
Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
2124 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Meio Ambiente

Número de Ações 67

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 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
44101 - Ministério do Meio Ambiente

44102 - Serviço Florestal Brasileiro - SFB

44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

44205 - Agência Nacional de Águas - ANA

44207 - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

44206 - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ

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 18 - Gestão Ambiental 126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção:Esfera:

10FL - Ampliação e Modernização da Estrutura de Informática do Ministério do Meio Ambiente

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Estrutura de informática do MMA aparelhada com servidores de rede e estações de trabalho adequadas, com estrutura de rede adequada, com atualização tecnológica permanente
e manutenção adequada, e dotada de capacidade de desenvolvimento e manutenção.

% de execução físicaUnidade de Medida:Estrutura modernizadaProduto:

Especificação do Produto

Ampliar a infraestrutura de hardware e software do Ministério do Meio Ambiente, mantendo-a atualizada e alinhada com os avanços tecnológicos, de maneira que o Sistema
Nacional de Informação sobre Meio Ambiente possa consolidar-se definitivamente, mantendo-se em permanente progresso.

Descrição
Aquisição de servidores de porte compatível com os requisitos dos servidores de bancos de dados, servidores de mapas e provedores de serviços relacionados à rede do MMA;
expansão do "Storage" da Rede do MMA de forma que este possa suportar a demanda por espaço derivada das informações textuais e imagens; aquisição de sistema de "backup"
automático para garantir a segurança das informações armazenadas no MMA; manutenção da conexão do MMA com a INFOVIA BRASÍLIA com ampliação dos serviços sempre que
necessário e manutenção da conexão do edifício Sede do MMA com os locais do Ministério não atendidos pela INFOVIA; atualização permanente da velocidade de conexão com a
Internet, de maneira a prover o MMA de interface para serviços em linha compatíveis com a demanda existente e futura; atualização tecnológica permanente das estações de
trabalho da Rede do MMA por meio de aquisição de novos microcomputadores tipo "desktop" e notebooks; atualização do parque de impressoras do MMA; aquisição de
estabilizadores e nobreaks para ampliação da capacidade de carga da Rede do MMA; manutenção e expansão das redes de cabeamento estruturado e elétrica estabilizada;
manutenção e atualização dos ativos de rede do MMA; aquisição de serviços de informática (software e consultoria de desenvolvimento e manutenção de sistemas informatizados,
gestão de rede e atendimento ao usuário); atualização dos serviços de comunicação de dados e voz, com implantação de videoconferência e telefonia VOIP; manutenção de rede
de comunicação para técnicos do MMA que atendem aos usuários; implantação de serviços de conexão sem fio e migração da rede para velocidade de Gbps.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Aquisição de servidores biprocessados e quadriprocessados; expansão da capacidade de armazenamento da rede para um mínimo de 20 Terabytes; aquisição de robô de backup
para completar a SAN (Storage Area Network) do MMA; manutenção dos contratos de conexão à INFOVIA Brasília e dos contratos de conexão dos edifícios do MMA não atendidos
pela INFOVIA; aumento da velocidade de conexão à Internet até um mínimo de 45 Mbps; substituição inicial de 400 microcomputadores da rede do MMA e substituição anual de
20% do parque instalado para atualização tecnológica permanente; aumento do número de aquisições de notebooks de forma a que, até 2011, 30% das estações de trabalho sejam
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móveis; aquisição de nobreak modular e estabilizadores capazes de suportar expansões de carga elétrica da Rede; reforma do CPD do MMA de maneira a readequar seu leiaute e
sua capacidade; manutenção permanente da rede de cabeamento lógico estruturado e elétrica estabilizada de maneira a adequá-las a mudanças de leiaute e aumento do número
de usuários; aquisição de ativos de rede de maior capacidade e velocidade de forma a aumentar o desempenho da rede do MMA; contratação de serviços técnicos (consultoria) para
desenvolvimento e manutenção dos sistemas de TI do MMA; contratação de serviços (consultoria) para manutenção e gestão da Rede do MMA; contratação de serviços
(consultoria) para atendimento aos usuários da Rede do MMA; contratação de consultoria para prospecção tecnológica e solução de problemas; aquisição e/ou instalação de
softwares para aprimoramento do ambiente de trabalho disponível aos usuários do MMA e para a melhoria da capacidade de oferta de serviços à sociedade por parte do Ministério
do Meio Ambiente; modernização dos serviços de comunicação de dados e voz, para tráfego de imagens e implantação de vídeo conferência; consolidação dos sistemas
georreferenciados do MMA; consolidação da implantação de Arquitetura Orientada a Serviços (SOA) no âmbito do MMA e do SISNAMA, com ênfase em sistemas interoperáveis no
âmbito do SINIMA; implantação de BPM e BPEL para orquestração de "web services" e estabelecimento de integração entre fluxos de processos da área ambiental e do SISNAMA;
implantação de ambiente de Data Warehouse no MMA; integração dos Sistemas de Gestão Administrativa e Gestão Estratégica.

