
Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
2055 - Desenvolvimento Produtivo

Número de Ações 56

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 661 - Promoção IndustrialSubfunção:Esfera:

0118 - Financiamento de Embarcações para a Marinha Mercante

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Embarcação (tpb) entregue

unidadeUnidade de Medida:Embarcação construídaProduto:

Especificação do Produto

Aumentar a participação da bandeira brasileira nas navegações de longo curso, apoio marítimo, aumentar a participação da navegação de cabotagem e interior no transporte de
carga geral e agrogranéis na matriz de transportes brasileira. Substituir as embarcações de casco singelo por embarcações de casco duplo e as de casco de madeira por casco de
aço na navegação interior fluvial. Reduzir a idade média da frota de rebocadores portuários e das embarcações utilizadas no transporte de passageiros na navegação interior de
travessia.

Descrição
Apoio financeiro reembolsável, mediante concessão de empréstimos às empresas de navegação nacionais, que operam na navegação de cabotagem e apoio marítimo, para a
construção e/ou o reparo de embarcações.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Análise das consultas prévias pelo Departamento de Marinha Mercante - DMM, através de formulário próprio para elaboração de parecer a ser remetido a Comissão Diretora do
Fundo da Marinha Mercante - CDFMM. Encaminhamento da decisão da CDFMM ao pleiteante e em caso positivo ao agente financeiro. Estudo de viabilidade econômico-financeira
pelo agente, composto de diversas fases de tramitação até a assinatura do contrato. Após a assinatura a liberação de recursos obedece ao cronograma financeiro da obra com
aprovação do seu acompanhamento físico.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto-Lei nº 2.404/87, Decreto-Lei nº 2,414/88 e Lei nº 10.206/01.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento do Fundo da Marinha MercanteUO: 74904 - Recursos sob Supervisão do Fundo da Marinha

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 661 - Promoção IndustrialSubfunção:Esfera:

0569 - Financiamento Complementar de Incentivo à Produção Naval e da Marinha Mercante

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Viabilizar a construção de embarções especiais; aumentar a capacidade e qualidade de produção dos estaleiros, reduzindo o custo final do produto, com vistas a atingir o mercado
externo, gerando emprego e renda e o desenvolvimento tecnológico da indústria naval.

Descrição
Apoio financeiro reembolsável, mediante a concessão de empréstimos a estaleiros nacionais para a construção de embarcações destinadas à exportação, até 80% do seu valor,
para modernização do parque industrial, e a empresas nacionais, objetivando a construção no Brasil de diques flutuantes, dragas, cábreas, plataformas flutuantes e navios
hidrográficos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Análise das consultas prévias pelo Departamento de Marinha Mercante - DMM, através de formulário próprio para elaboração de parecer a ser remetido a Comissão Diretora do
Fundo da Marinha Mercante - CDFMM. Encaminhamento da decisão da CDFMM ao pleiteante e em caso positivo ao agente financeiro. Estudo de viabilidade econômico-financeira
pelo agente, composto de diversas fases de tramitação até a assinatura do contrato. Após a assinatura a liberação de recursos obedece ao cronograma financeiro da obra com
aprovação do seu acompanhamento físico

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Departamento do Fundo da Marinha MercanteUO: 74904 - Recursos sob Supervisão do Fundo da Marinha
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Decreto-Lei nº 2.404/87, Decreto-Lei nº 2,414/88 e Lei nº 10.206/01.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 664 - Propriedade IndustrialSubfunção:Esfera:

10U2 - Cooperação Técnica em Propriedade Intelectual

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Acordo Implementado constituído de treinamento e capacitação do corpo técnico do INPI, aumento do entendimento do sistema de PI  e da promoção da cooperação com outros
escritórios de PI.

% de execução físicaUnidade de Medida:Acordo implementadoProduto:

Especificação do Produto

Desenvolver recursos humanos e fortalecer o entendimento do sistema de Propriedade Intelectual, além de promover a cooperação entre o INPI e outros escritórios de Propriedade
Intelectual, por intermédio da estruturação da rede de autoridades nacionais de propriedade intelectual da América Latina, aprofundando a colaboração regional e conferindo maior
destaque à participação da região no sistema internacional de PI.

Descrição
Implementação de Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo Brasileiro e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Execução dos Planos de Trabalho elaborados para a implementação do projeto INPI/OMPI.

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2015Data Início: R$ 8.562.009,00Data Término:01/01/2012 100Custo Total: Total Físico:

Termo de Ajuste Complementar entre o Governo Brasileiro e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual  OMPI, publicado no DOU de 23/10/2006; CF/88; Lei 9.279/1996;
Decreto 59.308/1966; Decreto nº 3.751/2001.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Instituto Nacional da Propriedade IndustrialUO: 28203 - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 662 - Produção IndustrialSubfunção:Esfera:

13CT - Modernização e Adequação da Infraestrutura Fabril da NUCLEP

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Equipamento fabril crítico recuperado ou atualizado, em condições plenas de utilização.

unidadeUnidade de Medida:Equipamento modernizadoProduto:

Especificação do Produto

Modernizar e adequar o parque fabril da NUCLEP com o objetivo de atender às demandas do programa nuclear brasileiro e de outros projetos de interesse nacional.

Descrição
Recuperar, atualizar ou substituir os equipamentos fabris críticos da NUCLEP, incluindo máquinas operatrizes e equipamentos de movimentação de carga, de deformação, de
tratamento térmico e de soldagem, assim como as alterações de layout indispensáveis à melhoria da produtividade, visando atender às demandas da indústria nuclear. Essa ação
está prevista no Plano de Ação 2007-2010 de Ciência, Tecnologia e Inovação (PACTI) do MCT  - Programa 18.4.  A NUCLEP é responsável por projetar e fabricar os componentes
pesados para usinas nucleares brasileiras, tendo a melhor planta industrial para esta finalidade. Para atender plenamente a este objetivo, a empresa necessita estar com o seu
parque fabril em condições de responder às demandas cumprindo totalmente os requisitos de qualidade e produtividade.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Avaliação das condições de funcionamento dos equipamentos críticos do parque fabril da NUCLEP. Priorização das necessidades de recuperação, atualização ou substituição.
Avaliação da necessidade de alteração de layout. Contratação dos serviços e da aquisição de novos equipamentos. Treinamento dos operadores e supervisores. Comissionamento
dos equipamentos.

Localizador (es)

Unidade Responsável: Nuclebrás Equipamentos Pesados S/AUO: 24207 - Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP
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0101 - No Município de Itaguaí - RJ

31/12/2015Data Início: R$ 37.046.000,00Data Término:01/01/2012 66Custo Total: Total Físico:

Decreto Nº 76.805/75
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 661 - Promoção IndustrialSubfunção:Esfera:

13DL - Estudo para Implantação do Complexo da Indústria da Construção Náutica e Naval

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Estudo de viabilidade técnica, econômica ambiental e social contendo registros, mapas, levantamentos, planilhas, quadros, tabelas, plantas e projeto básico inerentes às atividades
desenvolvidas.

unidadeUnidade de Medida:Estudo realizadoProduto:

Especificação do Produto

Desenvolver estudos necessários para diagnosticar potencial(is) área(s) para implantação de um complexo industrial capaz de albergar empresas ligadas a construção náutica e
naval, bem como  recomendar o(s) tipo(s) de projetos adequados para viabilizar a implantação do complexo.

Descrição
Realização de estudos de caráter multidisciplinar visando estabelecer a viabilidade técnica, econômica, ambiental e social que possibilite a implantação do Complexo da Indústria
Náutica e Naval na área da Zona Franca de Manaus. O Projeto Básico deverá ser objeto de consulta pública para então realizar o fechamento e a elaboração do relatório final. Será
ainda realizada a publicação do relatório final e divulgação dos resultados do projeto através de no mínimo 02 (dois) worshops e/ou seminários.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A ação será implantada diretamente pela Unidade  mediante execução contratos e ou convênios.

Localizador (es)
0010 - Na Região Norte

31/12/2016Data Início: R$ 2.000.000,00Data Término:01/01/2012 1Custo Total: Total Físico:

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

20 - Orçamento da Seguridade Social 10 - Saúde 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

13DU - Construção do Pólo de Biotecnologia da Fiocruz em Fortaleza/CE

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Edificação construída e equipada, instalações validadas para o desenvolvimento das atividades

% de execução físicaUnidade de Medida:Obra concluídaProduto:

Especificação do Produto

Contribuir para o desenvolvimento econômico e geração de conhecimentos e tecnologias na área de saúde no Estado, visando reduzir as desigualdades regionais.

Descrição
Implantação do Polo de Biotecnologia da Fiocruz em Fortaleza - CE.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Elaborar o projeto, licitar a obra, construir e equipar a planta planejada, validar e as instalações

Unidade Responsável: Fundação Oswaldo CruzUO: 36201 - Fundação Oswaldo Cruz
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Localizador (es)
0023 - No Estado do Ceará

01/01/2012 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 170.000.000,0031/12/2015 Custo Total:

Lei de aprovação do PPA 2012-2015; LDO ; LOA; Lei 8080/90; Lei 8142/90; Lei de Inovação.
Base Legal da Ação

20 - Orçamento da Seguridade Social 10 - Saúde 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

13DV - Construção do Pólo de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Belo Horizonte/MG

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Edificação construída e equipada, instalações validadas para o desenvolvimento das atividades.

% de execução físicaUnidade de Medida:Obra concluídaProduto:

Especificação do Produto

Integração da Fiocruz no complexo econômico-industrial da saúde e de ciência, tecnologia e inovação de Minas Gerais e especialmente da região metropolitana de Belo Horizonte,
aproximando ainda mais as empresas, instituições acadêmicas e sociedade para o cumprimento da sua missão institucional.

Descrição
Implantação do Pólo de P&DT da Fiocruz em Belo Horizonte MG.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Elaborar o projeto, licitar a obra, construir e equipar a planta planejada, validar e as instalações

Localizador (es)
0031 - No Estado de Minas Gerais

01/12/2012 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 150.000.000,0031/12/2015 Custo Total:

Lei de aprovação do PPA 2012-2015; LDO ; LOA; Lei 8080/90; Lei 8142/90; Lei de Inovação
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Fundação Oswaldo CruzUO: 36201 - Fundação Oswaldo Cruz

20 - Orçamento da Seguridade Social 10 - Saúde 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

13DW - Construção do Centro de Processamento Final de Imunobiológicos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Prédio construído

% de execução físicaUnidade de Medida:Obra concluídaProduto:

Especificação do Produto

O CPFI foi construído no período de 1991-93, e entre os anos de 1993-98, e foi operacionalizado. Nesta ocasião, as boas práticas de fabricação (BPF) ainda não haviam sido
criadas e, somente em 1999, com a criação da ANVISA e a publicação das RDC’s 134 e 210, foram definidos requerimentos específicos para a estrutura física, validação de
processos e cruzamento de fluxos.  Isto tornou obrigatório a adequação das instalações  físicas para cumprimento da legislação vigente. Além disto, o aumento da demanda do MS
por imunobiológicos, faz-se necessário a ampliação do CPFI visando aumentar sua capacidade produtiva.

Descrição
Ampliação e adequação do centro de processamento final em imunobiológicos (CPFI) de Biomanguinhos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Fundação Oswaldo CruzUO: 36201 - Fundação Oswaldo Cruz
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Elaborar os Projetos básico e Executivo; licitar a obra, construir e equipar a planta planejada e validar as instalações.

