
Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
2127 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Trabalho e Emprego

Número de Ações 26

10 - Orçamento Fiscal 11 - Trabalho 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
38201 - Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho

38101 - Ministério do Trabalho e Emprego

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 11 - Trabalho 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
38101 - Ministério do Trabalho e Emprego
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38201 - Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho

38901 - Fundo de Amparo ao Trabalhador

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 11 - Trabalho 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
38101 - Ministério do Trabalho e Emprego

38201 - Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho

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 11 - Trabalho 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
38201 - Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho
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38101 - Ministério do Trabalho e Emprego

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 11 - Trabalho 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
38101 - Ministério do Trabalho e Emprego

38201 - Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho

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 11 - Trabalho 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
38101 - Ministério do Trabalho e Emprego
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38201 - Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho

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 11 - Trabalho 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
38101 - Ministério do Trabalho e Emprego

38201 - Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho

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 11 - Trabalho 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: 38101 - Ministério do Trabalho e Emprego
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10 - Orçamento Fiscal 11 - Trabalho 661 - Promoção IndustrialSubfunção:Esfera:

2374 - Fomento ao Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Empresas de Médio Porte

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Apoiar projetos de construção de Barracão Industrial, para a instalação física e o desenvolvimento de micro, pequenos e médios empreendimentos organizados em APLs e/ou para a
disponibilização, a esses empreendedores locais, de um centro de serviços voltado às atividades produtivas características da região, com vistas à geração de emprego, à redução
das desigualdades regionais e ao desenvolvimento local.

Descrição
Construção, ampliação, reforma ou adequação de barracão e aquisição de equipamento ou construção de infraestrutura de apoio para distritos industriais. A infraestrutura designa,
de forma ampla, o apoio à construção, implementação e desenvolvimento de atividades voltadas à criação de centros de serviços e de núcleos industriais aptos a fortalecer as
atividades produtivas da região.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
38101 - Ministério do Trabalho e Emprego

Constituição Federal, art. 170, VII e IX; Lei Complementar nº 126/06; Lei nº 11.497/07; Decreto nº 6.209/2007; e Portaria GM nº 06/08.
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 11 - Trabalho 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

2619 - Apoio à Implementação de Políticas na Área do Trabalho

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Manter o bom funcionamento das atividades desenvolvidas pelas unidades do Ministério do Trabalho e Emprego e apoiar a implementação das políticas na área de trabalho,
emprego e renda.

Descrição
Custeio e investimentos das Unidades do Ministério do Trabalho e Emprego e execução de forma descentralizada.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Custear as despesas de manutenção e investimentos na Modalidade de Aplicação Direta e apoiar a implementação das políticas na área do trabalho, emprego e renda, mediante a
celebração de convênios.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Artº 21 da Lei nº 7.998, de  11/1/1990; Artº 4 da Lei nº 9.322, de 5/12/1996; Art. 27, inciso XXI da Lei nº 10.683, de 28/5/2003.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e ContabilidadeUO: 38901 - Fundo de Amparo ao Trabalhador

20 - Orçamento da Seguridade Social 11 - Trabalho 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

2631 - Coordenação e Manutenção do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador-FATUO: 38901 - Fundo de Amparo ao Trabalhador
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Contribuir para sustentabilidade das políticas públicas de emprego e renda, zelando pelas aplicações do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT

Descrição
Gerenciamento das aplicações e receitas do FAT; supervisão da gestão do FUNPROGER - Fundo de Aval para a Geração de Emprego e Renda; e geração de informações para
tomada de decisões.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Por meio da Coordenação-Geral de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CGFAT, da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA, órgão da
Secretaria Executiva do MTE, são implementadas ações de: controle do patrimônio do FAT; gerenciamento das aplicações e receitas do FAT; acompanhamento e fiscalização das
aplicações dos recursos do FAT efetuadas pelos agentes financeiros operadores desses recursos; acompanhamento e fiscalização da utilização dos recursos do FUNPROGER;
geração de informações, elaboração de relatórios, assessoramento à Secretaria-Executiva do CODEFAT e ao próprio Conselho, e outras atividades que se relacionem à gestão dos
recursos do FAT e do FUNPROGER, quando se fizerem necessárias ou forem demandadas à CGFAT.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990;  Lei nº 9.872,  de 23 de novembro de 1999, e Decreto nº 5.063, de 3 de maio de 2004.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 11 - Trabalho 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
38101 - Ministério do Trabalho e Emprego

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 11 - Trabalho 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
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Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
38901 - Fundo de Amparo ao Trabalhador

38101 - Ministério do Trabalho e Emprego

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 11 - Trabalho 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

4750 - Funcionamento do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Subsidiar o Conselho na definição de diretrizes e programas de alocação de todos os recursos do FGTS e o processo de acompanhamento e avaliação da gestão econômica e
financeira dos seus recursos; coordenar a elaboração do relatório das contas do FGTS; auxiliar o Conselho na aplicação das normas relativas ao FGTS; coordenar a elaboração de
atos normativos relacionados com o desempenho das atividades do Conselho.

