
Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
2121 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Número de Ações 50

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 665 - Normalização e QualidadeSubfunção:Esfera:

0003 - Contribuição ao Comitê Brasileiro de Eletricidade, Eletrônica, Iluminação e Telecomunicações - COBEI

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Promover a participação brasileira na normalização internacional e regional nos assuntos afetos à eletricidade, eletrônica, iluminação e telecomunicações, que se dá através do
COBEI, organismo reconhecido como fórum nacional de normalização por Resolução do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO.

Descrição
Fomento e gerenciamento do processo de normalização e promoção da participação e representação do País nos fóruns regionais e internacionais de normalização.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Realização de convênio com o COBEI.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 4.150/62 e Resolução CONMETRO nº 7/2002.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de InovaçãoUO: 28101 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio

10 - Orçamento Fiscal 28 - Encargos Especiais 846 - Outros Encargos EspeciaisSubfunção:Esfera:

00IO - Inventariança do Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND (Extinto pela Lei nº 12.431, de 2011)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Promover o processo de inventariança do Fundo Nacional de Desenvolvimento – FND (extinto pela Lei nº 12.431, de 2011).

Descrição
Custeio das despesas inerentes ao processo de inventariança do Fundo Nacional de Desenvolvimento – FND (extinto pela Lei nº 12.431, de 2011), abrangendo diárias, passagens,
outras despesas de locomoção, serviços de auditoria, serviços de contabilidade, outros serviços de terceiros e cumprimento de eventuais obrigações decorrentes.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Realizar o inventário dos bens, direitos e obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento – FND (extinto pela Lei nº 12.431, de 2011), em estreita colaboração com a Secretaria
do Tesouro Nacional – STN do Ministério da Fazenda – MF e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, bem como os procedimentos administrativos e
técnicos pertinentes ao processo de inventariança.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 12.431, de 2011.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria-ExecutivaUO: 28101 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 665 - Normalização e QualidadeSubfunção:Esfera:

0215 - Contribuição à Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Unidade Responsável: Secretaria de InovaçãoUO: 28101 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
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Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Promover a participação brasileira na normalização internacional e regional, que se dá através da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), organismo reconhecido como
fórum nacional de normalização por Resoluções do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial -  CONMETRO.

Descrição
Fomento e gerenciamento do processo de normalização e promoção da participação e representação do País nos fóruns regionais e internacionais de normalização.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Realização de convênio com a ABNT.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 4.150/62; Resolução CONMETRO n º 6/92.
Base Legal da Ação

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
28202 - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro

28233 - Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA

28203 - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI

28101 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

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 126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção:Esfera:

10D4 - Atualização do Parque Lógico Computacional da SUFRAMA

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Construção de uma nova rede lógica da sede da SUFRAMA e das unidades descentralizadas e aquisição
de novos equipamentos de informática, softwares, equipamentos de segurança etc.

% de execução físicaUnidade de Medida:Parque computacional implantadoProduto:

Especificação do Produto

Atualizar o Parque Lógico- Computacional da Instituição.
Finalidade

Unidade Responsável: Superintendência da Zona Franca de ManausUO: 28233 - Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA
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Descrição
Elaboração de Projeto da Nova Rede Lógica da Sede e Unidades. Descentralizadas; Aquisição de Nova Rede de Dados, Voz e Imagem; Aquisição de Softwares atualizados para
gerenciamento de rede; Aquisição de Computadores Plataforma Pentium; Aquisição de Sistema de Nobreaks; Aquisição de Servidores de Dados; Aquisição de Equipamentos de
Rede Ativa; Aquisição de Equipamentos de Segurança da Informação.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Abertura de processo licitatório objetivando a contratação do projeto; Aquisição da rede lógica; aquisição dos equipamentos e demais recursos necessários à implantação da ação.

Localizador (es)
0010 - Na Região Norte

31/12/2016Data Início: R$ 5.804.205,00Data Término:01/04/2009 100Custo Total: Total Físico:

Decreto Lei N. 288, de 28.02.67 e Decreto Lei N. 356, de 15/08/68
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 661 - Promoção IndustrialSubfunção:Esfera:

10D5 - Aparelhamento e Reaparelhamento da Infraestrutura nas Áreas sob Jurisdição da Suframa

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Construção e reforma das sede das Unidades Descentralizadas da Suframa.

