
Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
2029 - Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária

Número de Ações 89

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

0353 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (MP nº 2.157-5, de 24 de agosto de 2001)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Assegurar recursos orçamentários para a realização de investimentos do setor privado na Amazônia, sob a forma de debêntures conversíveis em ações, limitado a 50% de
participação nas inversões totais de cada projeto, com o objetivo de reduzir a desigualdade econômica e social entre as regiões mais desenvolvidas do País e a Amazônia.

Descrição
O Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, em seu regulamento estipula, os seguintes passos para a concessão de crédito:

- o empreendedor interessado nos recursos do Fundo procura a Agência de Desenvolvimento da Amazônia solicitando  participação do Fundo no projeto;
- a Agência verifica a adequabilidade do projeto com o Plano de Desenvolvimento da Amazônia e com as diretrizes e as prioridades estabelecidas pelo Conselho Deliberativo para o
Desenvolvimento da Amazônia;
- a Agência aprova o projeto e autoriza sua contratação pelo Banco operador, ou o Banco da Amazônia S/A, ou outra instituição financeira oficial federal, a ser definida em ato do
Poder Executivo;
- o agente operador propõe a liberação de recursos financeiros para o projeto autorizado pela Agência;
- a  Agência libera os recursos;
- o  agente operador administra as debêntures recebidas do empreendedor do projeto;
- o  agente operador fiscaliza e atesta a regularidade do projeto;
- a  Agência audita e avalia o resultado da aplicação dos recursos do Fundo no conjunto dos projetos em execução.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Fornecer linha de crédito do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia aos empreendedores com projeto aprovado pela Agência e receber para ele, em contrapartida, debêntures
conversíveis em ação.  (A operacionalização do Fundo foi regulamentada pelo Decreto Nº 4.254, de 31 maio de 2002).

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto Nº 4.254, de 31 maio de 2002.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Distrito FederalUO: 74907 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Integração

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

0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (MP nº 2.156-5, de 24 de agosto de 2001)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Assegurar recursos orçamentários para a realização de investimentos do setor privado no Nordeste, sob a forma de debêntures conversíveis em ações, limitado a 50% de
participação nas inversões totais de cada projeto, cujo objetivo é reduzir a desigualdade econômica e social entre as regiões mais desenvolvidas do País e o Nordeste.

Descrição
O Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, instituído pela Medida Provisória nº 2.156-5, de 24/08/01, regulamentado pelo Decreto Nº 4.253, de 31/05/02,  com as alterações
introduzidas pela Lei Complementar nº 125, de 03/01/07 e pelo Decreto nº 6.952, de 02/09/09, adota como passos para a concessão do crédito:

- o empreendedor interessado nos recursos do Fundo procura a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, solicitando a participação do Fundo no projeto;
- a Autarquia verifica a adequabilidade do projeto com o Plano de Desenvolvimento do Nordeste e com as diretrizes e as prioridades estabelecidas pelo Conselho Deliberativo para o
Desenvolvimento do Nordeste;
- a Autarquia aprova o projeto e autoriza sua contratação junto ao Banco do Nordeste;
- o agente operador  propõe a liberação de recursos financeiros para o projeto autorizado pela Autarquia;
- a Autarquia libera os recursos;
- o agente operador administra as debêntures recebidas do empreendedor do projeto;
- o agente operador fiscaliza e atesta a regularidade do projeto;
- a Autarquia audita e avalia o resultado da aplicação dos recursos do Fundo no conjunto de projetos em execução.

Finalidade

Unidade Responsável: Distrito FederalUO: 74907 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Integração
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Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Implementar a ação por linha de crédito fornecida pelo Fundo de Desenvolvimento do Nordeste aos empreendedores com projeto aprovado pela Agência. Receber, o Fundo, em
contrapartida, debêntures conversíveis em ação    (A operacionalização do Fundo ainda não foi regulamentada).

Localizador (es)
0001 - Nacional

Medida Provisória nº 2.157, de 24 de agosto de 2001.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 846 - Outros Encargos EspeciaisSubfunção:Esfera:

0502 - Apoio à Dinamização do Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural na Amazônia Ocidental

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Implementar o Plano Executivo para reformulação do serviço de assistência técnica e extensão rural na Amazônia Ocidental.

Descrição
Execução de proposta de ação conjunta, contendo medidas concretas, para reformulação e aperfeiçoamento dos serviços de extensão rural na região, conforme as necessidades e
peculiaridades de cada Estado da Amazônia Ocidental.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Implementação da ação via transferência voluntária entre os governos federal e estadual mediante convênio.

Localizador (es)
0010 - Na Região Norte

Decreto-Lei nº 288/67, art. 1º.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Análise e Acompanhamento de Projetos AgropecuáriosUO: 28233 - Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 846 - Outros Encargos EspeciaisSubfunção:Esfera:

0506 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento na Área de Atuação da Suframa, com Ênfase em Arranjos Produtivos Locais e Cadeias Produtivas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Projetos de infra-estrutura econômica e de produção.

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Atrair investidores para área de atuação da SUFRAMA e estimular projetos de desenvolvimento, com ênfase em  arranjos produtivos locais e Cadeias Produtivas, vinculados às
potencialidades regionais identificadas na região.

Descrição
Apoio a projetos de desenvolvimento na área de atuação da SUFRAMA, com ênfase em arranjos produtivos locais e cadeias produtivas, das potencialidades regionais: fruticultura,
piscicultura, madeira/móveis, produtos florestais não madeireiros e outros produtos da biodiversidade amazônica.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Implementação da ação via transferência voluntária entre a Suframa e os governos estaduais e municipais, cooperativas e instituições públicas e privadas sem fins lucrativos.

Localizador (es)
0012 - No Estado do Acre

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

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



Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

0013 - No Estado do Amazonas

0056 - Cruzeiro do Sul - AC

0058 - Construção da Linha de Transmissão 69/34 Kw - Boa Vista x Normandia - No Estado de Roraima

0139 - Na Área de Atuação da Suframa

0144 - Revitalização e Expansão da Infraestrutura do Distrito Industrial de Boa Vista - No Estado de Roraima

Decreto-Lei nº 356/68; Resolução nº 171/2001 CAS/SUFRAMA.
Base Legal da Ação

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

0E83 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Lei Complementar nº 129, de 8 de
janeiro de 2009)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Descrição

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Localizador (es)
0050 - Na Região Centro-Oeste

Base Legal da Ação

Unidade Responsável:UO: 74907 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Integração

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 127 - Ordenamento TerritorialSubfunção:Esfera:

12NR - Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais para Municípios com até 50.000 Habitantes

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

unidadeUnidade de Medida:Município atendidoProduto:

Especificação do Produto

Incentivar e fomentar a produção agropecuária dos agricultores familiares e assentados da reforma agrária por meio da manutenção e recuperação de estradas vicinais em
municípios de até 50 mil habitantes.

Descrição
Criação de incentivo e de fomento à produção agropecuária dos agricultores familiares e assentados da reforma agrária por meio da manutenção e recuperação de estradas vicinais,
na forma de apoio às prefeituras municipais, com população inferior a 50 mil habitantes, na aquisição de máquinas e equipamentos novos fabricados no País e credenciados nos
órgãos próprios, proporcionando meios para abertura, recuperação e conservação de estradas vicinais na zona rural.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Mediante celebração de convênios, contratos de repasse, termos de cooperação, termos de compromisso, termos de parceria ou aquisição direta para posterior destinação, tais
como doação, concessão, cessão,  entre outras.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0013 - No Estado do Amazonas

Unidade Responsável: Ministério do Desenvolvimento AgrárioUO: 49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário
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0015 - No Estado do Pará

0017 - No Estado do Tocantins

0021 - No Estado do Maranhão

0023 - No Estado do Ceará

0024 - No Estado do Rio Grande do Norte

0025 - No Estado da Paraíba

0028 - No Estado de Sergipe

0029 - No Estado da Bahia

0031 - No Estado de Minas Gerais

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

0035 - No Estado de São Paulo

0042 - No Estado de Santa Catarina

0056 - Agrestina - PE

0058 - Bom Jesus do Itabapoana - RJ

0068 - Quebrangulo - AL

0070 - Aquisição de Motoniveladora - Maria da Fé - MG

0072 - Salesópolis - SP

31/12/2014Data Início: R$ 900.000.000,00Data Término:01/01/2011 3088Custo Total: Total Físico:

Lei nº 11.653, de 2008;
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 15 - Urbanismo 244 - Assistência ComunitáriaSubfunção:Esfera:

12P6 - Recuperação de 53,5 km de estradas vicinais, no Estado da Bahia

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Obra executadaProduto:

Especificação do Produto

Concluir a recuperação de 53,5 km de estradas vicinais nas localidades do Distrito de Itiúba/divisa com Rio do Pires/Distrito de Cabrália/Lagoa dos Bastos/divisa com Boninal e sede
divisa com Mucugê-Piatã-Bahia, cumprindo, dessa forma, a determinação constante do item 9.6. do Acórdão nº 617/2010-TCU-Plenário.

Descrição
Conclusão da recuperação de 53,5 km de estradas vicinais nas localidades do Distrito de Itiúba/divisa com Rio do Pires/Distrito de Cabrália/Lagoa dos Bastos/divisa com Boninal e
sede divisa com Mucugê-Piatã-Bahia por meio de serviços de terraplenagem e revestimento primário (encascalhamento), cuja execução física se encontra em torno de 82,67%.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Execução direta por meio do próprio quadro técnico da empresa e/ou através de licitações específicas para as diversas fases do projeto e/ou Convênios ou instrumentos congêneres
com entidades governamentais e não governamentais.

Localizador (es)
0029 - No Estado da Bahia

31/12/2012Data Início: R$ 2.745.924,00Data Término:01/09/2010 100Custo Total: Total Físico:

Lei nº 6.088, de 16 de junho de 1974 - criação da CODEVASF, alterada pela lei nº 9.954 de 06 de janeiro de 2000, lei nº 12.040, de 1º de outubro de 2009 e lei nº 12.196, de 14 de
janeiro de 2010. Lei nº 6.662, de 25 de junho de 1979 - lei de irrigação e decretos regulamentadores.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do ParnaíbaUO: 53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São
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10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção:Esfera:

140V - Estruturação do Sistema de Informações Gerenciais sobre Fundos Regionais e Incentivos Fiscais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Sistema gerenciador de Banco de Dados, que possa vir a ser integrado aos demais sistemas do MI e órgãos envolvidos.

% de execução físicaUnidade de Medida:Sistema implantadoProduto:

Especificação do Produto

Sistematizar e disponibilizar informações gerenciais, normativas e  operacionais referentes aos  fundos regionais  e incentivos fiscais, inclusive com a possibilidade de inserção de
informações pelos bancos operadores através da web.

Descrição
Concepção,  desenvolvimento e implantação de um  sistema de informações gerenciais e operacionais, referente aos fundos regionais e incentivos fiscais. Esse sistema deverá
permitir a inserção também ,via web, dos dados operacionais dos bancos operadores, superintendências e /ou outros parceiros envolvidos no processo, necessários a gestão e à
avaliação dos fundos regionais e incentivos fiscais, incorporando  informações  sócio-econômicas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Execução Direta MI por meio de contrato. Abrir processo licitatório para aquisição de equipamentos.
Administração Direta MI repassa recursos para o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura - IICA, no âmbito do  Projeto de Cooperação Técnica vigente.

