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

Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
2055 - Desenvolvimento Produtivo

Número de Ações 28

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

0118 - Financiamentos à Marinha Mercante e a Indústria de Construção e Reparação Naval

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

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

Embarcação construída Unidade de Medida: unidadeItem de mensuração:

Descrição
Apoio financeiro reembolsável, mediante concessão de empréstimos às empresas de navegação nacionais, que operam na navegação de
cabotagem e apoio marítimo, para a construção e/ou o reparo de embarcações; aos estaleiros nacionais para a construção de embarcações
destinadas à exportação, até 80% do seu valor, para modernização do parque industrial; e às empresas nacionais, objetivando a construção no
Brasil de diques flutuantes, dragas, cábreas, plataformas flutuantes e navios hidrográficos. Esses financiamentos permitirão o aumento da
participação da bandeira brasileira nas navegações de longo curso e apoio marítimo, o aumento da participação da navegação de cabotagem e
interior no transporte de carga geral e agrogranéis na matriz de transportes brasileira, substituição das embarcações de casco singelo por
embarcações de casco duplo e as de casco de madeira por casco de aço na navegação interior fluvial, e redução da idade média da frota de
rebocadores portuários e das embarcações. Possibilitarão, ainda, o aumento da capacidade e qualidade de produção dos estaleiros, reduzindo o
custo final do produto, com vistas a atingir o mercado externo, gerando emprego e renda, e o desenvolvimento tecnológico da indústria naval.

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

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

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 10.893, de 13 de julho de 2004.
Base Legal da Ação

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

13DT - Construção da Nova Unidade Administrativa da Fiocruz

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

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

Obra construída Unidade de Medida: percentual de execução físicaProduto:

Descrição
Construção da nova unidade administrativa no campus Fiocruz, de forma a adequar a estrutura administrativa da Fiocruz às novas demandas na
área de P&D em saúde, ensino, educação e informação.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Elaborar o projeto básico e executivo , licitar a obra, construir e equipar a planta.

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

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

Situação em: 29/05/2013 Página 1 de 15



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

Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão

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

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

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

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

Obra concluída Unidade de Medida: percentual de execução físicaProduto:

Descrição
Implantação do Polo de Biotecnologia da Fiocruz em Fortaleza - CE, visando contribuir para o desenvolvimento econômico e geração de
conhecimentos e tecnologias na área de saúde no Estado, visando reduzir as desigualdades regionais.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Elaborar os projetos básico e executivo, licitar a obra, construir, equipar a planta  e validar as instalações.

Localizador (es)
0023 - No Estado do Ceará

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

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

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

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

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

Obra concluída Unidade de Medida: percentual de execução físicaProduto:

Descrição
Implantação do Pólo de P&DT da Fiocruz em Belo Horizonte MG, com o objetivo de integrar a Fiocruz ao complexo econômico-industrial da
saúde e de ciência, tecnologia e inovação de Minas Gerais e especialmente da região metropolitana de Belo Horizonte, aproximando ainda mais
as empresas, instituições acadêmicas e sociedade para o cumprimento da sua missão institucional.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

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

Localizador (es)
0031 - No Estado de Minas Gerais

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

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

13DW - Construção do Centro de Processamento Final de Imunobiológicos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

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

Obra concluída Unidade de Medida: percentual de execução físicaProduto:

Descrição
A ação refere-se à ampliação e à adequação das instalações físicas do centro de processamento final em imunobiológicos (CPFI) de
Biomanguinhos à legislação vigente, especificamente às RDC’s 134 e 210 da ANVISA, publicadas em 1999. Além disto, o aumento da demanda
do MS por imunobiológicos torna necessária a ampliação do CPFI visando aumentar sua capacidade produtiva.
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Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Elaborar os Projetos básico e Executivo; licitar a obra, construir e equipar a planta planejada e validar as instalações.

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

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

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

14UO - Implantação de Centros de Desenvolvimento Tecnológico e de Produção de Insumos para o SUS

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

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

Obra concluída Unidade de Medida: percentual de execução físicaProduto:

Descrição
Implantação de Centros de Pesquisa da Fiocruz, de forma a contribuir para a geração de conhecimento e desenvolvimento tecnológico na área
de saúde, visando reduzir as desigualdades regionais.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

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

Localizador (es)
0001 - Nacional

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

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

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

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

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

Produto desenvolvido Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
A ação refere-se à instalação e à utilização de plataformas tecnológicas e tem como finalidade dotar o país de capacidade para o
desenvolvimento de novas tecnologias, bens e insumos de saúde, onde se estabelecerão as parcerias necessárias ao aprimoramento e à
execução de programas nacionais, de forma a reduzir a dependência tecnológica externa e promover a efetiva participação da instituição no
desenvolvimento de tecnologias de impacto para o SUS.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

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

Localizador (es)
0001 - Nacional

LOA; LDO; Lei de Aprovação do PPA 2012-2015; Lei 8080/90; Lei 8142/90; Lei de Inovação.
Base Legal da Ação
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20 - Orçamento da Seguridade Social 10 - Saúde 572 - Desenvolvimento Tecnológico e EngenhariaSubfunção:Esfera:

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

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

36901 - Fundo Nacional de SaúdeUO: Unidade Responsável: Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos

Projeto apoiado Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Desenvolvimento do componente tecnológico do complexo produtivo-industrial da saúde com a adoção de medidas voltadas para a
modernização do parque  produtivo brasileiro de produtos e serviços estratégicos para o SUS, com uma visão integrada de desenvolvimento
econômico e social que objetiva promover a redução da vulnerabilidade do Sistema Único de Saúde (SUS) e as desigualdades regionais,
contando com parceria das agências de fomento, tais como BNDES, ABDI, FINEP, entre outras.
A estratégia prioritária para o desenvolvimento do complexo produtivo-industrial da saúde consubstancia-se em uma visão integrada de
desenvolvimento econômico e social, sendo configurado como um conjunto de atividades econômicas, públicas e privadas, que requer a
formulação de políticas específicas para que o Estado possa cumprir seu dever de promover a redução do risco de doenças e de outros agravos
e assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Nessa perspectiva, as atividades a serem desenvolvidas no âmbito
dessa Ação visam a modernização da base produtiva, aliando as dimensões econômica e social e fortalecendo o papel do estado no
enfrentamento das iniquidades no acesso da população a bens e serviços em saúde.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Apoio financeiro a projetos, mediante a celebração de Convênios e Termos de Cooperação.

Localizador (es)
0001 - Nacional

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

Base Legal da Ação

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

20QR - Fomento a Projetos de Qualificação Profissional Setorial

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

28101 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e ComércioUO: Unidade Responsável: Secretaria de Inovação

Projeto apoiado Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Mapeamento de necessidades de qualificação de setores e cadeias produtivas, identificação de ofertas de cursos existentes, desenvolvimento
de material de capacitação (presencial e on-line), contratação de professores, infraestrutura para realização dos cursos, sistemas de informação
para integrar oferta e demanda por profissionais qualificados.O Projeto será realizado em 3 fases, conforme descrito no item de implementação.
Nas duas primeiras fases, a execução se dará de forma indireta, pois contará com a realização de convênios e contratos com entidades de
classes e empresas especializadas de cada setor respectivo. Já na terceira fase, a própria Secretaria promoverá uma articulação entre o setor
industrial e empresarial e os envolvidos com os programas de capacitação já terminados. Essa articulação terá como objetivo principal criar
ferramentas de inserção dos profissionais capacitados no mercado de trabalho.
Incentivar o aumento da qualificação profissional para atender às necessidades específicas de setores e cadeias produtivas.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A implementação se dará em 3 (três) fases:
a) Identificação da demanda: faz-se necessário realizar um mapeamento da real demanda de mão-de-obra dos setores e das cadeias
produtivas. Isso será de suma importância para o planejamento dos programas de capacitação com focos específicos. Esses focos serão
mapeados com a identificação das áreas com necessidades específicas dentro dos setores que possuem maior déficit de profissionais. Nesta
identificação da demanda, é necessário, também, conhecer o nível de exigência das empresas do mercado quanto ao nível de conhecimento do
profissional. No Brasil o déficit acontece em vários níveis: no ensino médio, na graduação e nos cursos de maior especialização, como os de
Pós-graduação. Desta forma, é necessário atuar nestes três níveis de conhecimento. A identificação da demanda será realizada com a
contratação de entidades que sejam especializadas em pesquisas de mercado e cadeias produtivas. Nesta fase, as entidades contratadas
contarão com o apoio de entidades de classes do respectivo setor, tendo em vista a relação bastante estreita que estas têm com o segmento
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empresarial e industrial.
b) Articulações de parcerias e execução das atividades: para isto, faz-se necessário realizar um mapeamento da oferta de cursos de qualificação
já existentes para os setores identificados. Com essa informação, torna-se possível articular as possíveis parcerias para execução das
atividades propostas. Estas parcerias poderão proporcionar um complemento de esforços, pois será possível utilizar estruturas já existentes com
foco em qualificação e treinamento. Tendo mapeadas as ofertas e demandas dos setores e das cadeias produtivas, serão realizadas as
parcerias, por meio de acordos e convênios, para execução dessas atividades. Estas parcerias poderão ser realizadas em nível federal, com a
utilização da expansão das redes federais de educação profissional e tecnológica, assim como com a realização de parcerias com entidades de
classe.
c) Colocação dos profissionais no mercado: para esta ação, serão criados instrumentos para a inserção, nos mercados identificados e atacados
pelo programa, dos profissionais capacitados. Nesta fase, o MDIC fará um trabalho de articulação e aproximação entre as empresas do
respectivo setor e as entidades envolvidas com os programas de capacitação já terminados. Essa articulação será realizada principalmente no
sentido de divulgação dos resultados dos programas de capacitação para as empresas do respectivo setor. Desta forma, as empresas terão
conhecimento da nova demanda de profissionais capacitados e disponíveis no mercado. Existe a possibilidade também de empresas
participarem do projeto como “patrocinadoras” dos capacitandos, custeando parte das despesas e desenvolvendo uma futura relação
profissional com o novo profissional capacitado de acordo com suas necessidades.  Os mapeamentos realizados para a implantação do Projeto
servirão de base para a detecção dos setores que mais sofrem como o déficit de profissionais capacitados no mercado, assim como as regiões
que também são as mais afetadas. Diante disso, conhecer-se-ão as regiões exatas que mais necessitam de Programas de Capacitação e
Qualificação de profissionais em determinados setores específicos.
Localizador (es)
7000 - Treinamento e Capacitação de Mão de Obra - Nacional