Localizador (es)
0033 - No Estado do Rio de Janeiro

01/01/2012 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 800.000.000,0031/12/2016 Custo Total:

Lei de aprovação do PPA 2012-2015; LDO ; LOA; Lei 8080/90; Lei 8142/90; RDC 17/2010
Base Legal da Ação

20 - Orçamento da Seguridade Social 10 - Saúde 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

13DX - Construção do Centro de Pesquisa da Fiocruz em Teresina/PI

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Edificação construída e equipada, e instalação validada para  o desenvolvimento das atividades.

% de execução físicaUnidade de Medida:Obra concluídaProduto:

Especificação do Produto

A implantação do Centro de Pesquisa da Fiocruz em Teresina - PI visa contribuir para geração de conhecimento e desenvolvimento tecnológico na área de saúde no Estado,
visando reduzir as desigualdades regionais.

Descrição
O projeto refere-se à construção da sede de uma Unidade da Fiocruz no Nordeste Brasileiro, na região do sertão. O projeto deverá se desenvolvido em parceria com atores locais:
Universidade Federal do Piauí, que viabilizou espaço físico através de um Termo de Permissão de Uso, Governos Estadual e Municipal, em rede cooperativa.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Elaborar projeto básico e executivo, licitar, construir e validar instalações.

Localizador (es)
0022 - No Estado do Piauí

01/01/2012 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 30.000.000,0031/12/2015 Custo Total:

Lei de aprovação do PPA 2012-2015; LDO ; LOA; Lei 8080/90; Lei 8142/90; Lei de Inovação.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Fundação Oswaldo CruzUO: 36201 - Fundação Oswaldo Cruz

20 - Orçamento da Seguridade Social 10 - Saúde 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

13DY - Construção do Centro de Recursos Biológicos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Edificação construída e equipada, instalações validadas para o desenvolvimento das atividades pertinentes no Centro.

% de execução físicaUnidade de Medida:Obra concluídaProduto:

Especificação do Produto

Apoiar a consolidação da Rede Brasileira de Coleções e Serviços, estendendo a participação da Fiocruz nesta rede, no sentido de: colecionar, preservar, identificar e catalogar,
adotando procedimentos de qualidade, um acervo representativo de microorganismos relevantes para vigilância epidemiológica, sobretudo de doenças negligenciadas e para o
desenvolvimento tecnológico de produtos relevantes à saúde humana.

Descrição
Implantação do Centro de Recursos Biológicos para composição do CRB-Saúde da Fiocruz e alinhamento à Política de Desenvolvimento da Biotecnologia.

Finalidade

DiretaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Fundação Oswaldo CruzUO: 36201 - Fundação Oswaldo Cruz
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Detalhamento da Implementação
Elaboração de projeto, licitação da obra, construção e equipamento da planta planejada.

Localizador (es)
0033 - No Estado do Rio de Janeiro

01/01/2012 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 41.425.000,0031/12/2015 Custo Total:

Decreto 6.041, de 08 de fevereiro de 2007; Lei de Aprovação do PPA 2012-2015; LDO; LOA; Lei 8.080/90 e 8.142/90; Lei da Inovação
Base Legal da Ação

20 - Orçamento da Seguridade Social 10 - Saúde 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

13DZ - Construção do Pólo de Biotecnologia da Fiocruz em Porto Velho/RO

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Edificação construída e equipada, instalações validadas para operacionalização das atividades do Pólo.

% de execução físicaUnidade de Medida:Obra concluídaProduto:

Especificação do Produto

Contribuir para a geração de conhecimento e desenvolvimento tecnológico em saúde no estado de Rondônia, e consolidação  da Rede Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde,
visando superação das desigualdades regionais.

Descrição
Instalar na Amazônia um centro de pesquisas em área da fronteira tecnológica e de produção de biotecnologia, com ênfase em patologias tropicais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Elaborar projeto básico e executivo; licitar a realização da obra, construir e equipar a planta planejada, validar as instalações

Localizador (es)
0011 - No Estado de Rondônia

01/01/2012 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 40.000.000,0031/12/2015 Custo Total:

Lei de aprovação do PPA 2012-2015; LDO ; LOA; Lei 8142/90; Lei de Inovação.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Fundação Oswaldo CruzUO: 36201 - Fundação Oswaldo Cruz

20 - Orçamento da Seguridade Social 10 - Saúde 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

13E0 - Construção do Centro de Pesquisa da Fiocruz em Campo Grande/MS

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Edificação construída e equipada, instalação validada para o desenvolvimento das atividades

% de execução físicaUnidade de Medida:Obra concluídaProduto:

Especificação do Produto

A implantação do Centro de Pesquisa da Fiocruz em Campo Grande - MS visa contribuir para geração de conhecimento e desenvolvimento tecnológico na área de saúde no Estado,
visando reduzir as desigualdades regionais.

Descrição
Necessidade de recursos para construção de unidade de pesquisa da Fiocruz Pantanal-Cerrado, em Campo Grande/MS, Centro-Oeste, com apoio de instituições locais atuantes na
área de Saúde, Ciência e Tecnologia: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, UF da Grande Dourados, UEMS e Governo Estadual em terreno doado pelo Município de
Campo Grande, visando  articulação regional e na área de fronteira.

Finalidade

Unidade Responsável: Fundação Oswaldo CruzUO: 36201 - Fundação Oswaldo Cruz
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Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Lei de aprovação do PPA 2012-2015; LDO ; LOA; Lei 8080/90; Lei 8142/90; Lei de Inovação.

Localizador (es)
0054 - No Estado de Mato Grosso do Sul

01/12/2012 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 30.000.000,0031/12/2015 Custo Total:

Lei de aprovação do PPA 2012-2015; LDO ; LOA; Lei 8080/90; Lei 8142/90; Lei de Inovação.
Base Legal da Ação

20 - Orçamento da Seguridade Social 10 - Saúde 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

14KA - Expansão do Pólo de Biotecnologia da Fiocruz Paraná

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Novas instalações de PDT & I construídas.

% de execução físicaUnidade de Medida:Obra construídaProduto:

Especificação do Produto

Ampliação física e tecnológica das instalações de pesquisa, desenvolvimento tecnológico, ensino e produção da Fiocruz Paraná.

Descrição
A expansão do Polo de Biotecnologia compreende a construção de três novas unidades: laboratório de experimentação animal, laboratório de desenvolvimento tecnológico e
prototipagem e laboratório de garantia e controle de qualidade e central de insumos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Elaborar o  projeto  executivo, licitar, construir e validar e equipar as instalações.

Localizador (es)
0041 - No Estado do Paraná

01/01/2012 Total Físico:Data Início: Data Término: 100R$ 15.000.000,0031/12/2015 Custo Total:

Lei de aprovação do PPA 2012-2015; LDO ; LOA; Lei 8080/90; Lei 8142/90; Lei de Inovação.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Fundação Oswaldo CruzUO: 36201 - Fundação Oswaldo Cruz

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 665 - Normalização e QualidadeSubfunção:Esfera:

2023 - Avaliação da Conformidade

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Número de programas de avaliação da conformidade implantados.

unidadeUnidade de Medida:Programa de avaliação implantadoProduto:

Especificação do Produto

Desenvolver e implantar programas de avaliação da conformidade e acreditação de organismos de avaliação da conformidade para melhorar a qualidade e competitividade do
produto brasileiro e aumentar a proteção ao consumidor.

Descrição
Elaboração de regulamentos técnicos; participação em fóruns internacionais na área de avaliação da conformidade; acreditação de laboratórios e organismos; fiscalização e
verificação de produtos regulamentados; educação e divulgação em avaliação da conformidade.

Finalidade

Unidade Responsável: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e TecnologiaUO: 28202 - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
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Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Realização de um planejamento com a participação de diversos segmentos da sociedade que identifique suas necessidades e prioridades de programas de avaliação da
conformidade para elaboração e implementação desses programas e verificação da conformidade dos produtos regulamentados; acreditação de laboratórios e organismos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 5.966/73; Lei nº 9.933/99.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 665 - Normalização e QualidadeSubfunção:Esfera:

2033 - Desenvolvimento e Disseminação da Metrologia Legal Científica e Industrial

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Pesquisas de conhecimento técnico-científico traduzidas em anais, periódicos e revistas nacionais e internacionais.

unidadeUnidade de Medida:Trabalho publicadoProduto:

Especificação do Produto

Prover confiança nas medições promovendo a justa concorrência e a competitividade.

Descrição
Desenvolvimento de projetos e pesquisas para elevar os níveis de exatidão e incerteza das medições; prestação de serviço de calibração e ensaio à laboratórios e empresas;
aparelhamento dos laboratórios do Inmetro, participação em fóruns internacionais, participação em comparações internacionais (comparação- chave), produção de materiais de
referência certificados, apreciação técnica de modelos de instrumento de medição e elaboração de regulamentos técnicos metrológicos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Realização de pesquisas para aprimorar a tecnologia de medição das unidades de medida no País; serviços de calibração e ensaio que são comparados com institutos de outros
países; Realização das atividades apreciação técnica de modelos, criação de comissões técnicas com participação de diversos segmentos da sociedade para identificar
necessidades de criação de regulamentos técnicos metrológicos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0056 - Expansão do Instituto de Pesos e Medidas - IPEM - No Estado do Amapá

Lei nº 5.966/73; Lei nº 9.933/99.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e TecnologiaUO: 28202 - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 665 - Normalização e QualidadeSubfunção:Esfera:

2034 - Fiscalização em Metrologia e Qualidade

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Nº total de verificações subsequentes + Nº de exames de produtos pré-medidos realizados.

unidadeUnidade de Medida:Produto verificadoProduto:

Especificação do Produto

Garantir a confiabilidade das medições e nos produtos que envolvam saúde, segurança e  relações de consumo regulamentadas pelo Inmetro.

Descrição
Verificação de instrumentos de medição e de medidas utilizadas em transações comerciais; fiscalização de produtos pré-medidos e de certificação compulsória, em todo o território
nacional, por meio da Rede Nacional de Metrologia Legal  e Qualidade do Inmetro; e gestão da Rede Nacional de Metrologia Legal  e Qualidade do Inmetro.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e TecnologiaUO: 28202 - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
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Convênios com os Governos Estaduais e/ou Municipais feitos por órgãos regionais que compõem a Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade do Inmetro(RBMLQ-I) e  pelas
superintendências do Inmetro; gerenciamento da RBMLQ, exercendo a responsabilidade de coordenar o planejamento da atividade, realizando auditorias e capacitando os recursos
humanos da RBMLQ-I.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0056 - IPEM - No Estado do Rio de Janeiro

Lei nº 5.966/73; Lei nº 9.933/99.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 662 - Produção IndustrialSubfunção:Esfera:

20J7 - Apoio à Geração de Produtos, Serviços e Processos Inovadores.

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

As empresas serão atendidas por meio dos instrumentos de apoio à inovação. Tais instrumentos auxiliarão as empresas na identificação de oportunidades, desenvolvimento do
produto, desenho do modelo de negócio e lançamento do produto no mercado.

unidadeUnidade de Medida:Empresa atendidaProduto:

Especificação do Produto

Apoiar empresas brasileiras no desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços inovadores por meio da criação e/ou aperfeiçoamento dos instrumentos de apoio à
inovação.