Localizador (es)
0001 - Nacional

01/01/2012 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 1.500.000,0031/12/2012 Custo Total:

Decreto nº 6047, de  22.02.2007; Portaria MI nº 566 de 15.03.2007; Constituição Federal de 1988, art.159,I,C; Lei nº 7.827, de 27.09.1989; Lei nº 10.177, de  12.01.2001; Decreto nº
6.367, de 30.01.2008; MP nº 2.157-5, de 24.08.2001; Decreto nº 4.254,  de 31.05.2002; Decreto nº 6.952 de 2009

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Fundos Regionais e Incentivos FiscaisUO: 53101 - Ministério da Integração Nacional

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

140W - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Projeto

% de execuçãoUnidade de Medida:Plano elaboradoProduto:

Elaborar estudos, atualizações e planos de desenvolvimento regional e territorial em multiplas escalas, proporcionando orientação ao processo de planejamento e aplicação de
recursos, explorando especificidades regionais e aspectos sociais, econômicos, ambientais, tendências e condicionantes de seu desenvolvimento, definindo e priorizando ações com
objetivo de melhoria da qualidade de vida da população do território, a redução das desigualdades regionais e o ordenamento territorial.

Descrição
Realização de planejamento territorial, levantamento de dados, elaboração/atualização de estudos, diagnósticos e planos de desenvolvimento territorial integrado, análises de
dificuldades e identificação de potencialidades e principais fatores limitantes locais, de forma participativa, visando à elaboração de planos de desenvolvimento regional e/ou
territorial

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

01/01/2012 Total Físico:Data Início: Data Término: 5R$ 3.345.000,0031/12/2015 Custo Total:
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0010 - Na Região Norte

01/06/2012 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 2.850.000,0031/12/2015 Custo Total:

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

53101 - Ministério da Integração Nacional

53202 - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia

53203 - Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste

53207 - Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO

Decreto nº 6.047 de 22 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) e dá outras providências
LC 124/2007, Art. 4o, Inciso II e Art 13.

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 08 - Assistência Social 334 - Fomento ao TrabalhoSubfunção:Esfera:

20GG - Fomento, Capacitação Ocupacional e Assistência Técnica a Empreendimentos Populares e Solidários e a Trabalhadores

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Pessoa atendidaProduto:

Promover a geração de trabalho ocupação e renda por intermédio de atividades de capacitação, fomento a empreendimentos populares e solidários e assistência técnica.

Descrição
Implementar ações de capacitação ocupacional para o mercado de trabalho formal, e assistência técnica aos empreendimentos populares e solidários, às redes de cooperação da
Economia Popular e Solidária, bem como ações de desenvolvimento de produtos oriundos desse segmento. Apoiar a consolidação de incubadoras públicas e cooperativas de
empreendimentos populares.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
55101 - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Lei nº 10.869, de 13 de maio 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 334 - Fomento ao TrabalhoSubfunção:Esfera:

20JK - Fomento a Certificação de Processos, Produtos e Serviços da Economia Solidária.

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Processos, produtos e serviços dos empreendimentos econômicos solidários certificados

unidadeUnidade de Medida:Produto certificadoProduto:

Especificação do Produto

Fortalecer e promover o comércio justo e solidário no Brasil por meio da certificação de processos, produtos e serviços dos empreendimentos econômicos solidários.

Descrição
Promoção e monitoramento das metodologias de avaliação da conformidade de produtos, processos e sérvios aos princípios e critérios do Sistema Nacional de Comércio Justo e
Solidário. Habilitação no SCJS os organismos de acreditação e validação de conformidade; e acompanhamento do cadastramento e disseminação de informações relativas ao
processo de certificação no âmbito do SCJS.

Finalidade

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Comércio Justo e CréditoUO: 38101 - Ministério do Trabalho e Emprego
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Detalhamento da Implementação
Mediante o estabelecimento de convênios e congêneres com entidades públicas e privadas para organização e realização das atividades socioparticipativas de certificação de
processos, produtos e serviços dos empreendimentos econômicos solidários

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, Decreto nº 5.063, de 03 de maio de 2004 e Decreto nº 7.358, de 17 de novembro de 2010.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 131 - Comunicação SocialSubfunção:Esfera:

20N5 - Divulgação das políticas de desenvolvimento regional e ordenamento territorial

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Iniciativa implementadaProduto:

Divulgar a temática relativa ao desenvolvimento regional e ao ordenamento territorial, seus instrumentos e iniciativas, contribuindo para uma melhor comunicação intersetorial,
federativa e social das políticas de desenvolvimento regional e ordenamento territorial

Descrição
Promoção de eventos para a divulgação das políticas territorias; realização de conferência nacional para debate e legitimação da PNDR; concessão de prêmio para práticas exitosas
em desenvolvimento regional; produção e edição de publicações e mídias informativas para divulgação e disseminação das políticas relativas ao desenvolvimento regional e ao
ordenamento territorial.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
53101 - Ministério da Integração Nacional

53203 - Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste

53207 - Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO

Constituição Federal de 1988, art. 3º, III; Decreto nº 6047, de  22.02.2007; Portaria MI 566, de 15.03.2007; Decreto 7.472, de 04.05.2011
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 15 - Urbanismo 244 - Assistência ComunitáriaSubfunção:Esfera:

20N7 - Provimento de infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - APLs - Plano Brasil sem Miséria

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Arranjo produtivo local apoiadoProduto:

Desenvolver o potencial e a capacidade produtiva de Arranjos Produtivos Locais visando sua inserção nas economias em múltiplas escalas.

Descrição
Estruturação e o fortalecimento de processos produtivos, por meio da implantação de infraestrutura e aquisição de equipamentos e materiais para empreendimentos
preferencialmente associativos e de caráter regional, visando ao acesso às oportunidades de mercado.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

0056 - em Municipios - No Estado do Maranhão
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0058 - em Municípios - No Estado do Rio Grande do Norte

0060 - 5A. REGIONAL - No Estado de Alagoas

0062 - Estruturação da Rota Produtiva do Vale do São Francisco - Aquisição de Equipamentos, Material de Consumo e Permanente - No Estado de

0064 - Aquisição de Equipamentos - No Estado do Maranhão

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

53101 - Ministério da Integração Nacional

53203 - Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste

53207 - Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO

Decreto nº 6.047 de 22 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) e dá outras providências e Portaria nº 566 de 15 de março de
2007, que regulamenta no âmbito do Ministério da Integração Nacional os instrumentos de implementação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) e dá outras
providências.

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 691 - Promoção ComercialSubfunção:Esfera:

20N8 - Promoção de iniciativas para o aprimoramento da produção e inserção mercadológica - Plano Brasil sem Miséria

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Tecnologia aplicadaProduto:

Desenvolver os canais de comercialização, do encadeamento produtivo e do desenvolvimento de fornecedores nas economias em múltiplas escalas.

Descrição
Capacitação e intercâmbio de produtores, promoção de eventos técnicos, promoção e/ou apoio na participação em eventos de comercialização e contratação de consultorias,
visando o acesso às oportunidades de mercado.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
53101 - Ministério da Integração Nacional

53207 - Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO

Decreto nº 6.047 de 22 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) e dá outras providências e Portaria nº 566 de 15 de março de
2007, que regulamenta no âmbito do Ministério da Integração Nacional os instrumentos de implementação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) e dá outras
providências.

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 15 - Urbanismo 244 - Assistência ComunitáriaSubfunção:Esfera:

20N9 - Apoio ao Associativismo e Cooperativismo - Plano Brasil sem Miséria

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Organização apoiadaProduto:

Apoiar a organização social de atores, visando à gestão compartilhada do desenvolvimento, estimulando a sinergia de ações, o comprometimento e a capacidade de identificação e
o encaminhamento de demandas, por meio da formação de capital social, incluindo o poder público, a sociedade civil e a iniciativa privada; ampliar a viabilidade e a sustentabilidade
das atividades produtivas, fortalecendo o associativismo e (ou) o cooperativismo como opções de organização social e produtiva.

Descrição
A ação se volta para cooperativas e associações de produtores localizadas em Arranjos Produtivos Locais identificados pelo Ministério da Integração Nacional. Os recursos da ação
têm como foco o desenvolvimento de atividades como a promoção de seminários e oficinas de planejamento; o apoio à instalação de redes de informação e de instrumentos de
comunicação; a capacitação de recursos humanos; a estruturação de serviços de apoio aos sistemas produtivos locais; dentre outras atividades voltadas para a promoção da

Finalidade
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organização e da cooperação dos produtores com vistas à ampliação das oportunidades de acesso ao mercado e ao desenvolvimento do Arranjo Produtivo Local em que as
cooperativas e associações estão envolvidas.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
53101 - Ministério da Integração Nacional

53203 - Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste

53207 - Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO

Decreto nº 6.047 de 22 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) e dá outras providências e Portaria nº 566 de 15 de março de
2007, que regulamenta no âmbito do Ministério da Integração Nacional os instrumentos de implementação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) e dá outras
providências.

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 20 - Agricultura 602 - Promoção da Produção AnimalSubfunção:Esfera:

20NC - Operação e Manutenção de Unidades de Produção para Apoio aos Arranjos Produtivos Locais - APLs

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Execução de operação, manutenção e recuperação das unidades de produção para apoio aos Arranjos Produtivos Locais.

unidadeUnidade de Medida:Unidade mantidaProduto:

Especificação do Produto

Disponibilizar  aos pequenos produtores do vale do rio São Francisco, Parnaíba, Itapecuru e Mearim, animais e material genético de bovinos, caprinos e ovinos, a fim de
proporcionar ao pequeno produtor rural, condições  para melhorar as características produtivas de  seu rebanho, bem como capacitá-lo em técnicas gerais de manejo e utilização
dos recursos ambientais de forma sustentável, o que  possibilitará aumentar a rentabilidade da pequena propriedade rural.

Descrição
Execução de operação, manutenção e recuperação das unidades de produção para apoio aos Arranjos Produtivos Locais, atividades de prestação de assistência técnica e
capacitação, bem como o atendimento de despesas com ITR, condicionantes ambientais e regularização fundiária.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Execução direta por meio do próprio quadro técnico da empresa e/ou através de licitações específicas para as diversas fases do projeto e/ou Convênios ou instrumentos congêneres
com entidades governamentais e não governamentais.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto nº 6.047 de 22 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) e dá outras providências e Portaria nº 566 de 15 de março de
2007, que regulamenta no âmbito do Ministério da Integração Nacional os instrumentos de implementação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) e dá outras
providências.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do ParnaíbaUO: 53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 333 - EmpregabilidadeSubfunção:Esfera:

20NK - Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais em Espaços Sub-regionais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

porcentagemUnidade de Medida:Arranjo produtivo local apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Descrição

Finalidade

Unidade Responsável:UO: 53101 - Ministério da Integração Nacional
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Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Localizador (es)
0001 - Nacional

0010 - Na Região Norte

0012 - No Estado do Acre

0016 - No Estado do Amapá

0021 - No Estado do Maranhão

0022 - No Estado do Piauí

0024 - No Estado do Rio Grande do Norte

0026 - No Estado de Pernambuco

0027 - No Estado de Alagoas

0031 - No Estado de Minas Gerais

0041 - No Estado do Paraná

0052 - No Estado de Goiás

0056 - em Municípios - No Estado do Pará

0058 - em Municípios - No Estado do Mato Grosso

0062 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos - No Estado de Rondônia

Base Legal da Ação

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

20NL - Elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico nos Municípios com Maiores Índices de Desmatamento na Amazônia Legal

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Apoiar a realização de estudos que permitam delimitar a caracterização física, socioeconomica e ambiental dos municípios com maiores índices de desmatamentos na Amazônia
Legal.

kmUnidade de Medida:Zoneamento econômico-ecológico concluídoProduto:

Especificação do Produto

Elaborar o zoneamento ecológico-econômico nos municípios com maiores índices de desmatamento na Amazônia Legal, com o objetivo de contribuir para o ordenamento e a gestão
ambiental territorial desses municípios, subsidiando, de modo ágil e com base técnica, a formulação de políticas e projetos que façam frente ao intenso processo de transformação
do espaço observado nesses locais, devido, sobretudo, à expansão/intensificação da fronteira agropecuária, com reflexos nas dinâmicas ambiental, econômica e demográfica
dessas áreas, tendo em perspectiva os níveis nacional, macrorregional e estadual.

