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PROGRAMA
0089 - Previdência de Inativos e
Pensionistas da União

PROGRAMA

AÇÕES
0181 - Aposentadorias e Pensões Civis da União

AÇÕES
20RL - Funcionamento de Instituições Federais de EPT

2080 – Educação de Qualidade para
20RG -Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de EPT
Todos
2994 – Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de EPT

PROGRAMA

2109 – Programa de Gestão e
Manutenção do Min. Educação

AÇÕES

PRINCIPAIS RESULTADOS
Garantir o pagamento de proventos devido aos servidores civis inativos do Poder
Executivo e seus pensionistas, em cumprimento as disposições contidas regime
previdenciário próprio.
PRINCIPAIS RESULTADOS
Garantir o funcionamento das instituições federais de educação profissional e
tecnológica, proporcionando melhor aproveitamento do aluno e melhoria contínua
de qualidade no ensino.
Ampliar, reorganizar, modernizar e integrar as unidades vinculadas à rede EPT com
vistas a expandir a oferta de vagas.
Suprir as necessidades básicas do educando, proporcionando condições para sua
permanência e melhor desempenho na escola.

PRINCIPAIS RESULTADOS

Garantir o pagamento de espécies remuneratórias devidas aos servidores e
20TP - Pessoal Ativo da União
empregados ativos civis da união.
Assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações
09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do
para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do
Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais
art. 8 da lei Nº 10.887 de 18/06/2004.
Concessão, em caráter suplementar, do benefício de assistência médico-hospitalar e
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados,
odontológica aos servidores, militares e empregados, ativos e inativos, dependentes
Militares e seus Dependentes
e pensionistas, exclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de
9 de dezembro de 1993).
Concessão dos benefícios: Auxílio-Alimentação - Concessão em caráter indenizatório
PO 0001 - Assistência
do auxílio-alimentação aos servidores civis e empregados públicos federais ativos e
Pré-Escolar aos
militares, inclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de
Dependentes de
dezembro de 1993), sob forma de pecúnia, por meio de manutenção de refeitório ou,
Servidores Civis e de
no caso das empresas estatais dependentes, do fornecimento de vale/cartão
Empregados
alimentação/refeição, 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 auxíliotransporte em pecúnia ou vale-transporte na modalidade papel e ou bilhetagem
PO 0003 - Auxílio
eletrônica, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das
Transporte de Civis
despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou
212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis,
interestadual pelos servidores, militares e empregados públicos federais, inclusive
Empregados, Militares e seus Dependentes
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;
Assistência Pré-Escolar - Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago
PO 0005 - Auxílio
diretamente no contra-cheque, a partir de requerimento, aos servidores civis,
Alimentação de 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
PO 0009 - Benefícios
servidor falecido na atividade ou aposentado, em valor equivalente a um mês da
Assistenciais
remuneração ou provento, cujo pagamento deverá ocorrer no prazo de 48 (quarenta
decorrentes do Auxílio- e oito) horas, por meio de procedimento sumaríssimo, à pessoa da família que
Funeral e Natalidade
houver custeado o funeral; Auxílio Natalidade - Concessão de auxílio-natalidade
devido à servidora por motivo de nascimento de filho, em quantia equivalente ao
216H - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio Moradia a Agentes Públicos

Propiciar ajuda de custo para moradia ou auxílio moradia para os agentes públicos.

Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, tais como
custeio dos eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em
viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e
4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e
outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal. Promover a qualificação e a
Requalificação
requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de
trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do
crescimento profissional.
PROGRAMA
0909 - Operações Especiais: Outros
Encargos Especiais
PROGRAMA
0901 -Operações Especiais:
Cumprimento de Sentenças Judiciais

AÇÕES
0536 - Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial
e/ou Decisões Judiciais
AÇÕES
0005- Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios)

PRINCIPAIS RESULTADOS
Pagamento de benefícios e pensões de caráter indenizatório e/ou prêmios de
reconhecimento concedidos em decorrência de Legislação Especial.
PRINCIPAIS RESULTADOS
Pagamento de sentenças judiciais transitadas em julgado(precatórios) devidas pela
União, Autarquias e Fundações Públicas.

