Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão

Ações Orçamentárias Integrantes da Lei Orçamentária para 2014

Secretaria de Orçamento Federal
Programa

Número de Ações 1

0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União
Ação Orçamentária - Padronizada da União

Tipo: Operações Especiais

0181 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis
Descrição
Pagamento de proventos oriundos de direito previdenciário próprio dos servidores públicos civis da União ou dos seus pensionistas.
Esfera(s)
20 - Orçamento da Seguridade Social
Função(ões)
09 - Previdência Social
Subfunção(ões)
272 - Previdência do Regime Estatutário
Localizador (es)
0001 - Nacional
Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
69101 - Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Base Legal da Ação
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998.
Esta é uma ação padronizada. Foram apresentados os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias, título e descrição, e as ocorrências dos seguintes atributos: Esfera,
Função, Subfunção, Localizador e Unidade Orçamentária. Os demais atributos do Cadastro estão disponíveis para consulta no módulo de Acesso Público do SIOP.

Ocorrências da Ação
Esfera

UO

Função

Subfunção

Localizador

20

69101

09

272

0001

Programa

Número de Ações 2

2023 - Comércio e Serviços
Ação Orçamentária

Tipo: Projeto

147K - Implantação de Centros de Prestação de Serviços aos Empreendedores
Esfera: 10 - Orçamento Fiscal

Função: 23 - Comércio e Serviços

UO: 69101 - Secretaria da Micro e Pequena Empresa

Produto:

Centro implantado

Subfunção: 691 - Promoção Comercial

Unidade Responsável: Secretaria de Racionalização e Simplificação

Unidade de Medida: unidade

Descrição
Fornecimento aos empreendedores, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte de informações,
orientações e serviços em um só local, e virtualmente, que possibilitem e facilitem o registro e a legalização de empresas, em ambiente
adequado e receptivo, buscando a redução do custo para abertura e baixa, bem como serviços que propiciem a sustentabilidade e o
desenvolvimento empresarial por intermédio da implantação de Centros de Prestação de Serviços, que possibilitem a prestação de informações,
orientações e autoatendimento, voltados para o registro e a legalização de empresas, assim como divulgação e realização de cursos e eventos,
encaminhamento a órgãos parceiros e prestação de outros serviços, tais como de registro de marcas e patentes, apoio creditício, suporte
tecnológico e apoio à exportação voltados para a sustentabilidade e o desenvolvimento empresarial.
Forma de Implementação: Direta; Descentralizada;
Detalhamento da Implementação
A implementação da ação será por meio de formalização de acordos, convênios ou congêneres; formalização de contratos para espaços físicos
e a especificação, desenvolvimento, hospedagem e manutenção de sistemas e aplicativos de tecnologia da informação; contratação de
empresas prestadoras de serviço; e aquisição de mobiliário e equipamento.
Situação em: 08/09/2014
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Localizador (es)
0001 - Nacional
Base Legal da Ação
Lei nº 12.792/2013, Decreto nº 8.001/2013, Lei nº 8.934/1994, Lei Complementar nº 123/2006 e Lei nº 11.598/2007.

Ação Orçamentária

Tipo: Atividade

2031 - Serviços de Registro Mercantil e Atividades Afins
Esfera: 10 - Orçamento Fiscal

Função: 23 - Comércio e Serviços

UO: 69101 - Secretaria da Micro e Pequena Empresa

Produto:

Subfunção: 691 - Promoção Comercial

Unidade Responsável: Secretaria de Racionalização e Simplificação

Unidade de Medida: unidade

Ato registrado

Descrição
Manutenção e modernização das atividades de serviços de Registro Mercantil e afins, em especial o Portal do Empreendedor, supervisão e
coordenação no plano técnico, dos órgãos incumbidos da execução dos serviços de Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins,
visando modernizar os processos de registro e de legalização de empresas.
Forma de Implementação: Direta; Descentralizada;
Detalhamento da Implementação
-Formular, coordenar e articular e implementar planos de ação, políticas, diretrizes voltadas à integração para o Registro Público de Empresas
Mercantis e Atividades Afins e legalização de empresas, em articulação com outros órgãos e entidades públicas, inclusive estaduais e
municipais; especificação de sistemas de informação, propondo as normas e executando os treinamentos, implementação e execução
sistemática de coleta e tratamento de informações e estatísticas; proposição e implementação de projetos, ações, convênios e programas de
cooperação, em articulação com o setor privado, entidades e organismos, nacionais e internacionais; coordenar a ação dos órgãos incumbidos
da execução dos serviços do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins; coordenação, manutenção e a atualização do
Cadastro Nacional de Empresas Mercantis; e demais atribuições decorrentes do Decreto no 1.800, de 30 de janeiro de 1996.
Localizador (es)
0001 - Nacional
Base Legal da Ação
Lei nº 12.792/2013, Decreto nº 8.001/2013, Lei nº 11.598/2007, Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, Lei nº 11.101/2005, Lei nº 10.406 de
10/01/2002, Decreto nº 1.800/1996 e Lei nº 8.934/1994.