% de execução físicaUnidade de Medida:Unidade reaparelhadaProduto:

Especificação do Produto

Aparelhar e Reaparelhar a infra-estrutura das Unidades Descentralizadas da Suframa nas áreas de jurisdição da SUFRAMA.

Descrição
Obras de implantação, construção de sede própria e reforma das Unidades Descentralizadas da Suframa.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Elaboração e execução de projeto executivo abrangendo as necessidades de humanização do espaço físico para todas as Unidades Descentralizadas da Suframa.

Localizador (es)
0010 - Na Região Norte

31/12/2016Data Início: R$ 5.964.000,00Data Término:01/01/2010 100Custo Total: Total Físico:

Decreto-Lei nº 288/67.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Superintendência da Zona Franca de ManausUO: 28233 - Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 664 - Propriedade IndustrialSubfunção:Esfera:

13DI - Reforma do Edifício "A Noite"

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Reforma de edificação à Praça Mauá, 07, Rio de Janeiro – RJ, com 22 pavimentos e 01 subsolo e 28.115m2 de área construída, cuja construção foi concluída em 1930, tombada
pelo Decreto Municipal RJ Nº 18.995/2000, contemplando os seguintes sistemas prediais: arquitetura, comunicação visual, estrutura, água fria, esgotos sanitários, drenagem de
águas pluviais, disposição de resíduos sólidos, instalações elétricas, telefonia, antenas coletivas de TV e FM e TV a cabo, sistema de CFTV e controle de acesso, sonorização,
detecção e alarme de incêndio, supervisão predial, cabeamento estruturado, sistema de ar condicionado, ventilação mecânica, elevadores, prevenção e combate a incêndio com
aplicação de soluções sustentáveis.

%Unidade de Medida:Edifício reformadoProduto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: Instituto Nacional da Propriedade IndustrialUO: 28203 - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI
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Prover o INPI de sede própria, moderna e adequada ao desenvolvimento de suas atividades de forma a melhorar a produtividade institucional, a qualidade do ambiente de trabalho,
o atendimento à sociedade e, ainda, recuperar o ativo imobiliário da União.

Descrição
Ação engloba a contratação do projeto de reforma, obra de reforma e serviços de apoio à fiscalização e auditoria técnica de projeto e  da obra de reforma.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A implementação da Ação envolve dois grupos de etapas o primeiro para o desenvolvimento do projeto Básico e o segundo para execução da Obra de Reforma. O desenvolvimento
do Projeto Básico terá início em Maio de 2012 com valores estimados de R$ 6.240.000 e continuação em 2013 com valor estimado de R$ 1.560.000. O cronograma de execução
físico-financeira será revisado em 2012 e 2013 quando da licitação da contratação do projeto básico de reforma, da elaboração do orçamento de reforma e da licitação da reforma.

1. Desenvolvimento do Projeto Básico de Reforma por empresa especializada (2012-2013)
1.1 Desenvolvimento da 1ª parcela do Projeto Básico: Mai/2012 a Dez/2012
1.2 Desenvolvimento da 2ª parcela do Projeto Básico: Jan/2013 a Abr/2013

2. Execução da Obra de Reforma (2013-2015)
2.1 Serviços preliminares, demolições e recuperações: Mai/2013 a Dez/2013
2.2 Fechamentos, revestimentos, instalações: Jan/2014 a Dez/2014
2.3 Instalações, acabamentos, finalização: Jan/2015 a Abr/2015

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

30/04/2015Data Início: R$ 147.493.086,00Data Término:01/05/2012 100Custo Total: Total Físico:

O art. 2º da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, com a redação dada pela Lei nº 9.279, de 1998: Decreto Nº 7.356, de 12 de novembro de 2010, que aprovou e a nova
estrutura regimental do INPI, de forma a suportar o crescimento do Instituto.

