
Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
2125 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Número de Ações 43

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 121 - Planejamento e OrçamentoSubfunção:Esfera:

0347 - Contribuição à Associação Brasileira de Orçamento Público - ABOP

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Contribuir para a geração de conhecimento e o intercâmbio de informação com a Associação Brasileira de Orçamento Público - ABOP, mediante a elaboração de políticas e de atos
normativos voltados para a formação técnica orçamentária, bem como disseminar esse conhecimento para toda a Administração Pública.

Descrição
Atualização e discussão de assuntos referentes à área de orçamento público através da participação em eventos programados pela Entidade e da divulgação de suas atividades.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Transferência voluntária à ABOP.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Portaria nº 427, de 20 de julho de 2007; Parágrafo 2º do Art. 12 da lei 4.320/64, conforme Parecer MP/CONJUR/AL/Nº 0822 - 6.7/2007.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Orçamento FederalUO: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

20 - Orçamento da Seguridade Social 09 - Previdência Social 274 - Previdência EspecialSubfunção:Esfera:

0739 - Indenização a Anistiados Políticos em Prestação Única ou em Prestação Mensal, Permanente e Continuada, nos termos da Lei nº 10.559, de
2002.

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Promover a reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única ou em prestação mensal, permanente e continuada, assegurada aos anistiados políticos.

Descrição
Reparação econômica àqueles que são declarados anistiados por motivação exclusivamente política. A reparação econômica será concedida mediante portaria do Ministro de
Estado da Justiça, após parecer favorável da Comissão de Anistia, que tem a finalidade de examinar os requerimentos e assessorar o respectivo Ministro de Estado em suas
decisões.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002.
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 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:
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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
47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

47210 - Fundação Escola Nacional de Administração Pública

47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

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).

20 - Orçamento da Seguridade Social 09 - Previdência Social 274 - Previdência EspecialSubfunção:Esfera:

0C01 - Pagamento de Valores Retroativos a Anistiados Políticos nos termos da Lei nº 11.354, de 19/10/2006

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Promover reparação econômica relativa ao pagamento dos valores retroativos, devidos pela União, aos Anistiados Políticos Civis e Militares de que trata a Lei nº 10.559, de 13 de
novembro de 2002, nos termos da Medida Provisória nº 300, de 29 de junho de 2006.

Descrição
Pagamento, por intermédio dos Ministérios da Defesa e do Planejamento, Orçamento e Gestão, na forma e condições estabelecidas pela Medida Provisória nº 300, de 29 de junho
de 2006, aos que firmarem Termo de Adesão, do valor correspondente aos efeitos retroativos da concessão de reparação econômica fixado em virtude da declaração da condição
de anistiado político de que a trata a Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002 e Lei nº 11.354, de 19 de outubro de 2006.
Base Legal da Ação

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

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 127 - Ordenamento TerritorialSubfunção:Esfera:

12NZ - Modernização da Gestão do Patrimônio Imobiliário da União

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Projetos desenvolvidos para a modernização da gestão e dos sistemas de gestão do patrimônio público da União.

% de execução físicaUnidade de Medida:Projeto desenvolvidoProduto:

Especificação do Produto

Promover a modernização dos instrumentos e sistemas de gestão do patrimônio imobiliário da União, com vistas à qualificação dos processos decisórios e da capacidade de
atuação da SPU.

Descrição
Apoio a ações de modernização dos processos relacionados a caracterização das áreas da União , tais como ações de identificação, demarcação, cadastramento e controle dos
imóveis , de forma a conferir maior eficiência, rigor e transparência na gestão do Patrimônio Público da União. Prospecção de novos modelos de negócio e padrões de gestão dos
imóveis da União. Modernização e automatização os processos de gestão do patrimônio da União, mediante desenvolvimento e aperfeiçoamento de sistemas de informação.