Descrição
Fomento a projetos de inteligência competitiva e prospecção tecnológica, serviços tecnológicos nacionais e internacionais, mecanismos de proteção, transferência e comercialização
de tecnologia, mapeamento e adequação de produtos para compras públicas de alto conteúdo tecnológico, consultorias, projetos de P&D pré-competitivo e escalonamento industrial,
linhas de financiamento e subvenção econômica destinados à inovação setorial e em cadeias produtivas, apoio a projetos entre instituições científicas-tecnológicas e empresas,
sistema de informação para disponibilizar informações e promover oportunidades de parcerias entre empresas brasileiras e estrangeiras.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A implementação envolve inicialmente o aperfeiçoamento dos instrumentos de apoio existentes (linhas de inovação e Funtec do BNDES, subvenção econômica e InovaBrasil da
Finep, Innovation Lab da ABDI, etc.), adequando-os às necessidades das empresas e potencializando o alcance. Essa etapa demandará análises de performance dos instrumentos
e proposição de melhorias. A partir da identificação de necessidades dos setores e cadeias de fornecimento, ocorrerá o desenvolvimento de novos instrumentos que apoiem as
etapas necessárias para o desenvolvimento e lançamento de um novo produto. Esse apoio contará com contra-partidas das empresas que contariam com o apoio do governo no
compartilhamento de risco dos projetos. A prioridade é desenvolver instrumentos de apoio inovadores e que possam ser replicados por outras instituições. A implementação será
executada, preferencialmente, em parceria com associações de classe, sociedade civil organizada, Sistema “S”, organismos internacionais e outras instituições governamentais.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto n. 7.096, de 04 de fevereiro de 2010; Lei n. 10.973, de 02 de dezembro de 2004; Lei n. 11.196, de 21 de novembro de 2005; Decreto n. 5.563, de 11 de outubro de 2005.
Decreto n. 7.096, de 04 de fevereiro de 2010.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de InovaçãoUO: 28101 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 665 - Normalização e QualidadeSubfunção:Esfera:

20JG - Inovação em Metrologia e Qualidade

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Quantidade de horas que empresários são capacitados pelo Inmetro em ferramentas de Tecnologia Industrial Básica. Cálculo da meta: somatório de [quantidade de horas do
treinamento x quantidade de empresários treinados] de todos os treinamentos.

homem-horaUnidade de Medida:Empresário capacitadoProduto:

Especificação do Produto

Estabelecer plataforma capaz de criar um ambiente adequado para o desenvolvimento de novas tecnologias e de atividades inovadoras por meio de transferência de conhecimento,
incubação de empresas e projetos no Inmetro.

Descrição
Criação de laboratórios associados ao Inmetro, capacitação de empresários em tecnologia industrial básica, transferência de conhecimento em Metrologia e Avaliação da
Conformidade para o setor produtivo, incubação de empresas e incubação de projetos.

Finalidade

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e TecnologiaUO: 28202 - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
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Detalhamento da Implementação
Realização de planejamento da atividade para identificar as necessidades e prioridades de atuação em inovação e tecnologia, celebração de contratos e convênios com Capes,
Finep, Universidades, Instituições Científicas e Tecnológicas e Empresas Privadas para a criação dos laboratórios associados; cursos presenciais e a distância; geração de patentes;
disseminação do conhecimento científico-tecnológico para a indústria por meio da realização de seminários e eventos; lançamentos de editais para atração de empresas e projetos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei número 5.966/73; Lei número 9.933/99; Lei número 10.973/04
Base Legal da Ação

20 - Orçamento da Seguridade Social 10 - Saúde 126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção:Esfera:

20K1 - Instalação de Novas Plataformas para o Desenvolvimento Tecnológico em Saúde

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Novos produtos desenvolvidos e disponibilizados para o SUS (insumos estratégicos).

unidadeUnidade de Medida:Produto desenvolvidoProduto:

Especificação do Produto

A instalação de plataformas tecnológicas terá como finalidade dotar o país de capacidade para o desenvolvimento de novas tecnologias, bens e insumos de saúde, onde se
estabelecerão parcerias necessárias ao aprimoramento e à execução de programas nacionais. Essa estratégia buscará a redução da dependência tecnológica externa e a efetiva
participação da instituição no desenvolvimento de tecnologias de impacto para o SUS

Descrição
Uma das prioridades institucionais no campo da Ciência e Tecnologia em Saúde refere-se ao incremento de projetos de desenvolvimento tecnológico. A estratégia da instalação e
utilização de plataformas tecnológicas objetiva ser um instrumento privilegiado na operação dessa prioridade, de forma a promover mudanças na cultura organizacional e propiciar
uma reorganização institucional, através da otimização, racionalização e compartilhamento de recursos tecnológicos.  Desde 2011 esse processo vem se desenvolvendo e
adquirindo materialidade no âmbito da instituição, particularmente através de programas indutores internos

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Adquirir equipamentos, adequar área física, validar as instalações por organismos nacionais e internacionais

Localizador (es)
0001 - Nacional

LOA; LDO; Lei de Aprovação do PPA 2008-2011; Lei 8080/90; Lei 8142/90; Lei de Inovação.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Fundação Oswaldo CruzUO: 36201 - Fundação Oswaldo Cruz

20 - Orçamento da Seguridade Social 10 - Saúde 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

20K7 - Apoio à Modernização do Parque Produtivo Industrial da Saúde

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Projetos apoiados, mediante Convênios e Termos de Cooperação, voltados para a modernização do parque produtivo brasileiro de produtos e serviços estratégicos para o SUS.

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

A estratégia prioritária para o desenvolvimento do complexo produtivo-industrial da saúde consubstancia-se em uma visão integrada de desenvolvimento econômico e social, sendo
configurado como um conjunto de atividades econômicas, públicas e privadas, que requer a formulação de políticas específicas para que o Estado possa cumprir seu dever de
promover a redução do risco de doenças e de outros agravos e assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Nessa perspectiva, as atividades a serem
desenvolvidas no âmbito dessa Ação visam a modernização da base produtiva, aliando as dimensões econômica e social e fortalecendo o papel do estado no enfrentamento das
iniquidades no acesso da população a bens e serviços em saúde.

Descrição
Estimular o desenvolvimento do componente tecnológico do complexo produtivo-industrial da saúde com a adoção de medidas voltadas para a modernização do parque  produtivo
brasileiro de produtos e serviços estratégicos para o SUS, com uma visão integrada de desenvolvimento econômico e social que objetiva promover a redução da vulnerabilidade do
Sistema Único de Saúde (SUS) e as desigualdades regionais, contando com parceria das agências de fomento, tais como BNDES, ABDI, FINEP, entre outras.

Finalidade

Unidade Responsável: Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos EstratégicosUO: 36901 - Fundo Nacional de Saúde

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 10



Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei 8.080/90; Lei 8.666/1993;Lei 10.973/2004;Lei 12.349/2010;Portaria da Rede Brasileira de Produção Pública de Medicamentos; Portaria nº 374/2008, Portaria nº 375/2008,
Portaria nº 978/2008.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 10 - Saúde 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

20NI - Fomentar o desenvolvimento de tecnologias de produção de fármacos, equipamentos e materiais hospitalares.

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Empreendimento de pesquisa e/ou desenvolvimento apoiado para obtenção de produto de alta densidade de conhecimento na área de saúde, como o fármaco.

unidadeUnidade de Medida:Empreendimento apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Reduzir a dependência de importação de produtos de maior densidade de conhecimento e tecnologia.

Descrição
Incentivo a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de produção de fármacos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Por meio de convênios e cooperação técnica com Institutos de Ensino e Pesquisa da Região.

Localizador (es)
0010 - Na Região Norte

Lei Complementar nº 124, de 3 de janeiro de 2007, que cria a SUDAM, Art. 4º Inciso VIII.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Superintendência do Desenvolvimento da AmazôniaUO: 53202 - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 183 - Informação e InteligênciaSubfunção:Esfera:

20QO - Implementação de Mecanismos para Geração de Informações voltadas à Inovação e ao Desenvolvimento dos Setores Intensivos em
Conhecimento

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Projetos relacionados à disponibilização de informações para a gestão da inovação na área pública, privada e nos setores intensivos em conhecimento.

unidadeUnidade de Medida:Projeto implementadoProduto:

Especificação do Produto

Proporcionar aos gestores governamentais e privados, e aos setores e cadeias produtivas, conhecimento nacional e internacional sobre estratégias de inovação, tendências
tecnológicas e de mercado. Essa inteligência adquirida proverá o Governo e o setor privado de informações que subsidiarão as políticas públicas e a estratégia do setor produtivo
brasileiro.

Descrição
Desenvolvimento de projetos para geração de conhecimento e informações que apoiarão as decisões específicas para inovação. A inteligência adquirida nestes projetos envolve
informações sobre aspectos fundamentais para a elaboração de políticas públicas de incentivo à inovação, como gestão do conhecimento, prospecção e gestão da inovação,  e uso
de sistemas de informação para estruturação e difusão do conhecimento adquirido.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A criação, estruturação, adequação e implementação de sistemas de gestão e prospecção do conhecimento serão baseados na execução de vários projetos e atividades que
possibilitem atender as demandas por informação de alto nível para o setor produtivo.
Será prospectada e organizada uma base de dados nacional e internacional dos sistemas de inteligência propostos e colocados à disposição do setor produtivo nacional e do setor
público.

Unidade Responsável: Secretaria de InovaçãoUO: 28101 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
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Os projetos também envolverão análises de monitoramento e avaliação de resultados de programas públicos de financiamento à inovação e proposição de melhorias por meio de
referências de qualidade internacional.
A implementação também será realizada por meio de projetos para atender demandas de setores e cadeias produtivas, permitindo gerar conhecimento customizado para atender
necessidades específicas. Esse tipo de projeto poderá contar com a participação de parceiros privados para sua execução.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto n. 7.096, de 04 de fevereiro de 2010; Lei n. 10.973, de 02 de dezembro de 2004; Lei n. 11.196, de 21 de novembro de 2005; Decreto n. 5.563, de 11 de outubro de 2005.
Decreto n. 7.096, de 04 de fevereiro de 2010.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 665 - Normalização e QualidadeSubfunção:Esfera:

20QP - Estudos e Pesquisas para Implementação de Boas Práticas de Regulamentação Técnica

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Estudos, pesquisas e análises técnicas realizadas com o objetivo de fomentar a elaboração de políticas públicas nas áreas de regulamentação técnica, normalização técnica e
avaliação da conformidade.

unidadeUnidade de Medida:Estudo/pesquisa/análise técnica realizado(a)Produto:

Especificação do Produto

Identificar regulamentos técnicos, exigências técnicas e práticas regulamentares adotadas em  produtos e serviços nos mercados interno e externo.

