
Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
2105 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Número de Ações 37

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

0110 - Contribuição à Previdência Privada

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Assegurar às autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, recursos financeiros
destinados à contribuição às entidades fechadas de previdência privada, enquanto patrocinadoras.

Descrição
Pagamento da participação da patrocinadora (contribuição) conforme plano de custeio (custos do plano de benefícios) junto às entidades fechadas de previdência privada.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
22211 - Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

22202 - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA

Base Legal da Ação

O Cadastro das ações padronizadas traz apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Para informações sobre os demais atributos, consultar a versão
on-line (SIOP Acesso Público).

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do art. 8º da
Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.

Descrição
Pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do artigo 8º da Lei nº
10.887, de 18 de junho de 2004.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004
Base Legal da Ação

O Cadastro das ações padronizadas traz apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Para informações sobre os demais atributos, consultar a versão
on-line (SIOP Acesso Público).

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

10HD - Implantação do Projeto de Melhoria da Infraestrutura da Sede do MAPA

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Projetos para reparos e implantação nas instalações físicas da rede elétrica, da rede lógica, do sistema de transmissão de voz, do sistema de ambientação e de serviços
modernizados, permitindo que se tenha um ambiente de trabalho adequado para os servidores do MAPA.

% de execução físicaUnidade de Medida:Projeto implantadoProduto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Logística e Serviços GeraisUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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Modernizar e adequar a infraestrutura do edifício sede do Ministério.

Descrição
Adequação e modernização das instalações físicas e serviços, da  rede elétrica, da rede lógica, de transmissão de voz, de sistema de combate a incêndio e da ambientação (ar
condicionado) do edifício sede do MAPA.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Será realizado diagnóstico da situação atual e elaboração de projetos específicos para adequação do edifício sede do MAPA.

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2015Data Início: R$ 76.183.253,00Data Término:31/12/2007 100Custo Total: Total Físico:

Lei nº 8.666, de 1993; e Regimento Interno da Secretaria Executiva.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

2000 - Administração da Unidade

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

Unidade de Medida:Produto:

Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dos orçamentos da União, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em
programas ou ações finalísticas.

Descrição
A atividade padronizada ´´Administração da Unidade´´ substitui as antigas atividades 2000 - Manutenção de Serviços Administrativos, 2001 - Manutenção de Serviços de
Transportes e 2002 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis.
Nesse sentido se constitui na agregação de despesas de natureza administrativa que não puderem ser apropriadas em ações finalísticas, nem a um programa finalístico.  Essas
despesas, quando claramente associadas a determinada ação finalística, devem ser apropriadas nesta ação; quando não puderem ser apropriadas a uma ação finalística, mas
puderem ser apropriadas a um programa finalístico, devem ser apropriadas na ação Gestão e Administração do Programa (GAP, 2272); quando não puderem ser apropriadas nem a
um programa nem a uma ação finalística, devem ser apropriadas na ação Administração da Unidade (2000).
Essas despesas compreendem: serviços administrativos; pessoal ativo; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos da União; manutenção e conservação
de imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da União; tecnologia da informação, sob a ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços
técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que
têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas etc; produção e
edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração da unidade.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
22202 - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA

22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

22906 - Fundo de Defesa da Economia Cafeeira

22211 - Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

Base Legal da Ação
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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 20 - Agricultura 301 - Atenção BásicaSubfunção:Esfera:

2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Pessoa beneficiadaProduto:

Proporcionar aos servidores, empregados, seus dependentes e pensionistas, em caráter suplementar, condições para manutenção da saúde física e mental, exclusive pessoal
contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993).

Descrição
Concessão, em caráter suplementar, do benefício de assistência médico-hospitalar e odontológica aos servidores e empregados, ativos e inativos, dependentes e pensionistas,
exclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993). A concessão do benefício é exclusiva para a contratação de serviços médicos-
hospitalares e odontológicos sob a forma de contrato ou convênio, serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade ou auxílio de caráter indenizatório, por meio de
ressarcimento.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
22211 - Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

22202 - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA

art. 230, Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (Geral); Decreto 6.856, de 25 de maio de 2009 (Executivo) e demais legislações específicas.
Base Legal da Ação

O Cadastro das ações padronizadas traz apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Para informações sobre os demais atributos, consultar a versão
on-line (SIOP Acesso Público).

