
Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
2117 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Comunicações

Número de Ações 25

10 - Orçamento Fiscal 24 - Comunicações 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
41101 - Ministério das Comunicações

41231 - Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

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 24 - Comunicações 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

12EA - Reforma do Edifício-Sede do Ministério das Comunicações

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Prédio reformadoProduto:

Especificação do Produto

Reformar o prédio sede do Ministério das Comunicações, visando correção dos desgastes de seus componentes físicos e objetivando o prolongamento de sua vida útil.

Descrição
EDIFÍCIO SEDE (serviços a serem executados - 2007)
   - Impermeabilização da garagem   4.277,00 m²
   - Projeto Elétrico  29.386,00 m²
   - Substituição de rede de água   1,00 un
   - Fornecimento e instalações de divisórias nos andares 3º, 7º, 8º E 9º  542,37 m²
   - Serviços de serralheria no subsolo (escadas casa de máquinas de levadores, proteção de canaletas)  1,00 un

EDIFÍCIO SEDE (serviços a serem executados - 2008-2010)
   - Substituição do sistema de geração de energia de emergência Grupo Gerador. 1,00  un
   - Substituição das instalações elétricas.  29.386,00 m²
   - Substituição do forro Luxalon por forro pacote Mineral nos andares 9º, 8º, 7º, 3º e sobreloja  7.694,52 m²
   - Substituição e readequação dos Sistemas de Combate a Incêndio - "SPRINKLER"  33.241,00 m²
   - Substituição e readequação dos Sistemas de Combate a Incêndio por HIDRANTE 33.241,00 m²
   - Implantação de Sistema de Detecção de Incêndio e Alarme  33.241,00 m²
   - Substituição do revestimento de Piso Carpete por Paviflex  7.694,52 m²
   - Recuperação da Fachada da Garagem 548,40 m²
   - Modernização do conjunto de elevadores sociais  e privativo 8,00 un
   - Reforma das Fachadas Principal e Posterior  7.986,80 m²
   - Reforma externa de impermeabilização do subsolo e revitalização do jardim 602,00 m²

EDIFÍCIO ANEXO (serviços a serem executados - 2007)
   - Fornecimento e instalações de divisórias nos andares 1º e 3º  - Anexo Oeste e Leste  1.142,85 m²
   - Fornecimento e instalação de persianas nos andares 1º e 3º Anexo Oeste e leste 1.028,59  m²

EDIFÍCIO ANEXO (serviços a serem executados - 2008-2010)

Finalidade

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Recursos LogísticosUO: 41101 - Ministério das Comunicações
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   - Reforma das Salas do CPD (piso, forro, divisórias, fornecimento e Instalação de "SELF CONTAINED" de 10TR).  322,73 m²
   - Substituição do forro Luxalon por forro Pacote Mineral nos andares 1º e 3º, Anexo Oeste e Leste  3.928,61 m²
   - Reforma e substituição do piso de Carpete por Paviflex com recuperação de contrapiso.  3.928,61 m²

   - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES (Especificar)
   - Construção das escadas para saída de emerêngia  711,00 m²

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Elaboração dos projetos executivos visando à contratação de empresas especializadas de engenharia para a realização da reforma geral da garagem do edifício sede.
Complementação da modernização do sistema de ar condicionado central e  mezanino. Elaboração, pela unidade de engenharia, dos projetos básicos para a reforma e pintura das
esquadrias, brise - solils , empenas,  substituição geral dos forros luxalon, instalação de luminárias eficientes, cortinas, divisórias e melhoramento das instalações elétricas do prédio.

Localizador (es)
0053 - No Distrito Federal

30/11/2016Data Início: R$ 90.232.480,00Data Término:31/12/2004 100Custo Total: Total Físico:

Lei nº 8666/93, Lei nº 9648/98; MP nº 2198-5/2001 e Resolução nº 447/2002.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 24 - Comunicações 126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção:Esfera:

12EB - Modernização da Estrutura de Informática do Ministério das Comunicações

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Estrutura de informática modernizadaProduto:

Especificação do Produto

Atualizar e ampliar a infra-estrutura de  hardware, software e rede corporativa, com aquisições  de hardware, de softwares aplicativos diversos, de serviços de conexão externa, além
da contratação de serviços terceirizados , desenvolvimento de sistemas e atendimento ao usuário.

