituição Federal, Lei nº 10.683/2003, Decreto nº 5.267/2004
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria-ExecutivaUO: 32101 - Ministério de Minas e Energia

10 - Orçamento Fiscal 25 - Energia 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

13E6 - Construção do Edifício Sede da ANEEL

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Unidade Responsável: Superintendência de Administração e FinançasUO: 32266 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 8
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Edifício com 25.000 m² de área construída, com toda a infraestrutura necessária ao funcionamento da ANEEL.

% de execuçãoUnidade de Medida:Edifício-sede construídoProduto:

Especificação do Produto

Dotar a ANEEL de espaço físico adequado ao desempenho de suas atividades, visto que o edifício atual é compartilhado com outras duas unidades (ANP e CPRM) e não atende às
necessidades de espaço físico dessas unidades e da ANEEL, dado que as três estão em fase de ampliação das respectivas forças de trabalho.

Descrição
Trata-se da construção de um edifício com área edificada de 25.000 m², onde funcionará a sede da ANEEL.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

- Etapa	                                  %	                                                      Valor
. Projetos	                                3,0%	                                                 R$ 2.809.039,17
. Instalação, canteiro de obra	0,5%	                                                 R$ 468.173,20
. Movimentação de terra	        5,0%	                                                 R$ 4.681.731,95
. Fundações	                        4,0%	                                                 R$ 3.745.385,56
. Infraestrutura	                         8,0%	                                         R$ 7.490.771,12
. Supraestrutura	                         13,0%	                                         R$ 12.172.503,07
. Paredes, painéis, divisórias	   5,0%	                                          R$ 4.681.731,95
. Elevadores	                            8,0%	                                          R$ 7.490.771,12
. Revestimento de paredes e tetos	      3,0%	                                          R$ 2.809.039,17
. Esquadrias	                                      6,5%	                                          R$ 6.086.251,54
. Pisos internos	                                      6,0%	                                          R$ 5.618.078,34
. Vidros	                                              3,0%	                                          R$ 2.809.039,17
. Pintura	                                              1,0%	                                            R$ 936.346,39
. Forro	                                              1,0%	                                            R$ 936.346,39
. Instalações hidráulicas	                      5,0%	                                          R$ 4.681.731,95
. Instalação elétrica, lógica e telefonia         7,0%	                                          R$ 6.554.424,73
. Climatização	                                       6,0%	                                          R$ 5.618.078,34
. Impermeabilização e proteção térmica	       1,0%	                                          R$ 936.346,39
. Cobertura                                               3,0%	                                          R$ 2.809.039,17
. Arborização e Jardinagem	                       4,0%	                                          R$ 3.745.385,56
. Urbanização externa e pavimentação	       7,0%	                                          R$ 6.554.424,73
  Total:	                                              100%	                                          R$ 93.634.639,01

Localizador (es)
0001 - Nacional

01/01/2017Data Início: R$ 93.634.639,00Data Término:03/01/2012 100Custo Total: Total Físico:

Lei nº 9.427, de 1996, que cria a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 25 - Energia 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

1H03 - Reforma do Edifício Sede da Aneel

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Reforma do Edifício Sede da ANEEL

% de execução físicaUnidade de Medida:Área reformadaProduto:

Especificação do Produto

Reformar as instalações da sede da agência para oferecer condições de infraestrutura adequada aos servidores e usuários da ANEEL, considerando o desgaste de uma edificação
com mais de 35 anos e a ampliação do quadro de pessoal da agência em decorrência dos concursos públicos em andamento e previstos.

Descrição
Reforma das instalações físicas dos módulos "I" e "J", por meio de: adequação do layout, adequação das instalações elétricas, hidráulicas e de refrigeração, troca de revestimentos
e pisos, remanejamento de divisórias, implantação de equipamentos de segurança e de prevenção de incêndio, impermeabilização de telhado, dentre outros.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Superintendência de Administração e FinançasUO: 32266 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 9
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a) Elaboração dos projetos específicos  b) Licitação de serviços e de equipamentos e instalações   c) Acompanhamento e fiscalização da implantação dos serviços e equipamentos.

Localizador (es)
0101 - Em Brasília - DF

31/12/2013Data Início: R$ 6.671.091,00Data Término:01/01/2007 100Custo Total: Total Físico:

Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e Decreto 2.335, de 6 de outubro de 1997
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 25 - Energia 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

2000 - Administração da Unidade

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

Unidade de Medida:Produto:

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

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
32265 - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

32101 - Ministério de Minas e Energia

32314 - Empresa de Pesquisa Energética - EPE

32266 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

32263 - Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM

32202 - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

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 22 - Indústria 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

2000 - Administração da Unidade

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

Unidade de Medida:Produto:

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.