Base Legal da Ação

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.

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
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28101 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

28233 - Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA

28202 - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro

28203 - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI

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

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
28101 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

28233 - Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA

28202 - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro

28203 - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI

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 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)
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0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
28202 - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro

28203 - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI

28101 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

28233 - Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA

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 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
28202 - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro

28203 - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI

28101 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

28233 - Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA

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

Finalidade
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Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
28202 - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro

28203 - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI

28101 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

28233 - Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA

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 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

2035 - Análise e Controle de Projetos Beneficiados com Incentivos Fiscais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Os projetos são acompanhados e avaliados mediante sistema informatizado, onde todos os parâmetros de acompanhamento dos projetos são monitorados ao mesmo tempo

unidadeUnidade de Medida:Projeto acompanhadoProduto:

Especificação do Produto

Acompanhar e avaliar os projetos industriais e de serviços, aprovados pelo Conselho de Administração da Suframa (CAS), objetivando garantir o que determina a legislação
pertinente, quanto ao cumprimento do Processo Produtivo Básico (PPB), o incremento na oferta de emprego na região, a concessão de benefícios sociais aos trabalhadores, a
incorporação de tecnologias de produtos e de processos de produção compatíveis com o estágio atual da técnica, níveis crescentes de produtividade e de competitividade,
reinvestimento de lucros na região e investimento na formação e capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento científico e tecnológico, visando ao retorno econômico e
social; controlar o ingresso de mercadorias na área de atuação da Suframa visando assegurar o uso adequado dos incentivos concedidos pela legislação; ampliar as exportações
visando ao equilíbrio da balança comercial.

Descrição
Emissão, por projeto, de Laudo de Operação  (LO); emissão, por produto, de Laudo de Produção (LP); recebimento e análise de Laudo Técnico de Auditoria Indepedente (LTAI);
recebimento e acompanhamento da implantação do sistema de qualidade (ISO 9000); monitoramento do cumprimento da apresentação de informações socioeconômicas; análise de
relatório de cumprimento das obrigações de investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D), decorrentes da Lei de Informática; análise do cumprimento dos compromissos de
exportação e/ou P&D (exceto informática), consignados em projeto; controle das listas padrão de insumos importados; emissão de notas técnicas e pareceres referentes a controle e
remanejamento de quotas de importação, transferências de projetos/produtos entre empresas, emissão de declarações, autorização de internamento de materiais obsoletos,
cancelamento de projetos, entre outros; emissão de Relatórios de Auditoria de Projetos (RAP); análise e acompanhamento das propostas de fixação e alteração de Processos
Produtivos Básicos (PPB); promoção comercial e controle de ingresso de mercadorias nacionais no Pólo Industrial de Manaus.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Análise de projetos de implantação, ampliação, diversificação e atualização submetidos à aprovação do Conselho de Administração da Suframa - CAS; aprovação pelo CAS;
acompanhamento da execução dos projetos mediante sistema informatizado; emissão de Laudos de Operação e de Produção; agilização e simplificação de processos de
apresentação de produtos e aprovação dos programas de exportação; execução de estudos de prospeção e estudos voltados às exportações; realização de cursos direcionados às
empresas exportadoras e aos profissionais aduaneiros; realização de seminários visando à sedimentação da cultura exportadora; intensificação e ampliação da utilização do regime
"linha-azul" pelas empresas exportadoras; realização de feiras, exposições, oficinas de trabalho e missões empresariais; participação na formulação das políticas industrial e de
comércio exterior; operacionalização do Centro Logístico Avançado de Distribuição no Estado da Flórida/EUA - CLAD e desenvolvimento de outros mecanismos que contribuam para
a alavancagem das exportações na região.

Localizador (es)
0101 - No Município de Manaus - AM

Lei nº 9.989/2000; Decreto-Lei nº 288/67; Resolução CAS nº 201/2001.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Superintendência da Zona Franca de ManausUO: 28233 - Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA

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

20AP - Serviços de Auditoria e Controle

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Auditoria realizadaProduto:

Unidade Responsável: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e SocialUO: 28904 - Fundo de Garantia para Promoção da Competitividade -
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Especificação do Produto

Verificar se a escrituração contábil está de acordo com a legislação vigente, para cumprir a determinação legal de contratação de auditoria externa visando validar as escriturações
contábeis do Fundo de Garantia para Promoção da Competitividade - FGPC.