Finalidade

Unidade Responsável: Secretaria do Patrimônio da UniãoUO: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
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Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Implantar Unidade de Coordenação de Projetos na SPU para coordenar o projeto. Realizar licitações para obtenção dos produtos contidos nos módulos: 1 – Modernização dos
processos e bases de dados para a caracterização dos imóveis da União. 1.a) modernização metodológica e de procedimentos; 1.b) padronização da cartografia da SPU; 1.c)
ampliação da escala de identificação; 1.d) certificação e depuração das bases existentes. 2 – Geração de conhecimento para a gestão patrimonial. 2.a) proposta de aperfeiçoamento
da contabilidade patrimonial e regularização do registro cartorial dos bens imóveis da União; 2.b) proposta de novos modelos de negócios e estudo dos seus potenciais benefícios
para o aproveitamento do uso dos bens públicos federais; 2.c) estudos de metodologias de avaliação de bens públicos federais; 2.d) estratégia de racionalização da utilização dos
imóveis destinados á APF; 2.e) diretrizes para incentivar o compartilhamento de informação patrimonial com Estados e Municípios. 3 - Automatização dos processos de gestão do
patrimônio da União. 3.a) plano de Gestão da Informação patrimonial; 3.b) atualização do mapeamento de processos da SPU; 3.c) desenvolvimento do sistema informatizado; 4.c)
digitalização de documentos; 5.c) implantação de tecnologias de comunicação.

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2016Data Início: R$ 54.376.999,00Data Término:01/01/2012 100Custo Total: Total Físico:

Recomendação COFIEX nº 1.139, de 2 de outubro de 2009.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

12O0 - Adequação Técnica e Tratamento do Acervo Documental de Empresas Extintas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Tratamento de Documentação textual, plantas, mapas, fotolitos e negativos.

% de execução físicaUnidade de Medida:Acervo tratadoProduto:

Especificação do Produto

Preparar e organizar tecnicamente o acervo documental de empresas estatais federais submetidas a processos de liquidação, até a sua entrega aos órgãos responsáveis pela
guarda e manutenção.

Descrição
Tratamento técnico de acervo documental, acompanhamento e orientação a liquidantes e solução de pendências vinculadas a processos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Contratação de empresa especializada em tratamento de acervo documental, por meio de pregão eletrônico.

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2016Data Início: R$ 2.764.997,00Data Término:01/01/2012 100Custo Total: Total Físico:

Decreto nº 7.063, de 13/01/2010; Portaria MP nº 162, de 06/04/2010.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Coordenação e Governança das Empresas EstataisUO: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 121 - Planejamento e OrçamentoSubfunção:Esfera:

148E - Fortalecimento da Gestão Institucional do IBGE

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Modelo de gestão implantadoProduto:

Especificação do Produto

Finalidade

Unidade Responsável: Diretoria-ExecutivaUO: 47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
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Ampliar a capacidade de governança do IBGE, fundamentada na introdução de metodologias e tecnologias modernas de gestão pela qualidade, promovendo ações de
desenvolvimento e fortalecimento institucional.

Descrição
Implementação de novas práticas, mecanismos e instrumentos que permitam a introdução de mudanças de valores e comportamentos individuais e organizacionais;
estabelecimento de estratégias de longo prazo e definição de planos para o alcance dos resultados; oferta de capacitação virtual e fomento ao desenvolvimento gerencial; gestão do
conhecimento; implementação do modelo de gestão de pessoas por competências; expansão da implantação do projeto de gestão por processos em unidades do IBGE localizadas
em todos os estados da federação; disponibilização de informações administrativas em portais interativos e sistemas de Business Inteligence; produção de indicadores de
desempenho para monitoramento da gestão; integração dos sistemas corporativos; fortalecimento do sistema de controle interno e alcance de maior eficiência no gasto do IBGE,
dando maior transparência quanto ao uso do recurso público.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Será implementada através do desenvolvimento de projetos estratégicos e atividades de melhoria da gestão com enfoque participativo, formação de grupos interdisciplinares;
contratação de consultoria; apoio em ferramentas de automação, sensibilização, transparência e comunicação intensiva.
A partir do diagnóstico organizacional e com base nas análises, serão incorporadas propostas de melhorias. Assim, o novo modelo será construído, com o auxilio da tecnologia da
informação e comunicação. No acompanhamento da implementação da execução dos novos processos de trabalho serão realizados os ajuste necessários e o treinamento das
pessoas envolvidas.
Forma de acompanhamento: Através da implementação de sistema corporativo de monitoramento das etapas de execução dos projetos de melhoria (SIGESTÃO – módulo gestão
de projetos).