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 365 - Educação InfantilSubfunção:Esfera:

2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Criança atendidaProduto:

Oferecer aos servidores e empregados públicos federais,  inclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993), durante a jornada de
trabalho, condições adequadas de atendimento aos seus dependentes em idade pré-escolar.

Descrição
Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago diretamente no contra-cheque, a partir de requerimento, aos servidores e empregados públicos federais, inclusive pessoal
contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993), que tenham filhos em idade pré-escolar.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
22211 - Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

22202 - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA

Inciso IV, do art. 54 da Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990; art. 3º do Decreto nº 977, de 10 de novembro de 1993 e demais legislações específicas.
Base Legal da Ação
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O Cadastro das ações padronizadas traz apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Para informações sobre os demais atributos, consultar a versão
on-line (SIOP Acesso Público).

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 331 - Proteção e Benefícios ao TrabalhadorSubfunção:Esfera:

2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Servidor beneficiadoProduto:

Propiciar o pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo
municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos federais, inclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de
dezembro de 1993), nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa.

Descrição
Pagamento de auxilio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal,
intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos federais, inclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de
1993), nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa. A concessão do benefício por intermédio desta ação não é extensiva a estagiários, cuja
despesa deverá correr à conta das dotações pelas quais correm o custeio das respectivas bolsas de estágio.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
22211 - Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

22202 - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA

Medida Provisória nº 2.165-36, de 23 de agosto de 2001; Decreto 2.880, de 15 de dezembro de 1998; Decreto 95.247, de 17 de novembro de 1987 e demais legislações específicas.
Base Legal da Ação

O Cadastro das ações padronizadas traz apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Para informações sobre os demais atributos, consultar a versão
on-line (SIOP Acesso Público).

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 306 - Alimentação e NutriçãoSubfunção:Esfera:

2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Servidor beneficiadoProduto:

Proporcionar aos servidores e empregados públicos federais, inclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993), o auxílio-alimentação,
sob forma de pecúnia, pago na proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos do órgão ou entidade de lotação ou exercício do servidor ou empregado ou por meio de
manutenção de refeitório.

Descrição
Concessão em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia do auxílio-alimentação aos servidores e empregados públicos federais, ativos,  inclusive pessoal contratado por tempo
determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993) ou por meio de manutenção de refeitório.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
22211 - Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

22202 - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA
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Lei 9.527, de 10 de dezembro de 1997, Lei 8.460, de 17 de setembro de 1992 e Decreto 3.887, de 16 de agosto de 2001.
Base Legal da Ação

O Cadastro das ações padronizadas traz apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Para informações sobre os demais atributos, consultar a versão
on-line (SIOP Acesso Público).

20 - Orçamento da Seguridade Social 20 - Agricultura 301 - Atenção BásicaSubfunção:Esfera:

20CW - Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Servidor beneficiadoProduto:

Proporcionar aos servidores e empregados públicos federais, ativos, condições para a manutenção da saúde física e mental, em função dos riscos existentes no ambiente de
trabalho e de doenças ocupacionais ou profissionais.

Descrição
Realização de exames médicos periódicos dos servidores e empregados públicos federais, ativos, mediante a contratação de serviços terceirizados, bem como pela aquisição de
insumos, reagentes e outros materiais necessários, nos casos em que os referidos exames sejam realizados pelo próprio órgão.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

22202 - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA

22211 - Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

Decreto nº 6.856, de 25 de maio de 2009.
Base Legal da Ação

O Cadastro das ações padronizadas traz apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Para informações sobre os demais atributos, consultar a versão
on-line (SIOP Acesso Público).

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 691 - Promoção ComercialSubfunção:Esfera:

20QV - Gestão das Atividades dos Adidos Agrícolas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Posto de representação mantidoProduto:

Especificação do Produto

Constituir um centro de custos para atender a tarefa de gerenciamento da função dos Adidos Agrícolas no exercício de suas atividades.