Finalidade

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 10
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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.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
32265 - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

32101 - Ministério de Minas e Energia

32314 - Empresa de Pesquisa Energética - EPE

32266 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

32263 - Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM

32202 - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

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 25 - Energia 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

2000 - Administração da Unidade

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

Unidade de Medida:Produto:

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

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
32265 - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP
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32101 - Ministério de Minas e Energia

32314 - Empresa de Pesquisa Energética - EPE

32266 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

32263 - Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM

32202 - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

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 04 - Administração 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

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
32265 - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

32266 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

32263 - Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM

32101 - Ministério de Minas e Energia

32314 - Empresa de Pesquisa Energética - EPE

32202 - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

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).

20 - Orçamento da Seguridade Social 22 - Indústria 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
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Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
32265 - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

32266 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

32263 - Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM

32101 - Ministério de Minas e Energia

32314 - Empresa de Pesquisa Energética - EPE

32202 - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

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).

20 - Orçamento da Seguridade Social 25 - Energia 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

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
32265 - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

32266 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

32263 - Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM

32101 - Ministério de Minas e Energia

32314 - Empresa de Pesquisa Energética - EPE

32202 - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

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 04 - Administração 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
Finalidade
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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.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
32265 - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

32266 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

32263 - Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM

32101 - Ministério de Minas e Energia

32314 - Empresa de Pesquisa Energética - EPE

32202 - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

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 22 - Indústria 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

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
32265 - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

32266 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

32263 - Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM

32101 - Ministério de Minas e Energia

32314 - Empresa de Pesquisa Energética - EPE

32202 - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

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 25 - Energia 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:
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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

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
32265 - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

32266 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

32263 - Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM

32101 - Ministério de Minas e Energia

32314 - Empresa de Pesquisa Energética - EPE

32202 - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

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 04 - Administração 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:

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

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
32265 - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

32266 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

32263 - Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM

32101 - Ministério de Minas e Energia

32314 - Empresa de Pesquisa Energética - EPE

32202 - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

Base Legal da Ação
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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.

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 22 - Indústria 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:

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

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
32265 - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

32266 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

32263 - Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM

32101 - Ministério de Minas e Energia

32314 - Empresa de Pesquisa Energética - EPE

32202 - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

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 25 - Energia 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:

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
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Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
32265 - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

32266 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

32263 - Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM

32101 - Ministério de Minas e Energia

32314 - Empresa de Pesquisa Energética - EPE

32202 - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

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 04 - Administração 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

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
32265 - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

32266 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

32263 - Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM

32101 - Ministério de Minas e Energia

32314 - Empresa de Pesquisa Energética - EPE

32202 - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

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).

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 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

Finalidade
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determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993) ou por meio de manutenção de refeitório.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
32265 - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

32266 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

32263 - Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM

32101 - Ministério de Minas e Energia

32314 - Empresa de Pesquisa Energética - EPE

32202 - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

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).

10 - Orçamento Fiscal 25 - Energia 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

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
32265 - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

32266 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

32263 - Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM

32101 - Ministério de Minas e Energia

32314 - Empresa de Pesquisa Energética - EPE

32202 - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

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 04 - Administração 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:

Finalidade
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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.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
32101 - Ministério de Minas e Energia

32202 - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

32263 - Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM

32265 - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

32266 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

32314 - Empresa de Pesquisa Energética - EPE

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).

20 - Orçamento da Seguridade Social 22 - Indústria 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

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
32101 - Ministério de Minas e Energia

32202 - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

32263 - Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM

32265 - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

32266 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

32314 - Empresa de Pesquisa Energética - EPE

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).

20 - Orçamento da Seguridade Social 25 - Energia 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:
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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

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
32101 - Ministério de Minas e Energia

32202 - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

32263 - Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM

32265 - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

32266 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

32314 - Empresa de Pesquisa Energética - EPE

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 25 - Energia 121 - Planejamento e OrçamentoSubfunção:Esfera:

20LI - Estudos para o Planejamento do Setor Energético

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Documento produzido destinado a orientar as políticas públicas do setor energético.

unidadeUnidade de Medida:Documento produzidoProduto:

Especificação do Produto

Produzir de Relatórios Técnicos.

