
Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
2041 - Gestão Estratégica da Geologia, da Mineração e da Transformação Mineral

Número de Ações 18

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 663 - MineraçãoSubfunção:Esfera:

20LB - Consolidação do Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação na Área de Geologia e Recursos Minerais (CEDES/CPRM)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Execução de projeto com inovação tecnológica. Como tal, entenda-se um projeto que resulte em um novo produto, com caracterísitcas inovadoras - como no caso da concepção dos
mapas da geodiversidade - ou de uma metodologia que leve a uma maior racionalidade nos trabalhos técnico-científicos ou na geração de novos produtos para subsidiar os
trabalhos da CPRM.

unidadeUnidade de Medida:Projeto analisado/ acompanhadoProduto:

Especificação do Produto

Consolidar o Centro de Desenvolvimento Tecnológico (CEDES), da CPRM, cujas instalações funcionam no Rio de Janeiro, tendo a principal função de coordenar as ações de PD&I
na CPRM

Descrição
Consolidação das atividades do CEDES, contemplando as atividades de pesquisa, desenvolvimento, absorção e difusão das geotecnologias nas áreas de geologia, recursos
minerais e hídricos, buscando torná-lo um centro de excelência internacional em seu campo de atuação.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Realização de projetos de inovação tecnológica, contemplando tanto atividades técnico-científicas distintas com abrangendo mais de uma região brasileira.

Localizador (es)
0001 - Nacional

CF art. 20, IX, art. 21, XV, XIX; Lei 8.970/94; Dec. 1.524/95
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Companhia de Pesquisa de Recursos MineraisUO: 32202 - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 663 - MineraçãoSubfunção:Esfera:

20LD - Cooperação Técnico-Científica Internacional

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Relatório de intercâmbio técnico-científico realizado através da execução de projeto internacional

unidadeUnidade de Medida:RelatórioProduto:

Especificação do Produto

Consolidar a atuação internacional da CPRM através do incremento na execução de projetos internacionais de cooperação técnico-científica na área de geologia e recursos
minerais.

Descrição
Execução de projetos internacionais de intercâmbio técnico-científico na área de geologia e recursos minerais

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Intercâmbio técnico-científico na área de geologia e recursos minerias entre a CPRM e instituições congêneres de outros países através de missões internacionais prospectivas,
visitas técnicas e acordos de cooperação técnica.

Localizador (es)
0002 - No Exterior

CF art.20, IX, art. 21, XV, XIX, Lei 8.970/94; Dec. 1.524/95
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Companhia de Pesquisa de Recursos MineraisUO: 32202 - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM
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10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 663 - MineraçãoSubfunção:Esfera:

2297 - Difusão Tecnológica e Extensionismo Mineral

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Identificação, implantação e difusão de técnicas e tecnologias voltadas para o aproveitamento mineral racional e sustentável da pequena atividade mineral.

unidadeUnidade de Medida:Tecnologia mineral difundidaProduto:

Especificação do Produto

Promover a difusão do conhecimento geocientífico, tecnológico, econômico mineral, a partir da publicidade de produtos (estudos) e serviços (sistemas de tecnologia da informação),
visando o fortalecimento da mineração brasileira, e contribuir para a geração de emprego e renda e para o desenvolvimento regional integrado e sustentável. Fomentar a pequena
empresa de mineração, a partir de orientação técnica e jurídica para fins de regularização dos direitos minerários, organização empresarial, capacitação técnica e gerencial, apoiar a
atividade de forma associativa e cooperativista, bem como estimular a adoção de tecnologias limpas e que promovam ganhos de produtividade na cadeia produtiva e agregação de
valor ao produto mineral.

Descrição
Desenvolvimento de mecanismos de disseminação do conhecimeto geocientífico, de tecnologia mineral, do desempenho econômico do país de edição de trabalhos, de participação
em congressos feiras e exposições, organização de cursos e, ainda, dar suporte técnico através de instituições convêniadas,  disponibilizando o acesso as especificidades das
tecnologias de lpesquisa mineral, avra e beneficiamento a serem aplicadas às características de cada depósito e tipo de minério, inclusive em reservas garimpeiras.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

As atividades são realizadas por intermédio de quadro de pessoal próprio da autarquia e subsidiariamente por intermédio da contratação dos serviços de terceiros.         A
disseminação dos serviços  e de produtos PM será implementada por meio de Atividade Geocientíficas e Tecnológicas Congêneres (AGTC),  ou utilizando-se das vias de
comunicação o Portal-DNPM , e com a publicação de mídias impressas e eletônicas,  bem como  a participação direta em eventos diversos, (exposições, feiras, congressos)
nacionais e internacionais,  em parceria com outras instituições e empressas..