Descrição
Realização de despesas administrativas e técnicas. No primeiro caso, encontram-se despesas tais como auxílio moradia, auxílio familiar, manutenção do escritório (telefone, material
de expediente, manutenção e conservação de imóveis e móveis), gastos com viagens e deslocamento (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins), serviços e contratos
administrativos. Entende-se como despesas técnicas, os seguintes casos: reunião anual de coordenação com os adidos no Brasil; participação do Adido em missões técnicas,
reuniões ou outros eventos compatíveis com a sua função; avaliação técnica “in loco” do desempenho dos adidos; elaboração de material técnico para subsidiar o trabalho dos
adidos; elaboração de material técnico a partir do trabalho dos adidos. Essas despesas serão realizadas nos países onde os adidos estirem lotados, portanto, fora do território
nacional.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

As despesas serão pagas por meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal e da descentralização orçamentária e financeira para o Ministério de Relações Exteriores - MRE.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Secretaria de Relações Internacionais do AgronegócioUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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Decreto nº 6.464, de 2008.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

20R2 - Operacionalização do Instituto Nacional de Meteorologia

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Unidade meteorológica mantidaProduto:

Especificação do Produto

Constituir um centro de custos administrativos do Instituto Nacional de Meteorologia e seus Distritos Estaduais, agregando as despesas relacionadas à manutenção da infraestrutura
e das atividades operacionais que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do próprio programa.

Descrição
Atendimento de despesas que compreendem: serviços administrativos; administração de pessoal ativo; manutenção e uso de frota veicular própria, manutenção e conservação de
imóveis próprios, cedidos ou alugados, suporte administrativo a acordos de cooperação técnica nacionais e internacionais, tecnologia da informação, incluindo o apoio ao
desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção; sistemas de informações gerenciais internos; promoção de eventos para discussão e
formulação de políticas públicas para o setor agrometeorologico; produção e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração do setor agrometeorologico.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Custeio operacional na SEDE/INMET e nos 10 Distritos de Meteorologia

Localizador (es)
0001 - Nacional

Regimento Interno do MAPA, Art. 1º e Seção V do Art. 2º.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Apoio OperacionalUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

20R3 - Operacionalização da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Unidade administrativa mantidaProduto:

Especificação do Produto

Constituir um centro de custos administrativo da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira do Plano da Lavoura Cacaueira, das suas Superintendências Regionais e das
suas Gerências Estaduais, agregando as despesas relacionadas à manutenção da infraestrutura e das atividades operacionais que não são passíveis de apropriação em ações
finalísticas do próprio programa.

Descrição
Atender despesas que compreendem: serviços administrativos; administração de pessoal ativo; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros, manutenção e
conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, suporte administrativo e acordos de cooperações técnicas nacionais e internacionais, tecnologia da informação, incluindo o
apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção; sistemas de informações gerenciais internos; promoção de eventos para
discussão e formulação de políticas públicas para o setor; desenvolvimento sustentável das regiões produtoras de cacau do Brasil; e demais atividades-meio necessárias à gestão e
administração da CEPLAC.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Custeio direto das despesas de cunho administrativo ligadas aos aspectos da gestão da sede da CEPLAC no DF, das Superintendências e Gerências nos Estados da Bahia, Pará,
Rondônia, Amazonas, Espírito Santo e Mato Grosso.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Administração e FinançasUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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Capítulo II, Art. 3º, II, "f", do Regimento Interno do MAPA.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção:Esfera:

20SS - Gestão e Manutenção de Soluções e Processos de Tecnologia da Informação

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Soluções de Tecnologia da Informação adquiridas e mantidas; licenças de software adquiridas e mantidas; Link de conectividade de voz e dados; sistemas desenvolvidos e
mantidos; Suporte aos usuários de Tecnologia da Informação; corpo técnico da área de Tecnologia da Informação do MAPA capacitado; infraestrutura de TI do MAPA adquirida e
mantida; Governança de TI e serviços correlatos implantados; infraestrutura de TI das Unidades Descentralizadas (SFA´s) melhorada.

unidadeUnidade de Medida:Solução implantadaProduto:

Especificação do Produto

Fornecer e manter soluções de tecnologia da informação para apoiar as Unidades do MAPA na prestação de serviços ao cidadão e no cumprimento de suas atribuições regimentais.

