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

Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
2074 - Transporte Marítimo

Número de Ações 37

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 784 - Transporte HidroviárioSubfunção:Esfera:

11XL - Dragagem de Aprofundamento no Porto de Cabedelo (PB)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

68101 - Secretaria de PortosUO: Unidade Responsável: Secretaria de Portos da Presidência da República

Dragagem realizada Unidade de Medida: mil metros cúbicosProduto:

Descrição
Dragagem de aprofundamento da cota de 9,5m para 11,0m com alargamento do canal de acesso e da bacia de evolução, para adequar as
instalações do porto de Cabedelo, a profundidade e a geometria de seu canal de acesso e bacia de evolução ao porte da frota de novas
embarcações que frequentam os portos brasileiros para realização do comércio internacional.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Desenvolvimento do projeto, licitação para contratação da execução da obra, licitação para a contratação do apoio à fiscalização e obtenção da
licença ambiental.
Localizador (es)
0025 - No Estado da Paraíba

Lei nº 11.518/2007 e Lei nº 11.610/2007.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 784 - Transporte HidroviárioSubfunção:Esfera:

122A - Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

68101 - Secretaria de PortosUO: Unidade Responsável: Secretaria de Portos da Presidência da República

Obra executada Unidade de Medida: percentual de execução físicaProduto:

Descrição
1) Dragagem de aprofundamento da cota de -10,0/-13,3m para -13,5/-15,5m com alargamento do canal de acesso e da bacia de evolução, além
da realização dos serviços de fiscalização desta obra, bem como a execução dos procedimentos legais de licencimento ambiental. Meta: Dragar
4.000 mil m³.2) Dragagem de aprofundamento e implantação de novo traçado geométrico do canal de acesso ao Cais da Gamboa para -11,0m;
dragagem de aprofundamento e alargamento de trecho do canal principal para -15,0m; dragagem de aprofundamento para -11,0m na área de
atracação do cais paranavios de passageiros que servirá à COPA 2014,  além da realização dos serviços de fiscalização desta obra, bem como
a execução dos procedimentos legais de licenciamento ambiental. Meta: Dragar 4.300 mil m³.Tudo isso a fim de adequar a profundidade e a
geometria do canal de acesso e da bacia de evolução, de sorte a facilitar o tráfego e manobras das embarcações que frequentam o porto e,
assim, agilizar as operações, o que representará ganhos operacionais que se traduzem em aumento de arrecadação pelo aumento da
produtividade e eficácia portuária.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Contratação de empresas especializadas por meio de licitações públicas para elaboração de estudos e projetos e, em consequência, execução
dos serviços necessários.
Localizador (es)
0033 - No Estado do Rio de Janeiro

Lei 11.518 de 05/09/2007, Lei 11.610 de 12/12/2007,  Lei 6.938/81, Resoluções CONAMA 001/86 e 237/97.
Base Legal da Ação
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10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 784 - Transporte HidroviárioSubfunção:Esfera:

122B - Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Rio Grande (RS)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

68101 - Secretaria de PortosUO: Unidade Responsável: Secretaria de Portos da Presidência da República

Obra executada Unidade de Medida: percentual de execução físicaProduto:

Descrição
Dragagem de aprofundamento no canal de acesso e bacia de evolução do Porto Novo e Canal Norte, passando o atual calado operacional de -
9,0m para - 13,5m, numa extensão de aproximadamente 5,5km e 2km, respectivamente, além da realização dos serviços de fiscalização desta
obra, bem como a execução dos procedimentos legais de licenciamento ambiental. Tudo isso a fim de adequar a profundidade e a geometria do
canal de acesso, de sorte a comportar a operação das embarcações que frequentam o porto.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Contratação de empresas especializadas por meio de licitações públicas para elaboração de estudos e projetos e, em consequência, execução
dos serviços necessários.
Localizador (es)
0043 - No Estado do Rio Grande do Sul

Lei nº 8.630/1993; Decreto nº 6.620/2008; Lei nº 11.518/2007; Lei nº 11.610/2007; Lei 6.938/81; Resoluções CONAMA 001/86 e 237/97.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 784 - Transporte HidroviárioSubfunção:Esfera:

122E - Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Santos (SP)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

68101 - Secretaria de PortosUO: Unidade Responsável: Secretaria de Portos da Presidência da República

Obra executada Unidade de Medida: percentual de execução físicaProduto:

Descrição
1) Dragagem de aprofundamento para a cota de -15,0m (com alargamento do canal de acesso e da bacia de evolução), além da realização dos
serviços de fiscalização desta obra, bem como a execução dos procedimentos legais de licenciamento ambiental. Meta: Dragar 21.300 mil m³.
2) Derrocamento das pedras de Teffé e Itapema, da cota de -12,0m para -16,0m. Meta: Dragar 50 mil m³.
3) Dragagem do acesso ao canal externo do Porto de Santos, da cota de -15,0m para a cota de -16,0m, dragagem para alargamento de 2 bacias
de evolução, além da realização dos serviços de fiscalização desta obra, bem como a execução dos procedimentos legais de licenciamento
ambiental. Meta:Dragar 2.000 mil m³.
Tudo isso a fim de adequar a profundidade e a geometria do canal de acesso e da bacia de evolução, de sorte a comportar a operação e
manobras das embarcações que frequentam o porto.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Contratação de empresas especializadas por meio de licitações públicas para elaboração de estudos e projetos e, em consequência, execução
dos serviços necessários.
Localizador (es)
0035 - No Estado de São Paulo