Localizador (es)
0001 - Nacional

CF/88, arts. 20, 21, 22, 174, 176 e 225, § 2º; Decreto-Lei nº 227/67; Leis nº 7.805/89, nº 8.876/94 e nº 9.314/96.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Diretoria de Planejamento e de Desenvolvimento da MineraçãoUO: 32263 - Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 125 - Normatização e FiscalizaçãoSubfunção:Esfera:

2375 - Fiscalização da Atividade Minerária

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Auditagem dos procesos de direitos minerários e demais documentações afins (relatórios, projetos técnicos etc.) em escritório ou em vistorias de campo, para verificação de
possíveis inadimplementos dos titulatres perante a lagislação minerária,  bem

unidadeUnidade de Medida:Fiscalização realizadaProduto:

Especificação do Produto

Promover a fiscalização dos empreendimentos de pesquisa mineral e lavra com vistas a assegurar a realização da exploração dirigida para a descoberta de novas jazidas e garantir
o seu aproveitamento racional, por meio de uma mineração tecnicamente adequada, com segurança operacional e boa condição de higiene e saúde do trabalhador, minimizando o
impacto ambiental e local, em áreas tituladas, bem como combater a extração mineral não autorizada evitando o crime de usurpação de um bem da União, em cumprimento ao
Código de Mineração e legislação mineraria em vigor.
Controlar a exploração de aqüíferos. Monitorar e diagnosticar os impactos ambientais associados à atividade de mineração, orientar e avaliar proativamente medidas de cunho
corretivas/preventivas e mitigadoras dos impactos ambientais.
Acompanhar e monitorar as ações e projetos de recuperação ambiental de áreas degradadas pela atividade de mineração e de fechamento de minas.
Monitorar e fiscalizar a arrecadação das receitas da Autarquia, visando assegurar os recolhimentos corretos dos valores a serem pagos pelos contribuintes, bem como a
recuperação de créditos não pagos.
.

Descrição
Realização de análises técnicas em escritório e de vistorias de campo, com elaboração de planejamento, planos de trabalho e rotas de fiscalização, em empreendimentos de
pesquisa e lavra em todas as unidades da federação, objetivando a verificação da aplicação de técnicas do bom aproveitamento da jazida, de segurança, higiene e controle
ambiental nas minas em conformidade com relatórios e projetos aprovados, cobrando o cumprimento das responsabilidades dos titulares de direitos minerários outorgados pela
União, a luz da legislação mineraria, bem como o atendimento de denúncias de extração mineral ilegal. Realizar o monitoramento da explotação de aqüíferos. Monitorar e
diagnosticar os impactos ambientais associados à atividade de mineração , orientar e avaliar pro-ativamente medidas cunho corretivas/preventivas e mitigadoras dos impactos
ambientais.
Acompanhar e monitorar as ações e projetos de recuperação ambiental de áreas degradadas pela atividade de mineração e de  fechamento de minas.

Finalidade

DiretaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Diretoria de Fiscalização da Atividade MineráriaUO: 32263 - Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM
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Detalhamento da Implementação
Elaboração de Diagnósticos da Demanda da Fiscalização da atividade minerária em todas as Unidades da Federação, com vistas a subsidiar o planejamento anual e a definição de
prioridades. Elaboração de planejamento, planos de trabalho e rotas de fiscalização. Uso de sistemas informatizados de autuação para cobrança do cumprimento das obrigações
dos titulares de direitos minerários, à luz do Código de Mineração e legislação correlata. Realização de vistorias para verificação "in loco" do aproveitamento racional dos recursos
minerais em conformidade com relatórios e projetos aprovados. Fiscalização da aplicação de técnicas de bom aproveitamento da jazida, segurança, higiene e controle ambiental.
Vistorias de denúncias de invasão de áreas tituladas. Elaboração de pareceres técnicos sobre conflitos entre mineradores e entre esses e comunidades circunvizinhas. Realização
de vistorias de verificação do cumprimento de Termos de Ajustes de Conduta acordados com os Ministérios Públicos. Promoção de campanhas contra a extração mineral não
autorizada evitando o crime de usurpação de um bem da União. Estabelecimento e aperfeiçoamento de mecanismos disciplinadores e orientadores, tais como: normas, manuais,
instruções e informatização de procedimentos. Aquisição de equipamentos de aferição. Uso da tecnologia de Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento como auxiliar na
fiscalização. Qualificação dos Agentes fiscalizadores. Acompanhamento e avaliação, quantitativa e qualitativa, do processo de fiscalização. Divulgação de resultados. Poderá haver
operações conjuntas com outras instituições do Governo federal e governos estaduais e municipais. As atividades são realizadas por intermédio de quadro de pessoal próprio da
autarquia e subsidiariamente por intermédio da contratação dos serviços de terceiros.