Descrição
Realização de estudos e capacitações que permitam a delimitação e a caracterização física, socioeconômica e ambiental dos municípios selecionados, de forma a estruturar um
conjunto sistêmico de ferramentas de gestão que vão do controle ambiental à fiscalização integrada, proteção de áreas frágeis, seleção de áreas que cumprem funções ecológico-
econômicas essenciais, incentivo a alternativas econômicas e fomento às oportunidades de mercado, respeitando as condicionantes ambientais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

-a)articulação com órgãos públicos e entidades da sociedade civil para pactuação de diretrizes, elaboração de termos de referência sobre estratégias, metodologias e abrangência
do trabalho; b) articulação/operacionalização para a produção, disponibilização e manutenção de bases de dados georeferenciadas, socioeconômicas e ambientais; c) realização de
ações de capacitação de agentes públicos e privados, com vistas à implementação do ZEE; d) integração do ZEE com outros instrumentos de planejamento, tais como os planos
diretores municipais e as Agendas 21 locais.

Localizador (es)
0010 - Na Região Norte

Leis: 4.504, de 30/11/64; 6.513, de 20/12/77; 6.902, de 4/81; 6.938, de 31/8/81 e 8.171, de 17/1/91; Decretos: 99.193, de 27/3/90; 99.246, de 10/5/90; 99.540, de 21/9/90
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação de Meio Ambiente e de Ciência, Tecnologia e InovaçãoUO: 53202 - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia
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10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 127 - Ordenamento TerritorialSubfunção:Esfera:

20S6 - Desenvolvimento Territorial Rural Sustentável e Combate à Pobreza no Semiárido do Nordeste

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Famílias beneficiadas com assessoria técnica permanente e demais ações, conforme indicadas na descrição.

unidadeUnidade de Medida:Família beneficiadaProduto:

Especificação do Produto

Melhorar as condições sócio-econômicas e de qualidade de vida dos beneficiários da reforma agrária, agricultores familiares e comunidades tradicionais no semiárido da região
nordeste, pela melhoria da segurança hídrica, alimentar e nutricional, com conservação dos recursos naturais, aumento da renda e fortalecimento das suas organizações sociais,
contribuindo para erradicação da pobreza no semiárido.

Descrição
Assessoria técnica e capacitação para a gestão produtiva, social, ambiental e cidadania, compreendendo: a) Desenvolvimento Produtivo e Acesso a Mercado (Desenvolvimento e
Organização da Produção, Geração e Gestão Participativa de Conhecimentos, Acesso a Mercados, Serviços Financeiros e Crédito Rural); b) Desenvolvimento Social (Organização
e Mobilização Social, Promoção das Relações Sociais de Gênero, Geração e Etnia, Educação Adaptada ao Contexto do Semiárido, Desenvolvimento e Articulação Institucional); c)
Desenvolvimento Ambiental (Manejo Sustentável de Agroecossistemas, Adaptação às Mudanças Climáticas, Recuperação de Passivos Ambientais, Educação Ambiental, Incentivos
Ambientais); d) Monitoramento, Avaliação e Sistematização das Ações.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

O projeto é implementado com base em uma estrutura técnica de coordenação, supervisão e prestação de serviços que viabilizam as decisões tomadas nos comitês de gestão
descentralizada, (comitê gestor do projeto e comitês territoriais).

Localizador (es)
0020 - Na Região Nordeste

0023 - No Estado do Ceará

0026 - No Estado de Pernambuco

Decreto-Lei nº 1.110, de 1970; Contrato de Concessão GEF-FSP-002-BR; Recomendação COFIEX nº 1.202, de 2010.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Desenvolvimento TerritorialUO: 49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 127 - Ordenamento TerritorialSubfunção:Esfera:

20T0 - Apoio ao Planejamento e à Gestão Social com Perspectiva de Gênero no Desenvolvimento Territorial Rural

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Mulheres capacitadas para o acesso e participação nas decisões da implementação das políticas públicas nos territórios rurais.

unidadeUnidade de Medida:Mulher atendidaProduto:

Especificação do Produto

Promover a inclusão das mulheres no planejamento territorial e fortalecer a gestão social das mulheres nas políticas públicas.

Descrição
Apoio à criação de instâncias colegiadas de mulheres. Assessoramento, com perspectiva de gênero, na elaboração e na revisão dos planos de desenvolvimento territorial.
Capacitação com vistas à articulação e à ampliação da participação das mulheres nas instâncias de controle social da política pública, e à formação sobre políticas públicas da
agricultura familiar e reforma agrária.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Firmar convênios, contratos e acordos de cooperação técnica com instituições publicas e privadas, grupos de consultorias (nacionais e internacionais) e organizações não
governamentais para apoiar o planejamento territorial com perspectiva de gênero, e fornecer formação e a articulação local para o acesso das mulheres às políticas públicas.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Diretoria de Políticas para as Mulheres Rurais e QuilombolasUO: 49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário
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Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 189; Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;  Decreto nº 5.390, de 8 de março de 2005 ; Decreto nº 13.157, de 24 de
novembro de 2011; Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

2746 - Apoio à Capacitação de Recursos Humanos na Área de Atuação da Suframa

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Apoio a realização de cursos profissionalizantes, de graduação, de mestrado e de doutorado para formação de capital intelectual na Amazônia Ocidental e Macapá Santana.

unidadeUnidade de Medida:Curso apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Apoiar a realização de cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e de doutorado ("lato sensu" e "strictu sensu"), ampliar qualificação dos recursos humanos em níveis
profissionalizantes, realizar pesquisa aplicada em áreas do conhecimento que ofereçam soluções tecnológicas às demandas existentes na Amazônia Ocidental e Macapá Santana.

Descrição
Parcerias com entidades públicas e privadas, sem fins lucrativos, para realização de cursos e pesquisas aplicadas nas áreas de interesse da região (empreendedorismo,
biotecnologia, recursos naturais, logística e transporte, náutico e naval, minerais , petróleo e gás dentre outros).

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Parceria com instituições de ensino, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, mediante convênio (transferência voluntária) para execução cursos especialização, graduação e pós-
graduação de interesse regional e que atendam às demandas empresariais.

Localizador (es)
0011 - No Estado de Rondônia

0012 - No Estado do Acre

0013 - No Estado do Amazonas

0014 - No Estado de Roraima

0101 - Na Área de Livre Comércio no Município de Macapá - AP

0103 - Na Área de Livre Comércio no Município de Santana - AP

0105 - Na Área de Atuação da Suframa

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 11 - Trabalho 334 - Fomento ao TrabalhoSubfunção:Esfera:

2A84 - Manutenção e Ampliação do Sistema de Informações em Economia Solidária - SIES.

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Os empreendimentos econômicos solidários são organizações coletivas, permanentes, com diversos graus de formalização, prevalecendo a existência real sobre o registro legal,
organizadas sob forma de autogestão que realizam atividades econômicas de produção de bens, de prestação de serviços, de fundos de crédito (cooperativas de crédito e os fundos
rotativos populares), de comercialização (compra, venda e troca de insumos, produtos e serviços) e de consumo solidário. As entidades de apoio, assessoria e fomento à economia
solidária são aquelas organizações que desenvolvem ações nas várias modalidades de apoio direto junto aos empreendimentos econômicos solidários, tais como: formação,
assessoria, incubação, assistência técnica e organizativa e acompanhamento. As políticas públicas de economia solidária dão suporte a essas várias iniciativas, apoiando
diretamente os empreendimentos e entidades de apoio com ações formação, assessoria, incubação, assistência técnica e organizativa e acompanhamento.

unidadeUnidade de Medida:Unidade cadastradaProduto:

Especificação do Produto

Constituir um Sistema Nacional de Informações em economia solidária com identificação e caracterização de empreendimentos econômicos solidários, entidades de apoio e fomento
e políticas públicas de economia solidária, de forma a possibilitar a sua visibilidade e fortalecer a economia solidária como estratégia de organização social para geração de trabalho
e renda e a inclusão social; subsidiar a formulação de políticas públicas e a elaboração de marco jurídico adequado à economia solidária; facilitar o desenvolvimento de estudos e
pesquisas em economia solidária; e integrar empreendimentos em redes e arranjos produtivos e organizativos nacionais, estaduais e territoriais a fim de facilitar processos de
comercialização.

Descrição
O SIES é um sistema onde são inseridas as informações levantadas no Mapeamento da Economia Solidária no Brasil e se constitui numa iniciativa pioneira no mundo para
identificar e caracterizar os milhares de empreendimentos coletivos, organizados sob forma de autogestão, que realizam atividades de produção de bens e de serviços, crédito e

Finalidade

Unidade Responsável: Departamento de Estudos e DivulgaçãoUO: 38101 - Ministério do Trabalho e Emprego
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finanças solidárias, trocas, comércio e consumo solidário. O sistema permite, ainda, a auto-declaração do empreendimento, possibilitando que este seja posteriormente contactado,
entrevistado e cadastrado como empreendimento econômico solidário uma vez que o seu funcionamento esteja de acordo com os critérios estabelecidos. No período 2008 a 2011, o
SIES irá congregar mais dois módulos: um para a certificação dos empreendimentos que praticam o comércio justo e solidário e outro para o cadastro de experiências de políticas
públicas em economia solidária nas diferentes esferas governamentais. Além disso, o Sistema será descentralizado com a implementação de sistemas estaduais, territoriais e
especiais de informações, agregando novos atores e instituições públicas e privadas na sua manutenção e consolidação.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A implementação da ação se dará de forma direta pelo DED/SENAES, por meio da manutenção e ampliação da base de dados informatizada, bem como por meio de convênios com
entidades públicas e/ou privadas que assumirão a gestão dos sistemas estaduais (qua alimentarão o sistema nacional).

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003 e Portaria MTE nº 30 de 20 de março de 2006.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 11 - Trabalho 334 - Fomento ao TrabalhoSubfunção:Esfera:

2A85 - Formação de Formadores(as), Educadores (as) e Gestores Públicos para Atuação em Economia Solidária.

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Formadores(as), educadores(as) e gestores governamentais que participam de processos formativos sistemáticos no Centro Nacional de Formação em Economia Solidária,
multiplicando e disseminando conhecimentos e inovações metodológicas e tecnológicas apropriadas aos empreendimentos econômicos solidários. Também, gestores públicos
capacitados,  implementando programas, projetos e ações governamentais federais, estaduais e municipais para apoio e fortalecimento da economia solidária.

unidadeUnidade de Medida:Pessoa formadaProduto:

Especificação do Produto

Desenvolver uma ação estruturada e sistemática de formação de formadores(as),  educadores(as) e gestores governamentais articulados em rede nacional para atuação como
multiplicadores de conhecimentos, inovações metodológicas e tecnológicas junto aos empreendimentos econômicos solidários, além do fortalecimento das políticas públicas
federais, estaduais e municipais.

