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

Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
2107 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Cultura

Número de Ações 64

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSubfunção:Esfera:

0821 - Contribuição ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Descrição

Conceção de subvenção anual ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, associação civil sem fins lucrativos com sede no Rio de Janeiro,
conforme Leis nº 720, de 28 de maio de 1949; 2.956, de 17 de novembro de 1956, e 7.651, de 3 de fevereiro de 1988, para pagamento de cota
contributiva anual, visando a publicação de livros e revistas, montagem e realização de cursos e exposições, aquisição de documentos e outros
bens de valor histórico, aquisição e locação de equipamentos ou instrumentos necessários ao cumprimento dos objetivos estatutários da
Instituição.

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Pagamento anual de cota contributiva à organização interessada.

Localizador (es)
0001 - Nacional

arts. 215 e 216, Constituição Federal, Lei nº 7.651/1988.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Operações Especiais

Descrição
Pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais
na forma do artigo 8º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
42206 - Agência Nacional do Cinema
42203 - Fundação Cultural Palmares
42101 - Ministério da Cultura
42201 - Fundação Casa de Rui Barbosa
42202 - Fundação Biblioteca Nacional - BN
42204 - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
42205 - Fundação Nacional de Artes
42207 - Instituto Brasileiro de Museus

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

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

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoSubfunção:Esfera:

1O56 - Construção do Edifício-Sede do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

42204 - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico NacionalUO: Unidade Responsável: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
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Sede construída Unidade de Medida: percentual de execução físicaProduto:

Descrição
Os recursos serão destinados a investimentos para cumprir todas as etapas necessárias à construção definitiva do edifício que abrigará a  sede
nacional do IPHAN, em Brasília, com vistas a proporcionar  uma estrutura física adequada ao funcionamento da sede nacional do IPHAN ,
possibiltando melhor desenvolvimento das suas atividades e funções,  técnica e administrativa,  voltadas à direção e coordenação de unidades
operacionais em todo o território brasileiro, à fiscalização do patrimônio cultural e ao desenvolvimento de atividades próprias de produção de
conhecimento e meios operacionais,dentre outros.  Atualmente o órgão  está instalado em parte de edifício comercial, pagando aluguel e outras
despesas condominiais de manutenção e conservação, em condições precárias de exercício das atividades.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

De modo direto, ações de iniciativa da própria Unidade, contratação de serviços de terceiros e por meio de processos licitatórios.

Localizador (es)
0053 - No Distrito Federal

Arts. 215 e 216 da Constituição; Decreto-Lei nº 25, de 1937.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

2000 - Administração da Unidade

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Multissetorial Tipo: Atividade

Descrição
Com a finalidade de constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dos orçamentos da União, agregando
as despesas que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas, a ação compreende: serviços administrativos ou de apoio; manutenção
e uso de frota veicular; manutenção e conservação de bens imóveis próprios da União, cedidos ou alugados; despesas com tecnologia de
informação e comunicações, sob a ótica "meio", que incluem o desenvolvimento de sistemas de informações, aquisição de equipamentos e
contratação de serviços técnicos e administrativos de apoio, desde que voltados à administração geral de cada Órgão; capacitação de
servidores em temas e ferramentas de uso geral; despesas com viagens e locomoção, incluindo aquisição de passagens, pagamento de diárias
e afins; realização de estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos
para discussão, formulação e divulgação de políticas etc; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações
sobre políticas públicas; demais atividades-meio necessárias à gestão e à administração da unidade.

Localizador (es)
0001 - Nacional
0033 - No Estado do Rio de Janeiro

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
42206 - Agência Nacional do Cinema
42203 - Fundação Cultural Palmares
42101 - Ministério da Cultura
42201 - Fundação Casa de Rui Barbosa
42202 - Fundação Biblioteca Nacional - BN
42204 - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
42205 - Fundação Nacional de Artes
42207 - Instituto Brasileiro de Museus

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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20 - Orçamento da Seguridade Social 13 - Cultura 301 - Atenção BásicaSubfunção:Esfera:

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

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

Pessoa beneficiada Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Concessão, em caráter suplementar, do benefício de assistência médico-hospitalar e odontológica aos servidores, militares e empregados,
ativos e inativos, dependentes e pensionistas, exclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993). A
concessão do benefício é exclusiva para a contratação de serviços médicos-hospitalares e odontológicos sob a forma de contrato ou convênio,
serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade ou auxílio de caráter indenizatório, por meio de ressarcimento.

Localizador (es)
0001 - Nacional
0033 - No Estado do Rio de Janeiro

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
42206 - Agência Nacional do Cinema
42101 - Ministério da Cultura
42203 - Fundação Cultural Palmares
42201 - Fundação Casa de Rui Barbosa
42202 - Fundação Biblioteca Nacional - BN
42204 - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
42205 - Fundação Nacional de Artes
42207 - Instituto Brasileiro de Museus

art. 230, Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (Geral); Decreto 6.856, de 25 de maio de 2009 (Executivo); e demais legislações específicas.
Base Legal da Ação

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

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 365 - Educação InfantilSubfunção:Esfera:

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

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

Criança atendida Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago diretamente no contra-cheque, a partir de requerimento, aos servidores e empregados
públicos federais, inclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993), que tenham filhos em idade
pré-escolar.

