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

Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
2125 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Número de Ações 31

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 121 - Planejamento e OrçamentoSubfunção:Esfera:

0347 - Contribuição à Associação Brasileira de Orçamento Público - ABOP

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Descrição
Atualização e discussão de assuntos referentes à área de orçamento público através da participação em eventos programados pela Entidade e
da divulgação de suas atividades, de forma a contribuir para a geração de conhecimento e o intercâmbio de informação com a Associação
Brasileira de Orçamento Público - ABOP, mediante a elaboração de políticas e de atos normativos voltados para a formação técnica
orçamentária, bem como disseminar esse conhecimento para toda a Administração Pública.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Transferência voluntária à ABOP.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Portaria nº 427, de 20 de julho de 2007; Parágrafo 2º do Art. 12 da lei 4.320/64, conforme Parecer MP/CONJUR/AL/Nº 0822 - 6.7/2007.
Base Legal da Ação

20 - Orçamento da Seguridade Social 09 - Previdência Social 274 - Previdência EspecialSubfunção:Esfera:

0739 - Indenização a Anistiados Políticos em Prestação Única ou em Prestação Mensal, Permanente e Continuada, nos termos da Lei nº 10.559, de
2002

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Operações Especiais

Descrição
Pagamento de reparações econômicas aos anistiados políticos civis e militares de que trata a Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002,
concedidas mediante portarias do Ministro de Estado da Justiça ou do Ministro de Estado da Defesa, respectivamente, com consonância com as
decisões da Comissão de Anistia.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002.
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 04 - Administração 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
47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
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47210 - Fundação Escola Nacional de Administração Pública

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.

20 - Orçamento da Seguridade Social 09 - Previdência Social 274 - Previdência EspecialSubfunção:Esfera:

0C01 - Pagamento de Valores Retroativos a Anistiados Políticos nos termos da Lei nº 11.354, de 19/10/2006

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Operações Especiais

Descrição
Pagamento de valores retroativos de reparações econômicas devidos aos anistiados políticos de que a trata a Lei nº 10.559, de 13 de novembro
de 2002,  que firmaram Termo de Adesão na forma e condições estabelecidas pela Medida Provisória nº 300, de 29 de junho de 2006.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002 e Lei nº 11.354, de 19 de outubro de 2006.
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 04 - Administração 121 - Planejamento e OrçamentoSubfunção:Esfera:

14VN - Apoio à Realização de Grandes Eventos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e GestãoUO: Unidade Responsável:

Iniciativa apoiada Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Apoio à modernização das forças de segurança pública e de defesa do território e patrimônio nacionais, e da infraestrutura de espaços públicos,
por meio de aquisição de equipamentos, uso de tecnologia, realização de cursos para os profissionais que atuarão nos grandes eventos,
implantação de centros de operações e melhoria de espaçõs públicos. Além disso, coordenação e supervisão, estimulando a integração entre os
órgãos federais, estaduais e municipais.

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

- Aquisição de 12 Kits Antibomba Tipo 2; aquisição de 12 Unidades de Delegacias Móvel ; aquisição de unidades de Perícia Móvel; Aquisição de
Tecnologia Não Letal; Aquisição de SCANNER’s ; Aquisição material de Campanha; aquisição de 12 Lanchas de Alumínio; além de aquisições
diversas de acordo com as atribuições constitucional de cada força policial;
- Qualificar os operadores de segurança pública, com ênfase à segurança com cidadania para os Grandes Eventos;
- Aquisição de unidades móvel de resgate (equipadas);
- Implantação de 2 Centros Nacionais, 11 Centros Regionais e 27 Centros Móveis nas cidades sedes dos jogos da COPA 2014, dotados de
sistemas diversos, equipamentos de Tecnologia da Informação e software de integração de Telecomunicações.
- Dotação de recursos para organizações militares que promovem as atividades de apoio à realização dos Jogos Mundiais da FIFA – COPA
2014 e da Copa das Confederações.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Base Legal da Ação
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10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 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
47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
47210 - Fundação Escola Nacional de Administração Pública
47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