Descrição
Elaboração de estudos, pesquisas e análise técnicas de informações que tratem dos atos normativos dos órgãos regulamentadores federais, das práticas regulamentadoras, das
normas técnicas, dos mecanismos de avalição da conformidade e das exigências técnicas de produtos,  inclusive daquelas informações essenciais às exportações de produtos
brasileiros.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

O desenvolvimento da atividade compreende a realização de estudos sobre exigências técnicas com vistas à elaboração de políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade, da
competitividade e da disseminação das Boas Práticas de Regulamentação. Nesse sentido, implica a adesão e o envolvimento dos agentes regulamentadores federais,
particularmente aqueles que compõem o Conselho Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro) e de seus comitês assessores, em especial do Comitê
Brasileiro de Regulamentação (CBR) e do Comitê Brasileiro de Normalização (CBN). Além da participação dos agentes regulamentadores, serão contratados serviços de consultoria
para a realização dos estudos. Para implementação destes estudos seria importante, dentre outros:a)	Pesquisa sobre sistemas internacionais de regulamentação e normalização; b)
Sensibilização que promova a interação dos agentes regulamentadores e a divulgação de Boas Práticas de Regulamentação; c)	Pesquisa junto aos agentes regulamentadores sobre
normas e certificações que sirvam de instrumento para superação de obstáculos técnicos; d)	Analise dos entraves técnicos que impedem ou dificultam às exportações de forma a
buscar sua superação através de mecanismos governamentais e empresariaise; e) Divulgação dos estudos e resultados alcançados, por meio da realização de encontros e
seminários.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 10.683, de 28/05/2003; Decreto nº 1.355, de 30/12/1994; Decreto nº 7096, de 04/02/2010.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de InovaçãoUO: 28101 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio

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

20QR - Fomento a Projetos de Qualificação Profissional Setorial

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Os projetos fomentados atenderão jovens do ensino médio e técnico, universitários, graduados e profissionais com defasagem profissional. Os projetos atenderão demandas do
setor privado e contarão com mecanismos de empregabilidade das pessoas qualificadas.

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Incentivar o aumento da qualificação profissional para atender às necessidades específicas de setores e cadeias produtivas.

Descrição
Mapeamento de necessidades de qualificação de setores e cadeias produtivas, identificação de ofertas de cursos existentes, desenvolvimento de material de capacitação
(presencial e on-line), contratação de professores, infraestrutura para realização dos cursos, sistemas de informação para integrar oferta e demanda por profissionais qualificados.O
Projeto será realizado em 3 fases, conforme descrito no item de implementação. Nas duas primeiras fases, a execução se dará de forma indireta, pois contará com a realização de
convênios e contratos com entidades de classes e empresas especializadas de cada setor respectivo. Já na terceira fase, a própria Secretaria promoverá uma articulação entre o

Finalidade

Unidade Responsável: Secretaria de InovaçãoUO: 28101 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
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setor industrial e empresarial e os envolvidos com os programas de capacitação já terminados. Essa articulação terá como objetivo principal criar ferramentas de inserção dos
profissionais capacitados no mercado de trabalho.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A implementação se dará em 3 (três) fases:
a) Identificação da demanda: faz-se necessário realizar um mapeamento da real demanda de mão-de-obra dos setores e das cadeias produtivas. Isso será de suma importância
para o planejamento dos programas de capacitação com focos específicos. Esses focos serão mapeados com a identificação das áreas com necessidades específicas dentro dos
setores que possuem maior déficit de profissionais. Nesta identificação da demanda, é necessário, também, conhecer o nível de exigência das empresas do mercado quanto ao
nível de conhecimento do profissional. No Brasil o déficit acontece em vários níveis: no ensino médio, na graduação e nos cursos de maior especialização, como os de Pós-
graduação. Desta forma, é necessário atuar nestes três níveis de conhecimento. A identificação da demanda será realizada com a contratação de entidades que sejam
especializadas em pesquisas de mercado e cadeias produtivas. Nesta fase, as entidades contratadas contarão com o apoio de entidades de classes do respectivo setor, tendo em
vista a relação bastante estreita que estas têm com o segmento empresarial e industrial.
b) Articulações de parcerias e execução das atividades: para isto, faz-se necessário realizar um mapeamento da oferta de cursos de qualificação já existentes para os setores
identificados. Com essa informação, torna-se possível articular as possíveis parcerias para execução das atividades propostas. Estas parcerias poderão proporcionar um
complemento de esforços, pois será possível utilizar estruturas já existentes com foco em qualificação e treinamento. Tendo mapeadas as ofertas e demandas dos setores e das
cadeias produtivas, serão realizadas as parcerias, por meio de acordos e convênios, para execução dessas atividades. Estas parcerias poderão ser realizadas em nível federal, com
a utilização da expansão das redes federais de educação profissional e tecnológica, assim como com a realização de parcerias com entidades de classe.
c) Colocação dos profissionais no mercado: para esta ação, serão criados instrumentos para a inserção, nos mercados identificados e atacados pelo programa, dos profissionais
capacitados. Nesta fase, o MDIC fará um trabalho de articulação e aproximação entre as empresas do respectivo setor e as entidades envolvidas com os programas de capacitação
já terminados. Essa articulação será realizada principalmente no sentido de divulgação dos resultados dos programas de capacitação para as empresas do respectivo setor. Desta
forma, as empresas terão conhecimento da nova demanda de profissionais capacitados e disponíveis no mercado. Existe a possibilidade também de empresas participarem do
projeto como “patrocinadoras” dos capacitandos, custeando parte das despesas e desenvolvendo uma futura relação profissional com o novo profissional capacitado de acordo com
suas necessidades.  Os mapeamentos realizados para a implantação do Projeto servirão de base para a detecção dos setores que mais sofrem como o déficit de profissionais
capacitados no mercado, assim como as regiões que também são as mais afetadas. Diante disso, conhecer-se-ão as regiões exatas que mais necessitam de Programas de
Capacitação e Qualificação de profissionais em determinados setores específicos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0056 - Treinamento e capacitação de mão de obra para o setor coureiro-calçadista - Nacional

Decreto n. 7.096, de 04 de fevereiro de 2010.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 691 - Promoção ComercialSubfunção:Esfera:

20QS - Promoção de Negócios Relacionados a Grandes Eventos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

As iniciativas apoiadas compreendem a identificação e divulgação das oportunidades de negócio, além da capacitação das empresas para atenderem os requisitos dos grandes
eventos. Esses projetos poderão ser realizados de forma presencial ou virtual.

unidadeUnidade de Medida:Iniciativa apoiadaProduto:

Especificação do Produto

Preparar as empresas brasileiras para aproveitarem os negócios gerados pelos grandes eventos por meio do mapeamento e divulgação de oportunidades, aliadas à capacitação
empresarial para atender aos requisitos exigidos para bens e serviços envolvidos nesses eventos.

Descrição
Mapeamento e qualificação das oportunidades de negócios para grandes eventos, realização de estudos, desenvolvimento de sistema de informação para oferta e demanda de
produtos e serviços para grandes eventos,  capacitação das empresas para atender aos requisitos exigidos pelos eventos, contratação de consultoria, eventos, rodadas de negócio
e contratação de equipe mobilizadora de oportunidades.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A implementação se iniciará com a identificação das oportunidades de negócios ligadas diretamente a realização de grandes eventos como Copa do Mundo e Olimpíadas. A partir
dessa identificação parte-se para a qualificação dessas oportunidades por meio do levantamento dos requisitos de contratação e compras exigidos pelos compradores, volume,
especificação técnica, etc. O desenvolvimento de um sistema de informação que apresente on-line as demandas por compras para atender esses grandes eventos é a forma ideal
para cobrir oportunidades em um país continental como o Brasil e que garanta a transparência em todo o processo, além de facilitar o acesso de micro, pequenas e médias
empresas na realização de grandes eventos. Esse sistema virtual colocará frente a frente demandantes e ofertantes de produtos e serviços, além de permitir que as empresas
consigam obter qualificação extra para atender os requisitos exigidos. Além do uso de ferramentas on-line, também se utilizarão atividades presenciais como eventos, rodadas de
negócios e capacitação empresarial para atendimento dos requisitos exigidos pelos grandes eventos. A implementação deverá contar com parceiros públicos e privados para
operacionalizar o projeto e mobilizar o setor empresarial a utilizar a ferramenta.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Secretaria de InovaçãoUO: 28101 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 13



Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Decreto n. 7.096, de 04 de fevereiro de 2010; Lei n. 10.973, de 02 de dezembro de 2004; Decreto n. 5.563, de 11 de outubro de 2005.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 661 - Promoção IndustrialSubfunção:Esfera:

20QT - Disseminação da Cultura de Inovação

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Realização de reuniões, palestras, seminários, congressos, oficinas, conferências, encontros, cursos de capacitação e campanhas publicitárias para disseminar informações sobre a
cultura de inovação.

unidadeUnidade de Medida:Plano implementadoProduto:

Especificação do Produto

Difundir a cultura da inovação,  demonstrando a sua importância para o aumento da competitividade brasileira e preparando os empresários para a gestão da inovação e acesso aos
instrumentos públicos de apoio.

Descrição
Elaboração e implantação de plano de comunicação sobre cultura da inovação que envolverá, projetos de capacitação em inovação, realização de eventos nacionais e
internacionais,  sistema de informação para divulgação e acesso aos instrumentos, campanhas publicitárias.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A ação de difusão da cultura de inovação contará com a realização de eventos por meio da coordenação ou patrocínio de reuniões, palestras, seminários, congressos, oficinas,
conferências e encontros locais, regionais, nacionais e internacionais.   Serão realizadas também campanhas publicitárias que utilizem as mídias impressa, televisiva, rádio e
internet. A partir da conscientização da importância da inovação serão oferecidos consultorias e cursos de capacitação em gestão da inovação e acesso aos instrumentos públicos
de fomento. As ações poderão ser feitas diretamente pelo MDIC ou apoiando ações de outras instituições parceiras.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto n. 7.096, de 04 de fevereiro de 2010; Lei n. 10.973, de 02 de dezembro de 2004; Decreto n. 5.563, de 11 de outubro de 2005.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de InovaçãoUO: 28101 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 661 - Promoção IndustrialSubfunção:Esfera:

20R6 - Apoio ao Desenvolvimento de Cadeias Produtivas e de Arranjos Produtivos Locais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Empresa situada em cadeia ou APL com Agenda Estratégica apoiada direta ou indiretamente

unidadeUnidade de Medida:Empresa apoiadaProduto:

Especificação do Produto

Promover a competitividade dos Arranjos Produtivos Locais e das cadeias produtivas por meio da implementação de Agendas Estratégicas Setoriais e de Agendas Estratégicas
Regionais.

Descrição
Implementação de Agendas Estratégicas Setoriais e de Agendas Estratégicas Regionais. As Agendas Estratégicas Setoriais serão dirigidos a cadeias produtivas , e devem refletir o
papel estratégico de cada elo ao longo da cadeia,  bem como as ações e políticas que devem ser implementadas a partir dos estudos estratégicos. As Agendas Estratégicas
Regionais  partem do dimensionamento das demandas locais/regionais de bens e serviços, e devem refletir a inter-relação do APL beneficiado no espaço produtivo e seu papel
dinamizador da economia regional, e as atividades e políticas de cunho regional que devem ser implementadas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Serão celebrados contratos ou convênios com instituições sem fins lucrativos legitimadas pelos atores produtivos para execução de Agendas Estratégicas Setoriais ou Regionais,
contemplando, entre outros, consultorias, capacitações, oficinas e seminários e serviços correlatos. A implementação dos  projetos integrados em agendas estratégicas contempla,
via de regra:  i) realização de estudos prévios para definição das referidas agendas,  ii) implementação parcial ou integralmente das medidas identificadas; e iii) acompanhamento e
avaliação de impacto.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Secretaria do Desenvolvimento da ProduçãoUO: 28101 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
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CF/88, artigo 170, inciso IX, caput e §1º, artigo 179; Decreto nº 6.209/2007; e Portaria Interministerial nº 200, de 2 de agosto de 2004.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 121 - Planejamento e OrçamentoSubfunção:Esfera:

20T4 - Sistema Militar de Catalogação

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Sistema mantidoProduto:

Especificação do Produto

Compilar e catalogar dados e informações sobre itens de interesse militar, considerando os conceitos da Agência de Catalogação da OTAN.