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

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

20T4 - Sistema Militar de Catalogação

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

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

Sistema mantido Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Compilação e catalogação de dados e informações sobre itens de interesse militar, considerando os conceitos da Agência de Catalogação da
OTAN, promovendo a centralização da catalogação militar no Brasil pela estruturação e manutenção de um banco de dados especializado de
produtos. A ação contempla a montagem do banco de dados de itens de interesse da defesa (produtos e empresas) e atende aos princípios da
Agência de Catalogação da Organização do Atlântico Norte, relativamente à divulgação dos procedimento de catalogação do Sistema  OTAN de
Catalogação (SOC) e utilização do Sistema Militar de Catalogação (SISMICAT). O aperfeiçoamento do SISMICAT propiciará as condições para
implantação do Sistema Nacional de Catalogação – SINACAT.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Os recursos da ação serão destinados à manutenção e operação do centro de catalogação das forças armadas - CECAFA, considerando a
modernização do parque de informática e à manutenção dos aplicativos (programas) utilizados no processo de catalogação de itens. Também
serão utilizados para adquirir material e realizar capacitação junto à agência de manutenção e suprimentos da OTAN (NAMSA).
Localizador (es)
0001 - Nacional

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

Base Legal da Ação

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

20TV - Serviços de Metrologia e Qualidade Industrial

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

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

Instrumento/produto verificado Unidade de Medida: unidadeProduto:
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Descrição
Garantia da confiabilidade das medições e nos produtos que envolvam saúde, segurança e relações de consumo regulamentadas pelo Inmetro e
estabelecer plataforma capaz de criar um ambiente adequado para o desenvolvimento de novas tecnologias e de atividades inovadoras por
intermédio de transferência de conhecimento em Metrologia e Avaliação da Conformidade e incubação de empresas e de projetos. Elaboração
de regulamentos técnicos; participação em fóruns internacionais; acreditação de laboratórios e organismos; fiscalização e verificação de
produtos regulamentados; educação e divulgação em avaliação da conformidade; desenvolvimento de projetos e pesquisas para elevar os níveis
de exatidão e incerteza das medições; prestação de serviço de calibração e ensaio a laboratórios e empresas; aparelhamento dos laboratórios
do Inmetro; participação em comparações internacionais (comparação-chave); produção de materiais de referência certificados; apreciação
técnica de modelos de instrumento de medição e elaboração de regulamentos técnicos metrológicos; verificação de instrumentos de medição e
de medidas utilizadas em transações comerciais; fiscalização de produtos pré-medidos e de certificação compulsória, em todo o território
nacional, por intermédio da Rede Nacional de Metrologia Legal e Qualidade do Inmetro; gestão da Rede Nacional de Metrologia Legal e
Qualidade do Inmetro; criação de laboratórios associados ao Inmetro; e capacitação de empresários em tecnologia industrial básica.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

1-Identificar necessidades e prioridades de programas de avaliação da conformidade. Elaboração  e implementação desses programas e
verificação da conformidade dos produtos regulamentados. Acreditação de laboratórios e organismos. 2-	Pesquisas para aprimorar a tecnologia
de medição das unidades de medida no País; serviços de calibração e ensaio comparáveis aos dos institutos de outros países; realização das
atividades apreciação técnica de modelos, criação de comissões técnicas com participação de diversos segmentos da sociedade para identificar
necessidades de criação de regulamentos técnicos metrológicos. 3-	Convênios com os Governos Estaduais e/ou Municipais celebrados pelos
órgãos regionais que compõem a Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade do Inmetro(RBMLQ-I) e pelas Superintendências do Inmetro;
gerenciamento da RBMLQ, exercendo a responsabilidade de coordenar a atividade, a realização de  auditorias e a capacitação dos recursos
humanos da RBMLQ-I. 4-	Identificar as necessidades e prioridades de atuação em inovação e tecnologia; celebração de contratos e convênios
com Capes, Finep, Universidades, Instituições Científicas e Tecnológicas e Empresas Privadas para a criação dos laboratórios associados;
cursos presenciais e a distância; geração de patentes; disseminação do conhecimento científico-tecnológico para a indústria por meio da
realização de seminários e eventos; lançamentos de editais para atração de empresas e projetos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 5.966/73; Lei nº 9.933/99. Lei n° 10.973/04; Lei n° 12.545/2011.
Base Legal da Ação