Descrição
Processo estruturado e sistemático de formação de formadores(as), educadores(as) e gestores públicos governamentais para atuação em economia solidária, articulado às ações de
assistência técnica, desenvolvimento de conhecimentos e inovações tecnológicas, às ações de qualificação social e profissional e de educação inicial e continuada de jovens e
adultos atuando em empreendimentos econômicos solidários assim como. Para estruturação das atividades formativas deverão ser constituídos Centros de Formação em Economia
Solidária, nacional e regionais, como espaços de implementação da política nacional de formação em economia solidária, a partir da experiência acumulada nesta área, mediante as
seguintes atividades: (1) formação avançada e continuada de formadores/as e educadores/as que atuam na economia solidária, por meio da organização e realização de cursos e
eventos; (2) sistematização e disseminação de metodologias de formação, incluindo a manutenção de um sistema deinformações atualizado sobre as experiências de
formação/educação em economia solidária; (3) organização, publicação e disseminação de material pedagógico e subsídios para a formação em economia solidária; e (4)
articulação de formadores(as) e educadores(as) em uma rede nacional. 5) Formação sistemática de gestores públicos que atuam em políticas governamentais federais, estaduais e
municipais, articulada às estratégias de implementação, ampliação e institucionalização de políticas públicas de economia solidária. 6) Serão apoiados eventos (seminários,
encontros, reuniões etc.) de articulação e organização de Rede Nacional de Gestores Públicos de Economia Solidária com a finalidade de sistematização coletiva,disseminação de
experiências e de participação nos processos nacionais, estaduais e municipais de institucionalização depolíticas públicas de economia solidária.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A implementação da ação se dará de forma direta pelo DED/SENAES e do estabelecimento de convênios com entidades públicas e privadas sem fins lucrativos viabilizando a infra-
estrutura e equipe pedagógica e administrativa para a estruturação de Centros de Formação em Economia Solidária (Nacional e Regionais) que deverão estruturar e executar as
atividades de formação avançada e continuada de formadores(as) e educadores(as) para a economia solidária, a sistematização de conhecimentos e metodologias, a publicação de
material pedagógico e a articulação de uma rede nacional de formadores em economia solidária. No que tange à formação dos gestores públicos, a implementação se dará
mediante estabelecimento de convênios com entidades públicas e privadas sem fim lucrativos que realizem as atividades de formação em políticas públicas de economia solidária,
de sistematização e disseminação (publicação) de conhecimentos e metodologias e articulação de gestores em Rede Nacional para atuação em economia

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Promoção e DivulgaçãoUO: 38101 - Ministério do Trabalho e Emprego

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 127 - Ordenamento TerritorialSubfunção:Esfera:

2A99 - Apoio à Elaboração e Gestão Social dos Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável - PTDRS

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Território apoiadoProduto:

Unidade Responsável: Secretaria de Desenvolvimento TerritorialUO: 49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário
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Território apoiado em termos de sua incorporação ao Programa Desenvolvimento Sustentável de territórios Rurais – PRONAT, pela SDT/MDA, do apoio à constituição e
funcionamento dos colegiados territoriais, ao processo de elaboração e implementação dos Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável, bem como à gestão social do
desenvolvimento.

Especificação do Produto

Apoiar a constituição e a gestão de novos colegiados territoriais e a consolidação dos colegiados existentes e suas redes; reconhecer novos territórios rurais como unidades de
referência para o desenvolvimento sustentável; apoiar a elaboração e gestão de planos territoriais de desenvolvimento rural sustentável - PTDRS, fortalecendo o modelo de
governança territorial e a gestão social das políticas públicas; apoiar os processos de territorialização dos estados brasileiros; e aperfeiçoar o ciclo de gestão social por meio do
monitoramento e da avaliação da execução das ações, bem como de seus resultados e impactos efetivos; apoiar as atividades do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural
Sustentável - CONDRAF.

Descrição
Apoio à participação e à articulação entre a sociedade civil e o poder público, de modo a que se organizem e se façam representar em espaços de debate e articulação de políticas
publicas para o desenvolvimento rural com enfoque territorial. Estes espaços, denominados Colegiados Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável, são responsáveis pela
elaboração e qualificação participativa dos PTDRS, pela sua gestão e pelo controle social do processo e de seus resultados.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Contratar consultoria, celebrar convênios, acordos ou contratos com entidades governamentais ou não governamentais habilitadas para a execução das ações de apoio a gestão
social do desenvolvimento territorial rural sustentável. As atividades a serem desenvolvias estar vinculadas ao funcionamento do colegiado territorial e a gestão dos PTDRS,
custeando assessoria técnica, plenárias e reuniões dos núcleos técnico, diretivo, comitês setoriais e câmaras temáticas. Nos territórios onde não houver colegiados, faz-se
necessário apoiar a sua constituição e funcionamento e nos territórios que não possuem planos territoriais faz-se necessário a construção participativa deste instrumento. A
Elaboração do Plano consiste em : a) identificação: levantamento multidimensional das características municipais e territoriais, informação, sensibilização e mobilização das suas
populações; b) autodiagnóstico: análise participativa das dificuldades e potencialidades de cada município e elaboração de indicativos para o plano territorial; e c) planejamento
territorial: processo participativo de proposição de uma visão de futuro para o conjunto dos municípios, suas entidades e população, enfatizando a valorização dos recursos locais, a
inserção social e geração de oportunidades econômicas, a integração intersetorial e a multidimensionalidade do desenvolvimento sustentável; d) Definição dos Eixos prioritários do
desenvolvimento, materializados em programas e projetos territoriais; e)Definição do sistema de gestão para a articulação de políticas públicas e de recursos locais em apoio à
implementação dos programas e projetos territoriais definidos. Os projetos podem conter avaliações e estudos propositivos acerca da identificação e reconhecimento de novos
territórios rurais e da adoção do recorte territorial pelos estados da federação. As atividades de monitoramento e avaliação requerem o desenvolvimento de metodologias específicas
apoiadas em pesquisa de campo e de instrumentos informatizados capazes de sistematizar e disponibilizar informações oportunas e pertinentes aos objetivos do desenvolvimento
territorial sustentável.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto nº 4.854, de 2003; Decreto nº 7.255, de 2010.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 691 - Promoção ComercialSubfunção:Esfera:

2E46 - Promoção de Práticas Produtivas Ambientalmente Sustentáveis

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Iniciativa apoiadaProduto:

Especificação do Produto

Descrição

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Localizador (es)
0052 - No Estado de Goiás

Base Legal da Ação

Unidade Responsável:UO: 53101 - Ministério da Integração Nacional
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10 - Orçamento Fiscal 11 - Trabalho 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Pessoa capacitadaProduto:

Suprir demandas especializadas do mercado de trabalho, decorrentes do novo modelo tecno-gerencial, baseado na ótica da competitividade, capacitando recursos humanos em
procedimentos operacionais que possibilitem incrementar os níveis de qualidade e produtividade dos processos produtivos.

Descrição
1 - Apoio à realização de cursos de suporte voltados às atividades geradas no processo de criação, atração e desenvolvimento de empreendimentos;
2 - Apoio à realização de cursos e seminários voltados à capacitação tecnológica de empreendedores e à inovação gerencial necessária ao modelo competitivo, incluindo a
capacitação em padrões de qualidade e produtividade reconhecidos internacionalmente (ISO, por exemplo).

Finalidade

Localizador (es)
0020 - Na Região Nordeste

0050 - Na Região Centro-Oeste

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
53203 - Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste

53207 - Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO

DECRETO Nº 6.047 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2007;
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

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
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 04 - Administração 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

4664 - Capacitação para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial e Concessão de bolsas de estudos para programas de pós-graduação
em Desenvolvimento Regional e Áreas afins

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Pessoa capacitadaProduto:
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Capacitar, formar e promover o aprimoramento dos recursos humanos do setor público, do setor privado e da sociedade civil para conduzir processos descentralizados e
participativos de formulação, implementação, acompanhamento e avaliação das políticas de desenvolvimento regional e ordenamento territorial.

Descrição
Realização de cursos de curta duração, stricto sensu, especialização, mestrado, curso a distância, seminários, congressos e outros eventos. Concessão e manutenção de bolsas de
estudo no País aos programas de pós-graduação em Desenvolvimento Regional e Áreas Afins, mestrado e doutorado, recomendados pela Capes, e demais auxílios a esses
vinculados, tais como: passagens, taxas escolares, auxílios acadêmicos, auxílio instalação e diárias, com a finalidade de promover o aprimoramento do pessoal necessário ao
desenvolvimento de projetos de pesquisa destinados a redução das desigualdades regionais. Os projetos apoiados serão selecionados tendo por base os critérios previamente
definidos em convênios e instrumentos legais próprios entre o Ministério da Integração Nacional e as instituições brasileiras. Essa ação será acompanhada e avaliada de forma
permanente, com critérios previamente definidos, envolvendo visitas "in loco".

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

0050 - Na Região Centro-Oeste

0101 - Na Amazônia Legal

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
53101 - Ministério da Integração Nacional

53202 - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia

53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS

53207 - Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO

Constituição Federal de 1988, art. 3, inciso III; art. 21, inciso IX; art. 43 § 1°, incisos IE II; art. 170, inciso VII, art.159,I,C; Decreto nº 6047, de  22.02.2007
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 334 - Fomento ao TrabalhoSubfunção:Esfera:

4737 - Fomento e Assessoramento Técnico a Empreendimentos Econômicos Solidários e Redes de Cooperação de Economia Solidária.

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Empreendimentos econômicos solidários autogestionários, organizados administrativamente de acordo com a legislação vigente, com planos de negócio e de marketing definidos e
oferecendo produtos de qualidade.

unidadeUnidade de Medida:Empreendimento apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Promover a assistência técnica gerencial aos Empreendimentos Econômicos Solidários e apoiar a constituição e fortalecimento de Redes de Cooperação.

Descrição
Ações de assistência técnica aos Empreendimentos Econômicos Solidários e Redes de Cooperação da Economia Solidária por meio de projetos de cooperação elaborados de forma
participativa, que incorporem a dimensão cultural e territorial nos processos produtivos, fortalecendo práticas autogestionárias, justas e solidárias nos processos produtivos,
melhorando a qualidade dos produtos, assessorando na elaboração de planos de negócio, de planos de marketing e nos registros fiscais e contábeis adequados à legislação
vigente. A ação também propiciará a identificação e apoio à constituição e fortalecimento de redes de cooperação.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Promoção, de forma direta ou mediante convênios, com entes públicos e privados, de atividades formativas e de assistência técnica para a integração entre os empreendimentos de
economia solidária.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0012 - No Estado do Acre

0032 - No Estado do Espírito Santo

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

0056 - Jaboatão dos Guararapes - PE

0058 - Sabará - MG

0066 - Votuporanga - SP

Unidade Responsável: Departamento de Fomento à Economia SolidáriaUO: 38101 - Ministério do Trabalho e Emprego
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Art. 27, inciso XXI, Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 11 - Trabalho 334 - Fomento ao TrabalhoSubfunção:Esfera:

4739 - Organização Nacional da Comercialização dos Produtos e Serviços de Empreendimentos Econômicos Solidários.

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Empreendimentos econômicos solidários envolvidos em projetos de comercialização e/ou com o Sistema Nacional de Comércio Justo e Solidário.

unidadeUnidade de Medida:Empreendimento apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Fomentar projetos que objetivem contribuir com a viabilização de empreendimentos econômicos solidários, por meio da construção de redes de comercialização de
empreendimentos e da constituição e fortalecimento de espaços e instrumentos que dinamizem a comercialização dos produtos destas iniciativas.

