Notas
Explicativas

Planejamento das Ações no
âmbito do PPA

N

o contexto do Plano Plurianual
2000 – 2003, vigente em 2003, os
programas e as ações sob a
responsabilidade da Fundação
Biblioteca Nacional - Apoio Administrativo,
Valorização do Servidor Público, Brasil
Patrimônio
Cultural,
Livro
Aberto,
Produção e Difusão Cultural, Gestão da
Política de Cultura e Gestão da Participação
em Organismos Internacionais - foram
planejados e desenvolvidos em consonância
com a política e as diretrizes traçadas pelo
Ministério da Cultura. As metas físicas
dessas ações (Projeto/Atividade) encontramse explicitadas no decorrer do documento,
juntamente com os dados relativos à
execução física e orçamentária.
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Execução Orçamentária e
Financeira

A

Lei Orçamentária Nº 10.640, de 14
de janeiro de 2003, destinou à
Fundação
Biblioteca
Nacional
recursos da ordem de R$ 12.804.701,00
(doze milhões, oitocentos e quatro mil,
setecentos e um reais), excluídos os gastos
com pessoal e encargos.
No decorrer do exercício, fez-se necessária a
adequação do orçamento às prioridades da
instituição, principalmente no que se refere
às
despesas
com
a
manutenção
administrativa e o funcionamento das
bibliotecas, onde se registrava um déficit
orçamentário. Foram envidadas negociações
junto à Subsecretaria de Planejamento,
Orçamento e Administração do MinC, com
vistas à obtenção de recursos adicionais.
Feitas as devidas alterações, suplementações
e contingenciamento, a dotação final
totalizou o valor de R$ 10.592.438,00 (dez
milhões, quinhentos e noventa e dois mil,
quatrocentos e trinta e oito reais). Por outro
lado, em parceria com o Ministério das
Relações Exteriores/ FUNAG, foi-nos
possível captar recursos no valor de R$
110.899,00 (cento e dez mil, oitocentos e
noventa e nove reais). Dessa maneira, o
orçamento para 2003 ficou assim
distribuído:
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Lei Orçamentária + Crédito Adicional – Contingenciamento......R$ 10.592.438,00
Parcerias:
Ministério das Relações Exteriores
Fundação Alexandre de Gusmão..........................................R$ 110.899,00
TOTAL GERAL .................................................................................. R$ 10.703.337,00

Na execução orçamentária/financeira da
FBN, em 2003, foram utilizados 32 Planos
de Ação estruturados em Planos Internos
que permitiram a correta e adequada
classificação de ação em seu menor nível,
constituindo insumo básico para a
elaboração de sistemas de acompanhamento
dos bens e serviços definidos na
Constituição como produtos do Estado a
serem oferecidos à sociedade. Como pode
ser observado nos Quadros Demonstrativos
da Execução por Ação, cuja execução,
comparada com a totalidade dos recursos
disponíveis, atingiu o patamar de 97%.
Cumpre registrar, a seguir, os reflexos da
execução das políticas culturais nesse
período, demonstrando os impactos e os
principais resultados alcançados, por
programas e suas ações mais relevantes.
Informamos, ainda, que o Limite Autorizado
foi aprovado através do Decreto nº 4.591/03.
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