Descrição
Solução integrada de infra-estrutura de software para vitualização;
Prestação de serviço de acesso à Internet;
Atualização e suporte técnico de solução de gerenciamento dos ativos de rede;
INFOVIA - BRASÍLIA;
Manutenção balanceamento de cargas de servidores (ASSISTEC);
Locação de solução de servidores de rede (CIMCORP);
Implementação de Ferramenta de TI para Gerenciamento Eletrônico da Documentação (GED) da Secretaria de Comunicação Eletrônica e Demais áreas;
Manutenção e suporte a plataforma de Switches e IDS/IPS (IDEIA DIGITAL);
Serviço de cabeamento de rede lógica;
Serviço de consultoria técnica, ambiente Crystal Reports;
Treinamento nos módulos: Designer, Expert, Java e Administrador;
Manutenção do software de solução de segurança Mcafee (PSN);
Outsourcing de impressão;
Red Hat Enterprise 5 Server (subscrição de 5 anos);
Ferramenta de Geo Processamento GIS (coorporativo);
Softwares de solução integrada de segurança da informação(criptografia e vulnerabilidade);
Software Extra;
Solução de segurança EXCHANGE;
Software para gerenciamento de rede;
Software Balanceamento de carga de servidores;
Software para solução de infra-estrutura – metaframe;
Software de backup;
Software eGenix;
Software contra roubo de informações (DLP) e NAC;
Software Crystal Reports;
Software C.A UNICENTER MGMT para SQL SERVER;
Aquisição do software Mcafee;
Softwares Diversos;
Exchange 2007 Server;
Windows Server 2008;
SQL Server 2005 Banco de Dados Licenças por Processadores;
Enterprise Architec (Produto de Treinamento);
Office Professional 2007 Enterprise;
Visio Profissional 2007;

Finalidade

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Tecnologia da InformaçãoUO: 41101 - Ministério das Comunicações
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Oracle (Enterprise Edition Perpetua/Risc por Processador);
Creative Suite 3 - Adobe Versão Atual;
Corel Draw - Graphics Suite X4 Versão Atual;
24 impr. a laser monocromática;
3 impr. a laser em cores;
30 micros ultraportáteis;
1 fita DLT (nativo);
2 equipamentos firewall;
1 subsistema (storage);
35 servidores de rede;
2 wireless switch e 40 Access Point;
Sala Cofre;
Expansão Rede MC - Nacional (por Regional 24) Conectividade/Hardware;
40 Servidores de Rede (Modelo Blade Atual);
1 Voz sobre IP;
1 Monitor LCD 60" para NOC (Monitoramento);
6 Computadores Risc;
1000 Estações de Trabalho;
80 Notebooks;
Tabelt (A4);
Micros e impressoras;
4 racks preto;
500 estações de trabalho;
4 racks, 17 kits de conversão tipo I e 2 kits de conversão tipo II;
Cofre de armazenamento de mídias magnéticas;
Mobiliário em geral;

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Todas as ações, sejam elas serviços ou aquisição de bens, serão viabilizadas por meio de processos de contratação utilizando-se, para isso, de processos licitatórios públicos
amparados na legislação vigente

Localizador (es)
0053 - No Distrito Federal

30/12/2016Data Início: R$ 104.458.586,00Data Término:31/12/2004 100Custo Total: Total Físico:

Lei 8.666/93.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 24 - Comunicações 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

13EY - Implementação de Ferramenta de Tecnologia da Informação para Gerenciamento Eletrônico da Documentação (GED)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

. Modelagem dos processos de análise documentação da Secretaria, com levantamento da situação atual, problemas e entraves e perspectiva de melhorias no procedimento,
visando a celeridade na análise;
. Solução que atenderá integralmente às necessidades de gestão documental e gerenciamento das informações, permitindo realizar o Gerenciamento Eletrônico de Documentos do
Ministério das Comunicações.
. Tratamento e organização da massa documental contempladas e cadastradas no sistema de GED a ser desenvolvido;
. Documentos ordenados, por código de classificação, sendo esta por assunto e ordem numérica crescente;
. Indexação e digitalização dos documentos, sendo “documento a documento”, observando que os documentos a serem tratados deverão ser registrados na Solução de GED a ser
desenvolvido;
. Acondicionamento dos documentos em caixas-arquivo, a serem fornecidas e etiquetagem das caixas conforme modelo definido pelo Ministério;
. Software de governança de TI, baseado na utilização das melhores práticas e frameworks de TI, garantindo o perfeito alinhamento entre as necessidades do negócio e os serviços
prestados pelo Ministério.

