
PORTARIA Nº 51, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1998

 

Institui o Subsistema de Cadastro de Atividades e Projetos, do
Sistema  Integrado  de  Dados  Orçamentários  -  SIDOR,  da
Secretaria  de  Orçamento  Federal,  estabelece  o
recadastramento  das  atividades  e  projetos  constantes  do
Projeto  de  Lei  Orçamentária  para  o  exercício  financeiro  de
1999 e dá outras providências.

O  SECRETÁRIO  DE ORÇAMENTO  FEDERAL,  no  uso  das  atribuições
estabelecidas no art. 11, inciso II, do Decreto nº 1.792, de 15 de janeiro de
1996, que aprovou a Estrutura Regimental do Ministério do Planejamento e
Orçamento,  tendo em vista  o  parágrafo  único do art.  12  do  Decreto nº
2.829, de 29 de outubro de 1998, que estabelece normas para a elaboração
e execução do Plano Plurianual e dos Orçamentos da União, e

Considerando a necessidade de aprimorar o processo decisório de alocação
dos recursos públicos e dar maior transparência às ações programadas no
Orçamento, evidenciando os bens e serviços ofertados;

Considerando  a  necessidade  de  reestruturar  a  sistemática  atual  de
cadastramento  das  atividades  e  projetos  orçamentários  para  dotar  os
agentes do Sistema Orçamentário Federal de um banco de informações dos
Orçamentos da União;

Considerando a necessidade de realizar um inventário das ações de governo
em curso, incluídas nos Orçamentos da União e proceder a sua avaliação,
resolve;

Art.  1º  Instituir  o  Subsistema de Cadastro  de  Atividades  e  Projetos,  do
Sistema Integrado  de Dados  Orçamentários  -  SIDOR,  da  Secretaria  de
Orçamento Federal.

Art. 2º Condicionar a inclusão de projetos ou atividades, seja por ocasião da
elaboração da proposta orçamentária anual ou da solicitação de créditos
adicionais,  ao  cadastramento  prévio  dos  mesmos  no  Subsistema  ora
instituído, o que somente se efetivará após a aprovação da Secretaria de
Orçamento Federal.

Art. 3º Estabelecer o recadastramento das atividades e projetos constantes
do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 1999.

§ 1º O recadastramento obedecerá à seguinte sistemática:

I - Disponibilização pela Secretaria de Orçamento Federal do cadastro atual
e  instruções  para  preenchimento  dos  formulários  objeto  dos  Anexos  I
(atividades)  e  II  (projetos)  a  esta  portaria,  por  parte  das  Unidades
Orçamentárias;

II  -  Complementação  das  informações  existentes  pelas  Unidades
Orçamentárias;

III  -  Consolidação  das  propostas  das  Unidades  Orçamentárias  e
fornecimento  das  informações  de  abrangência  estratégica  pelos  Órgãos
Setoriais;

IV - Análise das informações e posterior cadastramento pela Secretaria de
Orçamento Federal.

§  2º  O  recadastramento  das  atividades  e  projetos  será  realizado  nos
seguintes prazos:

I - de 24 de novembro a 8 de dezembro, para as unidades orçamentárias;

II  -  de 10 de dezembro a 18 de dezembro,  para os órgãos setoriais de
orçamento ou equivalentes;

III  -  de 21 de dezembro a 21 de janeiro de 1999,  para a Secretaria de
Orçamento Federal.
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Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

WALDEMAR GIOMI

 

D.O.U. 17/11/98
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