Programa

Número de Ações 2

2047 - Micro e Pequenas Empresas
Ação Orçamentária

Tipo: Atividade

210C - Promoção do Desenvolvimento de Micro e Pequenas Empresas
Esfera: 10 - Orçamento Fiscal

Função: 23 - Comércio e Serviços

UO: 69101 - Secretaria da Micro e Pequena Empresa

Produto:

Empresa apoiada

Subfunção: 691 - Promoção Comercial

Unidade Responsável: Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República

Unidade de Medida: unidade

Descrição
Execução de atividades de apoio e desenvolvimento de projetos que permitam o aumento da lucratividade dos microempreendedores
individuais, dos artesãos, das micro e pequenas empresas; disponibilização de serviços pelo Portal de Serviços às Empresas e Artesãos;
qualificação dos artesãos, micro e pequenas empresas, empreendedores individuais e potenciais; assessoramento, orientação, formulação e
coordenação da política nacional de desenvolvimento das microempresas e empresas de pequeno porte, visando o fortalecimento e expansão
desses segmentos.

Situação em: 08/09/2014
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Forma de Implementação: Direta; Descentralizada;
Detalhamento da Implementação
Celebração de Parcerias, elaboração de legislação regulamentar e infra regulamentar e desenvolvimento de sistemas de informação, visando a
disponibilização dos serviços que atendam às especificações do produto e aos objetivos da Ação Orçamentária.
Localizador (es)
0001 - Nacional
Base Legal da Ação
Lei nº 12.792/2013, Decreto nº 8001/2013, Lei nº 10.683/2003, Decreto nº 1.508/1995, Lei Complementar nº 123/2006.

Ação Orçamentária

Tipo: Atividade

212Q - Racionalização e Simplificação de Exigências Estatais
Esfera: 10 - Orçamento Fiscal

Função: 23 - Comércio e Serviços

UO: 69101 - Secretaria da Micro e Pequena Empresa

Produto:

Subfunção: 691 - Promoção Comercial

Unidade Responsável: Secretaria de Racionalização e Simplificação

Iniciativa realizada

Unidade de Medida: unidade

Descrição
Uniformização de métodos e de instrumentos de pagamentos, consolidação das normas esparsas e aprimoramento, revisão e atualização das
obrigações administrativas, trabalhistas e de obrigações acessórias, visando racionalizar e simplificar as exigências legais e aumentar a
transparência do Estado para o desenvolvimento e facilitação da comercialização e das exportações.
Forma de Implementação: Direta; Descentralizada;
Detalhamento da Implementação
Mapeamento de obrigações legais existentes, dos atores envolvidos nos três entes da federação e de propostas de melhoria. Traçar os
diferentes cenários possíveis e sua viabilidade técnico, política e jurídica, em função do potencial de benefício para os micro e pequenos
empresários. Preparar propostas de normas no âmbito legal e infralegal, bem como consolidação e explicação das normas já existentes.
Localizador (es)
0001 - Nacional
Base Legal da Ação
Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006; Lei nº 10.683, de 28/05/2003, com as alterações da Lei nº 12.792, de 28/03/2013; Decreto nº 8.001, de
10/05/2013.

Programa

Número de Ações 6

2101 - Programa de Gestão e Manutenção da Presidência da República
Ação Orçamentária - Padronizada da União

Tipo: Operações Especiais

09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais
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.
Esfera(s)
10 - Orçamento Fiscal
Função(ões)
23 - Comércio e Serviços
Subfunção(ões)
122 - Administração Geral
Situação em: 08/09/2014
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Localizador (es)
0001 - Nacional
Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
69101 - Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Base Legal da Ação
Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004
Esta é uma ação padronizada. Foram apresentados os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias, título e descrição, e as ocorrências dos seguintes atributos: Esfera,
Função, Subfunção, Localizador e Unidade Orçamentária. Os demais atributos do Cadastro estão disponíveis para consulta no módulo de Acesso Público do SIOP.

Ocorrências da Ação
Esfera

UO

Função

Subfunção

Localizador

10

69101

23

122

0001

Ação Orçamentária - Padronizada Multissetorial

Tipo: Atividade

2000 - Administração da Unidade
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.
Esfera(s)
10 - Orçamento Fiscal
Função(ões)
04 - Administração
Subfunção(ões)
122 - Administração Geral
Localizador (es)
0001 - Nacional
Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
69101 - Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Base Legal da Ação
Esta é uma ação padronizada. Foram apresentados os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias, título e descrição, e as ocorrências dos seguintes atributos: Esfera,
Função, Subfunção, Localizador e Unidade Orçamentária. Os demais atributos do Cadastro estão disponíveis para consulta no módulo de Acesso Público do SIOP.