Descrição
Centralização da catalogação no Brasil; Montagem e manutenção de um banco de dados de itens e empresas; Resposta pela catalogação do Brasil na Agência de Catalogação da
Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN); Irradiação dos conceitos e dos procedimentos de catalogação emanados da Agência de Catalogação da OTAN para os usuários
do Sistema Militar de Catalogação - SISMICAT; Manutenção ativa de uma ligação de informações entre a Agência de Catalogação da OTAN e as Forças Singulares; Adestramento
de pessoal para conhecimento e uso do Sistema OTAN de Catalogação - SOC; Implementação da atividade de catalogação nas empresas; Estabelecimento das condições para a
implementação do Sistema Nacional de Catalogação – SINACAT; Assessoramento da Comissão de Coordenação do SISMICAT nos assuntos de catalogação no País e quanto ao
SOC; Troca de dados com os demais países usuários do SOC.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Os recursos da ação serão destinados à manutenção e operação do centro de catalogação das forças armadas - CECAFA, considerando a modernização do parque de informática e
à manutenção dos aplicativos (programas) utilizados no processo de catalogação de itens. Também serão utilizados para adquirir material e realizar capacitação junto à agência de
manutenção e suprimentos da OTAN (NAMSA).

Localizador (es)
0001 - Nacional

Constituição Federal, art. 142; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003; Lei Complementar nº 136, de 25 de agosto de 2010; e Decreto
nº 7.364, de 23 de novembro de 2010.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Produtos de DefesaUO: 52101 - Ministério da Defesa

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 661 - Promoção IndustrialSubfunção:Esfera:

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

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

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

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

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

0023 - No Estado do Ceará
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0026 - No Estado de Pernambuco

0031 - No Estado de Minas Gerais

0041 - No Estado do Paraná

0043 - No Estado do Rio Grande do Sul

0052 - No Estado de Goiás

0056 - Peabiru - PR

0060 - São Tomé - PR

0062 - Itanhandu - MG

0098 - Alto Piquiri - PR

0100 - Araruna - PR

0102 - São Caitano - PE

0104 - Barracão Industrial - Bom Jesus do Sul - PR

0106 - Ampliação do Distrito Industrial - Campina Grande - PB

0110 - Coronel Vivida - PR

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
28101 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

CF/88, artigo 170, incisos VII e IX; Decreto nº 6.209/2007; Portaria GM nº 06/08 e Portaria Interministerial nº 200, de 2 de agosto 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 19 - Ciência e Tecnologia 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

2485 - Capacitação de Profissionais para as Indústrias Nuclear e Pesada

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Os profissionais formados têm pluralidade de competências adquiridas, estando potencialmente habilitados para atuarem nas áreas de usinagem, soldagem, caldeiraria, manutenção
mecânica, desenho mecânico e outras da área metal-mecânica.

unidadeUnidade de Medida:Profissional capacitadoProduto:

Especificação do Produto

Capacitar profissionais para as indústrias nuclear e pesada de alta tecnologia, nas diferentes áreas metal-mecânica, em função das peculiaridades técnicas, de segurança e
ambientais.

Descrição
Utilização de instalações escolares, laboratórios, oficinas e programas específicos de formação de mão-de-obra especializada voltadas às atividades de qualificação de jovens para
o primeiro emprego e à requalificação de pessoal.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Definir a demanda e as especialidades da mão-de-obra requerida, em função do cenário de carteira de obras da NUCLEP e das necessidades específicas dos demais clientes da
área nuclear; definida as especialidades profissionais, realizar a ação conforme os padrões de qualidade e diretrizes da NUCLEP e dos clientes, de acordo com normas e legislação
específicas. Realizar a liberação de recursos pelo SIAFI e pelos parceiros Governo do Estado do Rio de Janeiro e Prefeitura Municipal de Itaguaí-RJ, em função das necessidades
da ação previamente definidas no planejamento.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto nº 76.805/75.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Nuclebrás Equipamentos Pesados S/AUO: 24207 - Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP

20 - Orçamento da Seguridade Social 12 - Educação 303 - Suporte Profilático e TerapêuticoSubfunção:Esfera:

2522 - Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade
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milharUnidade de Medida:Unidade farmacêutica produzidaProduto:

Suprir a demanda de fármacos, medicamentos e fitoterápicos, além de possibilitar a regulação de preço e qualidade dos produtos. Visa à utilização desses produtos nos programas
governamentais de assistência farmacêutica.

Descrição
Produção e aquisição, distribuição e comercialização de medicamentos e insumos para os programas governamentais de assistência farmacêutica. Aquisição de equipamentos e
materiais de apoio. Treinamento e capacitação técnica de pessoal, administração de importação (armazenagem, taxas, seguros, etc.), transporte, mobilização e acondicionamento
de cargas, diárias e passagens, aquisição de materiais e contratação de serviços para a manutenção de depósitos, laboratórios e outros (instalações, equipamentos e materiais),
aquisição de material de informática, de expediente e de escritório.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

0024 - No Estado do Rio Grande do Norte

0056 - Rio de Janeiro - RJ

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
26243 - Universidade Federal do Rio Grande do Norte

36201 - Fundação Oswaldo Cruz

52121 - Comando do Exército

52911 - Fundo Aeronáutico

52931 - Fundo Naval

52921 - Fundo do Exército

CF/88, Título VIII, Capítulo II, Seção II
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 10 - Saúde 303 - Suporte Profilático e TerapêuticoSubfunção:Esfera:

2522 - Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

milharUnidade de Medida:Unidade farmacêutica produzidaProduto:

Suprir a demanda de fármacos, medicamentos e fitoterápicos, além de possibilitar a regulação de preço e qualidade dos produtos. Visa à utilização desses produtos nos programas
governamentais de assistência farmacêutica.

Descrição
Produção e aquisição, distribuição e comercialização de medicamentos e insumos para os programas governamentais de assistência farmacêutica. Aquisição de equipamentos e
materiais de apoio. Treinamento e capacitação técnica de pessoal, administração de importação (armazenagem, taxas, seguros, etc.), transporte, mobilização e acondicionamento
de cargas, diárias e passagens, aquisição de materiais e contratação de serviços para a manutenção de depósitos, laboratórios e outros (instalações, equipamentos e materiais),
aquisição de material de informática, de expediente e de escritório.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

0024 - No Estado do Rio Grande do Norte

0056 - Rio de Janeiro - RJ

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
26243 - Universidade Federal do Rio Grande do Norte

36201 - Fundação Oswaldo Cruz
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52121 - Comando do Exército

52911 - Fundo Aeronáutico

52931 - Fundo Naval

52921 - Fundo do Exército

CF/88, Título VIII, Capítulo II, Seção II
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 05 - Defesa Nacional 303 - Suporte Profilático e TerapêuticoSubfunção:Esfera:

2522 - Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

milharUnidade de Medida:Unidade farmacêutica produzidaProduto:

Suprir a demanda de fármacos, medicamentos e fitoterápicos, além de possibilitar a regulação de preço e qualidade dos produtos. Visa à utilização desses produtos nos programas
governamentais de assistência farmacêutica.

Descrição
Produção e aquisição, distribuição e comercialização de medicamentos e insumos para os programas governamentais de assistência farmacêutica. Aquisição de equipamentos e
materiais de apoio. Treinamento e capacitação técnica de pessoal, administração de importação (armazenagem, taxas, seguros, etc.), transporte, mobilização e acondicionamento
de cargas, diárias e passagens, aquisição de materiais e contratação de serviços para a manutenção de depósitos, laboratórios e outros (instalações, equipamentos e materiais),
aquisição de material de informática, de expediente e de escritório.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

0024 - No Estado do Rio Grande do Norte

0056 - Rio de Janeiro - RJ

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
26243 - Universidade Federal do Rio Grande do Norte

36201 - Fundação Oswaldo Cruz

52121 - Comando do Exército

52911 - Fundo Aeronáutico

52931 - Fundo Naval

52921 - Fundo do Exército

CF/88, Título VIII, Capítulo II, Seção II
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 125 - Normatização e FiscalizaçãoSubfunção:Esfera:

2692 - Fiscalização de Processo Produtivo Básico - PPB

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Empresas que, após a fiscalização, poderão estar aptas a continuar usufruindo de incentivos fiscais, visando o desenvolvimento e a aplicação em P&D no segmento de informática,
automação e telecomunicações, conforme estabelecido na Lei n.º 8.248/91.

quantidade/anoUnidade de Medida:Empresa fiscalizadaProduto:

Especificação do Produto

Verificar o cumprimento da contrapartida de atendimento ao Processo Produtivo Básico - PPB de empresas de informática beneficiárias de incentivos fiscais concedidos pelo
Governo Federal, conforme estabelecido pela legislação específica.

Descrição
Possibilitar a realização de visitas técnicas para avaliação dos pleitos de concessão de PPB, bem como verificar o cumprimento dos Processos Produtivos Básicos - PPB das
empresas que contam com incentivos fiscais estabelecidos pela Lei de Informática; e realização de despesas de transporte e diárias para os técnicos do MDIC que exercem a
fiscalização em centenas de empresas beneficiadas com os incentivos fiscais da Lei de Informática.

Finalidade

Unidade Responsável: Secretaria do Desenvolvimento da ProduçãoUO: 28101 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
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Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Membros da equipe técnica realizam visita técnica às empresas incentivadas objetivando a fiscalização do cumprimento do PPB, vis-à-vis o processo fabril aplicado pela empresa;
estabelecimento de um plano de fiscalização periódico, onde são priorizadas as empresas incentivadas, dentre as centenas existentes, levando-se em conta a importância do setor
em que atuam essas empresas e indicativos (retirados do sistema ALICE/SECEX, por exemplo) de que o cumprimento do PPB não esteja ocorrendo. Cabe ressaltar, que a
fiscalização é realizada "in loco", tendo como base a verificação do processo produtivo, aspectos técnicos envolvidos e constatação de documentação relativa à compra e venda de
matérias-primas e produtos acabados, respectivamente, realizada pela empresa investigada.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 10.176/2001; Decreto nº 5.906/2006. Portaria Interministerial MDIC/MCT nº 177/2002.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 664 - Propriedade IndustrialSubfunção:Esfera:

2760 - Fomento à Geração, à Proteção e à Comercialização de Propriedade Intelectual

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Número de Pessoas Presentes em Seminários + Número de Pessoas Atendidas em stands + Número de Pessoas Presentes em Palestras Isoladas + Número de Pessoas Presentes
em Congressos + Número de Pessoas Participantes em Comitês Temáticos.

unidadeUnidade de Medida:Pessoa atendidaProduto:

Especificação do Produto

Promover ações de fomento com o objetivo de aumentar a geração de propriedade intelectual por universidades,  ICTs e empresas brasileiras, assim como a sua proteção e a sua
comercialização.