Descrição
A) Constituição do Sistema Nacional de Comércio Justo e Solidário mediante os seguintes elementos: (1) conjunto de normas, que garantam uma identidade
nacional ao conceito de "comércio justo e solidário" (CJS); (2) sistema de monitoramento, que permita identificar e difundir quais produtos e processos
respeitam as normas que regulam o CJS; (3) sistema de controle, que garanta a relação de confiança e o aprimoramento deste sistema; (4) marca que
aproxime produtores e consumidores em torno da proposta; e (5) fomento a atividades de assistência técnica, formação, informação e financiamento à
organização da produção.
B) Promoção de Feiras de Economia Solidária com o objetivo de construir uma identidade entre as várias feiras de economia solidária que já ocorriam no país
e qualificar estes espaços e suas atividades complementares, favorecendo assim o próprio processo de articulação e fortalecimento da economia solidária a
nível nacional, estadual e local.
C) promoção de Bases de Serviços Territoriais em apoio aos Empreendimentos Econômicos Solidários, articuladas a Sistemas Estaduais de Comercialização
da Agricultura Familiar e Economia Solidária.
D) Apoio a projetos que visam à implantação de Centrais de Armazenamento, de Distribuição.
E) Fomento ao cooperativismo de consumo na organização de Redes de Lojas para escoamento dos produtos do comércio justo e solidário.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Implementação mediante o estabelecimento de convênio com entidades públicas e privadas para organização e realização das atividades de comercialização nos estados, bem
como  acompanhamento e sistematização de informações sobre os eventos. Os projetos para realização das atividades de comercialização serão selecionados mediante edital, de
acordo  com o Termo de Referência elaborado pelo Comitê Gestor da ação, que estabelece, a partir da amplitude e organização dos Fóruns Estaduais de Economia  Solidária, o
volume de recursos que serão destinados para cada evento de comercialização. As estratégias a serem trabalhadas nesta ação são: a) a  construção do Sistema Nacional de
Comércio Justo e Solidário; b) a promoção de Feiras de Economia Solidária; c) o apoio à implantação de Bases de Serviços,  Centrais de Armazenamento e de Distribuição; e d) o
fomento ao cooperativismo de consumo que organizam Redes de Lojas para escoamento de produtos da  economia solidária.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei n.º 10.683, de 28 de maio de 2003, e Decreto nº 5.063, de 3 de maio de 2004.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Comércio Justo e CréditoUO: 38101 - Ministério do Trabalho e Emprego

10 - Orçamento Fiscal 11 - Trabalho 334 - Fomento ao TrabalhoSubfunção:Esfera:

4827 - Desenvolvimento e Disseminação de Conhecimentos e Tecnologias Sociais Apropriadas à Economia Solidária.

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Projetos de estudos e pesquisas sobre áreas de interesse da economia solidária; projetos de desenvolvimento e difusão de tecnologias sociais apropriadas à economia solidária; e
atividades da Campanha Nacional de Divulgação da Economia Solidária.

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Promover e disseminar conhecimentos e tecnologias sociais apropriadas para o fortalecimento das iniciativas de geração de trabalho e renda em atividades de economia solidária.

Descrição
Realização e publicação de estudos e pesquisas sobre áreas temáticas de interesse da economia solidária, visando subsidiar a formulação e implementação de políticas públicas e
de marco jurídico para o setor; incentivo ao desenvolvimento e disseminação de inovações tecnológicas sociais e apropriadas às demandas dos empreendimentos econômicos
solidários; e realização de Campanha Nacional de Divulgação com a produção e distribuição de material impresso e audiovisual para a difusão de conhecimentos sobre a economia
solidária.

Finalidade

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Departamento de Estudos e DivulgaçãoUO: 38101 - Ministério do Trabalho e Emprego
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Detalhamento da Implementação
Apoio à implementação de políticas locais e regionais de Economia Solidária, com execução direta ou descentralizada, mediante convênios com entes públicos ou privados, ou pela
promoção da articulação de órgãos e entidades para a cooperação na implementação de políticas, além de prover a manutenção das atividades do Conselho Nacional de Economia
Solidária e da realização de Conferências Nacionais de Economia Solidária.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 11 - Trabalho 334 - Fomento ao TrabalhoSubfunção:Esfera:

4850 - Fomento a Incubadoras de Empreendimentos Econômicos Solidários

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

As incubadoras de empreendimentos econômicos solidários destinam-se a apoiar e assessorar novos empreendimentos ou fortalecer empreendimentos já criados, oferecendo
qualificaçãoe e assistência técnica durante o período de incubação. As incubadoras têm se destacado na incubação de empreendimentos, redes e outras modalidades de
articulação, na formação de futuros profissionais do campo da economia solidária, e no desenvolvimento do conhecimento e no apoio às ações governamentais e movimentos
sociais. Sua contribuição combina apoio direto, produção de conhecimentos, formação de quadros e construção de projetos e políticas. É notória a ação das incubadoras
universitárias fortalecendo e viabilizando iniciativas econômico associativas, que possibilitam a reinserção social de populações de baixa renda e aos trabalhadores, tanto jovens
quanto adultos, submetidos ao desemprego e à informalidade.
Relevante também tem sido a contribuição destas na construção de novas práticas de mobilização democrática e de um novo paradigma organizacional para o trabalho e a
economia solidária.

unidadeUnidade de Medida:Incubadora apoiadaProduto:

Especificação do Produto

Apoiar a consolidação e ampliação das Incubadoras de Cooperativas Populares, fomentar a criação e o acompanhamento de cooperativas populares, produzir conhecimentos e
formação para as cooperativas populares.

Descrição
Consolidação e ampliação das Incubadoras de Cooperativas Populares mediante fortalecimento do PRONINC (Programa Nacional de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas
Populares) que vem a ser uma articulação interinstitucional para o apoio de Incubadoras universitárias de empreendimentos econômicos solidários, apoiando o desenvolvimento
institucional das incubadoras e  levando a uma maior articulação entre as universidades brasileiras e as diferentes formas de cooperativas populares.
Ainda, a ação visa a apoiar a consolidação das incubadoras públicas de empreendimentos econômicos solidários, pertencentes a poderes públicos, ou incubadoras ligadas a
entidades da sociedade civil, que prestam formação e acompanhamento para empreendimentos econômicos solidários.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

No caso das incubadoras universitárias, implementação mediante convênios no âmbito do PRONINC (Programa Nacional de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares),
articulação interinstitucional que envolve outros Ministérios e a FINEP. No caso das incubadoras públicas de empreendimentos econômicos solidários, vinculadas a poderes
públicos, ou incubadoras ligadas a entidades da sociedade civil, que prestam formação e acompanhamento para empreendimentos econômicos solidários, a implementação se dará
mediante convênios com estas instituições e entidades.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0023 - No Estado do Ceará

Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Estudos e DivulgaçãoUO: 38101 - Ministério do Trabalho e Emprego

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

6466 - Capacitação de Agentes de Desenvolvimento

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Agentes de desenvolvimento e demais participantes do processo de desenvolvimento rural sustentável capacitados para assessorarem nos diversos aspectos relativos à
implementação deste Programa nos territórios rurais.

unidadeUnidade de Medida:Agente capacitadoProduto:

Especificação do Produto

Formar e capacitar agentes de desenvolvimento para participação nos processos técnicos, sociais e políticos do desenvolvimento rural sustentável, bem como na gestão social de
políticas públicas tendo como referencia o planejamento, a organização, a coordenação e o controle social, com enfoque territorial.

Finalidade

Unidade Responsável: Secretaria de Desenvolvimento TerritorialUO: 49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário
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Descrição
1) formação e capacitação básica, intermediária ou avançada de agentes de desenvolvimento, representantes da sociedade civil, gestores públicos, conselheiros e outros atores
sociais beneficiários de programas e políticas executados nos territórios para: i) sensibilização, socialização conceitual e metodológica para a gestão social do desenvolvimento
sustentável dos territórios rurais; ii) elaboração e gestão dos Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável; iii) temas específicos relacionados ao desenvolvimento rural
sustentável iv) gestão de projetos estratégicos; v) atuar em processos de comunicação e informação social territorial; 2) estímulo à articulação de projetos e ações de educação
formal e não formal, no âmbito territorial; 3) apoio a projetos inovadores de educação do campo e inserção de segmentos sociais específicos na perspectiva do desenvolvimento
territorial rural sustentável; 4) apoio a intercâmbios de conhecimentos e experiencias; 5) estimulo a construção e fortalecimento de redes de gestão de conhecimento que articulem
instituições de capacitação, formação, pesquisa e atores territoriais; 6) ações de formação e conectividade com foco nas comunidades de aprendizagem; 7) sistematização de
experiencias em formação e capacitação e de agentes de desenvolvimento.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Contratar consultoria, celebrar convênios, acordos ou contratos de repasse com entidades governamentais ou não governamentais habilitadas para executar as diversas atividades
de formação e capacitação.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto nº 4.854, de 2003; Decreto nº 7.255, de 2010.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 127 - Ordenamento TerritorialSubfunção:Esfera:

7413 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico em Âmbito Nacional

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Projeto executadoProduto:

Especificação do Produto

Consolidar o macrodiagnóstico e macrozoneamento do país na escala da União.

Descrição
Elaboração de macrocenários exploratórios de desenvolvimento e uso dos recursos naturais, na escala nacional, para orientar projetos regionais e locais de Zoneamento Ecológico-
Econômico - ZEE, bem como subsidiar a discussão sobre desenvolvimento regional no Brasil; organização e aplicação de indicadores nacionais; articulação, padronização e
automatização da base de informações na escala do milhão.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Aplicação direta dos recursos, por meio de termos de cooperação técnica e/ou convênios, baseados em planos de trabalho específicos, em articulação com os órgãos que
constituem o Consórcio ZEE Brasil.

Localizador (es)
0001 - Nacional

30/12/2012Data Início: R$ 35.809.454,00Data Término:31/12/2007 100Custo Total: Total Físico:

Constituição Federal, art. 21, IX; art. 23, VI, VII; art. 24, VI, VIII; art. 170, III, VI, VII; art. 186; art. 225; Decreto Presidencial s/nº de 28/12/2001 e Decreto Presidencial nº 4.297 de
10/07/2002.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Zoneamento TerritorialUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção:Esfera:

7965 - Disponibilização e Manutenção de Banco de Dados sobre Zoneamento e Gestão Ambiental Territorial e Promoção da Elaboração de Bases
Cartográficas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Sistema de gerenciamento e armazenamento de dados e respectivo centro de informações.

% de execução físicaUnidade de Medida:Sistema implantadoProduto:

Especificação do Produto

Finalidade

Unidade Responsável: Departamento de Zoneamento TerritorialUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente
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Dotar a gerência e os usuários do Programa, bem como os executores regionais, estaduais e locais de ZEE, de informações sistematizadas e organizadas em uma mesma base de
dados.

Descrição
Desenvolvimento do Projeto do Banco de Dados; padronização da linguagem entre as instituições consorciadas;implantação do sistema de tratamento da informação espacial;
desenvolvimento, manutenção e suporte para produtos de software de domínio público para geração de produtos de Programa; aquisição, tratamento e interpretação de imagens de
sensoriamento remoto para atualizar cartografia básica e temática e identificar unidades ambientais; construção e manutenção de portal na internet; compartilhamento de dados e
procedimentos entre diferentes bancos; criação de módulos de acesso.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Implementação através do uso direto dos recursos, com elaboração de projeto básico, termo de referência, aquisição de equipamentos, implantação em rede, em articulação, por
meio de termos de cooperação técnica e convênios, com os órgãos que compõem o Consórcio ZEE Brasil e/ou outros órgãos públicos que contribuam significativamente para a
geração do produto final.