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

20TW - Disseminação, Ensino e Pesquisa em Propriedade Intelectual e Inovação

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

28203 - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPIUO: Unidade Responsável: Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Pessoa/empresa atendida Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Estímulo e subsídio para a elaboração de políticas institucionais e públicas de propriedade intelectual, apoio aos processos de inovação das
empresas, universidades e instituições de pesquisa brasileiras, além da cooperação técnica com demais escritórios de propriedade intelectual e
organismos internacionais. Serão realizadas ações para fornecer aos setores produtivo, científico-tecnológico e governamental, informações
atualizadas e as tendências do desenvolvimento tecnológico, bem como a realização de atividades de disseminação, capacitação e pesquisa em
propriedade intelectual.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

1 - Organização, implantação e coordenação de linhas e grupos de pesquisa; 2 - Participação em eventos científicos, nacionais e internacionais,
relacionados à Propriedade Intelectual e Inovação; 3 – Realização/Apoio de cursos de Pós Graduação em Propriedade Intelectual e Inovação; 4
– Realização/Apoio de cursos de capacitação em propriedade intelectual e inovação; 5 – Atendimento e orientação presencial ou a distância a
usuários internos e externos; 6 - Elaboração de estudos e alertas em setores tecnológicos; 7 – Realização/Apoio a seminários, congressos e
feiras de negócios;  8 - Implantação de observatórios tecnológicos setoriais. As atividades serão implementadas diretamente pelo INPI ou por
intermédio de parcerias, acordos de cooperação técnica, convênios, termos de cooperação e outros instrumentos congêneres ou contratação de
serviços de terceiros.

Localizador (es)
0001 - Nacional
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Lei nº 11.484/2007; Lei nº 9.279/1996; Decreto nº 5.147/2004; Lei nº 9.394/1996; Decreto nº 5.563/2005; Decreto nº 5.798/2006; Lei nº
5.648/1970.

Base Legal da Ação

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

20V1 - Projeto e Fabricação de Equipamentos para as Indústrias Nuclear e Pesada de Alta Tecnologia

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

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

Equipamento produzido Unidade de Medida: TProduto:

Descrição
Produção de equipamentos, sob encomenda, na área de bens de capital, para as indústrias nuclear e pesada de alta tecnologia, visando à auto-
suficiência em setores específicos de interesse nacional e ao fortalecimento das exportações no âmbito das indústrias de base.
Modernização e adequação do parque fabril da NUCLEP com o objetivo de atender às demandas do programa nuclear brasileiro e de outros
projetos de interesse nacional.
Capacitação de profissionais para as indústrias nuclear e pesada de alta tecnologia, nas diferentes áreas metal-mecânica, em função das
peculiaridades técnicas, de segurança e ambientais

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Equipamento fabricado e/ou montado pela NUCLEP.

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

Os profissionais formados têm pluralidade de competências adquiridas, estando potencialmente habilitados para atuarem nas áreas de
usinagem, soldagem, caldeiraria, manutenção mecânica, desenho mecânico e outras da área metal-mecânica.
Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto nº 76.805/75.
Base Legal da Ação

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

210D - Fomento à Inovação e às Tecnologias Inovadoras

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

28101 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e ComércioUO: Unidade Responsável: Secretaria de Inovação

Iniciativa implementada Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Contribuição na formulação da estratégia e das políticas públicas do setor produtivo, apoio às empresas brasileiras no desenvolvimento de
novos produtos, na identificação de oportunidades  de negócios, parcerias e investimentos, na implementação das Boas Práticas de
Regulamentação Técnica; contribuição para o fornecimento de uma mão de obra qualificada para a indústria de inovação; realização de projetos
de capacitação profissional, eventos nacionais e internacionais, rodadas de negócios, estudos dos atuais núcleos de biotecnologia e
nanotecnologia; criação e aperfeiçoamento dos instrumentos de apoio a inovação (linhas de inovação e Funtec do BNDES, subvenção
econômica e InovaBrasil da Finep, Innovation Lab da ABDI, etc.); implantação de sistemas de gestão, prospecção de conhecimentos e
divulgação de informações voltados a inovação, além da realização de estudos, pesquisas e análises técnicas de informações nas áreas de
regulamentação técnica, normalização técnica e avaliação da conformidade; a fim de fomentar à inovação e  criação de tecnologias inovadoras.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

1 - Mapeamento e análise dos setores intensivos em conhecimento e inovação tecnológica;2 - Identificação das oportunidades de negócios
geradas pela realização dos grandes eventos;3 - Disseminação da cultura de inovação por meio de eventos nacionais e internacionais
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(palestras, fóruns, oficinas, seminários, etc.), portais online de disseminação de informações e campanhas publicitárias;4 - Organização e
participação em rodadas de negócios e criação e aperfeiçoamento de mecanismos de fomento a inovação;5 - Criação, estruturação, adequação,
implementação e manutenção de sistemas de gestão e prospecção de conhecimento em inovação;6 - Realização de estudos e pesquisas nas
áreas de regulamentação técnica, normalização técnica e avaliação da conformidade;7 - Identificação das carências de mão de obra qualificada
no setor produtivo intensivo em conhecimento e inovação; 8 – Articulação com o setor privado e governamental para oferecimento de cursos
profissionais.
As atividades poderão ser desenvolvidas diretamente pelo setor público, ou através de  convênios, parcerias com o setor privado, associações
de classe, sociedade civil organizada, sistema “S”  e organismos internacionais.
Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto n. 7.096, de 04 de fevereiro de 2010; Lei n. 10.973, de 02 de dezembro de 2004; Lei n. 11.196, de 21 de novembro de 2005; Decreto n.
5.563, de 11 de outubro de 2005. Decreto 6.041 que cria a Política de Desenvolvimento da Biotecnologia. Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003;
Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994.