Identificação de sazonalidade: Não há

Insumos utilizados:
Diagnósticos organizacionais; metodologias contemporâneas de gestão pela qualidade; contratação de empresas de consultoria etc.

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2016Data Início: R$ 10.745.000,00Data Término:01/01/2012 100Custo Total: Total Físico:

CF/88, art 21, incisos IX e XV; Lei nº 5.878, de 1973, art 2º e 3º, incisos II e III; Decreto nº 4.740, de 2003, Anexo I, Capítulos IV, sessão III art 17º.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 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
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Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
47210 - Fundação Escola Nacional de Administração Pública

47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

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
47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

47210 - Fundação Escola Nacional de Administração Pública

47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

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
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
47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

47210 - Fundação Escola Nacional de Administração Pública

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
47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

47210 - Fundação Escola Nacional de Administração Pública

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
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Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

47210 - Fundação Escola Nacional de Administração Pública

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:

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
47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

47210 - Fundação Escola Nacional de Administração Pública

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 04 - Administração 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

20QN - Gestão de Assuntos Internacionais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Pleitos demandados na área de projetos, pagamentos, comércio exterior e política com organismos, por meio eletrônico, ou físico.

unidadeUnidade de Medida:Pleito AvaliadoProduto:

Especificação do Produto

Viabilizar a realização das atividades internacionais do MP no sentido de: i) Gerir a política brasileira nos Organismos multilaterais de desenvolvimento; ii) Coordenar o processo de
captação de recursos junto aos Organismos Financeiros Multilaterais e Governamentais Bilaterais; iii) Elaborar a posição do MP com vistas a subsidiar a política externa e de
comércio exterior brasileira.

Descrição
Análise e acompanhamento da política dos organismos financeiros internacionais de desenvolvimento, da política externa, integração sulamericana e de comércio exterior, mediante
formulação de posição interna e participação em fóruns internacionais de discussão, inclusive os relativos à revisão de carteira de empréstimo e volume de recursos disponíveis;
análise e acompanhamento de pleitos de financiamento externo, participação em missões de preparação e monitoramento da execução dos projetos com recursos internacionais,
mediante visitas in loco.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Secretaria de Assuntos InternacionaisUO: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
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Participação em missões de preparação e supervisão de projetos com financiamento externo, reuniões de revisão de carteira, reuniões em organismos financeiros internacionais de
desenvolvimento, fóruns de diálogo internacional e de política comercial, reuniões de definição de política e ou de assuntos relativos a contribuição e integralização de organismos
internacionais, e outras reuniões de política externa, no âmbito do MP.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Regimento Interno da SEAIN.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

20RD - Fortalecimento da Gestão do Patrimônio da União

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Unidades administrativas do patrimônio da União nos Estados da Federação, Distrito Federal e postos avançados mantidas.

unidadeUnidade de Medida:Unidade mantidaProduto:

Especificação do Produto

Fortalecer as Unidades Administrativas do Patrimônio da União nos Estados da Federação e no Distrito Federal, inclusive nos postos avançados.

Descrição
Pagamento das despesas das Unidades Administrativas para dar sustentação ao processo de descentralização da gestão, atendendo ao que preceitua a Política Nacional de
Gestão do Patrimônio da União. Reforço da estrutura física e fornecimento de meios para manter a capacidade de execução descentralizada; elaboração de estudos que visam
subsidiar a formulação de políticas públicas; promoção de capacitação e de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas, etc; produção e edição de publicações
para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas na área de administração patrimonial.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Contratação de consultoria; participação em eventos; contratação de serviços de terceiros para elaboração de estudos; descentralização de recursos às Superintendências de
Administração do Ministério da Fazenda – SAM/MF, que fornecem apoio logístico às Superintendências do Patrimônio da União, conforme dispõe a Portaria Conjunta nº. 001/2007,
de 19/01/2007.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto-Lei 200/67,  Portaria/SPU nº 200 de 29 de junho de 2010; Portaria SPU 245/07, Portaria SPU 173/09, Portaria MP 384/09 e Portarias MP 211/10 e SPU 200/10.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria do Patrimônio da UniãoUO: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 121 - Planejamento e OrçamentoSubfunção:Esfera:

20SN - Participação do Brasil no Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento da UNASUL (COSIPLAN)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Representação realizadaProduto:

Especificação do Produto

Viabilizar a participação do Brasil no Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento da UNASUL (COSIPLAN).