Localizador (es)
0001 - Nacional

CF/88, arts. 20, 21, 22, 174, 176 e 225, § 2°; Decreto-Lei n° 227/67; Leis nº 7.805/89, nº 8.876/94 e nº 9.314/96.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 130 - Administração de ConcessõesSubfunção:Esfera:

2377 - Outorga de Direitos Minerários

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Título Minerário Emitido

unidadeUnidade de Medida:Título emitidoProduto:

Especificação do Produto

Promover a análise para a outorga e a disponibilidade de títulos minerários relativos à exploração e lavra dos recursos minerais, com agilidade, segurança e transparência,
exercendo a missão constitucional de poder concedente, visando democratizar o acesso aos recursos minerais, em conformidade com a legislação minerária.

Descrição
Registro de requerimentos, analise de planos, relatórios e projetos, outorgando ou indeferindo requerimentos de alvarás de pesquisa, registros de licença, registros de extração,
permissões da lavra garimpeira e portarias de lavra e, eventualmente colocar áreas em disponibilidade para pesquisa e lavra de recursos minerais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

As atividades são realizadas por intermédio de quadro de pessoal próprio da autarquia e subsidiariamente por imeio da contratação dos serviços de terceiros.

Localizador (es)
0001 - Nacional

CF/88, arts. 20, 21, 22, 174, 176 e 225, § 2°; Decreto-Lei n° 227/67; Leis nº 7.805/89, nº 8.876/94 e nº 9.314/96.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Diretoria de Gestão de Títulos MineráriosUO: 32263 - Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 544 - Recursos HídricosSubfunção:Esfera:

2397 - Levantamentos Hidrogeológicos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Base de dados de poços; relatório técnico de hidrogeologia; mapas hidrogeológicos e sistema de apoio à decisão para gestão dos recursos hídricos e aumento da oferta hídrica
através de Sistema Simplificado de Abastecimento.

unidadeUnidade de Medida:Levantamento realizadoProduto:

Especificação do Produto

Proporcionar a geração e difusão do conhecimento hidrogeológico brasileiro, com ênfase na Região Nordeste, visando aumentar a oferta de recursos hídricos em lençóis freáticos
subterrâneos e garantia do aproveitamento sustentável dos aquíferos existentes.

Descrição
"Mapeamento hidrogeológico em escalas diversas, cadastramento de fontes de água subterrânea, levantamento geofísico aéreo e terrestre, estudos geoquímicos , avaliação de
aqüíferos, manutenção dos bancos de dados, análises geoquímicas, geofísicas e sondagens".

Finalidade

Unidade Responsável: Companhia de Pesquisa de Recursos MineraisUO: 32202 - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM
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Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Consiste nas seguintes fases: elaboração de planos de trabalho, planejamento, mobilização das equipes, levantamentos de campo, processos licitatórios, alimentação e
manuntenção de banco de dados, validação, consolidação e interpretação das informações e elaboração de relatórios de pesquisa com mapas temáticos.Além do quadro próprio
são realizadas contratações de serviços de terceiros, incluindo consultorias.

Localizador (es)
0001 - Nacional

CF Art. 20, IX, Art. 21, XV, XIX; Lei 8.970/94; Dec. 1.524/95
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 663 - MineraçãoSubfunção:Esfera:

2398 - Levantamentos Geológicos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Relatório de geologia e recursos minerais contendo mapas temáticos e informações organizadas em bancos de dados georeferenciados.

km²Unidade de Medida:Área levantadaProduto:

Especificação do Produto

Gerar informações visando o  conhecimento do solo e subsolo,  a avaliação dos recursos minerais e hídricos subterrâneos, a gestão ambiental, o planejamento territorial e a
proteção do patrimônio natural.

Descrição
Geração de informações de cartografia geológica em escala adequada. Realizar estudos de campo, coleta sistemática de amostras, análises petrográficas, químicas, isotópicas,
geocronológicas e paleontológicas, interpretação de fotografias aéreas, imagens de satélites, dados de levantamentos geofísicos e geoquímicos. Estruturar dados e informações
resultantes em Sistema de Informações Geográficas-SIG para divulgação pública. No âmbito desta Ação, os levantamentos geológicos serão efetuados na parte emersa do território
nacional.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Atividades a serem executadas, em parte, por meio de serviços de terceiros (processos licitatórios), com acompanhamento e controle de qualidade feitos pela CPRM: análises
químicas, isotópicas e geocronológicas a serem executadas por serviços de terceiros (processos licitatórios), com acompanhamento e controle de qualidade feitos pela CPRM.