Lei 11.518 de 05/09/2007,  Lei 11.610 de 12/12/2007, Lei 6.938/81, Resoluções CONAMA 001/86 e 237/97.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 784 - Transporte HidroviárioSubfunção:Esfera:

122H - Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Suape (PE)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

68101 - Secretaria de PortosUO: Unidade Responsável: Secretaria de Portos da Presidência da República
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Obra executada Unidade de Medida: percentual de execução físicaProduto:

Descrição
1) Dragagem de aprofundamento da cota de -15,0m para -20,0m, com alargamento do canal de acesso externo. Meta: Dragar 4.800 milm³.
2) Dragagem de implantação de canal de acesso, bacia de manobras, canal de aproximação do braço sul e do canal de aproximação do braço
norte, paraacesso ao Estaleiro Atlântico Sul, localizado na Ilha de Tatuoca. Meta: Dragar 3.300 mil m³.
Tudo isso a fim de permitir o tráfego de navios de maior porte, o que acarretará a redução do custo de operação carga/descarga, o aumento da
produtividade do porto, a redução do custo de frete e a alavancagem do desempenho das exportações.

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Termo de Compromisso SEP/SUAPE

Localizador (es)
0026 - No Estado de Pernambuco

Lei nº 11.518, de 05/09/2007, Lei nº 11.610, de 12/12/2007,  Lei nº 6.938/81e Resoluções CONAMA nºs 001/86 e 237/97.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 784 - Transporte HidroviárioSubfunção:Esfera:

122I - Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Vitória (ES)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

68101 - Secretaria de PortosUO: Unidade Responsável: Secretaria de Portos da Presidência da República

Obra executada Unidade de Medida: percentual de execução físicaProduto:

Descrição
Dragagem de aprofundamento da cota de -11,4m para -14,0m, com alargamento do canal de acesso e da bacia de evolução, além da realização
dos serviços de fiscalização desta obra, bem como a execução dos procedimentos legais de licenciamento ambiental. Meta: Dragar 3.500 mil m³.
Tudo isso a fim de adequar a profundidade e a geometria do canal de acesso e da bacia de evolução, de sorte a comportar a operação e
manobras das embarcações que frequentam o porto.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Contratação de empresas especializadas por meio de licitações públicas para elaboração de estudos e projetos e, em consequência, execução
dos serviços necessários.
Localizador (es)
0032 - No Estado do Espírito Santo

Lei 11.518 de 05/09/2007, Lei 11.610 de 12/12/2007, Lei 6.938/81e Resoluções CONAMA nºs 001/86 e 237/97.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 784 - Transporte HidroviárioSubfunção:Esfera:

122K - Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Imbituba (SC)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

68101 - Secretaria de PortosUO: Unidade Responsável: Secretaria de Portos da Presidência da República

Obra executada Unidade de Medida: percentual de execução físicaProduto:

Descrição
Dragagem de aprofundamento da cota de -12,5m para -15,0m/-15,5m/-17,0m. Meta: Dragar 4.700 mil m³, a fim de adequar a profundidade e a
geometria do canal de acesso e da bacia de evolução, de sorte a comportar a operação e manobras das embarcações que frequentam o porto.
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Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Contratação de empresas especializadas por meio de licitações públicas para elaboração de estudos e projetos e, em consequência, execução
dos serviços necessários.
Localizador (es)
0042 - No Estado de Santa Catarina

Lei nº 11.518 de 05/09/2007 e Lei nº 11.610 de 12/12/2007.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 784 - Transporte HidroviárioSubfunção:Esfera:

122L - Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Itaguaí (RJ)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

68101 - Secretaria de PortosUO: Unidade Responsável: Secretaria de Portos da Presidência da República

Obra executada Unidade de Medida: percentual de execução físicaProduto:

Descrição
1) Dragagem de aprofundamento da cota de -14,5m para -17,1m, com alargamento do canal de acesso, além da realização dos serviços de
fiscalização desta obra, bem como a execução dos procedimentos legais de licenciamento ambiental. Meta: Dragar 4.700 mil m³.
2) Dragagem e derrocamento na área do porto de Itaguaí visando aprofundamento do canal de acesso principal e da Rota Preferencial entre as
ilhas Guaíba e Marambaia, no município de Mangaratiba, de -14,0m para -20,0m de profundidade, além dos serviços de fiscalização desta obra,
bem como aexecução dos procedimentos legais de licenciamento ambiental. Meta: Dragar 4.000 mil m³.
3) Dragagem e derrocamento na área do porto de Itaguaí, visando aprofundamento de -14,0m para -20,0m, e retificação do canal entre as ilhas
das Cabras e de Itacuruçá, além da realização dos serviços de fiscalização desta obra, bem como a execução dos procedimentos legais de
licenciamento ambiental.Meta: Dragar 7.000 mil m³.
Tudo isso a fim de permitir o tráfego de navios de maior porte, o que acarretará: a redução do custo de operação carga/descarga; o aumento da
produtividade do porto; a redução do custo de frete; e a alavancagem do desempenho das exportações.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Contratação de empresas especializadas por meio de licitações públicas para elaboração de estudos e projetos e, em consequência, execução
dos serviços necessários.
Localizador (es)
0033 - No Estado do Rio de Janeiro