Descrição
Realização de estudos prospectivos de curto, médio e longo prazos das necessidades de energia para o desenvolvimento sustentável do país, envolvendo: levantamento dos
potenciais dos recursos energéticos disponíveis, de forma coerente e equilibrada entre os agentes setoriais e aos interesses da sociedade; análise da evolução do mercado ajustado
aos cenários socioeconômicos; análise da evolução da infraestrutura de geração e transporte para o suprimento do mercado; dimensionamento dos investimentos associados à
expansão e estudos de empreendimentos.
Desenvolvimento de estudos para elaboração e aplicação de metodologias, instrumentos e procedimentos associados aos seguintes temas: política de meio ambiente do setor
elétrico; avaliação ambiental integrada de empreendimentos energéticos de alternativas de expansão da oferta de energia; estudos de localização de usinas térmicas; gestão do
processo de licenciamento ambiental; cadastramento dos empreendimentos de geração de energia elétrica para participação nos leilões; análise dos documentos de cada projeto e
dos requisitos essenciais à participação nos leilões; emissão de habilitação técnica dos empreendimentos; estabelecimento de parâmetros para o edital de licitação.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A EPE - empresa vinculada ao MME que tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas para subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia
elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras - para realizar os estudos necessários ao
planejamento do setor energético nacional.

Localizador (es)
0001 - Nacional

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

Unidade Responsável: Empresa de Pesquisa EnergéticaUO: 32314 - Empresa de Pesquisa Energética - EPE

10 - Orçamento Fiscal 25 - Energia 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

20TP - Pagamento de Pessoal Ativo da União

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade
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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

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

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

Unidade Responsável:UO: 32101 - Ministério de Minas e Energia

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 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

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

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

Unidade Responsável:UO: 32202 - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

10 - Orçamento Fiscal 25 - Energia 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.
Finalidade

Unidade Responsável:UO: 32265 - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
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Descrição
Pagamento de espécies remuneratórias devido aos servidores e empregados ativos civis da União.

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

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

10 - Orçamento Fiscal 25 - Energia 665 - Normalização e QualidadeSubfunção:Esfera:

2388 - Regulamentação das Atividades da Indústria de Petróleo e da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Resoluções aprovadas pela Diretoria Colegiada da ANP.

unidadeUnidade de Medida:Norma publicadaProduto:

Especificação do Produto

Estabelecer regras disciplinares das atividades dos agentes econômicos que atuam nos diversos segmentos da indústria do petróleo e do gás natural, bem como nas atividades de
distribuição e revenda de derivados de petróleo e álcool combustível.

Descrição
Elaboração de atos normativos relativos às atividades de exploração, produção e desenvolvimento de petróleo e gás natural, bem como às atividades de refino, transporte,
importação, exportação, distribuição e revenda.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Contratar empresas de consultoria e de prestação de serviços.

Localizador (es)
0001 - Nacional

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

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

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

2393 - Manutenção dos Canais de Relação com os Consumidores e Agentes Econômicos da Indústria do Petróleo e das Atividades de Distribuição e
Revenda de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Solicitações  de consumidores, agentes e econômicos e  sociedade em geral atendidas pela ANP por intermédio dos canais disponíveis.

unidadeUnidade de Medida:Solicitação atendidaProduto:

Especificação do Produto

Manter canais de comunicação permanentes com consumidores e agentes econômicos.

Descrição
Recebimento de denúncias, reclamações, solicitações, sugestões, pedidos de informação dos  consumidores, analisá-los e informar os respectivos resultados às partes
interessadas; promover a orientação dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos e serviços do mercado regulado pela ANP; desenvolver estudos e pesquisas
que identifiquem tendências no mercado de consumo dos produtos e serviços de interesse da ANP; encaminhar as demandas dos consumidores individuais ou representados
coletivamente por entidades públicas ou privadas de defesa de seus direitos e interesses, comunicando-se com os mesmos em nome da ANP; estabelecer a comunicação da ANP
com os órgãos de defesa, proteção e orientação dos consumidores.

Finalidade

Unidade Responsável: Centro de Relações com o ConsumidorUO: 32265 - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
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Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Manutenção de atendimento ao público, encaminhamento de demandas de consumidores e agentes econômicos, manutenção de Carta de Serviços aos Cidadãos, realização de
pesquisa de satisfação do público alvo da atuação da ANP, implementação de instrumentos de transparência e de informação ao público quanto as atividades reguladas e seus
direitos, suporte a relaização de consultas e audiências públicas.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Artigo 8° da Lei 9.478/97
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 25 - Energia 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

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
32265 - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

32263 - Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM

32101 - Ministério de Minas e Energia

32314 - Empresa de Pesquisa Energética - EPE

32202 - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

32266 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

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 22 - Indústria 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
32265 - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

32263 - Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM

32101 - Ministério de Minas e Energia

32314 - Empresa de Pesquisa Energética - EPE

32202 - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

32266 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

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 25 - Energia 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

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
32265 - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

32263 - Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM

32101 - Ministério de Minas e Energia

32314 - Empresa de Pesquisa Energética - EPE

32202 - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

32266 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

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 25 - Energia 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.