Localizador (es)
0001 - Nacional
0033 - No Estado do Rio de Janeiro

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
42202 - Fundação Biblioteca Nacional - BN
42206 - Agência Nacional do Cinema
42203 - Fundação Cultural Palmares
42201 - Fundação Casa de Rui Barbosa
42101 - Ministério da Cultura
42204 - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
42205 - Fundação Nacional de Artes
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42207 - Instituto Brasileiro de Museus

Inciso IV, do art. 54 da Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990; art. 3º do Decreto nº 977, de 10 de novembro de 1993 e demais legislações
específicas.

Base Legal da Ação

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

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 331 - Proteção e Benefícios ao TrabalhadorSubfunção:Esfera:

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

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

Pessoa beneficiada Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Pagamento pela União de auxilio-transporte em pecúnia, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas
com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos servidores, militares e empregados públicos federais, inclusive pessoal
contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993), nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho
e vice-versa. A concessão do benefício por intermédio desta ação não é extensiva a estagiários, cuja despesa deverá correr à conta das
dotações pelas quais correm o custeio das respectivas bolsas de estágio.

Localizador (es)
0001 - Nacional
0033 - No Estado do Rio de Janeiro

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
42206 - Agência Nacional do Cinema
42203 - Fundação Cultural Palmares
42101 - Ministério da Cultura
42201 - Fundação Casa de Rui Barbosa
42202 - Fundação Biblioteca Nacional - BN
42204 - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
42205 - Fundação Nacional de Artes
42207 - Instituto Brasileiro de Museus

Medida Provisória nº 2.165-36, de 23 de agosto de 2001; Decreto 2.880, de 15 de dezembro de 1998; Decreto 95.247, de 17 de novembro de
1987 e demais legislações específicas.

Base Legal da Ação

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

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 306 - Alimentação e NutriçãoSubfunção:Esfera:

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

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

Pessoa beneficiada Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Concessão em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia do auxílio-alimentação aos servidores, militares e empregados públicos federais,
ativos,  inclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993) ou por meio de manutenção de refeitório,
benefício que será pago na proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos do órgão ou entidade de lotação ou exercício do servidor
ou empregado ou por meio de manutenção de refeitório.

Localizador (es)
0001 - Nacional
0033 - No Estado do Rio de Janeiro
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Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
42206 - Agência Nacional do Cinema
42203 - Fundação Cultural Palmares
42101 - Ministério da Cultura
42201 - Fundação Casa de Rui Barbosa
42202 - Fundação Biblioteca Nacional - BN
42204 - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
42205 - Fundação Nacional de Artes
42207 - Instituto Brasileiro de Museus

Lei 9.527, de 10 de dezembro de 1997, Lei 8.460, de 17 de setembro de 1992 e Decreto 3.887, de 16 de agosto de 2001.
Base Legal da Ação

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

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

20TP - Pagamento de Pessoal Ativo da União

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

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

Localizador (es)
0001 - Nacional
0033 - No Estado do Rio de Janeiro

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
42101 - Ministério da Cultura
42201 - Fundação Casa de Rui Barbosa
42203 - Fundação Cultural Palmares
42204 - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
42205 - Fundação Nacional de Artes
42206 - Agência Nacional do Cinema
42207 - Instituto Brasileiro de Museus
42202 - Fundação Biblioteca Nacional - BN

Lei nº 8.112, de 11/12/1990 e CLT
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 13 - Cultura 131 - Comunicação SocialSubfunção:Esfera:

4641 - Publicidade de Utilidade Pública

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Multissetorial Tipo: Atividade

Descrição
A ação se desenvolverá por meio de divulgação de conteúdos vinculados a objetivos sociais de interesse público, que assuma caráter educativo,
informativo, de mobilização ou de orientação social, ou ainda que contenha uma orientação à população que a habilite ao usufruto de bens ou
serviços públicos e que expresse, com objetividade e clareza, mediante a utilização de linguagem de fácil entendimento para o cidadão.
Propiciar o atendimento ao princípio constitucional da publicidade, mediante ações que visam informar, esclarecer, orientar, mobilizar, prevenir
ou alertar a população ou segmento da população para adotar comportamentos que lhe tragam benefícios sociais, com o fim de melhorar a sua
qualidade de vida.
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Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
42203 - Fundação Cultural Palmares
42207 - Instituto Brasileiro de Museus
42902 - Fundo Nacional de Cultura
42101 - Ministério da Cultura
42206 - Agência Nacional do Cinema

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 13 - Cultura 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.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
42101 - Ministério da Cultura

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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