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 04 - Administração 301 - Atenção BásicaSubfunção:Esfera:

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

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

Pessoa beneficiada Unidade de Medida: unidadeProduto:

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

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
47210 - Fundação Escola Nacional de Administração Pública

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 04 - Administração 365 - Educação InfantilSubfunção:Esfera:

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

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade
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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
47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
47210 - Fundação Escola Nacional de Administração Pública

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 04 - Administração 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

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
47210 - Fundação Escola Nacional de Administração Pública

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 04 - Administração 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
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ou empregado ou por meio de manutenção de refeitório.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
47210 - Fundação Escola Nacional de Administração Pública
47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

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 04 - Administração 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

20QN - Gestão de Assuntos Internacionais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e GestãoUO: Unidade Responsável: Secretaria de Assuntos Internacionais

Pleito Avaliado Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Análise e acompanhamento da política dos organismos financeiros internacionais de desenvolvimento, da política externa, integração
sulamericana e de comércio exterior, mediante formulação de posição interna e participação em fóruns internacionais de discussão, inclusive os
relativos à revisão de carteira de empréstimo e volume de recursos disponíveis; análise e acompanhamento de pleitos de financiamento externo,
participação em missões de preparação e monitoramento da execução dos projetos com recursos internacionais, mediante visitas in loco.
Tais ações serão realizadas no intuito de viabilizar a realização das atividades internacionais do MP no sentido de: i) Gerir a política brasileira
nos Organismos multilaterais de desenvolvimento; ii) Coordenar o processo de captação de recursos junto aos Organismos Financeiros
Multilaterais e Governamentais Bilaterais; iii) Elaborar a posição do MP com vistas a subsidiar a política externa e de comércio exterior brasileira.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Participação em missões de preparação e supervisão de projetos com financiamento externo, reuniões de revisão de carteira, reuniões em
organismos financeiros internacionais de desenvolvimento, fóruns de diálogo internacional e de política comercial, reuniões de definição de
política e ou de assuntos relativos a contribuição e integralização de organismos internacionais, e outras reuniões de política externa, no âmbito
do MP.
Localizador (es)
0001 - Nacional

Regimento Interno da SEAIN.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 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
47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
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47210 - Fundação Escola Nacional de Administração Pública

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 04 - Administração 126 - Tecnologia da InformaçãoSubfunção:Esfera:

20TY - Gestão de Riscos de Segurança da Informação e Comunicações no Âmbito do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e GestãoUO: Unidade Responsável: Secretaria-Executiva

Ação apoiada Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Implementação de ações de segurança da informação e comunicações, como: infraestrutura de segurança da informação e comunicações,
tratamento da informação, segurança em recursos humanos, segurança física, segurança lógica, controle de acesso, segurança de sistemas,
tratamento de incidentes, gestão de continuidade, conformidade, auditoria interna e auditoria externa, com o objetivo de assegurar o tratamento
dos riscos de segurança da informação e comunicações aos quais o Ministério está exposto.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A implementação das ações se dará, essencialmente, por intermédio da contratação de produtos e serviços ligados à segurança da informação
e comunicações. Entre essas aquisições podem constar, entre outros: produtos de hardware e software, serviços de desenvolvimento de
software sob encomenda, equipamentos de segurança, serviços de consultoria, serviços de treinamento e educação, serviços de gestão
documental e serviços de auditoria.
Localizador (es)
0001 - Nacional

Portaria MP Nº 27, de 3 de Fevereiro de 2012 (institui a Política de Segurança da Informação e Comunicações do MP). Lei Nº 12.527, de 18 de
Novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação). Norma Complementar 04/DSIC/GSIPR, de 14 de Agosto de 2009 (estabelece diretrizes para o
processo de Gestão de Riscos de Segurança da Informação e Comunicações – GRSIC na APF).