Base Legal da Ação

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

210E - Promoção do Desenvolvimento Industrial

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

28101 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e ComércioUO: Unidade Responsável: Secretaria do Desenvolvimento da Produção

Iniciativa implementada Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Promoção da competitividade dos Arranjos Produtivos Locais e das cadeias produtivas por meio da implementação de Agendas Estratégicas
Setoriais e de Agendas Estratégicas Regionais, bem como melhorias de gestão administrativa e produtiva das microempresas e empresas de
pequeno e médio porte organizadas em Arranjos Produtivos Locais, e atuar sobre a capacidade competitiva do setor produtivo brasileiro em
busca da superação de gargalos das cadeias produtivas vis-à-vis a dinâmica concorrencial internacional. A ação consiste na implementação de
Agendas Estratégicas Setoriais, dirigidas a Cadeias Produtivas, e de Agendas Estratégicas Regionais; no extensionismo industrial e empresarial,
fundamentado no atendimento direto às empresas, envolvendo a realização de visitas técnicas, elaboração de diagnósticos individualizados,
proposição de soluções de problemas e o apoio ao empresário para a sua implementação, bem como na facilitação do acesso por parte dessas
empresas a produtos e serviços de apoio; e no acesso a bases de dados internacionais sobre a dinâmica tecnológica e as relações de produção
e consumo nas cadeias produtivas globais e, ainda, estudos, eventos, publicações e capacitações que visem a subsidiar a política industrial.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Serão firmadas parcerias com instituições públicas e privadas contemplando entre outros, consultorias, capacitações, oficinas, seminários e
serviços correlatos.  O MDIC contratará a realização dos estudos e utilizará os procedimentos de licitação, caso os estudos sejam enquadrados
nos requisitos de exigibilidade de licitação. Também poderão ser repassados recursos financeiros à ABDI para a implementação de ações,
conforme prevê o artigo 17, inciso I da Lei nº 11.080/2004 e artigo 12, inciso II do Decreto nº 5.352/2005, que serão acompanhadas e avaliadas
através do Contrato de Gestão firmado entre o MDIC e a ABDI.

Localizador (es)
0001 - Nacional
0031 - No Estado de Minas Gerais
0035 - No Estado de São Paulo
0041 - No Estado do Paraná
0043 - No Estado do Rio Grande do Sul
3551 - No Município de Franca - SP
4173 - No Município de Ivaiporã - PR
4628 - No Município de Rio Negrinho - SC
7002 - Barracão Industrial - Bom Jesus do Sul - PR
7004 - Infraestrutura do Parque Industrial de Dourados - No Estado do Mato Grosso do Sul
7006 - na Região Metropolitana de Natal - No Estado do Rio Grande do Norte
7008 - Barracão Industrial - Belford Roxo - RJ
7010 - Promoção do Desenvolvimento Comercial e Industrial - Construção de Barracão no Estado do Paraná

Situação em: 29/05/2013 Página 8 de 15



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

Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão

7012 - Construção de Barracão no Estado de Santa Catarina
7014 - Construção de Barracão Industrial - No Estado do Paraná

Base Legal: CF/88, artigo 170, inciso IX, caput e §1º, artigo 179; Decreto nº 6.209/2007; Portaria Interministerial nº 200, de 2 de agosto de 2004;
e Decreto nº 7.096, de 4 de fevereiro de 2010; Portaria Nº 6, DE 11 de janeiro de 2008; Lei  n° 10.683, de 28 de maio de 2003.

Base Legal da Ação

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

2522 - Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Multissetorial Tipo: Atividade

Unidade farmacêutica produzida Unidade de Medida: milharProduto:

Descrição
Produção e aquisição, distribuição e comercialização de medicamentos e insumos para os programas governamentais de assistência
farmacêutica. Aquisição de equipamentos e materiais de apoio. Treinamento e capacitação técnica de pessoal, administração de importação
(armazenagem, taxas, seguros, etc.), transporte, mobilização e acondicionamento de cargas, diárias e passagens, aquisição de materiais e
contratação de serviços para a manutenção de depósitos, laboratórios e outros (instalações, equipamentos e materiais), aquisição de material de
informática, de expediente e de escritório.
Suprir a demanda de fármacos, medicamentos e fitoterápicos, além de possibilitar a regulação de preço e qualidade dos produtos. Visa à
utilização desses produtos nos programas governamentais de assistência farmacêutica.

Localizador (es)
0001 - Nacional
0024 - No Estado do Rio Grande do Norte

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
26243 - Universidade Federal do Rio Grande do Norte
36201 - Fundação Oswaldo Cruz
52931 - Fundo Naval
52121 - Comando do Exército
52911 - Fundo Aeronáutico

CF/88, Título VIII, Capítulo II, Seção II
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.