Descrição
Disseminação da cultura da propriedade intelectual como ferramenta estratégica aos setores empresarial, científico-tecnológico e governamental, assim como criação de canais de
acesso ao sistema de propriedade intelectual e à informação tecnológica contida nos documentos de patentes, por intermédio de parcerias institucionais distribuídas por todo
território nacional.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Promover ações de disseminação da cultura de propriedade intelectual com o objetivo de estimular a elaboração de políticas institucionais de propriedade intelectual, apoiar a
organização dos processos de inovação das empresas, universidades e instituições de pesquisa brasileiras e a codificação dos resultados de tais processos nas diferentes
modalidades de propriedade intelectual, assim como a constituição, gestão e comercialização dos portifólios de propriedade intelectual daí resultantes.
Os serviços prestados se organizam nas seguintes modalidades:
1 – atividades de disseminação para atores do sistema nacional de inovação, especialmente para os pesquisadores das universidades, ICTs, estudantes técnicos, de graduação e
pós-graduação, profissionais de núcleo de inovação tecnológica e de instituições parceiras públicas e privadas; e
2 – estabelecimento e aperfeiçoamento contínuo de estrutura de orientação permanente aos núcleos de inovação, às instituições parceiras e às empresas e associações
empresariais, especialmente no que diz respeito à renovação de convênios já executados com a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro,
Pequenas, Médias Empresas (SEBRAE).

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 9.279/1996, Decreto 5.147/2004 ; Lei nº 11.484/2007.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Instituto Nacional da Propriedade IndustrialUO: 28203 - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 661 - Promoção IndustrialSubfunção:Esfera:

2768 - Gestão da Política Industrial

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

A adequada gestão da política industrial implica na constituição de um sistema próprio de absorção e processamento de conhecimento, o qual depende da congregação e na
articulação de fontes diversas. Parte desse conhecimento é gerado internamente, visando a criação de acervo sobre análises e estudos produzidos internamente ou contratados,
como pela maior interação, mas outra parte depende de: a) assinaturas para acesso a base de dados internacionais sobre cadeias produtivas setoriais, abordando questões relativas
à produção e o consumo, políticas de estímulo adotadas por diversos países, capacidade instalada no mundo, market share, dinâmica do mercado, etc; b) contratação e
estabelecimento de parcerias com os centros de reflexão sobre os temas existentes nas principais universidades brasileiras; c), registro e acompanhamento de planos de ação e
agendas de trabalho resultante do diálogo e articulação público-privada; d) contratação de apoio de TI para realização das atividades centrais para expansão e bom funcionamento

unidadeUnidade de Medida:Iniciativa implementadaProduto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: Secretaria do Desenvolvimento da ProduçãoUO: 28101 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
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do observatório, bem como para divulgação de parte de seus resultados na web e outras formas de mídia eletrônica; e) capacitação de pessoal em temas conexos ao funcionamento
do observatório; f) participação direta dos gestores nessas atividades, em particular nas que envolvem contato direto com o público industrial. Por outro lado, na medida em que a
SDP opera diretamente parte da política industrial, é preciso viabilizar a manutenção, monitoramento, avaliação e ampliação – determinada seja pelo crescimento econômico, seja
pelas diretrizes do Governo – dos respectivos instrumentos, os quais envolvem (1), a manutenção de espaços de diálogo e articulação público-privada; (2), a formulação de
processos produtivos básicos (PPBs); (3), a concessão de ex-tarifários para bens de capital; (4), a divulgação e promoção de oportunidades de investimento por meio da rede Renai

Atuar sobre a capacidade competitiva do setor produtivo brasileiro em busca da superação de gargalos das cadeias produtivas vis-à-vis a dinâmica concorrencial internacional,
configurando uma política de desenvolvimento da produção direcionada à sua melhor inserção externa e à consolidação de seu posicionamento no mercado interno.

Descrição
Acesso a bases de dados internacionais sobre a dinâmica tecnológica e as relações de produção e consumo nas cadeias produtivas globais, estudos, eventos, publicações e
capacitações que visem a subsidiar a política industrial para a superação de gargalos e fortalecimento das cadeias produtivas nacionais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Realização de contratos e convênios para a realização de parcerias necessárias à implementação da ação

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto nº 7.096, de 4 de fevereiro de 2010;
Portaria Nº 6, DE 11 de janeiro de 2008.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 153 - Defesa TerrestreSubfunção:Esfera:

2B28 - Domínio de Tecnologias para a Defesa Nacional

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Fomento às atividades de pesquisa,  desenvolvimento e produção em áreas de interesse da Defesa,  por meio de apoio aos  projetos de interesse da Defesa Nacional.

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Apoiar projetos de interesse da Defesa Nacional, conforme prioridade definida por critério de importância estratégica e viabilidade tecnológica definidos pelo Ministério da Defesa,
bem como fomentar a Indústria de Defesa, incorporadora de tecnologias de interesse da Defesa Nacional, com a criação de mecanismos de aquisições, controle e promoção
comercial.

Descrição
Viabilização de programas mobilizadores e projetos inovadores; implementação de sistemas de informação e prospecção tecnológica; desenvolvimento de indicadores de C,T&I;
ampliação da capacidade de gerar e de financiar produtos com alto valor agregado; estímulo à substituição de tecnologias importadas; criação de centros de excelência; melhoria da
infraestrutura laboratorial e de ensaios; integração de atividades correlatas de C,T&I; acompanhamento de contrato; estabelecimento de intercâmbios científico-tecnológicos;
implantação de redes de laboratórios; certificação de laboratórios; estabelecimento de banco de dados de parceiros; efetivação de parcerias entre universidades, centros de
excelência e indústria, envolvendo Institutos Militares; participação em fóruns internacionais de bens sensíveis nas áreas de míssil, nuclear, biológica e química; participação em
comissões intergovernamentais; realização de seminários; realização de visitas técnicas e  participação em exposições correlatas, promoção de seminários e "workshops" sobre o
tema, com prioridade às áreas de interesse da Defesa Nacional, com características duais e de apelo social.
Promoção da área de Tecnologia Industrial Básica, no contexto da Defesa Nacional.
Contratação de assessorias, em áreas técnicas, no interesse da Defesa Nacional.
Desenvolvimento e ampliação de sistemas voltados para o atendimento da Estratégia Nacional de Defesa.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Parte dos recursos da ação serão repassados aos Comandos Militares responsáveis pela gestão de cada um dos projetos selecionados e serão aplicados de acordo com a
metodologia estabelecida no Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação de Interesse da Defesa (SISCTID). O detalhamento da sistemática de aplicação de recursos do SISCTID
encontra-se nas seguintes publicações conjuntas dos Ministérios da Defesa e da Ciência e Tecnologia: concepção estratégica do sistema de ciência; tecnologia e inovação de
interesse da defesa (SISCTID); e gerenciando projetos no SISCTID.
A outra parte será aplicada em ações priorizadas pela Secretaria de Produtos de Defesa.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Leis Complementares nºs 97 e 117; Portaria normativa nº 1317/MD, de 04 de novembro de 2004, que aprova a Política de Ciência, Tecnologia e Inovação (C, T & I) para a Defesa
Nacional; Decreto nº 5.201 de 2 de setembro de 2004, que estabelece a competência do Ministério da Defesa para, por intermédio do Departamento de Ciência e Tecnologia,

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Produtos de DefesaUO: 52101 - Ministério da Defesa
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fomentar as atividades de pesquisa e desenvolvimento em áreas de interesse da Defesa; Decreto 7364, de 23 de novembro de 2010, que aprova a estrutura regimental e as
atribuições do Ministério da Defesa.

20 - Orçamento da Seguridade Social 10 - Saúde 303 - Suporte Profilático e TerapêuticoSubfunção:Esfera:

2E47 - Estruturação de Laboratório Oficial Público e Produção de Medicamentos, Soros, Vacinas e Insumos Estratégicos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Serviço estruturadoProduto:

Especificação do Produto

Descrição

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Localizador (es)
0056 - Aparelhamento, Reforma e Produção - Nacional

Base Legal da Ação

Unidade Responsável:UO: 36901 - Fundo Nacional de Saúde

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

4172 - Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa na Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP/OS

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Ponto de rede mantidoProduto:

Prover infraestrutura de redes de alta velocidade, grande capacidade de transmissão de informação e elevado padrão de qualidade para suporte à pesquisa científica e à
colaboração entre instituições de ensino superior, incrementando o grau de inserção do país na sociedade da informação.

Descrição
Manutenção e atualização de serviços de telecomunicações nacionais e internacionais para consolidação e desenvolvimento da infra-estrutura física de comunicação e colaboração
em ensino, pesquisa e inovação; bem como manutenção e atualização da infra-estrutura de equipamentos de comunicação e computação dos 27 pontos-de-presença (PoP) da rede
no País.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
28202 - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro

art. 218, CF; MP nº 2.216/37/01; Decreto Presidencial nº 3.294/99; Decreto nº 4.077/02
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 05 - Defesa Nacional 571 - Desenvolvimento CientíficoSubfunção:Esfera:

4452 - Pesquisas de Biossegurança do Exército

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Pesquisa realizadaProduto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: Departamento-Geral do PessoalUO: 52121 - Comando do Exército
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Contribuir para assegurar a auto-suficiência na produção de imunobiológicos, principalmente no desenvolvimento de vacinas de combate às doenças tropicais.

Descrição
Realização de pesquisa epidemiológica e ambiental na área de saúde. Provisão de equipamentos e adaptação de instalações ao nível de segurança biológica 3, mediante a
aquisição de cabines de fluxo laminar, seqüenciadores de DNA, liofilizadores e ultracentrífugas. Dotação de salas de pressão negativa com a finalidade de contenção biológica.
Aquisição de demais equipamentos e materiais de apoio. Treinamento e capacitação técnica de pessoal, publicação de pesquisas e manuais, itadministração de importação
(armazenagem, taxas, seguros, etc.), transporte, mobilização e acondicionamento de cargas, diárias e passagens, aquisição de materiais e contratação de serviços para a
manutenção de depósitos, laboratórios e outros (instalações, equipamentos e materiais), adequação à legislação ambiental vigente, aquisição de material de informática, de
expediente e de escritório.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Equipagem e adaptação de instalações ao nível de segurança biológica 3, mediante a aquisição de cabines de fluxo laminar, sequenciadores de DNA, liofilizadores e
ultracentrífugas.  Dotar salas de pressão negativa com a finalidade de contenção biológica.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97/99; Lei nº 10.683/03; Decreto nº 4.735/03.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 05 - Defesa Nacional 153 - Defesa TerrestreSubfunção:Esfera:

4528 - Produção de Material de Emprego Militar

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Materiais, equipamentos e armamentos de interesse do Exército fabricados em instalações industriais militares.

unidadeUnidade de Medida:Material produzidoProduto:

Especificação do Produto

Promover o incremento da fabricação nacional de materiais, equipamentos e armamentos de interesse militar.

Descrição
Fabricação ou modernização , em instalações industriais militares ou em parcerias, de materiais, equipamentos e armamentos de interesse do Exército. Aquisição de materiais e
insumos para fabricação ou revitalização. Aquisição de maquinários, equipamentos, ferramental e complementos. Treinamento e capacitação técnica de pessoal, administração de
importação (armazenagem, taxas, seguros, etc.), transporte, mobilização e acondicionamento de cargas, diárias e passagens, manutenção de linhas de produção, oficinas,
depósitos, laboratórios e outros (instalações, equipamentos e materiais), material de informática, de expediente e de escritório.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

As ações serão conduzidas pela Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL, implementadas de forma direta, ou por meio de
parcerias com outras empresas públicas e/ou privadas e contratações de outras empresas.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Caput  do Art. 142 da Constituição  Federal  de 1988; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei Complementar nº 117, de 02 de
setembro de 2004; Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003; Decreto nº 4.735, de 11 de junho de 2003 e Decreto nº 6.703, de 18 de dezembro de 2008 - Estratégia Nacional de
Defesa.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Indústria de Material Bélico do BrasilUO: 52221 - Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 662 - Produção IndustrialSubfunção:Esfera:

4930 - Fabricação de Equipamentos para as Indústrias Nuclear e Pesada de Alta Tecnologia

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Equipamento fabricado e/ou montado pela NUCLEP.

toneladaUnidade de Medida:Equipamento produzidoProduto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: Nuclebrás Equipamentos Pesados S/AUO: 24207 - Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP
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Produzir equipamentos, sob encomenda, na área de bens de capital, para as indústrias nuclear e pesada de alta tecnologia, visando à auto-suficiência em setores específicos de
interesse nacional e ao fortalecimento das exportações no âmbito das indústrias de base.