Descrição
Desempenho das atividades de competência do Coordenador e da Secretaria-Executiva da Comissão de Coordenação da participação brasileira no COSIPLAN (CC/COSIPLAN);
desenvolvimento de estudos ou outras atividades, conforme o Plano de Ação Estratégico do COSIPLAN; realização e participação em reuniões e eventos do COSIPLAN;
participação em eventos relacionados à promoção da integração da infraestrutura sul-americana.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Execução direta, pela atuação dos técnicos em exercício no SPI; celebração de contratos de prestação de serviços, com empresas ou  institutos de pesquisa; bem como celebração
de convênios e acordos de repasse com entidades que disponham de condições para apoiar o desenvolvimento e/ou a implementação das atividades previstas no Plano de Ação do
COSIPLAN.

Unidade Responsável: Secretaria de Planejamento e Investimentos EstratégicosUO: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
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Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto sem nº de 17 de setembro de 2001.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 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: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção:Esfera:

2C03 - Sistemas Estruturantes e Corporativos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Sistema em processo contínuo de manutenção evolutiva e corretiva.

unidadeUnidade de Medida:Sistema mantidoProduto:

Especificação do Produto

ManteR os sistemas estruturantes e corporativos no âmbito do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Descrição
Manutenções corretivas e evolutivas nos módulos e funcionalidades para os sistemas estruturantes e corporativos, atendimento de necessidades de informação e arquitetura
tecnológica, tanto de hardware como de software necessários como suporte ao desenvolvimento das aplicações que compõem estes sistemas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Elaboração de estudos e contratação de serviços de terceiros de TI, pagamento dos contratos de manutenção de sistemas.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto nº 5.433, de 25 de abril de 2005
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento Setorial de Tecnologia da InformaçãoUO: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
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10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

2D33 - Fomento à Melhoria da Gestão Pública

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Fomentar a melhoria da gestão pública, por meio de projetos, atividades, propostas de regulamentação, modelos, metodologias, estudos, ações e decisões, voltados ao
fortalecimento da capacidade de ação de órgãos ou entidades, à melhoria do marco institucional-legal, ao aperfeiçoamento de processos ou de funções e ao fortalecimento dos
mecanismos de articulação e cooperação federativa, visando à excelência no atendimento às demandas da sociedade.

