
Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes da Lei Orçamentária para 2013

Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
0551 - Atuação Legislativa do Senado Federal

Número de Ações 13

10 - Orçamento Fiscal 01 - Legislativa 212 - Cooperação InternacionalSubfunção:Esfera:

00MW - Contribuição ao Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Descrição
Aporte de recursos, mediante transferência corrente, para aplicação em subvenções sociais destinadas a cobrir as despesas de custeio
necessárias para manter contatos pessoais entre os membros brasileiros do Parlamento Latino-Americano e os dos demais Parlamentos, a fim
de incentivar, numa ação comum, a colaboração de todos os países, no sentido de fortalecer e desenvolver as instituições democráticas,
promover a paz e a cooperação entre os povos, bem como promover, harmonizar e canalizar ações com vistas à integração latino-americana, à
atuação como fórum de debates e de troca de experiências sobre a atividade parlamentar, à divulgação da legislação e à realização de estudos
de compatibilidade dos países membros.

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

A ação é implementada por intermédio do Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano - GBPARLAM, o qual é responsável pela
programação, execução e prestação de contas.
Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto Legislativo CN nº 6, de 21/3/88; Decreto nº 97.212, de 12/12/88; Resolução CD nº 29, de 12/2004; Instrução Normativa nº 01/97-STN;
convênio firmado com a entidade.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 28 - Encargos Especiais 212 - Cooperação InternacionalSubfunção:Esfera:

00MX - Contribuição ao Grupo Brasileiro da União Interparlamentar

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Descrição
Aporte de recursos, mediante transferência corrente, para aplicação em subvenções sociais destinadas a cobrir as despesas de custeio
necessárias para manter contatos pessoais entre os membros brasileiros da União Interparlamentar e os dos demais Parlamentos, a fim de
incentivar, numa ação comum, a colaboração de todos os países, no sentido de fortalecer e desenvolver as instituições democráticas, assim
como de promover a paz e a cooperação entre os povos.

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

A ação é implementada por intermédio do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar, o qual é responsável pela programação, execução e
prestação de contas.
Localizador (es)
0001 - Nacional

Resolução CD nº 28, de 23/6/55; Resolução SF nº 9, de 7/6/55; e Resolução CD nº 29, de 12/2004; convênio firmado com a entidade.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 28 - Encargos Especiais 212 - Cooperação InternacionalSubfunção:Esfera:

00MY - Contribuição ao Grupo Brasileiro da Associação Interparlamentar de Turismo

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Descrição
Aporte de recursos, mediante transferência corrente, para aplicação em subvenções sociais destinadas a cobrir as despesas de custeio
necessárias para manter contatos pessoais entre os membros brasileiros da Associação Interparlamentar de Turismo e os dos demais
Parlamentos, a fim de fortalecer e desenvolver as instituições democráticas, bem como promover a paz, a integração e a cooperação entre os
povos.
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Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

A ação é implementada por intermédio do Grupo Brasileiro da Associação Interparlamentar de Turismo, o qual é responsável pela programação,
execução e prestação de contas.
Localizador (es)
0001 - Nacional

Resolução do Senado Federal nº 26, de 1956. Convênio celebrado com o Grupo Brasileiro da Associação Interparlamentar de Turismo.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 01 - Legislativa 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

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.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
02101 - Senado Federal

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

Esta é uma ação padronizada. Foram apresentados apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Os demais atributos do Cadastro estão disponíveis para
consulta no módulo de Acesso Público do SIOP.

10 - Orçamento Fiscal 01 - Legislativa 126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção:Esfera:

1I29 - Interlegis II - Implementação do Legislativo Eletrônico (e-legislativo)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

02101 - Senado FederalUO: Unidade Responsável: Senado Federal

Projeto implementado Unidade de Medida: percentual de execuçãoProduto:

Descrição
Apoio ao processo de modernização do legislativo brasileiro por meio da implementação de projetos no âmbito do Programa Interlegis - Rumo ao
e-legislativo, os quais serão aprovados e monitorados pelo Escritório de Projetos do Interlegis, e cujo objetivo é fomentar a modernização das
casas legislativas estaduais e municipais.
As Câmaras Municipais e Assembléias Estaduais deverão solicitar apoio do Escritório de Projetos do Interlegis, para a confecção do projeto e
elaboração do instrumento de cooperação específico que estabelecerá as responsabilidades. Os órgãos do Legislativo Federal, para o
desenvolvimento de ações específicas dentro de suas especialidades, deverão apresentar projetos com detalhamento de prazos, metas, e serão
qualificados como co-responsáveis pela execução dessas ações, que serão monitoradas pelo Escritório de Projetos do Interlegis ou pela área
específica que detenha a competência sobre a execução da ação.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Consolidação da rede nacional de integração implantada, fomento a modernização das casas legislativas estaduais e municipaisque deverão
solicitar apoio do Escritório de Projetos do Interlegis para a confecção do projeto e elaboração do instrumento de cooperação específico que
estabelecerá as responsabilidades.
Localizador (es)
0001 - Nacional
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Ato da Comissão Diretora nº 08, de 2005, que passou a Secretaria Especial do Interlegis da estrutura do Prodasen para a do Órgão Central de
Cooredenação e Execução (Senado Federal); Ato da Comissão Diretora nº 17, de 2006, que definiu a estrutura da Secretaria Especial do
Interlegis - SINTER e instituiu suas competências; art. 52, inciso XIII, da Constituição Federal, e Regimento Interno do Senado Federal.