Descrição
Projeto, fabricação e montagem de equipamentos para as indústrias nuclear e pesada de alta tecnologia, que são realizados utilizando-se as instalações fabris e portuárias,
maquinaria, corpo técnico qualificado e tecnologia da Companhia.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A ação será implementada utilizando-se a o corpo técnico qualificado, as certificações reconhecidas internacionalmente, as instalações fabris e portuárias, as máquinas operatrizes e
a tecnologia para atender às demandas dos mercados interno e externo de equipamentos nucleares e pesados de alta tecnologia de interesse do País. A estratégia de
implementação considera também a contínua especialização dos profissionais e também dos processos produtivos e da tecnologia através de P&D.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto nº 76.805/75.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

4967 - Estímulo ao Desenvolvimento da Indústria de Software e Serviços de Tecnologia da Informação

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Projetos apoiados.

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Elevar a competitividade e a capacidade produtiva da indústria brasileira de software e serviços correlatos, com medidas para fortalecê-la e para ampliar a participação das
empresas nacionais nos mercados interno e externo, a fim de transformar o Brasil em uma das referências no cenário internacional do setor.

Descrição
Apoio a projetos de formação e capacitação de recursos humanos; promoção de melhores práticas de engenharia de software; fomento ao uso de software e serviços de tecnologia
da informação desenvolvidos no Brasil; apoio a implantação de um sistema de informação da indústria brasileira de software e serviços de tecnologia da informação; promoção de
parcerias empresas-universidades para o desenvolvimento de segmentos emergentes; realização de eventos que visem divulgar e discutir a indústria brasileira de software e
serviços correlatos, tais como: assessoria e consultoria em informática, suporte técnico de instalação, configuração e manutenção de sistemas de tecnologia da informação;
proposição e apoio às medidas de aperfeiçoamento dos marcos regulatórios, de forma a permitir maior competitividade à indústria brasileira de software.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Essa ação será implementada por intermédio de chamadas públicas, editais, contratos, acordos, convênios ou similares firmados entre o MCT e Entidades Governamentais e Não
Governamentais.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Constituição Federal de 1988, artigos 218 e 219; Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; Lei no 10.176, de 11 de janeiro de 2001; Lei no 11.077, de 30 de dezembro de 2004;
Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006 e Decreto nº 5.886, de 6 de setembro de 2006; Lei nº 11.774, de 17 de setembro de 2008; Decreto 6.495, de 21 de agosto de 2009;
Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Política de InformáticaUO: 24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

10 - Orçamento Fiscal 19 - Ciência e Tecnologia 662 - Produção IndustrialSubfunção:Esfera:

6432 - Pesquisa, Desenvolvimento, Fabricação e Comercialização de Componentes Semicondutores

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Componente produzidoProduto:

Especificação do Produto

Finalidade

Unidade Responsável: Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S. AUO: 24209 - Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada - S.
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Implantar no País uma cadeia produtiva microeletrônica, composta por uma cadeia de pesquisa, desenvolvimento, fabricação e comercialização de componentes semicondutores,
que permita a incorporação desses dispositivos em produtos e processos de produção em diversos setores industriais, para atender às demandas estratégicas do Estado brasileiro e
do mercado privado, com ganhos de produtividade, inovação, qualidade e competitividade.

Descrição
Garantia da transferência de tecnologia do processo CMOS 6 polegadas, 600 nanômetros, de fabricação de circuitos integrados; manutenção em condições de benchmarking
internacional as instalações da fábrica e a operação da linha de produção, testes e encapsulamento de circuitos integrados; identificação e atendimento de demandas de mercado
motivando e incentivando o desenvolvimento de circuitos integrados de aplicação especifica; fornecimento de soluções em microeletrônica, assegurando a expectativa dos clientes
quanto aos prazos, custos e qualidade, objetivando a incorporação em seus produtos de componentes semicondutores desenvolvidos no País; promoção a atração de investimentos
em projeto e fabricação de circuitos integrados no Brasil; apoio a  formação e capacitação de recursos humanos especializados em projeto e processo de fabricação de circuitos
integrados;  estímulo às atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, em parceria com universidades, centros de pesquisa e empresas, nacionais e internacionais,
promovendo a excelência na área de microeletrônica.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Os recursos serão utilizados para realizar investimentos na implantação, operação e manutenção das atividades da CEITEC, incluindo ferramentas de desenvolvimento,
equipamentos e insumos para projeto, fabricação, testes, encapsulamento e comercialização de circuitos integrados em altos volumes, produzidos nas instalações da CEITEC ou de
terceiros; treinar recursos humanos em projeto e fabricação de circuitos integrados; transferir tecnologia de processos de fabricação para a CEITEC; e projetar e prototipar circuitos
integrados, estimulando a produção, proteção e transferência do conhecimento.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0043 - No Estado do Rio Grande do Sul

Constituição Federal de 1988, artigos 218 e 219, Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, Lei nº 10.176, de 11 de janeiro de 2001, Lei nº 11.077, de 30 de dezembro de 2004, Lei nº
11.484, de 31 de maio de 2007, Lei nº 11.759, de 31 de julho de 2008, Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006, Decreto nº 5.886, de 6 de setembro de 2006, Decreto nº 6.638,
de 7 de novembro de 2008.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 573 - Difusão do Conhecimento Científico e TecnológicoSubfunção:Esfera:

6481 - Disseminação de Informações Tecnológicas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Buscas + Orientação a usuários + Fornecimento de cópias de documentos de patente + Fornecimento de cópias de material bibliográfico + Estudos tecnológicos + Alertas
tecnológicos + Profint.

unidadeUnidade de Medida:Informação disseminadaProduto:

Especificação do Produto

Fornecer para os setores produtivo, científico-tecnológico e governamental, informações atualizadas e as tendências do desenvolvimento tecnológico nos diversos segmentos
industriais, em âmbitos nacional e internacional.

Descrição
Atendimento e orientação a usuários externos e internos; buscas no acervo documental de patentes e em outros bancos de dados nacionais e internacionais; análise dos resultados.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Atendimento a usuários de forma presencial e a
distância; realização de buscas e análise de resultados para usuários
externos e internos; fornecimento de cópias em papel e/ou por meio
eletrônico, a usuários externos e internos, nacionais ou estrangeiros;
elaboração de estudos em setores tecnológicos, segundo demanda externa e interna; e elaboração de alertas tecnológicos em áreas de interesse do governo; contratos de
fornecimento de informação tecnológica para os setores produtivo, científico-tecnológico e governamental.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 9.279/96; Lei nº 5.648/70; Decreto nº5.147/2004.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Instituto Nacional da Propriedade IndustrialUO: 28203 - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 661 - Promoção IndustrialSubfunção:Esfera:

6659 - Extensionismo Industrial e Empresarial

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Unidade Responsável: Secretaria do Desenvolvimento da ProduçãoUO: 28101 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
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Empresas de micro, pequeno e médio portes organizadas em Arranjos Produtivos Locais atendidas.

unidadeUnidade de Medida:Empresa atendidaProduto:

Especificação do Produto

Promover melhorias de gestão administrativa e produtiva das microempresas e empresas de pequeno e médio porte organizadas em Arranjos Produtivos Locais.

Descrição
O Extensionismo Industrial e Empresarial está  fundamentado no atendimento direto às empresas, por extensionistas, envolvendo a realização de visitas técnicas, elaboração de
diagnósticos individualizados, proposição de soluções para problemas em suas diversas áreas funcionais e o apoio ao empresário para a sua implementação, e na facilitação do
acesso por parte dessas empresas a produtos e serviços de apoio disponíveis nas instituições de governo e setor privado.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Serão instalados Núcleos Operacionais de extensionistas, por meio de convênios com instituições sem fins lucrativos e instituições de ensino e pesquisa legitimadas pelos
beneficiários. Os Núcleos Operacionais realizarão atendimento individual para as microempresas e empresas de pequeno e médio porte, especialmente aqueles agrupadas em
APLs. O atendimento às empresas será realizado em quatro fases:  visitas técnicas; diagnóstico individualizado; proposição de soluções e apoio na implantação; e avaliação. Serão
disponibilizados para cada empresa, em média, 45 horas de atendimento individual, conforme metodologia definida no projeto.

Localizador (es)
0001 - Nacional

CF/88, artigo 170, inciso IX, caput e §1º, artigo 179; Decreto nº 6.209/2007; e Portaria Interministerial nº 200, de 2 de agosto de 2004.
Base Legal da Ação

20 - Orçamento da Seguridade Social 10 - Saúde 571 - Desenvolvimento CientíficoSubfunção:Esfera:

7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fundação Oswaldo Cruz

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Unidades da Fiocruz modernizadas, com acúmulo de melhorias constantes nos seus processos e estruturas, em diversas dimensões.

unidadeUnidade de Medida:Unidade modernizadaProduto:

Especificação do Produto

Modernizar as unidades da Fiocruz para permitir a implantação, a implementação e a manutenção de sistemas apropriados de gestão integrada, incluindo a gestão da qualidade,
gestão ambiental, biossegurança e saúde do trabalhador.

Descrição
Reformas de edificações, dos laboratórios e das instalações para adequação às normas de controle ambiental e biossegurança. Calibração de equipamentos e instrumentos de
medição. Monitoramento e controle de riscos à saúde dos trabalhadores. Desenvolvimento de bancos de dados e de registros. Elaboração e revisão de procedimentos
padronizados. Certificação/acreditação em sistemas de gestão da qualidade apropriados às especificidades das unidades da Fiocruz, tais como: Acreditação Hospitalar; Boas
Práticas de Fabricação  BPF; Boas Práticas de Laboratório  BPL; Acreditação de Biotérios; ISO 19025; ISO 9000:2000; ISO 14000; Inmetro NIT-DICLA 083.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Aquisição de material de consumo e material para obras, contratos de manutenção  de infra-estrutura; contratos de calibração de equipamentos; contratos para a reforma de
edificações e instalações de laboratórios, assistenciais, docentes e de gestão.

Localizador (es)
0001 - Nacional

01/01/2004 Total Físico:Data Início: Data Término: 168R$ 276.008.829,0031/12/2015 Custo Total:

Lei 8.080/90
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Fundação Oswaldo CruzUO: 36201 - Fundação Oswaldo Cruz

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 664 - Propriedade IndustrialSubfunção:Esfera:

7F44 - Implantação do Centro Brasileiro de Material Biológico

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto
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Centro implantado, constituído de um complexo de laboratórios de microbiologia e de cultura de células, aparelhado e operando para o recebimento de material biológico dentro de
padrões internacionalmente estabelecidos, pelo Tratado de Budapeste, para as autoridades depositárias.