Localizador (es)
0001 - Nacional

CF Art. 20, IX, Art. 21, XV, XIX; Lei 8.970/94; Dec. 1.524/95
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Companhia de Pesquisa de Recursos MineraisUO: 32202 - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 663 - MineraçãoSubfunção:Esfera:

2399 - Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

km²Unidade de Medida:Área levantadaProduto:

Especificação do Produto

Levantar informações qualitativas e quantitativas de recursos minerais visando caracterizar o potencial econômico de ocorrências, depósitos, distritos e províncias minerais do Brasil,
além de subsidiar o conhecimento geológico objetivando a descoberta de novos depósitos minerais e atrair investimentos para o setor.

Descrição
Levantamento de recursos minerais, estudos de geologia econômica, classificação de ocorrências, elaboração de modelos analíticos preditivos para distritos e províncias e estudos
de economia mineral. Executar estudos e levantamentos do potencial geológico, incluindo o cadastramento e a caracterização de depósitos minerais, províncias minerais, distritos
mineiros  e de outras áreas com elevado potencial econômico e social.

Finalidade

DiretaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Companhia de Pesquisa de Recursos MineraisUO: 32202 - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM
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Detalhamento da Implementação
As fases são: Processos licitatórios para contratação de serviços e aquisição de equipamentos de informática e aplicativos apropriados, cadastramento de ocorrências e depósitos,
caracterização tipológica, alimentação de bases de dados em ambiente georeferenciado, modelamentos, produção de cartas temáticas e relatórios de pesquisas. Além do quadro
próprio são realizadas contratações de serviços de terceiros, incluindo consultorias.

Localizador (es)
0001 - Nacional

CF Art. 20, IX, Art. 21, XV, XIX; Lei 8.970/94; Dec. 1.524/95
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 663 - MineraçãoSubfunção:Esfera:

2489 - Produção de Minerais Pesados e Óxidos de Terras Raras

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

TCPM - Tonelada de Concentrado de Mineral PesadoUnidade de Medida:Mineral produzidoProduto:

Especificação do Produto

Produzir os minerais pesados rutilo, zirconita, ilmenita, monazita e óxidos de terras raras, empregados na indústria de alta tecnologia e destinados ao mercado nacional.

Descrição
Operação da INB em São Francisco de Itabapoana, Distrito de Buena - RJ,  unidade de processamento físico de minerais pesados ( rutilo, zirconita, ilmenita e monazita )  e
disposição de uma unidade de tratamento químico da monazita em Caldas - MG, em processo de licenciamento para operação. Essa unidade terá por atribuição fazer o tratamento
químico da monazita para produção de cloreto de lantânio e hidróxido de cério, empregados em indústria de alta tecnologia.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Esta ação já se encontra em plena atividade. Todo o planejamento relativo à implantação foi feito na fase inicial. Quanto à execução, têm sido feitos procedimentos internos
adequados às normas de controle e segurança de órgãos fiscalizadores. Produzir de acordo com a demanda do mercado.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto Lei nº 2.464, de 31 de agosto de 1988.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Indústrias Nucleares do Brasil S/AUO: 24206 - Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção:Esfera:

2B51 - Gestão da Informação Geológica

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Conjunto de dados e/ou informações geocientíficas que é baixado do sítio da CPRM a partir de uma demanda técnica específica, seguida por uma consulta às bases de metadados
e bases de dados disponibilizadas, dentro das regras de negócio institucional da CPRM.

unidadeUnidade de Medida:Informação fornecidaProduto:

Especificação do Produto

Garantir a infra-estrutura de programas, equipamentos, pessoal e de comunicação, necessária para a gestão e divulgação eficiente do repositório das informações geocientíficas
geradas ou custodiadas pelo Serviço Geológico. Entendida como finalística, de vez que faz parte da missão corporativa da instituição de gerar e difundir as informações geológicas,
esta ação é vital para a organização, padronização e disponibilização dos dados, compreendendo toda a política de gestão da informação da empresa, desde a metodologia de
armazenamento dos dados brutos, até as regras de publicação e oferta pública dos produtos elaborados. Em seu conjunto, esta ação é responsável pela preservação da memória
geológica da CPRM e inclui, também, o link com as bases de dados de outras instituições.