% de execuçãoUnidade de Medida:Ferramenta implementadaProduto:

Especificação do Produto

Adquirir e implantar uma ferramenta computacional de gestão documental por meio da disponibilização de software com utilização de processos em workflow (fluxo de trabalho) que
permita o real controle e gerenciamento eletrônico de documentos (GED), incluindo, ainda a modelagem dos processos e a digitalização do passivo documental existente. Dotar o
Ministério das Comunicações com ferramenta voltada para uma visão estratégica focada em resultado, melhorando a disseminação da informação relacionada aos produtos e
serviços demandados nos diversos níveis organizacionais (horizontal e vertical); definir claramente os objetivos, produtos, prazos, custo, padrões de qualidade, responsabilidades
das partes, além de indicadores de desempenho; garantir a identificação problemas e adoção de ações preventivas e/ou corretivas em tempo hábil.

Descrição
Disponibilização de uma solução integrada de gestão de informações documentais e arquivística, que deverá ser customizada, de maneira a permitir utilizar processos de Workflow,
automatizando o processo de negócio, onde documentos, informações ou tarefas são passadas de um participante para o outro para execução de uma ação, de acordo com um
conjunto de regras e procedimentos para atender às necessidades de gerenciamento das informações contidas no acervo documental do Ministério das Comunicações, tratando de

Finalidade

Unidade Responsável: Secretaria de Serviços de Comunicação EletrônicaUO: 41101 - Ministério das Comunicações
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forma centralizada e uniforme os conjuntos informacionais formados por documentos de arquivo.

O sistema deverá oferecer possibilidades de busca completa, disponibilizando as informações de maneira criteriosa para o usuário, respeitando os critérios de temporalidade e sigilo,
independente da mídia (eletrônica ou papel).

A ferramenta deverá contar, ainda, com um suporte completo às ações de gerenciamento dos documentos, controlando o ciclo vital dos documentos em todas as suas fases desde o
arquivo corrente, passando pelo intermediário, até o permanente.

Para isto, antes será necessário o estudo e a modelagem dos processos, o conhecimento das atividades desempenhadas, bem como sua dinâmica com vistas a possibilitar a
identificação de limitações, problemas e novas necessidades, servindo de base para a enunciação de todo o conjunto de requisitos e regras de negócio dos temas referentes às
áreas meio e fim do Ministério.

Propiciar a estruturação de um processo de gestão de inovações a fim de implementar uma política de evolução técnica e de melhoria da qualidade dos serviços produzidos, e ainda
a digitalização que será responsável pela transformação dos documentos em papel para imagens. A definição de qualidade de imagem, bem como o formato de compressão,
seguirá os padrões definidos pela unidade do Ministério responsável.

O acervo documental do Ministério das Comunicações é composto por documentos em fase corrente, armazenados nas salas de trabalho; documentos acumulados em depósitos
diversos com valor administrativo e/ou cultural que compõem o acervo do órgão de valor intermediário e outros documentos, que dependendo poderão ser descartados.

Os tratamentos técnicos, indicados pelos modernos procedimentos arquivísticos prevêem a adoção de instrumento de gestão para os documentos em fase corrente, eliminando a
acumulação desordenada e possibilitando a otimização do uso dos recursos informacionais. A aplicação de um Plano de Classificação de Documentos, preferencialmente na origem
das informações, auxiliado por um Sistema Eletrônico de Gestão de Documentos, permite o agrupamento lógico das informações de conteúdo informacional semelhante,
possibilitando uma rápida recuperação das informações.

Por fim, implantados os sistemas e com toda a documentação inserida, pretende-se implementar a ferramenta de Governança de TI que proporcionará a criação de uma estrutura de
relacionamentos e processos para dirigir e controlar a organização no atingimento dos seus objetivos, adicionando valor, ao mesmo tempo em que equilibra os riscos em relação ao
retorno da TI e seus processos.

O desenvolvimento do software de Governança de TI acrescenta um conjunto de estruturas e processos que visa garantir que a TI suporte e maximize adequadamente os objetivos
e estratégias de negócio do Ministério das Comunicações, adicionando qualidade aos serviços prestados, balanceando os riscos e obtendo o retorno sobre os investimentos em TI.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

1ª Etapa - Implantação do sistema de GED e Workflow
1. Levantamento e estudo físico do arquivo ser gerenciado eletronicamente;
2. Definição de indexadores;
3. Criação da base de dados;
4. Alimentação de base de dados;
5. Implantação do software de gerenciamento eletrônico de documentos;
6. Criação de rotinas de circulação de documentos em meio físico para adaptação às rotinas de realimentação e manutenção da base de dados
7. Customização da solução para atender aos processos definidos