Base Legal da Ação

20 - Orçamento da Seguridade Social 01 - Legislativa 301 - Atenção BásicaSubfunção:Esfera:

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

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

Pessoa beneficiada Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Concessão, em caráter suplementar, do benefício de assistência médico-hospitalar e odontológica aos servidores, militares 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.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
02101 - Senado Federal

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

Esta é uma ação padronizada. Foram apresentados apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Os demais atributos do Cadastro estão disponíveis para
consulta no módulo de Acesso Público do SIOP.

10 - Orçamento Fiscal 01 - Legislativa 365 - Educação InfantilSubfunção:Esfera:

2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

Criança atendida Unidade de Medida: unidadeProduto:

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.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
02101 - Senado Federal

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

Esta é uma ação padronizada. Foram apresentados apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Os demais atributos do Cadastro estão disponíveis para
consulta no módulo de Acesso Público do SIOP.

10 - Orçamento Fiscal 01 - Legislativa 331 - Proteção e Benefícios ao TrabalhadorSubfunção:Esfera:

2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

Pessoa beneficiada Unidade de Medida: unidadeProduto:

Situação em: 03/06/2013 Página 3 de 6



Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes da Lei Orçamentária para 2013

Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão

Descrição
Pagamento pela União de auxilio-transporte em pecúnia, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas
com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos servidores, militares 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.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
02101 - Senado Federal

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

Esta é uma ação padronizada. Foram apresentados apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Os demais atributos do Cadastro estão disponíveis para
consulta no módulo de Acesso Público do SIOP.

10 - Orçamento Fiscal 01 - Legislativa 306 - Alimentação e NutriçãoSubfunção:Esfera:

2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

Pessoa beneficiada Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Concessão em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia do auxílio-alimentação aos servidores, militares 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,
benefício que será 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.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
02101 - Senado Federal

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

Esta é uma ação padronizada. Foram apresentados apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Os demais atributos do Cadastro estão disponíveis para
consulta no módulo de Acesso Público do SIOP.

10 - Orçamento Fiscal 01 - Legislativa 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

20TP - Pagamento de Pessoal Ativo da União

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

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

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
02101 - Senado Federal

Lei nº 8.112, de 11/12/1990 e CLT
Base Legal da Ação
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Esta é uma ação padronizada. Foram apresentados apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Os demais atributos do Cadastro estão disponíveis para
consulta no módulo de Acesso Público do SIOP.

10 - Orçamento Fiscal 01 - Legislativa 131 - Comunicação SocialSubfunção:Esfera:

2549 - Comunicação e Divulgação Institucional

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Multissetorial Tipo: Atividade

Matéria veiculada Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Realização de campanhas de publicidade institucional e divulgação por meio da mídia em geral.
Informar a sociedade sobre as atividades desenvolvidas pelo Órgão.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
02101 - Senado Federal

Lei nº 8.977, de 06 de janeiro de 1995, publicada no D.O.U. em 09 de janeiro de 1995.
Ato da Comissão Diretora do Senado Federal nº 12, de 16/06/2011.

Base Legal da Ação

Esta é uma ação padronizada. Foram apresentados apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Os demais atributos do Cadastro estão disponíveis para
consulta no módulo de Acesso Público do SIOP.

10 - Orçamento Fiscal 01 - Legislativa 031 - Ação LegislativaSubfunção:Esfera:

4061 - Processo Legislativo, Fiscalização e Representação Política

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Multissetorial Tipo: Atividade

Sessão realizada Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Desempenho, por parlamentares, das atividades necessárias ao cumprimento das prerrogativas do órgão, tais como: atividades parlamentares,
assessoramento legislativo e administrativo, assessoramento técnico em geral, gerenciamento e coordenação geral, serviços contábeis,
orçamentário-financeiro e controle interno.
Desenvolver o processo legislativo, de que trata o art. 59 da Constituição Federal, de forma a produzir e apresentar à sociedade uma legislação
que tenha em seu contexto cada vez maior representatividade dos anseios da população, proporcionando, assim, os meios indispensáveis à
promoção da justiça social e ao funcionamento pleno da democracia. Exercer, mediante controle externo, a fiscalização prevista no art. 70 da
Carta Magna. Dar cumprimento às demais disposições constitucionais, bem como prover o Órgão dos recursos necessários à sua manutenção e
funcionamento.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
02101 - Senado Federal

Arts. 52 e 59 da Constituição Federal.
Base Legal da Ação

Esta é uma ação padronizada. Foram apresentados apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Os demais atributos do Cadastro estão disponíveis para
consulta no módulo de Acesso Público do SIOP.

10 - Orçamento Fiscal 01 - Legislativa 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

7122 - Construção do Anexo III

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

02101 - Senado FederalUO: Unidade Responsável: Senado Federal

Anexo construído Unidade de Medida: percentual de execução físicaProduto:
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Descrição
Construção de edifício, com 12 pavimentos superiores e 3 pavimentos de subsolo para garagem com 900 vagas e  Auditório interligado, para
600 pessoas totalizando 83.256 metros quadrados, visando abrigar unidades administrativas do Senado Federal, bem como dotar o órgão de
espaço adequado para realização de eventos.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

O prédio será construído em quatro anos, obedecendo as seguintes etapas em 2013/2016: contratação de  projetos de estrutura e de
instalações técnicas; execução das escavações e fundações;  execução da estrutura física; execução das obras de alvenarias e instalações
técnicas;  pavimentação, pintura  e esquadria.
Localizador (es)
5664 - Em Brasília - DF

Decisão administrativa do Senado Federal.
Base Legal da Ação
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