Descrição
Aplicação da política de gestão da informação do Serviço Geológico, embutida nas regras de negócio dos bancos de dados e dos aplicativos de gerenciamento e disponibilização
dos sistemas de informação. Desenvolvimento de novas estruturas de dados para atender demandas das áreas técnicas.Recebimento, consistência e custódia de informações
geocientíficas digitais geradas pelo Serviço Geológico e, quando for o caso, por instituições congêneres, organizadas sob a forma de Bancos de Dados.Compilação, captura para
forma digital, e organização em banco de dados, de todo o acervo cartográfico temático do Serviço Geológico existente apenas sob a forma de papel.Compilação e captura para a
forma digital, e organizar em banco de dados, todo o acervo de determinações analíticas existente sob a forma de papel.Manuteção e atualização,  permanentemente, dos acervos
bibliográficos, cartográficos, fotográficos, digitais (disquetes e CD-ROMs) e de imagens do Serviço Geológico.

Finalidade

DiretaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Companhia de Pesquisa de Recursos MineraisUO: 32202 - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM
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Detalhamento da Implementação
A implementação da Ação "Gestão da Informação Geológica" compreende:    a) Infra-Estrutura  O projeto exige uma infra-estrutura de tecnologia de informação, constituída por uma
rede de   conectividade de alta velocidade que permita o fluxo de dados, imagem e voz, permeando toda a   Instituição, desde os pontos mais remotos de operação até os centros de
concentração e distribuição,   bem como instrumentalizar a Empresa com estações de trabalho modernas;     b) Banco de Dados  Conjunto de bases de dados institucionais,
consistentes, segundo o conceito de geodatabase,   custodiadas sob um mesmo ambiente gerenciador, possibilitando a atualização e o acesso descentralizado   via web;    c)
Metadados  Indexação do conhecimento geocientífico, segundo um padrão internacional, das características de   dados e informações, independentemente de sua mídia, origem e
local de custódia;    d) Biblioteca Virtual  Disponibilização do acervo institucional através da implantação da biblioteca virtual;    e) SEUS - Serviço de Atendimento aos Usuários  Elo
de ligação entre a sociedade e o SGB consolidado pelo Serviço de Atendimento aos Usuários,   voltado ao atendimento das demandas por informações constantes do acervo de
dados técnicos   da CPRM, através da Biblioteca;    f) Portal SGB  Concentração, em um sítio web, de todos os produtos, serviços e informações geocientíficas do Serviço
Geológico do Brasil, oferecendo todas as possibilidades de acesso, manuseio e aquisição dos itens   disponíveis, com um ciclo de modernização visual e tecnológica que mantenha
o seu grau de atratividade.  Além do quadro próprio são realizadas contratações de serviços de terceiros, incluindo consultorias.

Localizador (es)
0001 - Nacional

CF Art. 20, IX, Art. 21, XV, XIX; Lei 8.970/94; Dec. 1.524/95
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 663 - MineraçãoSubfunção:Esfera:

2B53 - Produção Laboratorial de Análises Minerais - LAMIN

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Determinações analíticas de amostras de água ou de materiais geológicos, coletados pela CPRM ou por terceiros, atendendo a demandas de projetos da CPRM, de terceiros, ou
ainda, na qualidade de laboratório de referência nacional, efetuar análises laboratoriais para dirimir resultados analíticos conflitantes, produzidos por terceiros.

unidadeUnidade de Medida:Análise realizadaProduto:

Especificação do Produto

Garantir a capacidade laboratorial do Serviço Geológico do Brasil, em apoio aos levantamentos geológicos e demais atividades da instituição e de terceiros e habilitar o LAMIN à
certificação de qualidade, em termos de materiais geológicos e de águas.

Descrição
Execução de análises minerais em apoio aos projetos de geologia da CPRM e de clientes externos;
Viabilização de parcerias estratégicas com laboratórios de outras instituições de forma a propiciar a participação de redes de laboratório visando à racionalização das operações e a
qualidade dos resultados analíticos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A implementação dessa Ação contempla:     a) Obtenção da ISO-9000 ou equivalente, o que permitirá um rígido controle de qualidade dos  resultados analíticos;     b) Aquisição de
equipamentos modernos que permitam avanços tecnológicos nas pesquisas;     c) Montagem - em conjunto com o DNPM - do laboratório do Centro para Controle da Poluição das
Áreas Mineradas (CECOPOMIN), em São Paulo;     d) Melhoria do quadro funcional do laboratório, mediante programas de treinamento específicos   ou mesmo cursos de pós-
graduação (mestrado ou doutorado) para os profissionais de nível   superior;     e) Estímulo à publicação de trabalhos científicos em revistas ou periódicos de renome, de   forma a
consolidar a imagem de referência do laboratório na comunidade científica nacional   e internacional.  Além do quadro próprio são realizadas contratações de serviços de terceiros,
incluindo consultorias.