Localizador (es)
0053 - No Distrito Federal

01/12/2012Data Início: R$ 32.990.664,00Data Término:01/01/2008 100Custo Total: Total Físico:

Lei nº. 6.938/81.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

12DS - Construção de Prédio Anexo ao Bloco M da Agência Nacional de Águas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Construção de prédio anexo ao bloco M da Agência Nacional de Águas.

% de execução físicaUnidade de Medida:Prédio construídoProduto:

Especificação do Produto

Ampliar a área predial da Agência Nacional de Águas para instalação de corpo de servidores aprovado em  concurso público e remanejamento de parte do quadro de pessoal ativo
da Agência, hoje instalado em prédios de outros órgãos, assegurando condições adequadas para a integração entre os servidores e o desenvolvimento organizacional,
proporcionando boas condições de trabalho para propiciar agilidade e qualidade aos processos desenvolvidos.

Descrição
Construção de prédio administrativo, anexo ao Bloco M, onde está instalada a administração central da Agência Nacional de Águas. O novo prédio será construído em terreno de
propriedade do Ministério da Ciência e Tecnologia, no Setor Policial Sul, em Brasília - DF. Com área total de 4.760 m², dispostos em dois pavimentos, a construção visa à ampliação
e adequação das instalações da ANA, para abrigar seu corpo de servidores e a implantação de dispositivos e equipamentos de segurança para toda a organização.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Por meio de contratação de empresa especializada.

Localizador (es)
0053 - No Distrito Federal

30/06/2015Data Início: R$ 14.777.346,00Data Término:01/07/2012 100Custo Total: Total Físico:

Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Superintendência de Administração, Finanças e Gestão de PessoasUO: 44205 - Agência Nacional de Águas - ANA

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

14IH - Realização da IV Conferência Nacional do Meio Ambiente

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

unidadeUnidade de Medida:Conferência realizadaProduto:

Especificação do Produto

Finalidade

Unidade Responsável: Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania AmbientalUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente

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



Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Realizar a IV Conferência Nacional de Meio Ambiente que tem por objetivo principal debater, de forma democrática com a sociedade, propostas e diretrizes orientadoras da Política
Nacional de Meio Ambiente, além de promover a criação de mecanismos possíveis para viabilização e implementação das mesmas.

Descrição
Organização e realização da Conferência Nacional; elaboração, formatação e divulgação do material da conferência; produção e edição de publicações para divulgação e
disseminação de informações e resultados da conferência; apoiar a realização e a formação de comissões organizadoras e das conferências estaduais do meio ambiente,
envolvendo os segmentos governamentais e da sociedade, públicos e privados.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Definição da proposta de conferência (formato); Definição orçamentária; Definição temática; Definição dos critérios de participação; Encaminhamentos de Preparação da
Conferência Nacional; Publicação dos resultados finais; Avaliação dos processos; como também custos de infra-estrutura e logística para o evento.

Localizador (es)
0001 - Nacional

01/01/2012 Total Físico:Data Início: Data Término: 1R$ 5.000.000,0031/12/2012 Custo Total:

Decreto de 5 de junho de 2003
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 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

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
44101 - Ministério do Meio Ambiente

44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

44205 - Agência Nacional de Águas - ANA

44207 - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

44102 - Serviço Florestal Brasileiro - SFB

44901 - Fundo Nacional de Meio Ambiente - FNMA
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44902 - Fundo Nacional sobre Mudança do Clima

44206 - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ

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 18 - Gestão Ambiental 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

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
44102 - Serviço Florestal Brasileiro - SFB

44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

44205 - Agência Nacional de Águas - ANA

44206 - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ

44207 - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

44101 - Ministério do Meio Ambiente

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 18 - Gestão Ambiental 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
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Localizador (es)
0001 - Nacional

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
44102 - Serviço Florestal Brasileiro - SFB