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2012Data Início: R$ 3.655.818,00Data Término:31/12/2002 100Custo Total: Total Físico:

Decreto Presidencial s/nº de 28/12/2001 e Decreto Presidencial nº 4.297 de 10/07/2002.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 15 - Urbanismo 244 - Assistência ComunitáriaSubfunção:Esfera:

7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Descrição

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Localizador (es)
0021 - No Estado do Maranhão

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

0022 - No Estado do Piauí

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

0023 - No Estado do Ceará

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

0026 - No Estado de Pernambuco

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

Unidade Responsável:UO: 53101 - Ministério da Integração Nacional
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0027 - No Estado de Alagoas

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

0029 - No Estado da Bahia

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

0031 - No Estado de Minas Gerais

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

0032 - No Estado do Espírito Santo

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

0041 - No Estado do Paraná

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

0043 - No Estado do Rio Grande do Sul

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

0052 - No Estado de Goiás

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

0056 - em Municípios - No Estado do Maranhão

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

0058 - Oeiras - PI

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

0060 - Aquisição de Pá Carregadeira(enchedeira) - No Estado do Maranhão

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

0062 - Aquisição de Patrulha Mecanizada com Equipamentos - No Estado do Maranhão

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

0064 - em Municípios - No Estado do Piauí

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

0066 - em Municípios - No Estado da Bahia

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

0068 - em Municípios - No Estado de Alagoas
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Total Físico:Data Início: Data Término: Custo Total:

0070 - Território do Vale do Sambito - No Estado do Piauí

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

0072 - Teresina - PI

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

0074 - em Municípios - No Estado do Rio Grande do Norte

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

0076 - em Municípios - No Estado de Minas Gerais

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

0078 - em Municípios - No Estado do Sergipe

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

0080 - em Municípios - No Estado do Pará

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

0082 - Ipupiara - BA

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

0084 - 2ª e 6ª SR - No Estado da Bahia

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

0086 - Bacabal - MA

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

0088 - Açailândia - MA

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

0090 - Riachão - MA

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

0092 - Implantação e Pavimentação do Sub-Trecho da Estrada Estadual Miguel Alves / Porto - PI 112 - No Estado do Piauí

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

0094 - Jaboatão dos Guararapes - PE

Total Físico:Data Início: Data Término: Custo Total:
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0096 - em Municípios - No Estado de Pernambuco

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

0098 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas - No Estado de Alagoas

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

0100 - Projeto Jaíba - No Estado de Minas Gerais

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

0102 - em Municípios - No Estado do Mato Grosso do Sul

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

0104 - Colinas - MA

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

0106 - em Municípios - No Estado do Rio Grande do Sul

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

0108 - Montes Claros - MG

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

0110 - Araripina - PE

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

0112 - Caruaru - PE

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

0114 - Alcântaras - CE

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

0116 - Baixio - CE

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

0118 - Icó - CE

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

0122 - Cortês - PE

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

0124 - Itinga do Maranhão - MA
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Total Físico:Data Início: Data Término: Custo Total:

0126 - Aquisição de Patrulha Mecanizada com Implementos - No Estado de Pernambuco

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

0130 - RIDE de Petrolina - PE

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

0132 - Pavimentação de Acesso e Modernização do Parque Memorial Quilombo dos Palmares - No Estado de Alagoas

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

0134 - Construção do Trecho Rodoviário AL-230 - Entr. AL-110 (Penedo) / Entr. BR-101 (Porto Real do Colégio) - No Estado de Alagoas

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

0136 - Infraestrutura Viária da Rodovia de Ligação entre Teotônio Vilela - Bolivar - BR 101/AL 110 - No Estado de Alagoas

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

0140 - Aquisição de Patrulha Mecanizada - No Estado do Pará

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

0142 - Restauração da PI-141 - Canto do Buriti/Brejo do Piauí/São João do Piauí - No Estado do Piauí

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

0144 - Construção de Ponte sobre o Rio Tocantins - Porto Nacional - TO

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

0146 - Caseara - TO

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

0148 - Construção de Trecho da Rodovia Independência, com a Construção do Viaduto de Interligação da BR-316/PA na Região Metropolitana de

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

0150 - Construção do Centro de Convenções - Macapá - AP

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

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 15 - Urbanismo 244 - Assistência ComunitáriaSubfunção:Esfera:

7S49 - Adequação da Infraestrutura Viária de Acesso aos Perímetros de Irrigação

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Unidade Responsável:UO: 53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São
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unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Descrição

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Localizador (es)
0029 - No Estado da Bahia

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

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 11 - Trabalho 334 - Fomento ao TrabalhoSubfunção:Esfera:

8056 - Fomento às Finanças Solidárias

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Projetos de entidades, ONGs, OSCIPs, grupos associativos (cooperativas, associações, etc.) ou  comunidades que atuam como "bancos comunitários de desenvolvimento",  que
desenvolvam experiências de finanças solidárias, oferecendo às populações excluídas serviços financeiros norteados pelos princípios da economia solidária, entre eles: fundo de
crédito solidário e moeda social circulante local, na perspectiva de viabilizar ações de geração de trabalho e renda.

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Fomentar a criação e o fortalecimento institucional de "bancos comunitários de desenvolvimento" e de fundos rotativos solidários, por meio da articulação e disponibilização de
recursos financeiros não reembolsáveis e reembolsáveis em condições especiais, em favor do fundo rotativo, com o objetivo de atender iniciativas produtivas associativas e
comunitárias, realizadas por parcelas da população sem acesso a serviços de crédito.

Descrição
Realização de Convênios com entidades que atuam como Bancos Comunitários de Desenvolvimento para desenvolver atividades de formação, equipagem e divulgação dessas
iniciativas para a população local. A ação destina-se também a apoiar projetos de fundos rotativos solidários, por meio da articulação junto a bancos públicos para a disponibilização
de recursos financeiros não reembolsáveis a entidades que mantenham fundos solidários que atendem iniciativas associativas e comunitárias de produção de bens e serviços. Além
do acesso ao crédito, o objetivo da ação também é propiciar que no âmbito dos fundos rotativos solidários também se ofereça diagnóstico, acompanhamento e assistência técnica
dos projetos por eles financiados.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Implementação mediante convênio e acordo de cooperação com bancos públicos, que formam, junto com a SENAES/MTE e entidades do campo da economia solidária e das
finanças solidárias, um Comitê Gestor responsável pela seleção dos projetos de fundos rotativos solidários a serem apoiados, com recursos não-reembolsáveis dos bancos públicos
e do orçamento da Secretaria.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0032 - No Estado do Espírito Santo

Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Comércio Justo e CréditoUO: 38101 - Ministério do Trabalho e Emprego

10 - Orçamento Fiscal 11 - Trabalho 334 - Fomento ao TrabalhoSubfunção:Esfera:

8078 - Promoção do Desenvolvimento Local e da Economia Solidária por meio da Atuação de Agentes de Desenvolvimento Solidário

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Fomento à Economia SolidáriaUO: 38101 - Ministério do Trabalho e Emprego
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Pessoas das comunidades atendidas no âmbito das atividades de Promoção de Desenvolvimento Local e Economia Solidária, que se aprofundem e se mobilizem localmente em
torno do tema da economia solidária, contribuindo para a criação de novas iniciativas de trabalho e renda por meio da economia solidária, bem como para o desenvolvimento das
iniciativas já existentes.

unidadeUnidade de Medida:Pessoa beneficiadaProduto:

Especificação do Produto

Promover o desenvolvimento local através do fomento à constituição de empreendimentos de Economia Solidária, assim como o fortalecimento daqueles já existentes, através do
acompanhamento de agentes de desenvolvimento solidário.

Descrição
Capacitação e contratação de agentes de desenvolvimento solidário que atuarão nas comunidades com o objetivo de conhecer as potencialidades econômicas locais, fomentar
novos empreendimentos solidários, assessorar aqueles já existentes, articular os gestores públicos em torno do tema da Economia Solidária, além de estimular a construção e o
fortalecimento de espaços coletivos, tais como fóruns, redes e movimentos, que debatam e definam as necessidades das comunidades, sempre orientando a busca de soluções a
partir da Economia Solidária.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Promoção de forma direta ou implementação mediante a celebração de convênios com entidades públicas e privadas, que cumprirão o papel de executoras das ações previstas,
sempre sob a  orientação do Ministério.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0032 - No Estado do Espírito Santo

Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 11 - Trabalho 334 - Fomento ao TrabalhoSubfunção:Esfera:

8138 - Implantação de Espaços Multifuncionais de Economia Solidária.

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Os Centros Públicos de Economia Solidária são espaços multifuncionais que alojam um conjunto de atividades, principalmente de comercialização, de formação e de articulação
local da economia solidária, realizadas por instituições governamentais ou não governamentais. A implantação de cada Centro Público envolve a reforma do espaço físico e a
provisão de equipamentos, mobiliário, materiais permanentes e de consumo.

unidadeUnidade de Medida:Centro implantadoProduto:

Especificação do Produto

Constituir uma rede de Centros Públicos de Economia Solidária que atenda às diversas regiões do país, e cujas instalações sejam localizadas prioritariamente nos municípios em
que se desenvolvam atividades de economia solidária por governos locais ou instituições de reconhecida atuação neste campo.

Descrição
Os Centros Públicos de Economia Solidária são espaços de agregação das diversas iniciativas do campo da economia solidária nos respectivos municípios. Seu objetivo principal é
fortalecer e fomentar a economia solidária no plano territorial, sendo que sua articulação em uma rede de Centros Públicos pode contribuir para a construção de uma maior
identidade e visibilidade da economia solidária, tanto para dentro do próprio setor, quanto para o conjunto da sociedade.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Implementação de forma direta ou mediante a celebração de convênios com governos estaduais, municipais e entidades públicas e privadas sem fins lucrativos que desenvolvam
atividades de economia solidária, mediante a elaboração de projetos que estejam de acordo com Termo de Referência dos Centros Públicos de Economia Solidária.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0043 - No Estado do Rio Grande do Sul

0050 - Na Região Centro-Oeste

0056 - Jaboatão dos Guararapes - PE

0058 - Região Metropolitana de Natal - RN

0060 - Fábrica de Costura - Macapá - AP

0062 - São Vicente - SP

0066 - Construção, Ampliação, Reforma e Adequação de Centros Públicos de Economia Solidária - No Distrito Federal

Unidade Responsável: Departamento de Fomento à Economia SolidáriaUO: 38101 - Ministério do Trabalho e Emprego

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 26



Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 573 - Difusão do Conhecimento Científico e TecnológicoSubfunção:Esfera:

8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Rede implantadaProduto:

Articular empreendedores e agentes do sistema de apoio à inovação de forma a propiciar condições para que se possa implantar na macrorregião  uma estrutura produtiva baseada
na inovação, informação e conhecimento.

Descrição
Viabilização da difusão da inovação, que propicie a inserção no mercado, por meio da incorporação de novos usos e produtos.