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 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
47205 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

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 04 - Administração 121 - Planejamento e OrçamentoSubfunção:Esfera:

4732 - Estudos sobre Investimentos Públicos e Conjuntura Econômica

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e GestãoUO: Unidade Responsável: Assessoria Econômica

Estudo realizado Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Elaboração de estudos, sobretudo econômicos, para acompanhamento da implementação e dos resultados das políticas governamentais;
construção de modelos econométricos; realização e participação em eventos técnicos sobre a estrutura econômica brasileira; capacitação de
técnicos em ferramentas econômicas e estruturação de projetos; desenvolvimento de metodologias para implementação e acompanhamento de
projetos de Parcerias Público- Privadas; coordenação do processo de análise de projetos submetidos ao Comitê Gestor (CGP); execução das
atividades de Secretaria-Executiva do CGP e da Comissão Técnica (CTP) das Parcerias Público-Privadas.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Execução direta, pela atuação dos técnicos em exercício na Assessoria Econômica; pela contratação de institutos de pesquisa e de consultorias
para desenvolvimento de metodologias e para estruturação de projetos definidos como prioritários pelo CGP; pela cooperação não-reembolsável
(doação) ATN/MT-9587-BR, firmada com o Banco Interamericano de Desenvolvimento; bem como por meio da celebração de convênios e
acordos com entidades que disponham de condições de colaborar com a finalidade da ação.
Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto nº 7.063, de 13 de Janeiro de 2010 e Decreto nº 5.385, de 4 de Março de 2005.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 121 - Planejamento e OrçamentoSubfunção:Esfera:

4743 - Coordenação do Processo Orçamentário das Empresas Estatais Federais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e GestãoUO: Unidade Responsável: Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais

Orçamento de investimento elaborado Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Coordenação do processo de elaboração do Orçamento de Investimento das empresas estatais federais, do Plano de Aplicação dos Recursos
das Agências Financeiras Oficiais de Fomento e do Programa de Dispêndios Globais, bem como acompanhamento das execuções, tendo em
vista a política macroeconômica do governo e as metas de resultado primário estabelecidas, com vistas a promover a implementação de
medidas que visem ao gerenciamento do processo orçamentário de investimento das Empresas Estatais Federais.

Tratamento técnico de acervo documental, acompanhamento e orientação a liquidantes e solução de pendências vinculadas a processos, com
vistas a preparar e organizar tecnicamente o acervo documental de empresas estatais federais submetidas a processos de liquidação, até a sua
entrega aos órgãos responsáveis pela guarda e manutenção.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Elaboração e acompanhamento orçamentário, consubstanciado no Orçamento de Investimento, no Programa de Dispêndios Globais e no Plano
de Aplicação de Recursos das Agências Financeiras Oficiais de Fomento; manutenção/atualização da base de dados do Sistema SIEST,
publicações institucionais, inclusive a elaboração e divulgação do "Perfil das Empresas Estatais", do Relatório Anual de Execução Orçamentária
e do Volume IV do Balanço Geral da União. Apreciação de pleitos relacionados à política de Recursos Humanos, no que se refere a programas
de participação dos empregados nos lucros ou  resultados, acordos coletivos de trabalho, planos de cargos e salários, previdência complementar
e  quantitativo de pessoal próprio; análise de propostas de estatutos, projetos de lei e decretos e de matérias de AGO/AGE; sugestão para
fixação da remuneração dos dirigentes das empresas estatais; realização de seminários, fóruns, encontros, palestras, visitas, instituição de
prêmios, incentivo à melhoria das práticas de governança corporativa pelas empresas estatais etc. Além disso, o DEST operacionaliza o
processo de indicação/eleição dos representantes do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nos conselhos de administração das
empresas estatais e participa de grupos de trabalho que envolvam assuntos de interesse das empresas estatais.
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Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto nº 3.735/2001, Leis Complementares nºs 108 e 109, de 29.05.2001,  e Decreto nº 7.675/2012.
Base Legal da Ação
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