44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

44205 - Agência Nacional de Águas - ANA

44206 - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ

44207 - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

44101 - Ministério do Meio Ambiente

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 18 - Gestão Ambiental 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

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
44101 - Ministério do Meio Ambiente

44205 - Agência Nacional de Águas - ANA

44206 - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ

44207 - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

44102 - Serviço Florestal Brasileiro - SFB

44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

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 18 - Gestão Ambiental 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:
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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

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
44101 - Ministério do Meio Ambiente

44102 - Serviço Florestal Brasileiro - SFB

44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

44205 - Agência Nacional de Águas - ANA

44206 - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ

44207 - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

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 18 - Gestão Ambiental 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

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
44101 - Ministério do Meio Ambiente

44102 - Serviço Florestal Brasileiro - SFB

44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

44205 - Agência Nacional de Águas - ANA

44206 - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ

44207 - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
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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 18 - Gestão Ambiental 541 - Preservação e Conservação AmbientalSubfunção:Esfera:

20MH - Implementação da A3P nos Órgãos Públicos Federais

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Agenda implementadaProduto:

Consolidar a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) como marco referencial de responsabilidade socioambiental da gestão socioambiental sustentável das atividades
administrativas e operacionais do Governo Federal em seus diversos órgãos.

Descrição
Adoção das metodologias constantes no Manual da A3P; promoção da reflexão sobre os problemas socioambientais no âmbito da instituição;
estímulo à adoção de atitudes e procedimentos que levem ao uso racional dos recursos naturais e dos bens públicos; realização da gestão integrada de resíduos pós-consumo;
melhora da qualidade do ambiente do trabalho; estímulo a reflexões e mudanças de atitude das pessoas envolvidas nas atividades administrativas e operacionais dos órgaos
públicos.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

0053 - No Distrito Federal

0101 - No Município do Rio de Janeiro - RJ

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
44101 - Ministério do Meio Ambiente

44205 - Agência Nacional de Águas - ANA

44206 - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ

Art. 37 e 225 da Constituição Federal; Art. 2º, Inciso X da Lei 6938/81, Decreto Federal nº 2783/98, Decreto Federal nº 5940/2006;  Lei Nº 12.305, de agosto de 2010; Lei Nº
8666/93; Lei 12.349 de 15 de dezembro de 2010.

Base Legal da Ação

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

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 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

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

Unidade Responsável:UO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente
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Lei nº 8.112, de 11/12/1990 e CLT
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 541 - Preservação e Conservação AmbientalSubfunção:Esfera:

2B34 - Formulação de Políticas de Meio Ambiente

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Política implementadaProduto:

Especificação do Produto

Elaborar e implementar políticas públicas de meio ambiente e suas normas complementares, baseadas em subsídios, estudos e promoção de debates bem como apoiar a
coordenação do processo  de captação  dos recursos e acompanhamento dos programas e projetos de cooperação técnica com financiamentos, de empréstimos e doações de
organismos  internacionais e estrangeiros, e a implementação do Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente, de modo a possibilitar ao MMA uma efetiva coordenação
e supervisão de programas e projetos.

Descrição
As atividades compreendem: a) Estabelecimento de instrumentos e diretrizes para a prevenção da geração, reaproveitamento, tratamento e disposição de resíduos e aproveitamento
energético; b) Estabelecimento de instrumentos para redução de emissões de gases do efeito estufa, assim como para o incentivo à produção e consumo de bens e serviços
ambientais; c) Identificação de projetos que possam ser financiados pelo disposto no Protocolo de Kyoto/MDL e avaliação de sua sustentabilidade, conforme estabelecido no referido
Protocolo; d) Articulação com os órgãos integrantes do SISNAMA para adesão ao conceito de interoperabilidade entre os diversos sistemas de informação existentes e para o
estabelecimento de consensos sobre padrões e ontologias para unidades de informação componentes do SINIMA; e) Coordenação das atividades de disponibilização do SINIMA em
interface WEB; f) Coordenação das atividades de implantação do Sistema de Informações Gerenciais do Meio Ambiente - SIGMA nos órgãos executores dos programas e
capacitação do pessoal desses órgãos; g) Promoção do acompanhamento e avaliação dos programas e projetos de cooperação técnica através das informações contidas no SIGMA
com elaboração de relatórios de desempenho dos Projetos/Programas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Se dá de forma direta pelo próprio Órgão a partir de Consultas à sociedade civil.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº. 6.938/1981; Decreto nº. 99.274/1990; Decreto nº. 3.942/2001 e Decreto nº. 5.776/2006.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Gestão EstratégicaUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 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