Descrição
Realização de estudos, eventos, ações de apoio, projetos e capacitações, visando: o aperfeiçoamento do marco legal e institucional; o fortalecimento da gestão por resultados; a
melhoria dos processos de trabalho; fomentar a melhoria e as inovações no campo da gestão; a melhoria do atendimento ao cidadão, do ambiente de negócios e do atendimento às
empresas e demais organizações da sociedade; o fortalecimento dos mecanismos de articulação e cooperação federativa; o aprimoramento da  política de gestão de desempenho;
apoiar o fortalecimento institucional dos órgãos e entidades da administração pública; o desenvolvimento, o aperfeiçoamento e a disponibilização de modelos, ferramentas e
sistemas de apoio ao gerenciamento e à melhoria da gestão dos órgãos e entidades públicos; a identificação e o desenvolvimento de propostas e ações para melhorar processos
críticos para o melhor funcionamento da administração pública federal; o fomento e a consolidação de redes de apoio à melhoria da gestão pública;  o desenvolvimento de propostas
e ações para a instituição de uma Política Nacional para Atendimento do Cidadão;  o desenvolvimento de propostas e ações para melhorar o ambiente de negócios e o atendimento
às empresas privadas; aperfeiçoar os mecanismos de articulação, de coordenação e de cooperação federativa; identificar necessidades, potencialidades e sinergias a serem
exploradas conjuntamente pela União, estados e municípios, especialmente no campo da gestão; aperfeiçoar os mecanismos para a gestão das ações no território; e aperfeiçoar e
simplificar os mecanismos para transferência voluntária de recursos; implementar uma agenda de trabalho conjunta, envolvendo a União, estados e municípios, voltada à melhoria
da gestão, que contemple pontos de interesse mútuo; desenvolver ações conjuntas, envolvendo a União, estados e municípios, focadas na formação e no desenvolvimento
profissional dos servidores públicos federais, estaduais e municipais, buscando maior articulação entre as três esferas de governo, em especial realizar o Curso Superior de
Tecnologia em Gestão Pública, na modalidade ensino à distância, para qualificar agentes públicos federais, estaduais e, preferencialmente, municipais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Organizar, promover e apoiar a realização, com ou sem deslocamentos de pessoas, de oficinas; encontros; palestras; eventos; debates; mobilizações; capacitações; participações
em grupos de trabalho; elaboração de estudos, diagnósticos, pareceres, relatórios e de planos de ação; contratação de consultorias especializadas e cooperação técnica;
elaboração de anteprojetos de atos normativos; desenvolvimento de projetos; realização de ações de apoio técnico; e elaboração de propostas de modelos e de metodologias; que
fomentem as atividades desenvolvidas no campo “Descrição”.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto nº 7.133, de 19 de março de 2010 (Avaliações de Desempenho Individual e Institucional);
Decreto nº 7.063, de 13 de janeiro de 2010 (Arts. 23 a 27);
Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de 2009 (Organização e Fortalecimento Institucional);
Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008 (Capítulo II);
Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007 (Convênios).
Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006 (Desenvolvimento de Pessoal).
Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003 (Art. 27, inciso XVII);
Decreto nº 3.100, de 30 de junho de 1999 (OSCIP);
Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999 (OSCIP);
Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998 (Organizações Sociais);
Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997 (Terceirização);
Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967.
Constituição Federal de 1988 – artigos 37 (§ 8º) e 39 (§ 7º)
Decreto nº 5.378 de 23 de fevereiro de 2005 (GESPÚBLICA).
Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 2009 (Carta de Serviços ao Cidadão);
Lei nº 7.115, de 29 de agosto de 1983 (Prova Documental);
Decreto nº 86.009, de 15 de maio de 1981 (Restrição de Exigências);
Decreto nº 83.936, de 6 de setembro de 1979 (Simplificação de Exigências);
Termo de Cooperação nº 03/2010 MP/IFPR/ENAP.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Gestão PúblicaUO: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

4069 - Extinção de Órgãos e Entidades Públicas Federais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Órgãos e entidades da administração federal direta, autárquica e fundacional extintos e/ou em processo de extinção

unidadeUnidade de Medida:Processo supervisionadoProduto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: Departamento de Gestão do Acervo de Órgãos ExtintosUO: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
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Coordenar e supervisionar os processos de extinção de órgãos e entidades da administração federal direta, autárquica e fundacional.

Descrição
Coordenação e supervisão de atividades relativas aos processos de extinção de órgãos e entidades da administração federal direta, autárquica e fundacional; organização e
tratamento do acervo documental de órgãos e entidades da administração federal submetidas a processos de extinção; regularização de eventuais pendências decorrentes dos
processos de extinção,  análise, aprovação e demais providências relativas às prestações de contas dos convênios e instrumentos similares celebrados pelos extintos Ministérios do
Bem-Estar Social e da Integração Regional;pela extinta Fundação Legião Brasileira de Assistência;pelo extinto Ministério do Bem-Estar Social, relativos a projetos habitacionais
integrados, financiados com recursos do Fundo de Custeio de Programas de Habitação Popular – FEHAP repassados pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; e  pela
extinta Secretaria Especial de Políticas Regionais, nos exercícios de 1995 a 1999.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Supervisão e coordenação dos trabalhos de inventariança voltados à realização do inventário de bens, direitos e obrigações; rescisão de contratos; baixas de registro; repasse de
ações judiciais; regularização de saldos no SIAFI, contratação de serviços especializados para tratamento da documentação dos órgão e entidades extintas.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 8.029/90;. Decreto 7.063/10. Demais Leis e Decretos específicos para a extinção de órgãos ou entidades Federais.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 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
47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

47210 - Fundação Escola Nacional de Administração Pública

47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

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 04 - Administração 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

Finalidade
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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
47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

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 121 - Planejamento e OrçamentoSubfunção:Esfera:

4732 - Estudos e Acompanhamento da Estrutura Econômica Brasileira

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Estudos relativos à estrutura econômica brasileira e às parcerias público-privadas.

unidadeUnidade de Medida:Estudo realizadoProduto:

Especificação do Produto

Elaborar estudos relativos à estrutura econômica brasileira que permitam identificar os possíveis impactos das políticas adotadas sobre a estabilidade e crescimento econômicos, a
geração de emprego e seus impactos distributivos e, ainda, aumentar a oferta e a qualidade da infraestrutura e dos serviços públicos por meio da implementação das Parcerias
Público-Privadas (concessões administrativas e patrocinadas).