Localizador (es)
0001 - Nacional

CF Art. 20, IX, Art. 21, XV, XIX; Lei 8.970/94; Dec. 1.524/95
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Companhia de Pesquisa de Recursos MineraisUO: 32202 - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 127 - Ordenamento TerritorialSubfunção:Esfera:

2D62 - Levantamentos da Geodiversidade

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Espacialização da Geodiversidade atraves de  mapas que apresentam a  capacidade de suporte dos terrenos, em termos de potencialidades e fragilidades quanto ao uso para fins
de mineração, disponibilidade hídrica superficial e subterrânea, urbanização,

unidadeUnidade de Medida:Levantamento realizadoProduto:

Especificação do Produto

Promover o levantamento da geodiversidade a qual constitui-se na "natureza abiótica (meio físico) representada por uma variedade de ambientes, fenômenos e processos
geológicos que dão origem às paisagens, rochas, minerais, fósseis, solos e outros depósitos superficiais que propiciam o desenvolvimento da vida na terra e em especial a

Finalidade

Unidade Responsável: Companhia de Pesquisa de Recursos MineraisUO: 32202 - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM
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biodiversidade". Estas informações visam, principalmente, subsidiar o planejamento e gestão do território, com vista a adequada ocupação urbana e rural, ao ordenamento territorial
e ao desenvolvimento sustentável.

Descrição
Execução de estudos, compreendendo trabalhos de escritório (sensoriamento remoto, banco de dados) e campo (levantamento de dados primários quando não disponíveis),
promovendo a integração das informações - geologia, geomorfologia, hidrologia, hidrogeologia, geoquímica ambiental e geologia médica, solos, áreas de riscos (cadastramento e
mapeamento de deslizamento de encostas, inundações, desertificação), seleção de áreas para aterros sanitários, geoconservação de monumentos geológicos, potencial
geoecoturístico - executados em Sistema de Informação Geográfica - SIG associado a banco de dados.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Execução de estudos, compreendendo trabalhos de escritório (sensoriamento remoto, banco de dados) e campo (levantamento de dados primários quando não disponíveis),
promovendo a integração das informações - geologia, geomorfologia, hidrologia, hidrogeologia, geoquímica ambiental e geologia médica, solos, áreas de riscos (cadastramento e
mapeamento de deslizamento de encostas, inundações, desertificação), seleção de áreas para aterros sanitários, geoconservação de monumentos geológicos, potencial
geoecoturístico - executados em Sistema de Informação Geográfica - SIG associado a banco de dados. Além do quadro próprio são realizadas contratações de serviços de terceiros,
incluindo consultorias.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Constituição Federal  (Artigo 21, inciso XV e Artigo 22, inciso XVIII) e Decreto 1.524 de 20 de junho de 1995. Decreto-lei nº 764/69 e Lei nº 8.970/94.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 663 - MineraçãoSubfunção:Esfera:

2D84 - Levantamentos Geoquímicos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Relatório contendo mapas de localização das amostras coletadas e analisadas e de distribuição geoquímica que apontem  áreas de interesse para a mineração, agricultura, saúde
pública e meio ambiente.

km²Unidade de Medida:Área levantadaProduto:

Especificação do Produto

Gerar informações da constituição química do substrato rochoso, da cobertura de solos e das águas superficiais e subterrâneas, visando subsidiar os levantamentos geológicos,
estudos de avaliação de recursos minerais, a agricultura, a gestão territorial e a saúde pública.

Descrição
Realização de levantamento geoquímico multielementar através da coleta de amostras em sedimentos, solos e águas de drenagem e de abastecimento humano, objetivando definir
indicadores de áreas potencialmente favoráveis a concentrações minerais, áreas passíveis de contaminação natural ou poluição provocada por atividade antrópica e áreas para
monitoramento ambiental. Execução de trabalhos de campo para coleta de amostras de sedimento de fundo de rios e lagos (água, solo), análises de 70 elementos químicos mais os
óxidos, fosfato, sulfato, nitrato, fluoreto, cloreto e brometo e medidas no local do pH, temperatura, oxigênio dissolvido, condutividade, bem como a interpretação dos resultados
analíticos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Realização de levantamento geoquímico multielementar através da coleta de amostras de sedimentos, solos e águas de drenagem e de abastecimento humano, para definir
indicadores de áreas potencialmente favoráveis a concentrações minerais, áreas passíveis de contaminação natural ou poluição provocada por atividade antrópica e áreas para
monitoramento ambiental. Execução de trabalhos de campo para coleta de amostras de sedimento de fundo de rios e lagos (água, solo), análises de 70 elementos químicos mais os
óxidos, fosfato, sulfato, nitrato, fluoreto, cloreto e brometo e medidas no local do pH, temperatura, oxigênio dissolvido, condutividade, bem como a interpretação dos resultados
analíticos. Além do quadro próprio são realizadas contratações de serviços de terceiros, incluindo consultorias.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Constituição Federal  (Artigo 21, inciso XV e Artigo 22, inciso XVIII) e Decreto 1.524 de 20 de junho de 1995. Decreto-lei nº 764/69 e Lei nº 8.970/94.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Companhia de Pesquisa de Recursos MineraisUO: 32202 - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 663 - MineraçãoSubfunção:Esfera:

4396 - Avaliação de Distritos Mineiros

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Distrito avaliadoProduto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: Departamento Nacional de Produção MineralUO: 32263 - Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM
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Relatórios de avaliação dos distritos mineiros.

Estimular investimentos em empreendimentos minerais com riscos de exploração reduzidos, sobretudo para o desenvolvimento das micro e pequenas empresas de mineração.

Descrição
Realização de projetos de caracterização metalogenética de semi-detalhe, e integração de cartas de síntese, bem como apoio à caracterização tecnológica de minérios,
proporcionando condições para novas descobertas de jazidas ou ampliação de reservas conhecidas, bem como para o desenvolvimento de novas técnicas de lavra e
beneficiamento mineral, de forma racional e ambientalmente sustentável.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

As atividades serão realizadas por intermédio de quadro de pessoal próprio da autarquia e subsidiariamente por intermédio da contratação dos serviços de terceiros.O trabalho será
desenvolvido em ação conjugada entre DNPM, Universidades, empresas e instituições públicas e empresas privadas (com contra-partidas), em áreas prioritárias de comprovada
potencialidade.

Localizador (es)
0001 - Nacional

CF/88, arts. 20, 21, 22, 174, 176 e 225, § 2°; Decreto-Lei n° 227/67; Leis nº 7.805/89, nº 8.876/94 e nº 9.314/96.
Base Legal da Ação

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

4871 - Capacitação para o Desenvolvimento Sustentável da Pequena Mineração

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Cursos de pequena e longa duração, à distância e presenciais, campanhas de sensibilização e motivação,  atividades de extensionismo e outras formas de difusão/capacitação
realizados.

unidadeUnidade de Medida:Pessoa capacitadaProduto:

Especificação do Produto

Promover a cultura empreendedora do minerador, qualificando-o para a gestão de negócios, incentivando a organização dos diversos segmentos da indústria mineral; promover a
capacitação dos trabalhadores e gestores de unidades mineradoras e de transformação mineral para a atuação em bases sustentáveis nas atividades de pesquisa,
desenvolvimento, lavra, e beneficiamento, principalmente aqueles que atuam nas micro e pequenas unidades de produção e em arranjos produtivos locais.

Descrição
Realização de cursos de curta e longa duração, campanhas de sensibilização e motivação, extensionismo mineral e outras formas de capacitação técnico-gerencial para
trabalhadores e gestores de unidades mineradoras (empresas, cooperativas, associação de produtores, etc.) para a atuação em bases sustentáveis nas atividades de pesquisa,
desenvolvimento, lavra, beneficiamento e transformação mineral, incluindo normas de saúde, segurança e higiene ocupacional, legislação mineral e legislação ambiental. Todas as
formas de capacitação serão efetivadas por meio de convênios com entidades publicas e privadas, podendo incluir as modalidades: presencial e à distância.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Celebração de convênios e contratos com entidades públicas e privadas, nacionais e internacionais.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Art. 20, 21, 174 e 176 da Constituição Federal, Lei n° 10.683/2003, Decreto 5.267/2004.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação MineralUO: 32101 - Ministério de Minas e Energia

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 663 - MineraçãoSubfunção:Esfera:

4872 - Levantamentos Aerogeofísicos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Relatório de levantamentos geofísicos contendo mapas temáticos acompanhados de bancos de dados digital.

km²Unidade de Medida:Área levantadaProduto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: Companhia de Pesquisa de Recursos MineraisUO: 32202 - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM
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Subsidiar a geração do conhecimento geológico e hidrogeológico do Brasil visando atrair investimentos para a descoberta de novos depósitos minerais e auxiliar a gestão e o
planejamento territorial.

Descrição
Levantamentos geofísicos aéreos e terrestres em áreas com conhecimento geológico escasso ou de reconhecida potencialidade mineral, utilizando métodos  magnéticos,
radiométricos, eletromagnéticos, e gravimétricos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Os serviços a serem executados por terceiros serão contratados através de processos licitatórios, com acompanhamento e controle de qualidade feitos pela CPRM.