Descrição
Execução das funções de Secretaria Executiva do Conselho Curador do FGTS, que consiste em agendar e secretariar as reuniões do Conselho; agendar e presidir as reuniões do
Grupo de Apoio Permanente ao Conselho; assessoramento e subsídio ao Ministro, na qualidade de Presidente do Conselho, nos assuntos pertinentes; promoção das articulações
necessárias e acompanhamento das atividades dos grupos técnicos instituídos no âmbito do Conselho; atuação de forma integrada com a Secretaria de Fiscalização do Trabalho,
oferecendo-lhe subsídios para sua atuação, nos assuntos relacionados ao FGTS; atuação de forma integrada com a Assessoria Parlamentar do Ministério no acompanhamento da
tramitação dos projetos de lei referentes ao FGTS, em articulação com os demais órgãos governamentais envolvidos com o mesmo; organizar e manter atualizados os arquivos com
informações sócio-econômicas e gerenciais sobre o FGTS; recepcionar e dar tratamento às denúncias encaminhadas à Coordenação-Geral, objetivando sua averiguação;
recepcionar e promover o atendimento dos auditores e de suas demandas por ocasião das auditorias sobre o FGTS, providenciando as justificativas e esclarecimentos necessários,
no que se refere ao Conselho e à Coordenação-Geral; cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho; praticar os demais atos necessários para o cumprimento das atribuições de
competência do Conselho.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A Coordenação Geral do FGTS, unidade da Secretaria Executiva do MTE, atua como Secretaria Executiva do Conselho Curador do FGTS. Como tal, responsabiliza-se pela
articulação com os demais órgãos que têm assento no referido Conselho e executa diretamente todas as atividades previstas.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral do Fundo de Garantia do Tempo de ServiçoUO: 38101 - Ministério do Trabalho e Emprego

20 - Orçamento da Seguridade Social 11 - Trabalho 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

4815 - Funcionamento das Unidades Descentralizadas

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Unidade apoiadaProduto:

Melhorar, racionalizar e manter os serviços nas  Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego,  principalmente o atendimento ao usuário final, por meio da informatização e
da adequação da estrutura física, oferecendo maior rapidez e eficiência, bem como produtos adequados à demanda.

Descrição
Aquisição de bens e serviços necessários ao adequado funcionamento das  Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego, com a finalidade de manter, aparelhar,
reaparelhar e modernizar as unidades de atendimento ao cliente do MTE, adequação da estrutura física, informatização dos serviços, aquisição de equipamentos de informática,

Finalidade
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Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

instalação de redes de lógica e outros, gastos com vigilância, água, luz e de manutenção em geral.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0012 - No Estado do Acre

0013 - No Estado do Amazonas

0025 - No Estado da Paraíba

0026 - No Estado de Pernambuco

0035 - No Estado de São Paulo

0052 - No Estado de Goiás

0056 - Petrolina - PE

0060 - Maracanaú - CE

0064 - Itacoatiara - AM

0068 - Patos - PB

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
38901 - Fundo de Amparo ao Trabalhador

Art. 27, inciso XXI, Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003 e Decreto nº 6.341, de 06 de janeiro de 2008.
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 11 - Trabalho 131 - Comunicação SocialSubfunção:Esfera:

8073 - Ouvidoria-Geral e Serviços Interativos de Atendimento ao Cidadão-Usuário do Ministério do Trabalho e Emprego

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Usuário do MTE que teve sua manifestação recebida, registrada, analisada e respondida

unidadeUnidade de Medida:Usuário atendidoProduto:

Especificação do Produto

Ampliar o controle social a respeito da atuação do Ministério do Trabalho e Emprego, mediante disponibilização e uso de canal direto de comunicação entre o cidadão e a instituição.

Descrição
Recepção, tratamento, análise e registro das reclamações, elogios, sugestões e denúncias, enviadas pelo cidadão usuário dos serviços do MTE; analise e encaminhamento às
áreas responsáveis pela manifestação; resposta aos interessados informando a solução dada ao caso apresentado; disponibilização de relatórios consolidados na intranet visando o
acompanhamento pelas áreas envolvidas no tratamento das manifestações; Produção de estudos e relatórios de avaliação, aos gestores do MTE, apontando problemas e
disfunções, sugerindo melhorias nos serviços prestados, nos processos e no atendimento no âmbito institucional; Controle e Gerenciamento de Sistema de tratamento de
manifestações.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Contratação de serviços de terceiros para manutenção do serviço de teleatendimento; deslocamento de servidores e colaboradores; capacitação de servidores e colaboradores;
aquisição de equipamento e material de consumo, operacionalização de Sistemas.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto 3.507, de 13 de junho de 2000 - Sistema Nacional de Avaliação dos Serviços Públicos; Decreto 5.063, de 03 de maio de 2004.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Ouvidoria-GeralUO: 38901 - Fundo de Amparo ao Trabalhador
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