Lei nº 11.518 de 05/09/2007, Lei nº 11.610 de 12/12/2007, Lei nº 6.938/81e Resoluções CONAMA 001/86 e 237/97.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 784 - Transporte HidroviárioSubfunção:Esfera:

122O - Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Paranaguá (PR)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

68101 - Secretaria de PortosUO: Unidade Responsável: Secretaria de Portos da Presidência da República

Obra executada Unidade de Medida: percentual de execução físicaProduto:

Descrição
Dragagem de aprofundamento das cotas, de -15 / -14 / -13 / -11 / -11 / -11 metros para -16 / -15 / -14 / -14 / -14 / -11 metros (áreas Alfa, Bravo
Uno e Dois, e Charlie Uno, Dois e Três, respectivamente), com alargamento do canal de acesso e da bacia de evolução. Meta: Dragar 5.300 mil
m³. Tudo isso a fim de adequar a profundidade e a geometria do canal de acesso e da bacia de evolução, de sorte a comportar a operação das
embarcações que frequentam o porto.
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Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Contratação de empresas especializadas por meio de licitações públicas para elabortação de estudos e projetos e, em consequência, execução
dos serviços necessários.
Localizador (es)
0041 - No Estado do Paraná

Lei nº 11.518 de 05/09/2007,  Lei  nº 11.610 de 12/12/2007, Lei nº 6.938/81e Resoluções CONAMA nºs 001/86 e 237/97.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 121 - Planejamento e OrçamentoSubfunção:Esfera:

122X - Implantação do Sistema de Atendimento Portuário Unificado

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

68101 - Secretaria de PortosUO: Unidade Responsável: Secretaria de Portos da Presidência da República

Sistema implantado Unidade de Medida: percentual de execução físicaProduto:

Descrição
O Projeto será levado a efeito em três ações:
1.Desenvolvimento, processamento e operacionalização do Concentrador de DadosPortuários;
2.Acompanhamento e assessoramento de natureza científico-tecnológica à gestão e à homologação do Sistema Concentrador de
DadosPortuários; e
3. Desenvolvimento, hospedagem e implantação do Portal de Informações Portuárias - que será a Janela Única, o meio através do qual serão
acessados, via Internet, os sistemas que constituem o Projeto Porto Sem Papel e a estatística portuária, além de outros subsistemas
decorrentes - e desenvolvimento e implantação do sistema de avaliação de desempenho (indicadores).
Tudo isso a fim de permitir: a integração dos órgãos governamentais fiscalizadores; propiciar o fornecimento das informações através de acesso
único - Janela Única Portuária; promover a redução do tempo gasto nas autorizações e liberações das operações de navios e da movimentação
de mercadorias; racionalizar os procedimentos e reduzir os custos decorrentes; e facilitar um permanente acompanhamento estatístico das
informações portuárias, sem prejuízo dos controles governamentais, com vistas à defesa dos interesses nacionais.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Por meio de destaque orçamentário a órgãos públicos e/ou contratações de empresas públicas ou privadas, por meio de licitação, conforme a
Lei 8.666/93.
Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 11.518/2007.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 784 - Transporte HidroviárioSubfunção:Esfera:

122Z - Construção do Berço 108 no Porto de Itaqui (MA)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

68101 - Secretaria de PortosUO: Unidade Responsável: Secretaria de Portos da Presidência da República

Obra executada Unidade de Medida: percentual de execução físicaProduto:

Descrição
Construção de instalação de acostagem, composta de uma plataforma com 45m de comprimento e 38m de largura, 4 dolfins de atracação, 3
dolfins de amarração e ponte de acesso do Berço 106 à plataforma, a fim de permitir a atracação de embarcações de até 91.671 toneladas por
porte bruto (TPB), acarretando um aumento no desempenho operacional do porto, com consequente aumento na arrecadação tarifária.
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Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Termo de compromisso celebrado entre a SEP/PR e a Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, com a interveniência do
Estado do Maranhão.
Localizador (es)
0734 - No Município de São Luís - MA

Constituição Federal de 1988;Lei nº 8.630/93 - Lei de Portos; e Lei nº 11.518/07 - Lei de criação da SEP.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 784 - Transporte HidroviárioSubfunção:Esfera:

128N - Recuperação dos Molhes do Canal de Acesso ao Porto de Rio Grande (RS)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

68101 - Secretaria de PortosUO: Unidade Responsável: Secretaria de Portos da Presidência da República

Obra executada Unidade de Medida: percentual de execução físicaProduto:

Descrição
Reconstituição do leito marítimo na área adjacente ao Molhe Leste de forma a garantir a estabilidade e a segurança da estrutura e,
consequentemente, evitar a interrupção das atividades do Porto do Rio Grande/RS.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Direta

Localizador (es)
0043 - No Estado do Rio Grande do Sul

Lei nº 8.630/1993 e suas alterações.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 784 - Transporte HidroviárioSubfunção:Esfera:

12DG - Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Canal das Flechas (RJ)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

68101 - Secretaria de PortosUO: Unidade Responsável: Secretaria de Portos da Presidência da República

Obra executada Unidade de Medida: percentual de execução físicaProduto:

Descrição
Execução da dragagem do canal das Flechas para aprofundar os canais de acesso interno e externo para as cotas de -7,00m e -7,50m,
respectivamente, numa extensão total aproximada de 2.400m. Meta: Dragar 2.200 mil m³.Adequar a profundidade e a geometria do acesso
aquaviário, de forma a comportar a operação e manobras das embarcações que frequentam o porto, dedicadas às atividades de apoio portuário
para o suprimento de plataformas de petróleo e de reparo e construção de navios de apoio off-shore.