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

2522 - Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Multissetorial Tipo: Atividade

Unidade farmacêutica produzida Unidade de Medida: milharProduto:

Descrição
Produção e aquisição, distribuição e comercialização de medicamentos e insumos para os programas governamentais de assistência
farmacêutica. Aquisição de equipamentos e materiais de apoio. Treinamento e capacitação técnica de pessoal, administração de importação
(armazenagem, taxas, seguros, etc.), transporte, mobilização e acondicionamento de cargas, diárias e passagens, aquisição de materiais e
contratação de serviços para a manutenção de depósitos, laboratórios e outros (instalações, equipamentos e materiais), aquisição de material de
informática, de expediente e de escritório.
Suprir a demanda de fármacos, medicamentos e fitoterápicos, além de possibilitar a regulação de preço e qualidade dos produtos. Visa à
utilização desses produtos nos programas governamentais de assistência farmacêutica.

Localizador (es)
0001 - Nacional
0024 - No Estado do Rio Grande do Norte
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Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
26243 - Universidade Federal do Rio Grande do Norte
36201 - Fundação Oswaldo Cruz
52931 - Fundo Naval
52121 - Comando do Exército
52911 - Fundo Aeronáutico

CF/88, Título VIII, Capítulo II, Seção II
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.

20 - Orçamento da Seguridade Social 05 - Defesa Nacional 303 - Suporte Profilático e TerapêuticoSubfunção:Esfera:

2522 - Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Multissetorial Tipo: Atividade

Unidade farmacêutica produzida Unidade de Medida: milharProduto:

Descrição
Produção e aquisição, distribuição e comercialização de medicamentos e insumos para os programas governamentais de assistência
farmacêutica. Aquisição de equipamentos e materiais de apoio. Treinamento e capacitação técnica de pessoal, administração de importação
(armazenagem, taxas, seguros, etc.), transporte, mobilização e acondicionamento de cargas, diárias e passagens, aquisição de materiais e
contratação de serviços para a manutenção de depósitos, laboratórios e outros (instalações, equipamentos e materiais), aquisição de material de
informática, de expediente e de escritório.
Suprir a demanda de fármacos, medicamentos e fitoterápicos, além de possibilitar a regulação de preço e qualidade dos produtos. Visa à
utilização desses produtos nos programas governamentais de assistência farmacêutica.

Localizador (es)
0001 - Nacional
0024 - No Estado do Rio Grande do Norte

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
26243 - Universidade Federal do Rio Grande do Norte
36201 - Fundação Oswaldo Cruz
52931 - Fundo Naval
52121 - Comando do Exército
52911 - Fundo Aeronáutico

CF/88, Título VIII, Capítulo II, Seção II; Caput, art. 142, Constituição Federal; Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; Lei Complementar
nº 117, de 2 de setembro de 2004; e  Lei nº 12.593, de 18 de janeiro de 2012.

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 22 - Indústria 125 - Normatização e FiscalizaçãoSubfunção:Esfera:

2692 - Fiscalização de Processo Produtivo Básico - PPB

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

28101 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e ComércioUO: Unidade Responsável: Secretaria do Desenvolvimento da Produção

Empresa fiscalizada Unidade de Medida: unidades por anoProduto:

Descrição
Verificação do cumprimento da contrapartida de atendimento ao Processo Produtivo Básico - PPB de empresas de informática beneficiárias de
incentivos fiscais concedidos pelo Governo Federal a fim de atender o estabelecido pela legislação específica. A ação consiste na realização de
visitas técnicas para avaliação dos pleitos de concessão de PPB, bem como verificar o cumprimento dos Processos Produtivos Básicos - PPB
das empresas que contam com incentivos fiscais estabelecidos pela Lei de Informática; e de despesas de transporte e diárias para os técnicos
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do MDIC que exercem a fiscalização em centenas de empresas beneficiadas com os incentivos fiscais da Lei de Informática.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Membros da equipe técnica realizam visita técnica às empresas incentivadas objetivando a fiscalização do cumprimento do PPB, vis-à-vis o
processo fabril aplicado pela empresa; estabelecimento de um plano de fiscalização periódico, onde são priorizadas as empresas incentivadas,
dentre as centenas existentes, levando-se em conta a importância do setor em que atuam essas empresas e indicativos (retirados do sistema
ALICE/SECEX, por exemplo) de que o cumprimento do PPB não esteja ocorrendo. Cabe ressaltar, que a fiscalização é realizada "in loco", tendo
como base a verificação do processo produtivo, aspectos técnicos envolvidos e constatação de documentação relativa à compra e venda de
matérias-primas e produtos acabados, respectivamente, realizada pela empresa investigada.
Localizador (es)
0001 - Nacional