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 8
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Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
44205 - Agência Nacional de Águas - ANA

44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

44207 - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

44101 - Ministério do Meio Ambiente

44206 - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ

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 18 - Gestão Ambiental 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
44101 - Ministério do Meio Ambiente

44102 - Serviço Florestal Brasileiro - SFB

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 18 - Gestão Ambiental 542 - Controle AmbientalSubfunção:Esfera:

6917 - Informações, Estatísticas e Indicadores Ambientais e de Desenvolvimento Sustentável

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Informações, estatísticas e indicadores ambientais e de desenvolvimento sustentável gerados,  articulados, adotados e disponibilizados para consulta em publicações e na rede
mundial de computadores, com possibilidade de
cruzamento e compartilhamento de informações contidas em sistemas informatizados que subsidiem a tomada de decisão.

unidadeUnidade de Medida:Indicador desenvolvidoProduto:

Especificação do Produto

Elaborar e apoiar a implementação de métodos de coleta de dados e  sistematização e disseminação de informações e estatísticas ambientais existentes e a serem geradas,  e
construir indicadores que relacionem a sustentabilidade ambiental às atividades sociais e econômicas para subsidiar a construção de um Sistema Integrado de Contas Econômico-
Ambientais.

Descrição
Realização de pesquisas e inclusão de variáveis ambientais no sistema estatístico nacional; geração, sistematização e disseminação de informações para a sociedade e para a
gestão pública; produção e incorporação de novos dados para retratar a relação entre a gestão dos recursos naturais e o desenvolvimento socioeconômico; atuação de forma
articulada com as entidades do Sisnama e com os institutos oficiais de pesquisa e estatística.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Departamento de Gestão EstratégicaUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 9
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Celebração de Acordos de Cooperação Técnica e Convênios com instituições que produzem indicadores e estatísticas ambientais e de desenvolvimento sustentável; contratação de
consultoria técnica especializada em estatísticas e indicadores ambientais e de desenvolvimento sustentável;  realização de eventos técnicos e de capacitação voltados à  gestão da
informação, geração e padronização de indicadores ambientais e de desenvolvimento sustentável, e de processos para elaboração de séries estatísticas; publicação de documentos
relacionados à definição, produção e sistematização de   estatísticas,  indicadores e informações  ambientais; implementação de ações relacionadas à interoperabilidade entre
sistemas de informação integrantes do Sinima.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº. 6.938/81; Lei 10.650/2003
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

7S44 - Construção de Edifício Sede do Ibama - Palmas - TO

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

% de execução físicaUnidade de Medida:Edifício construídoProduto:

Especificação do Produto

Descrição

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Localizador (es)
0017 - No Estado do Tocantins

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

Base Legal da Ação

Unidade Responsável:UO: 44201 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

10 - Orçamento Fiscal 18 - Gestão Ambiental 541 - Preservação e Conservação AmbientalSubfunção:Esfera:

8943 - Apoio à Realização das Conferências Estaduais e Municipais de Meio Ambiente

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Conferências estaduais e municipais de meio ambiente apoiadas.

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Apoiar a Realização de  Conferências  Municipais e Estaduais de Meio Ambiente,  para discutir propostas e diretrizes para a Política Nacional de Meio Ambiente, com vista à
preparação da Conferência Naciobnal de Meio Ambiente auxiliando, para tanto, na criação de todos os mecanismos possíveis para viabilização e implementação das mesmas.

Descrição
Formação de Comissões Organizadoras das Conferências Municipais e Estaduais, envolvendo segmentos da sociedade, públicos e privados; apoio a realização das plenárias das
Conferências nos Estados e Municípios.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Definição mediante proposta de estrutura organizacional e regimento interno de acordo com o que estabelece o Decreto de 5 de junho de 2003. Na proposta de estrutura
organizacional das Conferências, serão estabelecidos os objetivos , a temática, os períodos de realização, critérios de participação, organização, funcionamento, recursos
financeiros e outros aspectos gerais para a efetivação do evento Nacional; Publicação dos resultados finais; Avaliação dos processos.

Localizador (es)

Unidade Responsável: Departamento de Cidadania e Responsabilidade SocioambientalUO: 44101 - Ministério do Meio Ambiente
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0001 - Nacional

Base Legal: Lei nº 6.938/1981; Decreto nº 99.274/1990 e Decreto de 5 de junho de 2003.
Base Legal da Ação
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