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Termo de Compromisso SEP/ Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.

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

Lei nº 11.518 de 05/09/2007 e Lei nº 11.610 de 12/12/2007.
Base Legal da Ação
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10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 784 - Transporte HidroviárioSubfunção:Esfera:

12IV - Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Barra do Riacho (ES)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

68101 - Secretaria de PortosUO: Unidade Responsável: Secretaria de Portos da Presidência da República

Obra executada Unidade de Medida: percentual de execução físicaProduto:

Descrição
Dragagem de aprofundamento da cota de -10,0m para a cota de -12,50m em área de expansão do porto, do lado do molhe sul, fiscalização
dessas obras e execução dos respectivos procedimentos legais de licenciamento ambiental, tudo isso a fim de adequar a profundidade e a
geometria do canal de acesso, de sorte a comportar a operação das embarcações que frequentam o porto.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Contratação de empresas especializadas por meio de licitações públicas para elaboração de estudos e projetos e, em consequência, execução
dos serviços necessários.
Localizador (es)
0032 - No Estado do Espírito Santo

Lei nº 8.630/1993; Decreto nº 6.620/2008; Lei nº 11.518/2007; Lei nº 11.610/2007; Lei 6.938/81; Resoluções CONAMA 001/86 e 237/97.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 784 - Transporte HidroviárioSubfunção:Esfera:

12JQ - Implantação do Terminal Marítimo de Passageiros no Porto de Recife (PE)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

68101 - Secretaria de PortosUO: Unidade Responsável: Secretaria de Portos da Presidência da República

Obra executada Unidade de Medida: percentual de execução físicaProduto:

Descrição
Elaboração de projetos, EVTEA e licenças ambientais, aquisição de equipamentos e execução de obras para implantação de Terminal Marítimo
de Passageiros, urbanização e pavimentação de acessos terrestres e estacionamento nas áreas portuárias, de forma a garantir leitos em navios
para a COPA 2014 e, como legado, atender à demanda do turismo, para atendimento adequado ao embarque e desembarque de passageiros e
tripulantes, como também, atracação de navios.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Contratação e execução de obras, serviços e equipamentos necessários.

Localizador (es)
0026 - No Estado de Pernambuco

Art. 21, inciso XII, alínea f, CF/88; Lei n° 8.630/93, de 25/02/93; e Decreto 6.620/08, de 29/10/08.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 784 - Transporte HidroviárioSubfunção:Esfera:

12K7 - Alinhamento e Reforço do Berço 4 no Porto de Itajaí (SC)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

68101 - Secretaria de PortosUO: Unidade Responsável: Secretaria de Portos da Presidência da República

Obra executada Unidade de Medida: percentual de execução físicaProduto:
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Descrição
Obra de engenharia para alinhamento e reforço do berço 4, com comprimento de 250 m, de forma a adequá-lo à atracação de navios de grande
porte. A obra é necessária devidos aos danos causados por enchente ocorrida em novembro de 2008.

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Ação implementada por meio de Termo de Compromisso entre a Secretaria de Portos e a Superintendência do Porto de Itajaí/SC. Após a
aprovação dos estudos e projetos de engenharia, será realizada licitação para contratação de empresa especializada para a execução das
obras.
Localizador (es)
0042 - No Estado de Santa Catarina

Art. 21, inciso XII, alínea f, CF/88; Lei n° 8.630/93, de 25/02/93; e Decreto 6.620/08, de 29/10/08.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 121 - Planejamento e OrçamentoSubfunção:Esfera:

12KP - Implantação do Sistema de Carga Inteligente e Cadeia Logística Inteligente

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

68101 - Secretaria de PortosUO: Unidade Responsável: Secretaria de Portos da Presidência da República

Sistema implantado Unidade de Medida: percentual de execução físicaProduto:

Descrição
Implantação de modelo em parceria com os setores público (interveniente no processo portuário) e privado (operadores logísticos e
embarcadores), garantindo o acesso às tecnologias selecionadas no projeto, bem como a troca de informações sobre o rastreamento e
condições especiais na movimentação de cargas para as empresas que aderirem às recomendações, visando promover a integração
institucional e obter maior eficiência na cadeia logística portuária, de modo a minimizar as interrupções do fluxo físico ao longo da cadeia
produtiva.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Por meio de destaque a órgão público ou contratação de empresa pública ou privada, através de licitação, conforme a Lei 8.666/93.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Art. 21, inciso XII, alínea f, CF/88; Lei n° 8.630/93, de 25/02/93; Decreto 6.620/08, de 29/10/08; e Lei nº 11.518/2007.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 121 - Planejamento e OrçamentoSubfunção:Esfera:

12KQ - Implantação do Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

68101 - Secretaria de PortosUO: Unidade Responsável: Secretaria de Portos da Presidência da República

Sistema implantado Unidade de Medida: percentual de execução físicaProduto:

Descrição
Desenvolvimento, aquisição e implantação, nas Autoridades Portuárias, de sistemas padronizados de apoio à execução, ao controle, à
supervisão, ao acompanhamento e às tomadas de decisões dos dirigentes das companhias docas e de autoridades portuárias, nas ações de
sua competência regimental, que dizem respeito às atividades Meio e Fim da instituição, já que, atualmente, não há padronização nos sistemas
de apoio utilizados para controlar o fluxo financeiro, de recursos humanos, de movimentação portuária, bem como para geração de informações
sobre a eficiência das Companhias Docas. Tudo isso com a finalidade de otimizar o fluxo de informações indispensável à gestão da
infraestrutura portuária e a uniformização de todas as unidades portuárias.
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Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Por meio de destaque a órgão público ou contratação de empresa pública ou privada através de licitação. O Projeto será composto das
seguintes fases: 1. Proposta de Modelo para a Gestão dos Portos Brasileiros; 2. Levantamento de Requisitos dos Sistemas de Apoio ao
Gerenciamento da Infraestrutura Portuária; 3. Elaboração do Projeto Lógico e Projeto de Arquitetura de Infraestrutura de TI para os Portos; 4.
Desenvolvimento dos Sistemas de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária; 5. Implantação da Infraestrutura de TI nos Portos
Selecionados e 6. Implantação do Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária nos Portos Selecionados.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Art. 21, inciso XII, alínea f, CF/88; Lei n° 8.630/93, de 25/02/93; Decreto 6.620/08, de 29/10/08; e Lei nº 11.518/2007.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 121 - Planejamento e OrçamentoSubfunção:Esfera:

12KR - Implantação do Sistema de Gestão de Tráfego de Navios

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

68101 - Secretaria de PortosUO: Unidade Responsável: Secretaria de Portos da Presidência da República

Sistema implantado Unidade de Medida: percentual de execução físicaProduto:

Descrição
Aquisição e instalação de sistemas de monitoramento de tráfego de embarcações nos portos brasileiros, em particular do Sistema de
Monitoramento de Navios (Vessel Traffic Management Information System - VTMIS), sistema de gerenciamento de tráfego que emprega radares,
identificadores automáticosde navios e comunicações, a fim de monitorar o tráfego das embarcações nos portos brasileiros, reduzindo o risco de
acidentes e aumentando a eficiência do fluxo de navios nos acessos portuários.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Por meio de destaque a órgão público ou contratação de empresa pública ou privada, através de licitação.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Art. 21, inciso XII, alínea f, CF/88; Lei n° 8.630/93, de 25/02/93; Decreto 6.620/08, de 29/10/08; e Lei nº 11.518/2007.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 121 - Planejamento e OrçamentoSubfunção:Esfera:

12KS - Implantação do Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos em Portos Marítimos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

68101 - Secretaria de PortosUO: Unidade Responsável: Secretaria de Portos da Presidência da República

Sistema implantado Unidade de Medida: percentual de execução físicaProduto:

Descrição
Levantamento de dados primários da geração e movimentação de resíduos/efluentes; execução de projetos para o tratamento, reuso, transporte
e destinação adequada dessa geração/movimentação, baseados nos aspectos econômico, técnico e ambiental. Tudo com a finalidade de
promover a conformidade legal dos portos marítimos frente às exigências ambientais, das vigilâncias sanitária e agropecuária relacionadas ao
gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes líquidos.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A implementação se dará diretamente pela SEP com realização de licitação para especificação do sistema de gerenciamento, adequação de
instalações, aquisição de equipamentos e teste operacional do sistema.
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Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007 e Lei nº 8666/93.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 784 - Transporte HidroviárioSubfunção:Esfera:

12Y0 - Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Maceió (AL)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

68101 - Secretaria de PortosUO: Unidade Responsável: Secretaria de Portos da Presidência da República

Obra executada Unidade de Medida: percentual de execução físicaProduto:

Descrição
Dragagem de aprofundamento do segundo berço (externo) do Terminal de Granéis Líquidos (TGL), da cota de -5,0m para a cota de -10,5m, e do
canal de acesso e bacia de evolução do porto, da cota de -9,0m/-10,0m para a cota de -10,5m, possibilitando a atracação e operação simultânea
de dois navios no TGL e a atracação de navios de maiores calados no terminal açucareiro e no cais comercial. Meta: Dragar 1.300 mil m³.Tudo
isso a fim de adequar a profundidade e a geometria do acesso aquaviário, de forma a comportar a operação e manobras das embarcações que
frequentam o porto.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Contratação de empresas especializadas por meio de licitações públicas para elaboração de estudos e projetos e, em consequência, execução
dos serviços necessários.
Localizador (es)
1795 - No Município de Maceió - AL

Lei nº 8.630/1993; Decreto nº 6/2008; Lei nº 11.518/2007; e Lei nº 11.610/2007.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 784 - Transporte HidroviárioSubfunção:Esfera:

12Y1 - Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Areia Branca (RN)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

68101 - Secretaria de PortosUO: Unidade Responsável: Secretaria de Portos da Presidência da República

Obra executada Unidade de Medida: percentual de execução físicaProduto:

Descrição
1) Dragagem de aprofundamento do canal de acesso ao Porto Ilha, para a cota de -15m. Meta: Dragar 5.200 mil m³; e
2) Dragagem de aprofundamento do canal de acesso às salinas, para a cota de -3m. Meta: Dragar 3.200 mil m³.
Tudo isso a fim de adequar a profundidade e a geometria do acesso aquaviário, de forma a comportar a operação e manobras das embarcações
que frequentam o porto.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Contratação de empresas especializadas por meio de licitações públicas para elaboração de estudos e projetos e, em consequência, execução
dos serviços necessários.
Localizador (es)
0024 - No Estado do Rio Grande do Norte

Lei nº 11.518 de 05/09/2007, Lei nº 11.610 de 12/12/2007, Lei nº 6.938/81e Resoluções CONAMA 001/86 e 237/97.
Base Legal da Ação
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10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 784 - Transporte HidroviárioSubfunção:Esfera:

131L - Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Luís Correia (PI)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

68101 - Secretaria de PortosUO: Unidade Responsável: Secretaria de Portos da Presidência da República

Obra executada Unidade de Medida: percentual de execução físicaProduto:

Descrição
Aprofundamento da faixa de cais, da bacia de evolução e do canal de acesso do porto de Luís Correia para a cota de -12,5m, fiscalização
dessas obras e realização dos respectivos procedimentos legais de licenciamento ambiental, de forma a dotar o Porto de Luís Correia, no
Estado do Piauí, de profundidade que permita sua operacionalização.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Contratação de empresas especializadas por meio de licitações públicas para elaboração de estudos e projetos e, em consequência, execução
dos serviços necessários.
Localizador (es)
0884 - No Município de Luís Correia - PI

Lei nº 8.630/1993; Decreto nº 6.620/2008; Lei nº 11.518/2007; Lei nº 11.610/2007; Lei 6.938/81; Resoluções CONAMA 001/86 e 237/97.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 784 - Transporte HidroviárioSubfunção:Esfera:

138S - Construção de Cais e Terminal de Granéis Sólidos na Ilha de Cocaia no Porto de Suape (PE)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

68101 - Secretaria de PortosUO: Unidade Responsável: Secretaria de Portos da Presidência da República

Obra executada Unidade de Medida: percentual de execução físicaProduto:

Descrição
Construção de terminal e cais com capacidade para atracação de navio de grande porte para carga e descarga de granéis sólidos, bem como
execução de respectiva dragagem de aprofundamento, a fim de viabilizar a movimentação de minério de ferro e de coque no Porto de
Suape/PE.

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Será formalizado convênio com a administração do Porto de Suape para execução das obras.

Localizador (es)
1695 - No Município de Recife - PE

Lei nº 11.518, de 5 de Setembro de 2007; Decreto nº 7.262, de 12 de Agosto de 2010; e Lei nº 8.630, de 25 de Fevereiro de 1993.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 784 - Transporte HidroviárioSubfunção:Esfera:

138T - Estudos e Projetos para Implantação da Gestão Portuária por Resultados (GPPR) nas Companhias Docas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

68101 - Secretaria de PortosUO: Unidade Responsável: Secretaria de Portos da Presidência da República

Estudo realizado Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Análise de processos e integração de sistemas por meio de soluções do tipo ERP (Economic Resources Planning), tais como RH, Controladoria,
Gestão de Contratos, Projetos e Obras, dentre outros, a fim de modernizar a gestão das Companhias Docas vinculadas à SEP (CODESP,
CDRJ, CODEBA, CODESA, CODERN, CDC e CDP).
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Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Serão contratadas empresas de consultoria e entidades sem fins lucrativos especializadas na matéria.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 11.518, de 5 de Setembro de 2007; Decreto n.º 7.262, de 12 de Agosto de 2010; Lei nº 8.630, de 25 de Fevereiro de 1993; Portaria
SEP/PR n.º 214, de 11 de Setembro de 2008 (GPPR); e Decreto nº 6.413, de 25/03/2008.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 784 - Transporte HidroviárioSubfunção:Esfera:

138Y - Implantação de Dispositivos de Controle de Saúde em Portos Organizados Marítimos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

68101 - Secretaria de PortosUO: Unidade Responsável: Secretaria de Portos da Presidência da República

Sistema implantado Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Implantação de infraestrutura complementar (obras, equipamentos e capacitação) para o programa de controle de pandemias e vetores nos
Portos Organizados Marítimos, a fim de assegurar a implantação e operação de instrumentos de controle de entrada e disseminação de vírus
nos portos, vetores na operação e monitoramento da qualidade de saúde do trabalhador.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Implantação por meio de Convênios e Termos de Cooperação

Localizador (es)
0001 - Nacional

Art. 21, inciso XII, alínea f, CF/88.
Lei n° 8.630/93, de 25/02/93.
Decreto  nº 6.620/08, de 29/10/08.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 784 - Transporte HidroviárioSubfunção:Esfera:

14UD - Dragagem e Adequação da Navegabilidade no Porto de Niterói (RJ).