% de execução físicaUnidade de Medida:Centro implantadoProduto:

Especificação do Produto

Prover o país de uma infra-estrutura para o depósito de patentes no campo da biotecnologia, bem como contribuir para a organização de uma estrutura de serviços que permita a
oferta de material biológico certificado para fins de pesquisa e desenvolvimento, de acordo com os requisitos internacionais de segurança e rastreabilidade.

Descrição
O Centro Brasileiro de Material Biológico tem como atribuições atuar prioritariamente como centro depositário, recebendo material biológico referente a patentes, visando atender ao
disposto no parágrafo único do Art. 24 da LPI. O Centro irá atuar ainda na salvaguarda de culturas de células e de microrganismos que não sejam objeto de patentes, funcionando
como um backup do material biológico que apresente importância estratégica para o país inclusive aquele previamente depositado nas demais coleções de cultura nacionais. O
centro receberá culturas de células animais e microrganismos classificados em grupos de risco 1 e 2 (WHO), especificamente: bactérias, leveduras e fungos filamentosos, bem como
plasmídeos dentro ou fora de células. Todo material biológico depositado será examinado pelo corpo técnico responsável para verificação da viabilidade e pureza do mesmo. As
atribuições do CBMB, com relação ao material depositado, consistem nas atividades de recebimento para depósito; verificação de viabilidade e pureza; preservação (liofilização e/ou
congelamento); fornecimento para coleções de serviço; bem como avaliação periódica da viabilidade celular pós-liofilização e/ou congelamento.Também constituem atribuições do
CBMB o desenvolvimento de um sistema nacional de avaliação da conformidade do material biológico, através da montagem de um sistema de acreditação, do estabelecimento de
estruturas de referência e o desenvolvimento de atividades de normalização.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

O Centro Brasileiro de Material Biológico está sendo implementado por meio do Termo de Cooperação celebrado entre o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e o
Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO), e será gerido de modo cooperativo pelas duas autarquias federais.

Localizador (es)
0001 - Nacional

30/06/2013Data Início: R$ 15.386.235,00Data Término:01/01/2009 100Custo Total: Total Físico:

Parágrafo único do Artigo 24 da Lei que rege a Propriedade Industrial no país - Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996 (LPI).
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Instituto Nacional da Propriedade IndustrialUO: 28203 - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 664 - Propriedade IndustrialSubfunção:Esfera:

8096 - Pesquisa em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Publicações realizadas pelo corpo docente permanente do programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação do INPI. Artigos em Revistas Acadêmicas +
Livros e Capítulos de Livros + Relatórios de Pesquisa + Papéis de Posição (Position Papers) + Anais de Seminários, Mesas Redondas ou similares + Implantação da publicação
eletrônica “Revista de Propriedade Intelectual de Desenvolvimento”.

unidadeUnidade de Medida:Publicação realizadaProduto:

Especificação do Produto

Organizar, coordenar atividades de pesquisas sobre propriedade intelectual - PI e suas relações com o desenvolvimento social, econômico e cultural no âmbito da Academia de
Inovação e Propriedade Intelectual.

Descrição
Organização, implantação e coordenação de linhas e grupos de pesquisa permanentes e temporários compostos por servidores do INPI, pesquisadores e professores de Instituições
de Ciência e Tecnologia – ICTs, do Setor Empresarial e de Escritórios de Propriedade Intelectual, do Brasil e do Exterior, assim como de profissionais oriundos de academias de
propriedade intelectual vinculadas às instituições de propriedade intelectual de outros países para produzir conhecimento na área de PI. Aperfeiçoamento dos servidores do INPI
integrantes do corpo docente permanente do Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação do INPI por meio de participação em eventos científicos,
nacionais e internacionais, relacionados à Propriedade Intelectual ou a Projetos de Pesquisa desenvolvidos no âmbito do Programa de Mestrado do INPI visando a subsidiar as
pesquisas desenvolvidas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Realizada de modo articulado por técnicos do INPI e/ou pela contratação de serviços de terceiros e/ou intercâmbio de pesquisadores por meio de acordos de cooperação para a
realização de atividades de desenvolvimento de pesquisas científicas em propriedade intelectual, inovação e desenvolvimento, bem como para a proteção e a comercialização de
tecnologias geradas nas instituições.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Instituto Nacional da Propriedade IndustrialUO: 28203 - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI
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Lei nº 9.279/1996; Decreto nº 5.147/2004; Lei nº 10.793/2003; Decreto nº 5.563/2005; Decreto nº 5.798/2006; Lei nº 5.648/1970.
Base Legal da Ação

20 - Orçamento da Seguridade Social 10 - Saúde 303 - Suporte Profilático e TerapêuticoSubfunção:Esfera:

8636 - Inovação e Produção de Insumos Estratégicos para a Saúde

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Projetos apoiados, mediante Convênios, Termos de Cooperação e Contratos voltados à aquisição ou desenvolvimento de tecnologias, serviços e produtos estatégicos para o SUS.

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

As atividades a serem desenvolvidas no âmbito dessa estratégia visam estimular o desenvolvimento do componente tecnológico, além de promover a otimização do marco
regulatório do complexo produtivo e de inovação em saúde, com ênfase em segmentos produtivos que somam dinâmica industrial, grau de inovação e interesse social estratégicos
para o SUS, tais como: biotecnológicos na área de vacinas; fitoterápicos e fitomedicamentos; equipamentos e materiais de uso em a saúde; biomateriais; reagentes e dispositivos
diagnósticos; farmoquímicos e medicamentos.

Descrição
Estimular o desenvolvimento do componente tecnológico do complexo produtivo e de inovação em saúde, inclusive, com a adoção de medidas voltadas para qualificação da gestão
e modernização produtiva dos laboratórios públicos, contando com parceria com agências de fomento, tais como BNDES, FINEP, entre outras.
Fomentar, contratar ou adquirir projetos de desenvolvimento tecnológico e inovação,  produção de serviços, tecnologias e produtos estratégicos para o SUS.
Promover e fomentar ações e projetos destinados à otimização do marco regulatório do complexo produtivo e de ciência, tecnologia e inovação em saúde, congregando segmentos
produtivos que somam dinâmica industrial, grau de inovação e interesse social estratégicos para o SUS.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Apoio financeiro a projetos mediante convênios, termos de cooperação e contratos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei 8.080/90;
Lei 8.666/1993;
Lei 10.973/2004;
Lei 12.349/2010;
Portaria da Rede Brasileira de Produção Pública de Medicamentos;
Portaria nº 374/2008,
Portaria nº 375/2008,
Portaria nº 978/2008.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos EstratégicosUO: 36901 - Fundo Nacional de Saúde

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 664 - Propriedade IndustrialSubfunção:Esfera:

8907 - Ensino em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Número de alunos capacitados em nível de mestrado + Número de alunos capacitados em PI e Inovação

unidadeUnidade de Medida:Aluno capacitadoProduto:

Especificação do Produto

Assegurar a formação em nível de Pós-Graduação (Mestrado Profissional) e a capacitação externa em Propriedade Intelectual - PI e Inovação em atendimento a demanda criada
pela Lei da Inovação e pelas políticas industriais implementadas no país.

Descrição
Consolidação do curso de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior -  CAPES
e a manutenção dos cursos de capacitação externa em propriedade intelectual e inovação.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Realizada por técnicos do INPI e/ou pela contratação de serviços de terceiros e/ou intercâmbio de docentes por meio de acordos de cooperação para a realização de atividades de
docência.
Lançamento de editais de seleção de alunos para o Mestrado e a promoção de parcerias nacionais e internacionais com instituições de ensino superior e outros agentes públicos e

Unidade Responsável: Instituto Nacional da Propriedade IndustrialUO: 28203 - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI
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privados dedicados ao desenvolvimento da educação em geral tendo em vista o ensino de pós-graduação, a formação e a capacitação externa de recursos humanos altamente
qualificados para a docência, a pesquisa científica em propriedade intelectual e inovação, bem como para a proteção e a comercialização de tecnologias geradas nas Instituições.
Serão aferidos alunos formados em nível de mestrado e alunos capacitados em ações coordenadas pelo INPI em nível nacional e internacional.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei 9.279/1996, Decreto 5.147/2007, Lei 10.793/2003, Decreto 5.563/2005, Decreto 5.798/2006, Lei 5.648/70.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 664 - Propriedade IndustrialSubfunção:Esfera:

8910 - Modernização dos Processos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Processos de trabalho analisados, revistos, otimizados, formalmente padronizados para fins de certificação por organizações acreditada.

unidadeUnidade de Medida:Processo padronizadoProduto:

Especificação do Produto

Implantar Sistema de Gestão da Qualidade no INPI.

Descrição
Aplicação de uma abordagem moderna de gestão da qualidade, a todos os processos finalísticos e administrativos do INPI, orientado para a utilização mais eficiente e eficaz dos
recursos, potencializando a interação entre a autarquia e os cidadãos, de modo a cumprir o papel de relevência no cenário econômico e técnológico nacional, como pretendido em
sua missão.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Contratação de consultoria, aquisição de software, programas de treinamento e serviços de certificação;Inscrição em prêmios nacionais e ou internacionais de
qualidade;Identificação, com precisão, dos processos-chave para o INPI e seus usuários;Identificação de estrangulamentos e de oportunidades de aumento da eficiência e/ou da
qualidade final de seus resultados;Otimização dos processos, desenvolvimento de manuais de procedimentos e obtenção de certificados.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei 11.484/2007.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Instituto Nacional da Propriedade IndustrialUO: 28203 - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI

10 - Orçamento Fiscal 22 - Indústria 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

8919 - Apoio ao Desenvolvimento da Indústria de Biotecnologia e de Nanotecnologia.

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

As iniciativas serão voltadas para adensamento da cadeia produtiva de biotecnologia e nanotecnologia e acontecerão por meio de estudos e divulgação de informações para o
público nacional e internacional.

unidadeUnidade de Medida:Iniciativa implementadaProduto:

Especificação do Produto

Adensar a cadeia produtiva e gerar economias de escala através da articulação entre academia, indústria nacional, indústria estrangeira, instituições financiadoras e de investimento,
inclusive órgãos dos três níveis de governo, visando à identificação de oportunidades de negócios, de parcerias e investimentos.

Descrição
Realização de eventos e rodadas de negócio, desenvolvimento de portal para divulgação de informações sobre o mercado, realização de estudos e consultoria.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

a) Realização de estudo diagnóstico sobre a localização e os “talentos” dos atuais núcleos de Biotecnologia/Nanotecnologia, incluindo perfil das empresas e da infraestrutura
tecnológica e de suporte ao comércio. b) Negociação de medidas específicas para reforço da infraestrutura e apoio às empresas junto aos órgãos do governo federal e governos
estadual e municipal. Para Biotec a negociação se dará no âmbito do CNB - custeio (acordo de cooperação). c) Organização e fomento de um evento internacional de
Biotecnologia/Nanotecnologia no Brasil a cada dois (2) anos para 2.000 participantes e de um evento nacional anual para 300 participantes. d) Manutenção de um Portal de
Biotecnologia para concentração de informação sobre as empresas.

Unidade Responsável: Secretaria de InovaçãoUO: 28101 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
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Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto 6.041 que cria a Política de Desenvolvimento da Biotecnologia e o Decreto 7.096 que trata da Estrutura Regimental do MDIC.
Base Legal da Ação
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