Ocorrências da Ação
Esfera

UO

Função

Subfunção

Localizador

10

69101

04

122

0001

Ação Orçamentária - Padronizada da União

Tipo: Atividade

2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes
Situação em: 08/09/2014
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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.
Esfera(s)
20 - Orçamento da Seguridade Social
Função(ões)
23 - Comércio e Serviços
Subfunção(ões)
301 - Atenção Básica
Localizador (es)
0001 - Nacional
Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
69101 - Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Base Legal da Ação
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.
Esta é uma ação padronizada. Foram apresentados os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias, título e descrição, e as ocorrências dos seguintes atributos: Esfera,
Função, Subfunção, Localizador e Unidade Orçamentária. Os demais atributos do Cadastro estão disponíveis para consulta no módulo de Acesso Público do SIOP.

Ocorrências da Ação
Esfera

UO

Função

Subfunção

Localizador

20

69101

23

301

0001

Ação Orçamentária - Padronizada da União

Tipo: Atividade

20TP - Pagamento de Pessoal Ativo da União
Descrição
Pagamento de espécies remuneratórias devidas aos servidores e empregados ativos civis da União.
Esfera(s)
10 - Orçamento Fiscal
Função(ões)
23 - Comércio e Serviços
Subfunção(ões)
122 - Administração Geral
Localizador (es)
0001 - Nacional
Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
69101 - Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Base Legal da Ação
Lei nº 8.112, de 11/12/1990 e CLT
Esta é uma ação padronizada. Foram apresentados os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias, título e descrição, e as ocorrências dos seguintes atributos: Esfera,
Função, Subfunção, Localizador e Unidade Orçamentária. Os demais atributos do Cadastro estão disponíveis para consulta no módulo de Acesso Público do SIOP.

Situação em: 08/09/2014
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Ocorrências da Ação
Esfera

UO

Função

Subfunção

Localizador

10

69101

23

122

0001

Ação Orçamentária - Padronizada da União

Tipo: Atividade

212B - Outros Benefícios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes
Descrição
Concessão dos seguintes benefícios :
Auxílio-Alimentação - Concessão em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia do auxílio-alimentação aos servidores civis, 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 civil, militar ou empregado;
Auxílio-Transporte - Pagamento pela União de auxílio-transporte em pecúnia ou vale-transporte na modalidade papel e ou bilhetagem eletrônica,
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;
Assistência Pré-Escolar - Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago diretamente no contra-cheque, a partir de requerimento, aos
servidores civis, militares 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;
Auxílio-Funeral - Concessão de auxílio-funeral devido à família do servidor falecido na atividade ou aposentado, em valor equivalente a um mês
da remuneração ou provento, cujo pagamento deverá ocorrer no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, por meio de procedimento sumaríssimo, à
pessoa da família que houver custeado o funeral; e
Auxílio Natalidade - Concessão de auxílio-natalidade devido à servidora por motivo de nascimento de filho, em quantia equivalente ao menor
vencimento do serviço público, inclusive no caso de natimorto.
Esfera(s)
10 - Orçamento Fiscal
Função(ões)
04 - Administração
Subfunção(ões)
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Localizador (es)
0001 - Nacional
Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
69101 - Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Base Legal da Ação
Auxílio-Alimentação - art. 22 da Lei nº 8.460, de 17/09/1992;
Alimentação do pessoal militar das Forças Armadas - art. 50, inciso IV, alínea “g”, da Lei nº 6.880, de 09/12/1980;
Auxílio-Alimentação ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Territórios - Lei nº 10.486, de 04/07/2002;
Auxílio-Transporte - Medida Provisória nº 2.165-36, de 23/08/2001;
Assistência Pré-Escolar - Lei nº 8.069, de 13/07/1990, e Decreto nº 977, de 10/09/1993; e
Auxílios funeral e natalidade - arts. 196 e 226 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; art. 50 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980;
arts. 2º e 3º da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001.
Esta é uma ação padronizada. Foram apresentados os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias, título e descrição, e as ocorrências dos seguintes atributos: Esfera,
Função, Subfunção, Localizador e Unidade Orçamentária. Os demais atributos do Cadastro estão disponíveis para consulta no módulo de Acesso Público do SIOP.

Situação em: 08/09/2014
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Ocorrências da Ação
Esfera

UO

Função

Subfunção

Localizador

10

69101

04

331

0001

Ação Orçamentária - Padronizada Multissetorial

Tipo: Atividade

4641 - Publicidade de Utilidade Pública
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.
Esfera(s)
10 - Orçamento Fiscal
Função(ões)
23 - Comércio e Serviços
Subfunção(ões)
131 - Comunicação Social
Localizador (es)
0001 - Nacional
Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
69101 - Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Base Legal da Ação
Esta é uma ação padronizada. Foram apresentados os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias, título e descrição, e as ocorrências dos seguintes atributos: Esfera,
Função, Subfunção, Localizador e Unidade Orçamentária. Os demais atributos do Cadastro estão disponíveis para consulta no módulo de Acesso Público do SIOP.

Ocorrências da Ação
Esfera

UO

Função

Subfunção

Localizador

10

69101

23

131

0001

Situação em: 08/09/2014
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