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

68101 - Secretaria de PortosUO: Unidade Responsável: Secretaria de Portos da Presidência da República

Obra executada Unidade de Medida: percentual de execução físicaProduto:

Descrição
Dragagem de aprofundamento e alargamento no canal de acesso ao Porto de Niterói, fiscalização da execução desta obra e execução dos
respectivos procedimentos legais de licenciamento ambiental, visando atender à frota de embarcações prevista para frequentar o porto, em
especial o serviço de apoio às plataformas de petróleo.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Contratação de empresas especializadas por meio de licitações públicas para elaboração de estudos e projetos e, em consequência, execução
dos serviços necessários.
Localizador (es)
3321 - No Município de Niterói - RJ
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Lei nº 8.630/1993; Decreto nº 6.620/2008; Lei nº 11.518/2007; Lei nº 11.610/2007; Lei 6.938/81; Resoluções CONAMA 001/86 e 237/97.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 121 - Planejamento e OrçamentoSubfunção:Esfera:

20B9 - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário - PAC

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

68101 - Secretaria de PortosUO: Unidade Responsável: Secretaria de Portos da Presidência da República

Estudo realizado Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Elaboração de estudos de viabilidade, de impacto ambiental, de planos de recuperação de áreas degradadas, de projetos básicos ou executivos
de obras no setor portuário, além de estudos sobre serviços portuários, operação portuária, movimentação de cargas nos portos, infraestrutura e
superestrutura dos portos, análise de desempenho e alternativas de inovação que permitam acompanhar a evolução das atividades portuárias,
no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento, com vistas a orientar o desenvolvimento do Setor Portuário.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Aplicação dos recursos direcionada para a contratação da realização dos estudos por entidades competentes, em conformidade com a Lei nº
8.666, de 1993.
Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei no 11.518, de 5 de Setembro de 2007; e Decreto nº 7.262, de 12 de Agosto de 2010.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 121 - Planejamento e OrçamentoSubfunção:Esfera:

210I - Desenvolvimento do Setor Portuário

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

68101 - Secretaria de PortosUO: Unidade Responsável: Secretaria de Portos da Presidência da República

Estudo realizado Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Elaboração de programas, planos, projetos e estudos referentes a serviços portuários, operação portuária, movimentação de cargas nos portos,
infraestrutura e superestrutura dos portos, análise de desempenho das Administrações Portuárias e de terminais portuários marítimos,
alternativas deinovação tecnológica e de gestão para as atividades portuárias, Estudos de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental - EVTEA,
estudos de impacto ambiental, planos de recuperação de áreas degradadas, projetos básicos ou executivos de obras no setor portuário, tudo
com a finalidade de subsidiar o desenvolvimento do setor portuário nacional.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Para alcançar este objetivo, a SEP/PR necessita de suporte e assessoramento de natureza científico-tecnológica para a elaboração de estudos
técnicos, avaliações e análise de projetos básicos e executivos de dragagem, derrocamento e monitoramento de obras e serviços de dragagem,
como também em relação às questões de meio ambiente e ações pertinentes, de qualificação do assoreamento, armazenamento de
informações e estatística e composição de custos de dragagem, incluindo projetos de sinalização náutica e balizamento inteligente para acessos
e áreas de trânsito e atracação de embarcações aos portos públicos; bem como para a revisão de normas portuárias, simulações de manobras
de embarcações nos portos e definição de calado adequado das embarcações que demandam os portos.
Localizador (es)
0001 - Nacional

Art. 24-A da Lei nº 10.683, de 2003.
Base Legal da Ação
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10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 784 - Transporte HidroviárioSubfunção:Esfera:

7L25 - Ampliação do Cais Público do Porto Novo do Porto de Rio Grande (RS)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

68101 - Secretaria de PortosUO: Unidade Responsável: Secretaria de Portos da Presidência da República

Projeto executado Unidade de Medida: percentual de execução físicaProduto:

Descrição
Construção de um cais sobre estacas avançando 10m à frente da estrutura do cais existente, permitindo instalar equipamentos modernos, aptos
a operar navios pós-panamax, e, ao mesmo tempo, permitindo o aprofundamento de 30 para 40 pés, admitindo a operação de navios de maior
calado, de forma a modernizar e renovar o atual cais público no Porto Novo do Porto do Rio Grande oferecendo melhor utilização das suas
instalações, tornando o porto público mais competitivo.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Execução direta com fiscalização da Secretaria de Portos.

Localizador (es)
0043 - No Estado do Rio Grande do Sul

Constituição Federal de 1988; Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal; e Lei nº 8.630/93 - Lei dos Portos.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 784 - Transporte HidroviárioSubfunção:Esfera:

7T85 - Construção, Implantação, Recuperação e Modernização da Infra Estrutura do Porto de Cabedelo - PB

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

68101 - Secretaria de PortosUO: Unidade Responsável:

Obra executada Unidade de Medida: percentual de execução físicaProduto:

Descrição
AMPLIAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DO PORTO DE CABEDELO, A FIM DE FACILITAR O PROCESSO LOGISTICO, INCLUINDO O FLUXO
DE CAMINHÕES NA ÁREAS DO PORTO E AUMENTAR A SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES.