Finalidade

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 24



Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

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.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
32265 - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

32266 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

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 22 - Indústria 663 - MineraçãoSubfunção:Esfera:

4887 - Estudos para o Planejamento dos Setores de Geologia, Mineração e Transformação Mineral

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Elaboração de estudos específicos para subsidiar o planejamento do setor.

unidadeUnidade de Medida:Estudo realizadoProduto:

Especificação do Produto

Formular políticas de geologia, mineração e transformação mineral para desenvolvimento sustentável na mineração, tecnologia mineral, cenários econômicos do setor mineral e
temas correlatos.

Descrição
Realização de estudos, planos, anuários, sinopses, seminários, oficinas, audiências públicas para: modernização dos marcos legais minero-ambientais; fomento a políticas e
levantamentos de geologia - geofísica, geoquímica, geodiversidade, hidrogeologia, geotecnologia; mineração; integração dos sistemas de informação de geologia e mineração;
ordenamento territorial geomineiro; conhecimento geológico no Mar Territorial e na Amazônia, aproveitamento de água subterrânea no semi-árido; extensionismo mineral; orientação
aos pequenos produtores minerais para práticas sustentáves e de saúde e segurança do trabalhador; fomento ao cooperativismo e associativismo; desenvolvimento de tecnologias e
inovação na cadeia produtiva mineral; incentivo a inovações tecnológicas pelo setor produtivo; ampliação da participação do setor nacional de bens e serviços na indústria mineral;
informações estatísticas, incentivo a produção mineral e ao planejamento do setor privado mineral.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Celebração de convênios e contratos com entidades públicas e privadas, nacionais e internacionais.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Art. 20, 21, 174 e 176 da Constituição Federal, Lei nº 10.683/2003, Decreto nº 5.267/2004
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação MineralUO: 32101 - Ministério de Minas e Energia

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

4892 - Planejamento dos Setores de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Combustíveis Renováveis

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

As iniciaivas implementada são:
1.    Revisar e atualizar o Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás
 2.    Definir as bacias que serão alvo de avaliação ambiental de áreas sedimentares
 3.    Definir áreas de Bacias Efetivas
 4.    Definir áreas para direcionamento dos investimentos em pesquisa;
 5.    Definir áreas para as Rodadas de Licitações (concessão e partilha) Identificar Áreas Estratégicas de Exploração de Petróleo e Gás Natural
 6.    Outorga de áreas para exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural, nas modalidades de concessão e partilha da produção

unidadeUnidade de Medida:Iniciativa implementadaProduto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: Ministério de Minas e EnergiaUO: 32101 - Ministério de Minas e Energia
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 7.    Definição das cláusulas de conteúdo local para os contratos de partilha da produção
 8.    Política de incentivo à participação de pequenas e médias empresas de E&P
 9.    Revisão da política sobre conteúdo local mínimo nos novos contratos de concessão
 10. Revisão das cláusulas de conteúdo local mínimo nos contratos cessão onerosa
 11. Elaboração dos contratos de partilha da produção, com cláusulas específicas, assegurando a adequada gestão em prol da União
 12. Implantação da PPSA
 13. Gestão dos contratos de partilha da produção pela PPSA
 14. Estudos ligados ao mercado de gás natural atual e sua expectativa de crescimento, tanto da oferta quanto da demanda, e as alternativas de expansão da infraestrutura de
transporte para atendimento desse mercado, o que subsidiará a elaboração do PEMAT.
 15. Planejamento de  ações integrantes da política nacional de combustíveis
 16. Monitoramento das condições e a evolução do mercado de combustíveis

Reformular o processo de licitação de blocos para exploração e produção de hidrocarbonetos, objetivando proporcionar uma maior atratividade à iniciativa privada e orientar o
desenvolvimento dos setores do petróleo, gás natural e combustíveis renováveis, mediante a elaboração de planejamento indicativo para esses setores, fornecendo elementos para
subsidiar estudos da matriz energética nacional.