Finalidade

Localizador (es)
0010 - Na Região Norte

0020 - Na Região Nordeste

0050 - Na Região Centro-Oeste

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
53202 - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia

53203 - Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste

53207 - Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO

Lei Complementar nº 125, de 03/01/07, de criação da Superintendência Regional
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:

8349 - Monitoramento e Avaliação de Instrumentos e Mecanismos de Desenvolvimento Regional

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Avaliação realizadaProduto:

Monitorar e avaliar periodicamente planos, programas, ações e projetos de desenvolvimento regional, verificando seu nível de implementação e aderência dos resultados referentes
à PNDR e seu nível de interação e articulação com outras políticas, programas e ações com expressão territorial.

Descrição
Realização de estudos e pesquisas voltados para a identificação conjunta com entidades promotoras de políticas públicas de indicadores de monitoramento, de avaliação e de
prospecção que, em respeito as respectivas institucionalidades, possibilite a necessária articulação das ações com vistas a redução das  desigualdades regionais e  eliminação da
pobreza extrema. Ampliação das oportunidades detectadas, oferecendo insumos para a elaboração de Relatórios semestrais e anuais dos instrumentos da PNDR, bem como
elaborar estudos de impactos sociais e econômicos e de viabilização/desenvolvimento de novos instrumentos de apoio e/ou financimanto, investimento e incentivos fiscais.

Finalidade

Localizador (es)
0020 - Na Região Nordeste

0050 - Na Região Centro-Oeste

0103 - Na Amazônia Legal

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
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53202 - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia

53203 - Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste

53207 - Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO

Base Legal:   Constituição Federal, art. 3º, inciso III; art. 21º, inciso IX; art. 43 § 1°, incisos I e II; art. 170, inciso VII, Decreto nº 5.847 de 14.07.2006, artigo 1º incisos I, II, III, IV, V, VI
e XI, Decreto nº 6.047 de 22.02.2007 e Portaria MI nº 954, de 24.11.2010

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:

8350 - Gerenciamento e Avaliação das Aplicações dos Fundos Regionais e Incentivos Fiscais

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Avaliação realizadaProduto:

Acompanhar e analisar a aplicação de recursos dos Fundos Regionais e Incentivos Fiscais.                        Formular diretrizes de ação e normas de aplicação para novos
instrumentos de financiamento, investimento e incentivos fiscais e acompanhar e avaliar as aplicações dos instrumentos existentes.

Descrição
Acompanhamento e avaliação da aplicação dos recursos dos Fundos Regionais e Incentivos Fiscais; Elaboração de Relatórios Gerenciais afetos ao tema, bem como elaboração de
estudos de impactos sociais e econômicos e de viabilização/desenvolvimento de novos instrumentos de apoio e/ou financiamento, investimentos e incentivos fiscais. Formulação de
normas, diretrizes e prioridades para a  aplicação dos  instrumentos de financiamento, investimento e incentivos fiscais.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
53207 - Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO

Decreto nº 6047, de  22.02.2007, Portria MI 566 de 15.03.2007, Constituição Federal de 1988, art.159,I,C. Lei nº 7.827, de 27.09.1989, Lei nº 10.177, de  12.01.2001, Decreto nº
6.367, de 30.01.2008.MP nº 2.157-5, de 24.08.2001, Decreto 4254,  de 31.05.2002.Decreto nº 6952 de 2009.Lei complementar nºs 124 e 125 de 03.01.2007. , Decreto Lei nº 1376
de 12.12.1974, MP 2.156-5, de 24/08/2001.

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 21 - Organização Agrária 606 - Extensão RuralSubfunção:Esfera:

8394 - Fomento à Estruturação e Consolidação de Redes Sócio-Produtivas da Agricultura Familiar no Âmbito dos Territórios Rurais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Empreendimentos familiares organizados  e estruturados em redes socio-produtivas que ampliem a cooperação entre os empreendimentos possibilitando maior capacidade de
negociação, representação e poder de barganha  junto a parceiros institucionais, comerciais e técnicos, visando ampliar a capacidade de troca de conhecimentos, a formação de
alianças e a apropriação dos valores gerados pela agricultura familiar nos territórios.

unidadeUnidade de Medida:Empreendimento apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Apoiar a formação e a consolidação de estruturas de governança que ampliem a capacidade de coordenação horizontal - maior cooperação entre os empreendimentos da rede - e
vertical - de negociação, representação e poder de barganha  junto a parceiros comerciais e técnicos -, visando ampliar a capacidade de troca de conhecimentos, a formação de
alianças e a apropriação dos valores gerados pela agricultura familiar nos territórios.

Descrição
1. Gestão dos empreendimentos das redes sócio-produtivas; 2. Desenvolvimento de produtos e criação de marcas e estratégias de marketing para os empreendimentos; 3. Apoio a
logística e promoção comercial no Brasil e exterior; 4. Desenvolvimento e gerenciamento de sistemas de informação sobre produção e demandas de mercado; 5. Elaboração de
planos de negócios e estratégias de comercialização para acesso competitivo a mercados diversos e dinâmicos; 6. Regularização jurídico-contábil e desenvolvimentos de programas
para o gerenciamento de empreendimentos; 7. Apoio a projetos inovadores no campo da gestão e desenvolvimento de processos sócio- produtivos; 8. Desenvolvimento de
estratégias de comunicação; 9. Estímulo à articulação e ao desenvolvimento de redes socio-produtivas; 10.Capacitação nas áreas de gestão, comercialização e economia solidária;
11. Apoio à elaboração, edição e publicação de material didático.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Contratar consultoria, celebrar convênios, acordos ou contratos com entidades governamentais e não governamentais habilitadas para o assessoramento técnico e gerencial,
promoção comercial e agregação de valor aos produtos da agricultura familiar e reforma agrária e para atividades de capacitação mediante termo de referência específico.

Unidade Responsável: Secretaria de Desenvolvimento TerritorialUO: 49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário
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Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 11.326, de 2006; Lei nº 5.764, de 1971; Lei Complementar nº 101, de 2000; Decreto nº 4.854, de 2003, art. 26; Decreto nº 7.255, de 2010.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 422 - Direitos Individuais, Coletivos e DifusosSubfunção:Esfera:

8402 - Documentação da Trabalhadora Rural

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Documento emitidoProduto:

Especificação do Produto

Assegurar às mulheres da agricultura familiar, acampadas, assentadas da reforma agrária, atingidas por barragens, quilombolas, pescadoras artesanais, extrativistas e indígenas, o
acesso aos documentos civis e trabalhistas, de forma gratuita e nas proximidades de moradia, visando efetivar sua condição cidadã, fortalecer sua autonomia, possibilitar acesso às
políticas públicas e contribuir para a igualdade entre homens e mulheres.

Descrição
Promoção e ampliação da articulação institucional junto aos órgãos nacionais responsáveis pela emissão de documentos civis e trabalhistas, afim de  garantir o acesso das
trabalhadoras rurais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Firmar convênios e acordos de cooperação técnica com instituições publicas e privadas, efetuar processo licitatórios  de transporte, material e peças gráficas, fotografias, publicar
portarias e demais procedimentos para o funcionamento e fortalecimento da ação

Localizador (es)
0001 - Nacional

CF de 1988, art. 189; Lei nº 10.406, de 2002; Lei nº 11.340, de 2006; Decreto nº 5.390, de 2005; Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a
mulher; Portaria INCRA/P nº 981, de 2003; Instrução Normativa Incra nº 38, de 2007.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Assessoria TécnicaUO: 49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário

10 - Orçamento Fiscal 11 - Trabalho 334 - Fomento ao TrabalhoSubfunção:Esfera:

8420 - Estímulo à Institucionalização de Políticas Públicas de Economia Solidária

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Implementar e fortalecer as políticas locais e regionais de economia solidária, assim como institucionalizar as políticas públicas e os espaços de participação social nos três níveis de
governo, apontando para a construção de um Sistema Nacional de políticas públicas de economia solidária.

Descrição
Institucionalização de políticas públicas permanentes de economia solidária nos três níveis de governo de modo a dar capilaridade e fortalecer o pacto federativo, de modo a ampliar
o acesso de empreendimentos solidários às mesmas. Neste sentido, a ação deve apoiar as diferentes esferas de governamentais na implantação e no desenvolvimento das políticas
públicas de economia solidária em conjunto com a sistematização e a avaliação das iniciativas em curso, por meio de Observatório de Políticas Públicas de Economia Solidária. Esta
ação deve garantir também a participação de segmentos organizados da sociedade civil na elaboração, acompanhamento e avaliação das políticas de economia solidária, de forma
articulada com as demais instâncias de políticas de trabalho e renda a partir do funcionamento do Conselho Nacional de Economia Solidária e da realização de Conferências
Nacionais de Economia Solidária.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Apoio à implementação de políticas locais e regionais de Economia Solidária, com execução direta ou descentralizada, mediante convênios com entes públicos ou privados, ou pela
promoção da articulação de órgãos e entidades para a cooperação na implementação de políticas, além de prover a manutenção das atividades do Conselho Nacional de Economia
Solidária e da realização de Conferências Nacionais de Economia Solidária.

Localizador (es)

Unidade Responsável: GabineteUO: 38101 - Ministério do Trabalho e Emprego
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0001 - Nacional

Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003
Base Legal da Ação

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

8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico em âmbito estadual e local

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

km²Unidade de Medida:Zoneamento realizadoProduto:

Fornecer instrumentos relevantes para o ordenamento e a gestão ambiental de áreas selecionadas, visando conhecer as potencialidades e as limitações ambientais e
socioeconômicas a fim de subsidiar o planejamento dos agentes públicos e privados na definição das atividades adequadas à capacidade de suporte dos ecossistemas

Descrição
Realização de estudos e capacitações que permitam a delimitação e a caracterização física, socioeconômica e ambiental das áreas selecionadas, de forma a orientar os
investimentos públicos e privados em bases sustentáveis

Finalidade

Localizador (es)
0020 - Na Região Nordeste

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
53203 - Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste

Leis: 4.504, de 30/11/1964; 6.513, de 20/12/1977; 6.902, de 27/04/1981; 6.938, de 31/8/1981; 7.661, de 16/05/1988 e 8.171, de 17/1/1991; Decretos: 99.193, de 27/3/1990; 99.246,
de 10/5/1990; 99.540, de 21/9/1990; 7, de 24/10/1991 e 707, de 22/12/1992.

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:

8892 - Revitalização e Manutenção do Sistema Nacional de Informações para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Sistema implementadoProduto:

Constituir base de dados para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial e viabilizar a gestão integrada das ações do Ministério e dos demais órgãos vinculados à
PNDR e à PNOT, de forma a subsidiar o monitoramento e a avaliação, o acompanhamento gerencial e o controle social.

Descrição
Desenvolvimento de sistema de informação que englobe: i) base de dados, inclusive mediante intercâmbio de informações com os demais órgãos, entidades da administração
indireta, organizações da sociedade civil, bem como  Estados e Municípios; ii) indicadores relacionados ao desenvolvimento regional e ao ordenamento territorial; iii) ferramentas de
gestão das ações de desenvolvimento regional e ordenamento territorial do Ministério, vinculadas e órgãos de diferentes níveis de governo relacionados à PNDR e à PNOT;
Aquisição de equipamentos de informática, desenvolvimentos de sofwares, manutenção de base de dados, qualificação de pessoal técnico e custeio da divulgação de informações e
resultados.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

0020 - Na Região Nordeste

0101 - Na Amazônia Legal

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
53101 - Ministério da Integração Nacional

53202 - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia
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53203 - Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste

Constituição Federal, art. 3º, inciso III; art. 21º, inciso IX; art. 43 § 1°, incisos I e II; art. 170, inciso VII, Decreto nº 5.847 de 14.07.2006, artigo 1º incisos I, II, III, IV, V, VI e XI, Decreto
nº 6.047 de 22.02.2007 e Portaria MI nº 566 de 15/03/2007.