Localizador (es)
0001 - Nacional

CF Art. 20, IX, Art. 21, XV, XIX; Lei 8.970/94; Dec. 1.524/95
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSubfunção:Esfera:

6821 - Proteção de Depósitos Fossilíferos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Realização de estudos visando a proteção de depósitos fossilíferos, realizar cadastro de depósitos fossilíferos e acervo nacional de espécimes fósseis.

unidadeUnidade de Medida:Depósito fossilífero protegidoProduto:

Especificação do Produto

Proteger depósitos fossilíferos, preservando os parâmetros geológicos; salvamento de espécimes fósseis que apresentam risco iminentes de destruição; apreender espécimes
fósseis, cuja extração é considerada ilegal; cadastro de depósitos fossilíferos;cadastro de acervo nacional de e´spécimes fósseis; gerenciar banco de dados; apoiar ações do Museu
de Ciências da Terra (DNPM - RJ) e do Centro de Pesquisa Paleontológica da Chapada do Arraripe  (DNPM - CE).

Descrição
Atuação nos depósitos fossilíferos no sentido de preservar os parâmetros geológicos que informam o processo de formação, o conteúdo fóssil e a potencialidade científica do
depósito fossilífero; salvamento de espécimes fósseis em áreas de movimentação de terra (obras civis, atividade de mineração, etc.) que indicam risco iminente de destruição;
apreender espécimes fóseis em poder de terceiros originários da extração ilegal.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Atividade desenvolvida pela equipe de paleontologia através da turma de proteção de depósitos fossilíferos abrangendo: análise de caso, estudo, bloqueio de áreas para proteção
"in-loco" do depósito fossilífero, salvamento de espécimes fósseis em iminente risco de destruição; apreensão de espécimes fósseis originários de extrações ilegais, distribuição de
espécimes fósseis a instituições científicas nacionais para a preservação, guarda, exibição e acesso a pesquisadores.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto-lei nº 4.146/1942, Lei nº 6.938/19981 e Lei nº 8.876, de 02.05.1994, D.O.U. 03.05.1994.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento Nacional de Produção MineralUO: 32263 - Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 663 - MineraçãoSubfunção:Esfera:

8890 - Estudos de Economia Mineral

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Elaboração de estudos específicos para subsidiar o planejamento do setor.

unidadeUnidade de Medida:Estudo realizadoProduto:

Especificação do Produto

Realizar estudos de Economia Mineral e efetuar o acompanhamento dos mercados doméstico e internacional de bens minerais, com a finalidade de subsidiar o planejamento e à
instrumentalização da Política Pública Mineral do País.

Finalidade

Unidade Responsável: Departamento Nacional de Produção MineralUO: 32263 - Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM
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Descrição
Realização de estudos, planos, anuários, sinopses, seminários, oficinas, audiências publicas para: modernização dos marcos legais minero-ambientais; fomento a políticas e
levantamentos de geologia - geofísica, geoquímica, geodiversidade, hidrogeologia, geotecnologia; mineração; integração dos sistemas de informação de geologia e mineração;
ordenamento territorial geomineiro; conhecimento geológico no Mar Territorial e na Amazônia, aproveitamento de água subterrânea no semi-árido; extensionismo mineral; orientação
aos pequenos produtores minerais para as praticas sustentáveis e de saúde e segurança do trabalhador; fomento ao cooperativismo e associativismo; desenvolvimento de
tecnologias e inovação na cadeia produtiva mineral; incentivo a inovações tecnológicas pelo setor produtivo; ampliação da participação do setor nacional de bens e serviços na
industria mineral; informações estatísticas, incentivo a produção mineral e ao planejamento do setor privado mineral.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Os estudos, a serem desenvolvidos diretamente, com eventual suporte de consultorias, serão implementados a partir do acompanhamento das notícias econômicas do setor por
meio de periódicos afins, realização de pesquisa semestral do seu desempenho (produção, preços e investimentos) com consulta direta às empresas; realização de estudos anuais
da oferta mundial e do mercado doméstico, com base nas principais estatísticas de produção, importação, exportação e consumo interno, principais projetos e outros fatores
relevantes para cinqüenta substâncias; avaliação quinquenal do setor fazendo um balanço da oferta e da demanda de bens minerais, com projeções de tendências futuras, bem
como elaboração de Guia de Orientação aos Investidores. Celebração de convênios e contratos com entidades públicas e privadas, nacionais e internacionais.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Art. 174 e 176 da Constituição Federal. Lei 8.876/94.
Base Legal da Ação
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