Descrição
Realização de estudos técnicos e econômicos, por intermédio de consultoria especializadas, quando
necessário, objetivando a modelagem do novo processo de licitação com a adequação entre as informações levantadas, as diretrizes políticas estabelecidas e a realidade brasileira,
inclusive quanto aos aspectos tributários e de participações governamentais.
Realização de estudos relacionados ao planejamento dos setores de petróleo, gás natural e combustíveis renováveis, destacando-se: estudos do mercado, estudos de avaliação da
competitividade dos energéticos, estudo das fontes de suprimento, estudos da infra-estrutura de abastecimento, estudos da infra-estrutura de refino, desenvolvimento de potencial
de recursos, Plano Diretor de Gás Natural, gestão sócio-ambiental, estudos para incorporação da industria nacional e estudos para gestão de informações estratégicas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Celebração de convênios com organizações e universidades para coletar dados e informações estatísticas básicas e elaboração de estudos e avaliações do mercado.  As empresas
concessionárias do serviço público e as empresas privadas que atuam nos setores do petróleo e do gás natural fornecem dados e informações da infra-estrutura e do mercado, bem
como suporte para o tratamento dos dados. O planejamento respeitará os termos do Projeto de Cooperação Técnica nº BRA 01/039, firmado entre a SEN/MME e o Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, para apoiar a construção de nova Política Nacional de Energia a partir do reordenamento das funções públicas do setor e da
modernização dos instrumentos de planejamento e gestão.

Localizador (es)
0001 - Nacional

CF/88, art. 174, Lei nº 9.478/97, Lei nº 10847/04 e Lei nº 10848/04.
Base Legal da Ação

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

4897 - Planejamento do Setor Energético

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

documento produzido destinado a orientar as políticas públicas do setor energético

unidadeUnidade de Medida:Documento publicadoProduto:

Especificação do Produto

Proporcionar ao Estado e aos agentes setoriais públicos e privados um conjunto de informações e
orientações estratégicas de expansão energética, no horizonte de médio e longo prazos, de modo, com
base nas projeções da Matriz Energética Nacional, contemplar e subsidiar a formulação e implementação de políticas da área de energia.
Divulgar a retrospectiva da evolução da oferta e demanda de fontes primárias e secundárias de energia
para os agentes públicos e privados, de qualquer segmento da sociedade.
Fornecer subsídios para a formulação de propostas de política energética nacional a serem implementadas pelos órgãos setoriais, para o atendimento das demandas da sociedade,
incluindo a integração energética do Brasil com a América do Sul e demais países.

Descrição
Estudos prospectivos de longo prazo (20 anos) das necessidades energéticas do país; análise e
consolidação dos recursos energéticos; desenvolvimento de modelos aplicáveis ao planejamento de longo prazo de oferta e demanda de energéticos; análise dos custos e seus
impactos na evolução da Matriz Energética Nacional, e seus reflexos econômicos e sócio-ambientais; estudos de viabilidade e otimização  dos recursos energéticos para formulação
de política energética; processamento e consolidação dos dados e informações energéticas.
Consolidação e divulgação de informações da oferta e demanda de energia compreendendo: registro
histórico de formas de energia, por atividade de oferta, comércio externo, transformação e consumo;
decomposição do consumo de cada energético por setor consumidor; pesquisa regional de consumo de
lenha por amostragem; pesquisa por amostragem do consumo de óleo diesel nos diversos setores; análise comentada das alterações nas participações dos energéticos nos setores
de consumo do Balanço Energético Nacional; análise comentada das alterações nas estruturas de oferta e de comércio externo de energia, por área energética; sistematização da
coleta e depuração dos dados do Balanço; e geração edivulgação dos relatórios para os agentes.
Desenvolvimento de estudos técnicos, econômicos e ambientais das áreas de energia elétrica, petróleo e gás e demais fontes energéticas.
Elaboração das projeções da Matriz Energética Nacional, de acordo com as diretrizes e políticas da área de energia, definindo as bases para o desenvolvimento de estudos
estratégicos de expansão dos setores de eletricidade, petróleo/gás e demais fontes de energia, para os horizontes de 10 e 20 anos, bem como desenvolver os critérios para a

Finalidade

Unidade Responsável: Ministério de Minas e EnergiaUO: 32101 - Ministério de Minas e Energia
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integração do planejamento energético setorial, em articulação com as Secretarias do MME, gerando documentos consolidados para a utilização dos agentes setoriais.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

O MME fará convênios e contratos para realização de  estudos e pesquisas para subsidiar o planejamento do setor elétrico, tais como energia elétrica.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Artigo 174 da Constituição Federal e Portarias MME nº. 150 de 10/05/1999, nº. 485 de 16/12/1999, nº. 323 de 30/08/2000 e  nº. 651 de 30/12/2002.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 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
32202 - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

32265 - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

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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