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

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

2B28 - Apoio ao Desenvolvimento de Produtos de Defesa

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

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

Projeto apoiado Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Apoio a projetos de interesse da Defesa Nacional, conforme prioridade definida por critério de importância estratégica e viabilidade tecnológica
definidos pelo Ministério da Defesa, bem como fomentar a Indústria de Defesa, incorporadora de tecnologias de interesse da Defesa Nacional,
com a criação de mecanismos de aquisições, controle e promoção comercial.
A implementação da ação busca viabilizar programas mobilizadores e projetos inovadores; implementar sistemas de informação e prospecção
tecnológica; desenvolver indicadores de C,T&I; ampliar a capacidade de gerar e de financiar produtos com alto valor agregado; estimular a
substituição de tecnologias importadas; criar centros de excelência; melhorar a infraestrutura laboratorial e de ensaios; integrar a atividades
correlatas de C,T&I; estabelecer intercâmbio científico-tecnológico com centros de excelência na área de Defesa; implantar e certificar
laboratórios; estabelecer parcerias com universidades, centros de excelência e indústria, envolvendo Institutos Militares; participar de fóruns
internacionais de bens sensíveis nas áreas de míssilística, nuclear, biológica e química; realizar e promover seminários de C,T&I; realizar visitas
técnicas e  promover a participação em exposições de interesse.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Parte dos recursos da ação serão repassados aos Comandos Militares responsáveis pela gestão de cada um dos projetos selecionados e serão
aplicados de acordo com a metodologia estabelecida no Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação de Interesse da Defesa (SISCTID). O
detalhamento da sistemática de aplicação de recursos do SISCTID encontra-se nas seguintes publicações conjuntas dos Ministérios da Defesa e
da Ciência e Tecnologia: (1) Concepção Estratégica do Sistema de Ciência; Tecnologia e Inovação de interesse da Defesa (SISCTID) e (2)
Gerenciando Projetos no SISCTID.
Recursos também serão aplicados em ações priorizadas pela Secretaria de Produtos de Defesa na busca de projetos mobilizadores e
inovadores de interesse da Defesa.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Leis Complementares nºs 97 e 117; Portaria normativa nº 1317/MD, de 04 de novembro de 2004, que aprova a Política de Ciência, Tecnologia e
Inovação (C, T & I) para a Defesa Nacional; Decreto nº 5.201 de 2 de setembro de 2004, que estabelece a competência do Ministério da Defesa
para, por intermédio do Departamento de Ciência e Tecnologia, fomentar as atividades de pesquisa e desenvolvimento em áreas de interesse da
Defesa; Decreto 7364, de 23 de novembro de 2010, que aprova a estrutura regimental e as atribuições do Ministério da Defesa.

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

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

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

36901 - Fundo Nacional de SaúdeUO: Unidade Responsável:

Serviço estruturado Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
financiamento para estruturação, modernização e organização de laboratórios oficiais públicos; aquisição de equipamentos e materiais
permanentes; apoio técnico e financeiro para produção, aquisição, distribuição e comercialização de medicamentos e insumos para os
programas governamentais de assistência farmacêutica; treinamento e capacitação técnica de pessoal, administração de importação
(armazenagem, taxas, seguros, etc.), transporte, mobilização e acondicionamento de cargas, diárias e passagens, aquisição de materiais e
contratação de serviços para a manutenção de depósitos, laboratórios e outros (instalações, equipamentos e materiais), aquisição de material de
informática, de expediente e de escritório.
Fomentar a implantação e modernização de laboratórios oficiais públicos e incentivar a inovação e a produção de medicamentos, soros, vacinas
e insumos estratégicos à saúde. Visa suprir a demanda de fármacos, medicamentos e fitoterápicos, além de possibilitar a regulação de preço e
qualidade dos produtos

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Localizador (es)
7000 - Aparelhamento, Reforma e Produção - Nacional

Base Legal da Ação

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

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

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Multissetorial Tipo: Atividade

Ponto de rede mantido Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Manutenção e atualização de serviços de telecomunicações nacionais e internacionais para consolidação e desenvolvimento da infra-estrutura
física de comunicação e colaboração em ensino, pesquisa e inovação; bem como manutenção e atualização da infra-estrutura de equipamentos
de comunicação e computação dos 27 pontos-de-presença (PoP) da rede no País.
Prover infraestrutura de redes de alta velocidade, grande capacidade de transmissão de informação e elevado padrão de qualidade para suporte
à pesquisa científica e à colaboração entre instituições de ensino superior, incrementando o grau de inserção do país na sociedade da
informação.

Localizador (es)
0001 - Nacional

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

art. 218, CF; MP nº 2.216/37/01; Decreto Presidencial nº 3.294/99; Decreto nº 4.077/02
Base Legal da Ação

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 05 - Defesa Nacional 153 - Defesa TerrestreSubfunção:Esfera:

4528 - Produção de Material de Emprego Militar

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

52221 - Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBELUO: Unidade Responsável: Indústria de Material Bélico do Brasil
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Material produzido Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Fabricação ou modernização , em instalações industriais militares ou em parcerias, de materiais, equipamentos e armamentos de interesse do
Exército, aquisição de materiais e insumos para fabricação ou revitalização, aquisição de maquinários, equipamentos, ferramental e
complementos, bem como treinamento e capacitação técnica de pessoal, administração de importação (armazenagem, taxas, seguros, etc.),
transporte, mobilização e acondicionamento de cargas, diárias e passagens, manutenção de linhas de produção, oficinas, depósitos, laboratórios
e outros (instalações, equipamentos e materiais), material de informática, de expediente e de escritório. Estas ações tem o intuito de promover o
incremento da fabricação nacional de materiais, equipamentos e armamentos de interesse militar.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