Descrição
Planejamento, coordenação e execução, no âmbito do MAPA, dos processos referentes à gestão dos recursos de Tecnologia da Informação - TI, especialmente os relacionados a
hardware, a software e a serviços correlatos, a sistemas de informação, à consultoria, à administração de dados, a bancos de dados, às redes de comunicação e infraestrutura, à
segurança da informação, à qualidade de produtos e serviços, e ao suporte ao usuário do MAPA.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Esta ação permite custear os contratos de tecnologia da Informação que disponibilizam os seguintes serviços, no âmbito da sede do MAPA e SFA’s:

1-	Aquisição e manutenção de Soluções de Tecnologia da Informação;
2-	Aquisição, suporte e manutenção de licenças de software;
3-	Link de conectividade de voz e dados;
4-	Desenvolvimento e manutenção de sistemas;
5-	Suporte aos usuários de Tecnologia da Informação;
6-	Treinamento do corpo técnico da área de Tecnologia da Informação do MAPA;
7-	Aquisição e manutenção da infraestrutura de TI do MAPA;
8-	Implementação da Governança de TI e serviços correlatos;
9-	Outras despesas técnicas e administrativas.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto nº 6.348, de 2008; e Portaria MAPA nº 260, de 2008.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação Geral de Tecnologia da InformaçãoUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

20TP - Pagamento de Pessoal Ativo da União

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Garantir o pagamento de espécies remuneratórias devido aos servidores e empregados ativos civis da União.

Descrição
Pagamento de espécies remuneratórias devido aos servidores e empregados ativos civis da União.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Pagamento, via sistemas informatizados, de espécies remuneratórias aos servidores e empregados ativos civis da União.

Unidade Responsável:UO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 8.112, de 11/12/1990 e CLT
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Servidor capacitadoProduto:

Promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade
e do crescimento profissional.

Descrição
Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, tais como custeio dos eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para
capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

22202 - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA

22211 - Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

Decreto nº 5.979/2006.
Base Legal da Ação

O Cadastro das ações padronizadas traz apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Para informações sobre os demais atributos, consultar a versão
on-line (SIOP Acesso Público).

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 131 - Comunicação SocialSubfunção:Esfera:

4641 - Publicidade de Utilidade Pública

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

Unidade de Medida:Produto:

Propiciar o atendimento ao princípio constitucional da publicidade, mediante ações que visam informar, esclarecer, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população ou segmento
da população para adotar comportamentos que lhe tragam benefícios sociais, com o fim de melhorar a sua qualidade de vida.

Descrição
A ação se desenvolverá por meio de divulgação de conteúdos vinculados a objetivos sociais de interesse público, que assuma caráter educativo, informativo, de mobilização ou de
orientação social, ou ainda que contenha uma orientação à população que a habilite ao usufruto de bens ou serviços públicos e que expresse, com objetividade e clareza, mediante
a utilização de linguagem de fácil entendimento para o cidadão.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

22906 - Fundo de Defesa da Economia Cafeeira
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Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

22202 - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA

Base Legal da Ação

O Cadastro das ações padronizadas traz apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Para informações sobre os demais atributos, consultar a versão
on-line (SIOP Acesso Público).

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

4716 - Operação dos Serviços Administrativos das Unidades Descentralizadas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Superintendência mantidaProduto:

Especificação do Produto

Constituir um centro de custos administrativos das Superintendência Federais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento nos Estados e Distrito Federal, integrantes  do
Orçamento da União, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em programas ou ações finalísticas.

Descrição
Atendimento dos custos dos serviços administrativos, quando os mesmo não puderem ser apropriados aos programas e ações finalísticos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Pagamento das despesas administrativas das Superintendências Federais de Agricultura no âmbito de cada Estado da Federação e do Distrito Federal.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto nº 5.351, de 2005.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria-ExecutivaUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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