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:

8898 - Apoio ao Desenvolvimento Sustentável de Potencialidades Regionais - Plano Brasil sem Miséria

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Iniciativa apoiadaProduto:

Implementar ações e projetos voltados à atenuação da pressão antrópica sobre os ecossistemas naturais, consolidação da fronteira aberta e inserção de áreas de várzeas e áreas
alteradas/degradadas ao processo de desenvolvimento econômico regional.

Descrição
Promoção de estudos aplicados visando a elaboração de diagnósticos socioeconômicos, infraestruturais e ambientais de áreas de várzeas e alteradas da Amazônia Legal, bem
como  implantação de projetos de manejo e recuperação de áreas  alteradas, em municípios em situação de risco ambiental ou municípios considerados estratégicos no contexto da
pressão antrópica na Amazônia Legal, por meio de projetos pilotos de desenvolvimento econômico sustentável.

Finalidade

Localizador (es)
0050 - Na Região Centro-Oeste

0101 - Na Amazônia Legal

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
53202 - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia

53207 - Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO

LEI COMPLEMENTAR Nº 124, DE 3 DE JANEIRO DE 2007
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 19 - Ciência e Tecnologia 691 - Promoção ComercialSubfunção:Esfera:

8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Iniciativa apoiadaProduto:

Promover ações que contribuam para a superação dos limites da infraestrutura à expansão dos investimentos regionais.

Descrição
Integração das ações interministeriais e dos diferentes níveis de governo voltada para a ampliação e recuperação da infraestrutura, de modo a assegurar a sinergia entre projetos
visando romper barreiras e superar limites ao desenvolvimento.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

0020 - Na Região Nordeste

0021 - No Estado do Maranhão

0026 - No Estado de Pernambuco
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0031 - No Estado de Minas Gerais

0043 - No Estado do Rio Grande do Sul

0050 - Na Região Centro-Oeste

0051 - No Estado do Mato Grosso

0052 - No Estado de Goiás

0058 - em Municípios - No Estado do Mato Grosso do Sul

0060 - Águas Lindas de Goiás - GO

0062 - em Municípios - No Estado do Rio de Janeiro

0064 - Rio Sono - TO

0066 - Jaboticatubas - MG

0070 - Mimoso de Goiás - GO

0072 - Ivinhema - MS

0074 - Paranhos - MS

0076 - Ponta Porã - MS

0078 - Rio Brilhante - MS

0080 - em Municípios - No Estado do Ceará

0082 - Construção de Ponte em Municípios - No Estado do Mato Grosso

0086 - Construção de Ponte - Interligação dos Povoados Água Boa - Buri - Tobias Barreto - SE

0088 - na Região Metropolitana de Goiânia - No Estado de Goiás

0090 - MT-100 - No Estado do Mato Grosso

0092 - Implantação e Estruturação da MS 473 - Km 19 ao Km 42 - No Estado do Mato Grosso do Sul

0094 - Implantação da MS 040-Trecho Campo Grande - Divisa de MS/SP (Porto João André) - No Estado do Mato Grosso do Sul

0102 - Duplicação da Rodovia Duca Serra AP-020 - No Estado do Amapá

0104 - Revitalização da Rodovia JK AP-010 - No Estado do Amapá

0106 - Implantação de Trecho Ferroviário Brasília/DF - Luziânia/GO - Na Região Centro Oeste

0108 - Campo Grande - MS

0110 - Implantação do Projeto Sul-Fronteira - Trecho Ponta Porã/Mundo Novo - No Estado do Mato Grosso do Sul

0112 - Pavimentação da Rodovia Vicinal Vila São Francisco - Bonfim - RR

0114 - Pavimentação da Rodovia Vicinal Rorainópolis-Vila Moderna - Rorainópolis - RR

0116 - Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE/DF - Na Região Centro Oeste

0118 - Na Região Metropolitana de Belém - No Estado do Pará

0120 - na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - Nacional

0138 - em Municípios - No Estado de Goiás

0179 - Na Amazônia Legal

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
53101 - Ministério da Integração Nacional

53202 - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia

53203 - Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste

53207 - Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO

Decreto 6.047, de 22 de fevereiro de 2007.
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 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

8917 - Fortalecimento das Administrações Locais

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade
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unidadeUnidade de Medida:Iniciativa apoiadaProduto:

Contribuir para a melhoria da capacidade de gestão do poder público local, mediante assistência técnica para o aperfeiçoamento dos recursos humanos, financeiros e
organizacionais das prefeituras, em munciípios selecionados.

Descrição
Formação de parcerias para capacitar recursos humanos, (servidores, agentes sociais, lideranças e empreendedores) nos aspectos técnicos e gerenciais, administrativo-
organizacionais e financeiro-fiscais (IPTU, PNAFM e outros), na identificação dos problemas locais e suas causas, propiciando o fortalecimento do planjejamento e a democratização
da gestão.

Finalidade

Localizador (es)
0020 - Na Região Nordeste

0101 - Na Amazônia Legal

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
53202 - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia

53203 - Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste

Decreto nº 6.047, de 22/02/07 e Lei Complementar de criação da SUDENE
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 691 - Promoção ComercialSubfunção:Esfera:

8918 - Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Empreendimento beneficiadoProduto:

Especificação do Produto

Descrição

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Localizador (es)
0020 - Na Região Nordeste

0026 - No Estado de Pernambuco

0050 - Na Região Centro-Oeste

Base Legal da Ação

Unidade Responsável:UO: 53101 - Ministério da Integração Nacional

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 127 - Ordenamento TerritorialSubfunção:Esfera:

8991 - Apoio a Projetos de Infraestrutura e Serviços em Territórios Rurais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Apoio financeiro para que os territórios implantem projetos definidos a partir dos seus Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável e  Planos de Cadeia Produtiva e
outros instrumentos de planejamento territorial e que contribuam com as demandas sócio-produtivas dos diversos  segmentos da agricultura familiar.

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Finalidade

Unidade Responsável: Secretaria de Desenvolvimento TerritorialUO: 49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário
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Apoiar investimentos na implantação e modernização de infraestrutura e serviços necessários à dinamização econômica dos territórios rurais, ao fortalecimento da gestão social do
processo de desenvolvimento nas suas múltiplas dimensões: econômica, ambiental, socio-cultural-educacional e político-institucional, e de redes sociais de cooperação e à melhoria
da qualidade de vida dos agricultores familiares contribuindo para o enfrentamento das condições de pobreza no meio rural brasileiro.

Descrição
Apoio a projetos territoriais e intermunicipais para implantação e expansão dos investimentos em obras de infra-estrutura que beneficiem coletivamente os agricultores familiares e
suas redes de cooperação e de assistência técnica. O objeto dos projetos depende da demanda definida nos Colegiados Territoriais e pode ser na área econômica ou de inclusão
produtiva, de promoção da cultura e da educação no campo, de logística e infra-estrutura, de organização a infra-estrutura colegiada e pode beneficiar grupos formais ou informais
de agricultores familiares com especial atenção a superação das desigualdades de gênero, raça, etnia e idade.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Transferir aos Agentes Operadores  os recursos necessários ao cumprimento das obrigações assumidas, decorrentes da contratualização com cada município, consórcios públicos,
governos estaduais ou outras  institucionalidades definidas na LDO. O apoio financeiro aos projetos territoriais, cuja duração depende das carências do território e das inversões
mínimas necessárias a um desenvolvimento sustentável, bem como da disponibilidade de recursos, passa pelos seguintes  etapas: 1.Os agricultores familiares, através de suas
organizações, nos territórios rurais , se reúnem em oficinas territoriais  e debatem sobre as questões importantes para o desenvolvimento do território. Nas oficinas territoriais são
definidas as bases para elaboração do plano  de desenvolvimento do território (longo prazo) e a elaboração do projeto do território (curto prazo). 2. O projeto do território é
elaborado por técnicos das organizações participantes dos Colegiados,  tais como as prefeituras municipais, do governo do estado ou por uma entidade habilitada definida pelo
Colegiado territorial. 3. O projeto elaborado é encaminhado à DFDA/MDA e à Secretaria  Executiva do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável - CEDRS . O
CEDRS, em reunião, delibera sobre sua aprovação ou sugere  ajustes, compatibilizando com as políticas do estado. 4. As metas do projeto, aprovado no CEDRS, são transformadas
em objeto do Plano de Trabalho, de acordo com as normas estabelecidas pela Instrução Normativa número 01 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN/MF. 5. Após análise e
aprovação pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/MDA, os Planos de Trabalho são encaminhados aos Agentes Operadores para formalização dos contratos de
repasse.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0011 - No Estado de Rondônia

0012 - No Estado do Acre

0013 - No Estado do Amazonas

0014 - No Estado de Roraima

0015 - No Estado do Pará

0016 - No Estado do Amapá

0017 - No Estado do Tocantins

0021 - No Estado do Maranhão

0023 - No Estado do Ceará

0024 - No Estado do Rio Grande do Norte

0025 - No Estado da Paraíba

0027 - No Estado de Alagoas

0028 - No Estado de Sergipe

0029 - No Estado da Bahia

0031 - No Estado de Minas Gerais

0032 - No Estado do Espírito Santo

0035 - No Estado de São Paulo

0041 - No Estado do Paraná

0042 - No Estado de Santa Catarina

0043 - No Estado do Rio Grande do Sul

0088 - EXPOAGRIFAM-BA - No Estado da Bahia

0090 - Feira Nova - SE

0094 - Gararu - SE

0098 - Joinville - SC

0100 - Jordão - AC

0101 - Municípios de até 50 mil habitantes - Programa Territórios da Cidadania

0102 - Lagoa Grande do Maranhão - MA

0104 - Santa Rosa do Purus - AC

0110 - Nossa Senhora do Socorro - SE

0112 - Secretria Estadual do Desenvolvimento Rural pesca e cooperativismo - No Estado do Rio Grande do Sul

0114 - Produtores rurais - Nova Friburgo - RJ
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0116 - Rio Branco - AC

0118 - Santa Catarina - No Estado de Santa Catarina

0120 - Tarauacá - AC

0126 - São Gabriel - RS

0128 - Cruzeiro do Sul - AC

0130 - EXPOAGRIAM-BA - No Estado da Bahia

0132 - Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR - No Estado da Bahia

0136 - Construção de Matadouro Municipal - No Estado da Bahia

0138 - Assis Brasil - AC

0142 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas - No Estado da Bahia

0144 - Aquisição de Patrulha Mecanizada - No Estado da Bahia

0150 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas - No Estado do Paraná

0152 - Aquisição de Máquinas, Equipamentos, Implementos e Serviços para a Agricultura Familiar - No Estado do Rio Grande do Sul

0154 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas - No Estado do Acre

0158 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas - No Estado do Acre

0160 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas - No Estado de Minas Gerais

0162 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas - No Estado de Rondônia

0166 - Equipamentos, Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais - No Estado do Acre

0170 - Máquinas e Equipamentos de Irrigação - No Estado do Piauí

0172 - Território de Vitoria da Conquista - No Estado da Bahia

0174 - Cruzeiro do Sul - AC

0176 - Sena Madureira - AC

0182 - Feijó - AC

0192 - Rodrigues Alves - AC

0274 - Porto Acre - AC

Lei. 10.683, de 2003; Decreto 7.255, de 2010; Lei 12.249, de 2010, art. 104 a 109.
Base Legal da Ação
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