Descrição
Realização de exames nos registros e documentos contábeis e promover a coleta de informações e confirmações com vistas ao controle, entre outras, da legalidade, legitimidade e
economicidade da aplicação dos recursos do Fundo de Garantia para Promoção da Competitividade - FGPC.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Contratação de empresa especializada em auditoria independente.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto-Lei nº 2.288, de 27/07/1986; Decreto n º 193, de 21/08/1991.
Base Legal da Ação

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
28101 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

28202 - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro

28203 - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI

28233 - Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA

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 22 - Indústria 664 - Propriedade IndustrialSubfunção:Esfera:

20JH - Gestão da Tecnologia da Informação

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

A ação se concretizará por meio da execução dos seguintes projetos:
1. e-Marcas (IPAS): 20%;
2. e-Patentes (EPTOS): 20%;
3. e-Contratos: 10%;
4. Processos Eletrônicos (sem papel): 10%;
5. Infraestrutura de alta disponibilidade: 40%.

percentagemUnidade de Medida:Sistema de informação disponibilizadoProduto:

Especificação do Produto

Finalidade

Unidade Responsável: Instituto Nacional da Propriedade IndustrialUO: 28203 - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI
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Prover o INPI com os recursos e os serviços necessários ao pleno atendimento das novas demandas de Tecnologia da Informação, além de disponibilização ao público de novo
acesso online aos serviços da Instituição.

Descrição
Contratação de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, administração de rede, service desk, comunicação de dados e consultoria, dentre outros, e na aquisição de
softwares e hardwares necessários à plena operação e modernização da Autarquia.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Serão contratados novos serviços de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas para atender a demanda a ser gerada pela implantação do novo sistema e-Marcas (IPAS) e do
sistema e-Patentes (EPTOS), os quais permitirão a concretização do projeto e-INPI, que contempla o Instituto com todos os seus serviços disponíveis por meio da Internet e sem
papel – paperless. Nesse mesmo sentido, também serão contratados novos serviços de digitação e digitalização de documentos, a fim de que seja eliminado o manuseio de papel
dentro do Instituto.
Também serão contratados novos serviços de Administração de Rede e de Service Desk no intuito de atender às crescentes demandas da Autarquia geradas, dentre outras coisas,
pela migração do Centro de Dados do INPI, pelo aumento do quadro funcional e pela implantação dos novos sistemas acima mencionados. Ademais, também será adquirido o
aparato de hardware e software (switches, blades, storage, racks, licenças etc) necessário para garantir a funcionalidade, disponibilidade e performance dos novos sistemas e do
novo Centro de Dados. Também com essa finalidade serão contratados os Links de Internet e MPLS redundantes.
A fim de modernizar o Portal de Internet do INPI, o qual é um dos principais meios de comunicação com os usuários do Instituto, e garantir sua funcionalidade e disponibilidade,
serão contratados, também em 2012, os serviços de Desenvolvimento e de Hospedagem do Portal.
Entre os anos de 2012 e 2015 serão adquiridos microcomputadores, monitores e demais periféricos a fim de modernizar o Parque Tecnológico do INPI (aí incluídos seus Escritórios
de Difusão Regional) o qual encontra-se atualmente com cerca de 75% de seus equipamentos obsoletos e/ou fora do prazo de garantia. Além disso, com o ingresso de novos
servidores nos quadros do INPI no decorrer dos próximos anos torna-se imprescindível a expansão do seu Parque Tecnológico na mesma proporção.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto Nº 7.356, de 12 de novembro de 2010; aprova a estrutura regimental do INPI.
Base Legal da Ação

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: 28101 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 661 - Promoção IndustrialSubfunção:Esfera:

2537 - Manutenção do Distrito Industrial de Manaus

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Manutenção e recuperação das vias, meio-fio, sarjeta, recomposição da drenagem, limpeza e coleta de lixo das áreas verdes; conservação da rede telefônica, iluminação e
sinalização indicativa das vias de trânsito do Distrito Industrial de Manaus.

unidadeUnidade de Medida:Distrito mantidoProduto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: Superintendência da Zona Franca de ManausUO: 28233 - Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA
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Proporcionar a manutenção, conservação e proteção da infra-estrutura da Área Pioneira e Área de Expansão do Distrito Industrial de Manaus, necessária para implantação e
expansão de projetos industriais e de serviços.

