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

Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
2117 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Comunicações

Número de Ações 18

10 - Orçamento Fiscal 24 - Comunicações 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
41101 - Ministério das Comunicações
41231 - Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

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 24 - Comunicações 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

12EA - Reforma do Edifício-Sede do Ministério das Comunicações

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

41101 - Ministério das ComunicaçõesUO: Unidade Responsável: Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração

Prédio reformado Unidade de Medida: percentual de execução físicaProduto:

Descrição
EDIFÍCIO SEDE (serviços a serem executados - 2007)
   - Impermeabilização da garagem   4.277,00 m²
   - Projeto Elétrico  29.386,00 m²
   - Substituição de rede de água   1,00 un
   - Fornecimento e instalações de divisórias nos andares 3º, 7º, 8º E 9º  542,37 m²
   - Serviços de serralheria no subsolo (escadas casa de máquinas de levadores, proteção de canaletas)  1,00 un

EDIFÍCIO SEDE (serviços a serem executados - 2008-2010)
   - Substituição do sistema de geração de energia de emergência Grupo Gerador. 1,00  un
   - Substituição das instalações elétricas.  29.386,00 m²
   - Substituição do forro Luxalon por forro pacote Mineral nos andares 9º, 8º, 7º, 3º e sobreloja  7.694,52 m²
   - Substituição e readequação dos Sistemas de Combate a Incêndio - "SPRINKLER"  33.241,00 m²
   - Substituição e readequação dos Sistemas de Combate a Incêndio por HIDRANTE 33.241,00 m²
   - Implantação de Sistema de Detecção de Incêndio e Alarme  33.241,00 m²
   - Substituição do revestimento de Piso Carpete por Paviflex  7.694,52 m²
   - Recuperação da Fachada da Garagem 548,40 m²
   - Modernização do conjunto de elevadores sociais  e privativo 8,00 un
   - Reforma das Fachadas Principal e Posterior  7.986,80 m²
   - Reforma externa de impermeabilização do subsolo e revitalização do jardim 602,00 m²

EDIFÍCIO ANEXO (serviços a serem executados - 2007)
   - Fornecimento e instalações de divisórias nos andares 1º e 3º  - Anexo Oeste e Leste  1.142,85 m²
   - Fornecimento e instalação de persianas nos andares 1º e 3º Anexo Oeste e leste 1.028,59  m²

EDIFÍCIO ANEXO (serviços a serem executados - 2008-2010)
   - Reforma das Salas do CPD (piso, forro, divisórias, fornecimento e Instalação de "SELF CONTAINED" de 10TR).  322,73 m²
   - Substituição do forro Luxalon por forro Pacote Mineral nos andares 1º e 3º, Anexo Oeste e Leste  3.928,61 m²
   - Reforma e substituição do piso de Carpete por Paviflex com recuperação de contrapiso.  3.928,61 m²
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   - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES (Especificar)
   - Construção das escadas para saída de emerêngia  711,00 m²

Serviços a serem executados a partir de 2013: Modernização do sistema de telefonia; execução de projeto elétrico no prédio sede; readequação
do sistema elétrico; aquisição e modernização dos elementos de segurança (extintores, iluminação, placas e substituição dos botijões GLP);
aquisição de pisos, forros e vidros para reforma da infra estrutura do Edifício Sede do Ministério das Comunicações; execução do projeto da
escada de saída de emergência, dentre outros.

O objetivo da ação é reformar o prédio sede do Ministério das Comunicações, visando correção dos desgastes de seus componentes físicos e
objetivando o prolongamento de sua vida útil.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Elaboração dos projetos executivos visando à contratação de empresas especializadas de engenharia para a realização da reforma geral da
garagem do edifício sede. Complementação da modernização do sistema de ar condicionado central e  mezanino. Elaboração, pela unidade de
engenharia, dos projetos básicos para a reforma e pintura das esquadrias, brise - solils , empenas,  substituição geral dos forros luxalon,
instalação de luminárias eficientes, cortinas, divisórias e melhoramento das instalações elétricas do prédio.
Localizador (es)
0053 - No Distrito Federal

Lei nº 8666/93, Lei nº 9648/98; MP nº 2198-5/2001 e Resolução nº 447/2002.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 24 - Comunicações 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

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
41903 - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações - FUNTTEL
41101 - Ministério das Comunicações
41231 - Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

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 24 - Comunicações 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
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Pessoa beneficiada Unidade de Medida: unidadeProduto:

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

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
41101 - Ministério das Comunicações
41231 - Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

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 24 - Comunicações 365 - Educação InfantilSubfunção:Esfera:

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

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

Criança atendida Unidade de Medida: unidadeProduto:

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

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
41101 - Ministério das Comunicações
41231 - Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

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 24 - Comunicações 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.
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Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
41231 - Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL
41101 - Ministério das Comunicações

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 24 - Comunicações 306 - Alimentação e NutriçãoSubfunção:Esfera:

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

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

Pessoa beneficiada Unidade de Medida: unidadeProduto:

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

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
41101 - Ministério das Comunicações
41231 - Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

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 24 - Comunicações 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

20TP - Pagamento de Pessoal Ativo da União

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

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

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
41101 - Ministério das Comunicações
41231 - Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

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.
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10 - Orçamento Fiscal 24 - Comunicações 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

20ZC - Modernização da Gestão de Atividades Ligadas às Comunicações

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

41101 - Ministério das ComunicaçõesUO: Unidade Responsável: Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração

Estrutura modernizada Unidade de Medida: percentual de execuçãoProduto:

Descrição
Modernização da infraestrutura física e dos serviços ligados à Tecnologia da Informação - TI, com, por exemplo, a ampliação da infraestrutura de
hardware, software e rede corporativa, aquisições de hardware, de softwares aplicativos diversos, de serviços de conexão externa, além da
contratação de serviços terceirizados, e o desenvolvimento de sistemas e atendimento ao usuário. Tratamento adequado do acervo documental
do Ministério, utilizando intervenções como a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de tratamento técnico e
arquivístico da massa documental acumulada. Mapeamento e Padronização dos Processos do Ministério das Comunicações. Treinamento e
capacitação dos servidores do MC. Reforma e adaptação das instalações do Edifício Sede do MC. Busca-se com isso propiciar condições para
que a Gestão de Atividades Ligadas às Comunicações ocorra de modo eficiente, eficaz e tempestivo.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Contratação por meio licitatório de entes capacitados em atender as necessidades de modernização da infraestrutura física e dos serviços de TI,
bem como, a realização de reforma do Edifício Sede do MC, a recuperação, modernização e acondicionamento do acervo documental do MC e
promover o mapeamento dos processos como forma de padronização.
Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei 8159/91, lei 8666/93, lei 9648/98, MP 2198-5/2001, Resolução 14/2001, Resolução 447/2002, Decreto 4073/2002
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 24 - Comunicações 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.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
41101 - Ministério das Comunicações

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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