2ª. Etapa – Digitalização do passivo Documental
1. Levantamento do arquivo em papel a ser digitalizado;
2. Implantação de rotinas iniciais de fluxo de documentos em meio físico;
3. Classificar os documentos produzidos ou recebidos pelas atividades específicas do órgão que deve seguir a mesma metodologia adotada para a definição das classes,
subclasses, grupos, subgrupos etc. da atividade-meio. Deve-se utilizar, para a codificação, o Sistema de Classificação Decimal Dewey. A Resolução n° 14 do CONARQ, de 24 de
outubro de 2001, destina os códigos de 100 a 800 para a representação das classes principais, onde deverão ser agrupados os documentos referentes às atividades específicas.
4. Digitalização dos documentos;
5. Alimentação de base de dados atendendo aos indexadores previamente definidos;
6. Criação de rotinas de circulação de documentos em meio físico para adaptação às rotinas de realimentação e manutenção da base de dados

3ª. Etapa – Implantação da Ferramenta de Governança
1. Desenvolvimento e customização de solução que permita estabelecer as regras, a organização e os processos que nortearão o uso da TI no âmbito do Ministério das
Comunicações.

Localizador (es)
0001 - Nacional

30/11/2016Data Início: R$ 29.960.000,00Data Término:01/01/2011 100Custo Total: Total Físico:

Lei nº 8.666/93.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 24 - Comunicações 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

13ZX - Recuperação, Modernização e Acondicionamento do Acervo Documental do Ministério das Comunicações

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de realizaçãoUnidade de Medida:Acervo bibliográfico restauradoProduto:

Unidade Responsável: Secretaria-ExecutivaUO: 41101 - Ministério das Comunicações
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Arquivo recuperado, restaurado, reordenado, informatizado e acondicionado, de acordo com as normas legais e do Código de Classificação e da Tabela de Temporalidade aprovado
pelo Arquivo Nacional.

Especificação do Produto

Disponibilizar à população o acervo documental histórico do Ministério das Comunicações.

Descrição
1) Elaboração do Código de Classificação e da Tabela de Temporalidade dos documentos relativos às Atividades Finalísticas do Ministério das Comunicações, bem como
adequação dos Códigos de Classificação e da Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo relativos as Atividades-Meio;
2) Classificação, avaliação, higienização, restauração, acondicionamento, armazenamento e organização dos documentos que compõem a massa documental acumulada;
3) Cadastramento e guarda da massa documental acumulada em sistema informatizado de controle de processos e documentos;
4) Cadastramento e acondicionamento do acervo bibliográfico em sistema informatizado de gerenciamento de acervo;
5) Capacitação dos servidores na utilização dos instrumentos de gestão documental (Código de Classificação e Tabelas de Temporalidade das Áreas Meio e Finalísticas).

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de tratamento técnico e arquivístico da massa documental acumulada, contratação de empresa especializada
para fornecimento e instalação de arquivos deslizantes com sistema informatizado de gerenciamento.

Localizador (es)
0053 - No Distrito Federal

31/12/2016Data Início: R$ 10.350.000,00Data Término:01/01/2012 100Custo Total: Total Físico:

Art. 1º da Lei nº 8.159/1991 – Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados;
. Decreto nº 4.073, de 03/01/2002 – Regulamenta a Lei nº 8.159/1991;
. Resolução nº 14, de 24/10/2001 – Aprova a versão revista e ampliada do Código de Classificação de Documentos de Arquivo para a Administração Pública: Atividade-Meio, como
modelo a ser adotado nos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos – SINAR.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 24 - Comunicações 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

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 5
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41101 - Ministério das Comunicações

41903 - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações - FUNTTEL

41231 - Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

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 24 - Comunicações 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
41101 - Ministério das Comunicações

41231 - Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

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 24 - Comunicações 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
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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

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 24 - Comunicações 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
41101 - Ministério das Comunicações

41231 - Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

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 24 - Comunicações 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
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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 24 - Comunicações 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
41101 - Ministério das Comunicações

41231 - Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

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 24 - Comunicações 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.

Localizador (es)
0001 - Nacional

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

Unidade Responsável:UO: 41101 - Ministério das Comunicações
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10 - Orçamento Fiscal 24 - Comunicações 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
41231 - Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

41101 - Ministério das Comunicações

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 24 - Comunicações 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
41231 - Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

41101 - Ministério das Comunicações

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).
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