Descrição
Elaboração de estudos, sobretudo econômicos, para acompanhamento da implementação e dos resultados das políticas governamentais; construção de modelos econométricos;
realização e participação em eventos técnicos sobre a estrutura econômica brasileira; capacitação de técnicos em ferramentas econômicas e estruturação de projetos;
desenvolvimento de metodologias para implementação e acompanhamento de projetos de Parcerias Público-Privadas; coordenação do processo de análise de projetos submetidos
ao Comitê Gestor (CGP); execução das atividades de Secretaria-Executiva do CGP e da Comissão Técnica (CTP) das Parcerias Público-Privadas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Execução direta, pela atuação dos técnicos em exercício na Assessoria Econômica; pela contratação de institutos de pesquisa e de consultorias para desenvolvimento de
metodologias e para estruturação de projetos definidos como prioritários pelo CGP; pela cooperação não-reembolsável (doação) ATN/MT-9587-BR, firmada com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento; bem como por meio da celebração de convênios e acordos com entidades que disponham de condições de colaborar com a finalidade da ação.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto nº 7.063, de 13 de Janeiro de 2010 e Decreto nº 5.385, de 4 de Março de 2005.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Assessoria EconômicaUO: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 121 - Planejamento e OrçamentoSubfunção:Esfera:

4743 - Coordenação do Processo Orçamentário das Empresas Estatais Federais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Processo orçamentário, desde a fase de orientação às empresas, recepção e avaliação das propostas de cada unidade, compatibilização com as metas fiscais, elaboração do
Orçamento de Investimento, do Programa de Dispêndios Globais e do Plano de Aplicação dos Recursos das Agências Financeiras Oficiais de Fomento, bem como o
acompanhamento de suas execuções e ações de gestão necessárias ao aperfeiçoamento do processo orçamentário.

unidadeUnidade de Medida:Orçamento de investimento elaboradoProduto:

Especificação do Produto

Coordenar a elaboração e a execução do orçamento de investimento das Empresas Estatais Federais.

Descrição

Finalidade

Unidade Responsável: Departamento de Coordenação e Governança das Empresas EstataisUO: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
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Coordenação do processo de elaboração do Orçamento de Investimento das empresas estatais federais, do Plano de Aplicação dos Recursos das Agências Financeiras Oficiais de
Fomento e do Programa de Dispêndios Globais, bem como acompanhamento das execuções, tendo em vista a política macroeconômica do governo e as metas de resultado
primário estabelecidas.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Elaboração e acompanhamento orçamentário, consubstanciado no Orçamento de Investimento, no Programa de Dispêndios Globais e no Plano de Aplicação de Recursos das
Agências Financeiras Oficiais de Fomento; manutenção/atualização da base de dados do Sistema SIEST, publicações institucionais, inclusive a elaboração e divulgação do "Perfil
das Empresas Estatais", do Relatório Anual de Execução Orçamentária e do Volume IV do Balanço Geral da União. Apreciação de pleitos relacionados à política de Recursos
Humanos, no que se refere a programas de participação dos empregados nos lucros ou  resultados, acordos coletivos de trabalho, planos de cargos e salários, previdência
complementar e  quantitativo de pessoal próprio; análise de propostas de estatutos, projetos de lei e decretos e de matérias de AGO/AGE; sugestão para fixação da remuneração
dos dirigentes das empresas estatais; realização de seminários, fóruns, encontros, palestras, visitas, instituição de prêmios, incentivo à melhoria das práticas de governança
corporativa pelas empresas estatais etc. Além disso, o DEST operacionaliza o processo de indicação/eleição dos representantes do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão nos conselhos de administração das empresas estatais e participa de grupos de trabalho que envolvam assuntos de interesse das empresas estatais.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto nº 3.735/2001, Leis Complementares nºs 108 e 109, de 29.05.2001,  e Decreto nº  5.719/2006.
Base Legal da Ação
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