As ações serão conduzidas pela Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL, implementadas de forma direta, ou por meio de
parcerias com outras empresas públicas e/ou privadas e contratações de outras empresas.
Localizador (es)
0001 - Nacional

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

Base Legal da Ação

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

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

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

24209 - Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada - S.UO: Unidade Responsável: Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S. A

Componente produzido Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Garantia da transferência de tecnologia do processo CMOS 6 polegadas, 600 nanômetros, fabricação de circuitos integrados; manutenção em
condições de benchmarking internacional das instalações da fábrica e a operação da linha de produção, testes e encapsulamento de circuitos
integrados; identificação e atendimento de demandas de mercado motivando e incentivando o desenvolvimento de circuitos integrados de
aplicação especifica; fornecimento de soluções em microeletrônica, assegurando a expectativa dos clientes quanto aos prazos, custos e
qualidade, objetivando a incorporação em seus produtos de componentes semicondutores desenvolvidos no País; promoção a atração de
investimentos em projeto e fabricação de circuitos integrados no Brasil; apoio a  formação e capacitação de recursos humanos especializados
em projeto e processo de fabricação de circuitos integrados; estímulo às atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, em parceria com
universidades, centros de pesquisa e empresas, nacionais e internacionais, promovendo a excelência na área de microeletrônica.
Implantar no País uma cadeia produtiva microeletrônica, composta por uma cadeia de pesquisa, desenvolvimento, fabricação e comercialização
de componentes semicondutores, que permita a incorporação desses dispositivos em produtos e processos de produção em diversos setores
industriais, para atender às demandas estratégicas do Estado brasileiro e do mercado privado, com ganhos de produtividade, inovação,
qualidade e competitividade.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

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

Localizador (es)
0001 - Nacional

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

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

7674 - Modernização de Unidades de Saúde da Fundação Oswaldo Cruz

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

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

Unidade modernizada Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Promoção de reformas de edificações, dos laboratórios e das instalações para adequação às normas de controle ambiental e biossegurança;
oferta de calibração de equipamentos e instrumentos de medição; monitoramento e controle de riscos à saúde dos trabalhadores;
desenvolvimento de bancos de dados e de registros; elaboração e revisão de procedimentos padronizados, de forma a obter
certificação/acreditação em sistemas de gestão da qualidade apropriados às especificidades das unidades da Fiocruz, tais como: Acreditação
Hospitalar; Boas Práticas de Fabricação - BPF; Boas Práticas de Laboratório - BPL; Acreditação de Biotérios; ISO 19025; ISO 9000:2000; ISO
14000; Inmetro NIT-DICLA 083.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Aquisição de material de consumo e material para obras, contratos de manutenção  de infra-estrutura; contratos de calibração de equipamentos;
contratos para a reforma de edificações e instalações de laboratórios, assistenciais, docentes e de gestão.
Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei de aprovação do PPA 2012-2015; LDO ; LOA; Lei 8.080/90
Base Legal da Ação

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

8636 - Inovação e Produção de Insumos Estratégicos para a Saúde

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

36901 - Fundo Nacional de SaúdeUO: Unidade Responsável: Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos

Projeto apoiado Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
As atividades a serem desenvolvidas no âmbito dessa estratégia visam estimular o desenvolvimento do componente tecnológico, além de
promover a otimização do marco regulatório do complexo produtivo e de inovação em saúde, com ênfase em segmentos produtivos que somam
dinâmica industrial, grau de inovação e interesse social estratégicos para o SUS, tais como: biotecnológicos na área de vacinas; fitoterápicos e
fitomedicamentos; equipamentos e materiais de uso em a saúde; biomateriais; reagentes e dispositivos diagnósticos; farmoquímicos e
medicamentos. Assim, são realizadas as seguintes atividades:
- desenvolvimento do componente tecnológico do complexo produtivo e de inovação em saúde, inclusive, com a adoção de medidas voltadas
para qualificação da gestão e modernização produtiva dos laboratórios públicos, contando com parceria com agências de fomento, tais como
BNDES, FINEP, entre outras.
- fomentar, contratar ou adquirir projetos de desenvolvimento tecnológico e inovação,  produção de serviços, tecnologias e produtos estratégicos
para o SUS.
- promoção e fomento de ações e projetos destinados à otimização do marco regulatório do complexo produtivo e de ciência, tecnologia e
inovação em saúde, congregando segmentos produtivos que somam dinâmica industrial, grau de inovação e interesse social estratégicos para o
SUS.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

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

Localizador (es)
0001 - Nacional
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Lei 8.080/90;
Lei 8.666/1993;
Lei 10.973/2004;
Lei 12.349/2010;
Portaria da Rede Brasileira de Produção Pública de Medicamentos;
Portaria nº 374/2008,
Portaria nº 375/2008,
Portaria nº 978/2008.
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