Descrição
Manutenção e conservação da infra-estrutura, recuperação do pavimento, do meio-fio e da sarjeta, recomposição da drenagem, limpeza e coleta de lixo das áreas verdes,
modernização da malha viária, paisagismo, iluminação, melhoria dos equipamentos urbanos e sinalização indicativa das vias, redes de eletrificação e de telecomunicação do Distrito
Industrial de Manaus. Proteção contra extração ilegal de madeira , retirada de material para aterro, formação de lixeiras, grilagem e invasão de terra pública na área de expansão do
Distrito.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Alargamento, reforma e modernização da malha viária, paisagismo, iluminação,  melhoria dos equipamentos urbanos e sinalização indicativa das vias de trânsito.    1. Manutenção e
conservação do sistema viário existente e comunicação visual; e  2. Execução do projeto executivo dos equipamentos urbanos, iluminação e paisagismo e demais.

Localizador (es)
0101 - No Município de Manaus - AM

Decreto-Lei nº 288/67.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 691 - Promoção ComercialSubfunção:Esfera:

2750 - Manutenção da Infraestrutura do Distrito Agropecuário

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Manutenção de estradas, recuperação de pontes, obras de arte, eletrificação rural.

unidadeUnidade de Medida:Distrito mantidoProduto:

Especificação do Produto

Proporcionar a manutenção e conservação da infra-estrutura do Distrito Agropecuário.

Descrição
Manutenção e conservação da infra-estrutura e demarcação de lotes destinados a atender aos empreendimentos existentes e de novos projetos aprovados.  Proteção contra
extração ilegal de madeira, retirada de material para aterro, formação de lixeiras, grilagem e invasão de terra pública na área de expansão do Distrito.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Execução das obras de recuperação de estradas vicinais no Distrito Agropecuário mediante Termo de Convênio firmado com o 6º Batalhão de Engenharia de Construção do
Exército Brasileiro de acordo com as seguintes etapas:   - Elaboração do Plano de Trabalho pelo 6º BEC; análise do Processo;  - Assinatura de Convênio Suframa/6º BEC;   -
Recuperação parcial de estrada vicinal;  - Instalação dos canteiros de obras;   - Fornecimento e instalação de placas de obra (2m x 3m);   - Mobilização e desmobilização;   -
Desmatamento e limpeza de laterais;   - Terraplenagem e pavimentação;   - Regularização do sub-leito;   - Recomposição da camada granular do pavimento;  - Recuperação de
obras de arte correntes;   - Recuperação de valetas laterais e saídas d´água;  - Revestimento primário com solo laterítico;   - Transporte de material com DMT além de 5 km;   -
Escavação e carga em jazida; revestimento com solo-cimento;   - Controle tecnológico da terraplenagem;   - Controle tecnológico da pavimentação; e  - Entrega e recebimento da
obra.

Localizador (es)
0013 - No Estado do Amazonas

Decreto-Lei nº 288/67.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Superintendência da Zona Franca de ManausUO: 28233 - Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA

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:
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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
28202 - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro

28203 - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI

28101 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

28233 - Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA

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 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
28203 - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI

28202 - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro

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 661 - Promoção IndustrialSubfunção:Esfera:

5086 - Revitalizacao e Expansao da Infraestrutura do Distrito Industrial de Manaus

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Descrição

Finalidade

Unidade Responsável:UO: 28233 - Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA
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Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Localizador (es)
0056 - Manaus - AM

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

Base Legal da Ação
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