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Localizador (es)
1382 - No Município de Cabedelo - PB

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 784 - Transporte HidroviárioSubfunção:Esfera:

7T87 - Construção de Cais no Porto de Suape

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

68101 - Secretaria de PortosUO: Unidade Responsável:

Obra executada Unidade de Medida: percentual de execução físicaProduto:

Descrição
CONSTRUÇÃO DOS CAIS 6 E 7 PARA PERMITIR O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
DA REGIÃO.
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Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Localizador (es)
0026 - No Estado de Pernambuco

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 784 - Transporte HidroviárioSubfunção:Esfera:

7U09 - Ampliação do Porto de Aratu (BA)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

68101 - Secretaria de PortosUO: Unidade Responsável:

Obra executada Unidade de Medida: percentual de execução físicaProduto:

Descrição
AMPLIAÇÃO DO PORTO DE ARATU (BA)

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Localizador (es)
0029 - No Estado da Bahia

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 784 - Transporte HidroviárioSubfunção:Esfera:

7U12 - Recuperação do Terminal Pesqueiro do Porto de Cabedelo

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

68101 - Secretaria de PortosUO: Unidade Responsável:

Obra executada Unidade de Medida: percentual de execução físicaProduto:

Descrição
RECUPERAR O TERMINAL PESQUEIRO DO ESTADO DA PARAIBA.    NO ESTADO DA PARAÍBA

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Localizador (es)
0025 - No Estado da Paraíba

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 784 - Transporte HidroviárioSubfunção:Esfera:

7U40 - Dragagem, Manutenção, Aprofundamento e Balizamento em Portos Brasileiros

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

68101 - Secretaria de PortosUO: Unidade Responsável: Secretaria de Portos da Presidência da República

Projeto executado Unidade de Medida: percentual de execuçãoProduto:
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Descrição
Dragagem de manutenção das cotas estabelecidas nos portos, para seus acessos aquaviários, e manutenção da sinalização náutica, a fim de
manter a profundidade, a geometria e a sinalização náutica dos canais de acesso e das bacias de evolução, de sorte a facilitar o tráfego e as
manobras das embarcações que frequentam os portos, assegurando os ganhos logísticos no transporte marítimo e propiciando a adequada
segurança à navegação.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 10.233, de 05/06/2001, e alterações; Lei nº 8.630, de 25/02/1993; Lei nº 11.518, de 05/09/2007; e Decreto nº 7.262, de 12/08/2010.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 784 - Transporte HidroviárioSubfunção:Esfera:

7U41 - Implantação de Áreas de Apoio Logístico Portuário nos Portos Brasileiros

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

68101 - Secretaria de PortosUO: Unidade Responsável: Secretaria de Portos da Presidência da República

Projeto implantado Unidade de Medida: percentual de execuçãoProduto:

Descrição
Cada Área de Apoio Logístico Portuário compreende necessariamente um Pátio de Regularização de Tráfego, podendo evoluir, de acordo com
os modais de acesso ao porto e com a economia regional, para Pátios de Intermodalidade ou mesmo Zonas de Apoio Logístico Portuárias
(ZALPs). Dessa forma, a execução da ação orçamentária dar-se-á pela realização de investimentos públicos necessários ao desenvolvimento de
estudos, projetos, desapropriação de terrenos, implantação de infraestrutura necessária, construção e adequação dos acessos terrestres e
hidroviários que ligam as Áreas de Apoio Logístico aos acessos portuários,  aquisição de equipamentos e serviços necessários  e
disponibilização de serviços públicos essenciais à área logística. Tudo isso tem a finalidade de criar áreas remotas do porto organizado que
tenham como principal objetivo organizar o fluxo de cargas destinadas ou provenientes do porto, racionalizando o uso dos acessos portuários e
minimizando o conflito porto-cidade quanto aos tráfegos urbano e portuário.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Por meio de destaque orçamentário a órgãos públicos, convênio com órgãos e entidades do governo Estadual, Municipal ou Federal ou
contratação direta de empresas públicas ou privadas.
Localizador (es)
0001 - Nacional

Medida Provisória nº 598, de 27/12/2012.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 26 - Transporte 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

8785 - Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Multissetorial Tipo: Atividade

Descrição
Esses gastos compreendem as seguintes despesas em apoio à implementação do PAC: serviços administrativos; aquisição, manutenção e uso
de frota veicular; aquisição de mobiliário, tecnologia da informação (contratação de serviços, aquisição de  hardware e software); sistemas de
informações gerenciais; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); capacitação de agentes
envolvidos com a viabilização dos empreendimentos, serviços de consultoria técnica, pesquisa de satisfação e monitoramento e avaliação da
implantação e funcionamento dos empreendimentos e demais atividades necessárias à gestão dos empreendimentos do PAC, no âmbito do
próprio Órgão e/ou em parceria com outras entidades do Governo Federal.
Constituir um centro de custos para contabilizar os gastos com a gestão do Programa de Aceleração do Crescimento- PAC, agregando as
despesas que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do PAC.
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Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes da Lei Orçamentária para 2013

Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
68101 - Secretaria de Portos

Em definição
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.
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