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Dotação 

Orçamentária - 

LOA 2018

0089

PREVIDENCIA DE 
INATIVOS E 
PENSIONISTAS DA 
UNIAO

0181
APOSENTADORIAS E 
PENSOES CIVIS DA 
UNIAO

Pagamento de proventos oriundos de direito previdenciário próprio dos servidores públicos civis da União ou dos 
seus pensionistas.

Garantir o pagamento devido aos servidores civis inativos 
do Poder Executivo ou aos seus pensionistas, em 
cumprimento às disposições contidas em regime 
previdenciário próprio.

Físico Executado : 390 35.973.236,00

0901

OPERACOES 
ESPECIAIS: 
CUMPRIMENTO 
DE SENTENCAS 
JUDICIAIS

0005

SENTENCAS JUDICIAIS 
TRANSITADAS EM 
JULGADO 
(PRECATORIOS)

Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios) devidas pela União, Autarquias e 
Fundações Públicas.

Alocar  recursos  orçamentários  para  fazer  face  ao  
pagamento da contribuição patronal relativa ao 
recolhimento da Contribuição da União, de suas Autarquias 
e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos  
Servidores  Públicos  Federais  decorrente  do  Pagamento  
de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor.

Não Informado 61.060,00

0910

OPERACOES 
ESPECIAIS: 
GESTAO DA 
PARTICIPACAO 
EM ORGANISMOS 
E

00PW

CONTRIBUICOES A 
ENTIDADES NACIONAIS 
SEM EXIGENCIA DE 
PROGRAM

Pagamento de contribuições e anuidades a organismos e entidades nacionais ou internacionais sem exigência de 
programação específica, nos termos do art. 11, Inciso XVI, (LDO 2016).

Contribuir financeiramente com o Conselho Nacional das 
Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica - CONIF para o intercâmbio de 
informações e políticas volta das para a educação.

Não Informado 74.919,00

2080
EDUCACAO DE 
QUALIDADE PARA 
TODOS

20RG

REESTRUTURACAO E 
MODERNIZACAO DE 
INSTITUICOES 
FEDERAIS DE ED

Apoio à execução de planos de reestruturação na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
para a ampliação e melhoria da oferta de cursos e a redução da evasão, por meio da adequação e da modernização 
da estrutura física das instituições; da aquisição de veículos, máquinas, equipamentos mobiliários e de laboratórios; 
da locação de veículos e máquinas necessários para a reestruturação; e do atendimento das necessidades de 
custeio inerentes ao processo de reestruturação.

Ampliar, reorganizar, modernizar e integrar as unidades 
vinculadas à Rede Federal de Educação Profissional e 
Tecnológica, com vi stas a expandir  a oferta de vagas.

Projeto viabilizado: 1. 1.172.271,00

2080
EDUCACAO DE 
QUALIDADE PARA 
TODOS

20RL

FUNCIONAMENTO DE 
INSTITUICOES 
FEDERAIS DE 
EDUCACAO PROFISSIO

Gestão administrativa, financeira e técnica, e desenvolvimento de ações visando ao funcionamento dos cursos de 
Instituições Federais de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e das Escolas Técnicas vinculadas às 
Universidades Federais; manutenção de serviços terceirizados; pagamento de serviços públicos; manutenção de 
infraestrutura física por meio de reforma, adaptação, aquisição ou reposição de materiais, observados os limites da 
legislação vigente; aquisição e ou reposição de acervo bibliográfico e veículos; capacitação de servidores em temas 
e ferramentas de uso geral; prestaçãode serviços à comunidade; promoção de subsídios para estudos, análises, 
diagnósticos, pesquisas e publicações científicas; bem como demais atividades necessárias à gestão e 
administração da unidade.

Garantir  o  funcionamento  das  Instituições  Federais  de  
Educação Profissional e Tecnológica, proporcionando 
melhor aproveitamento do aluno e melhoria contínua de 
qualidade do ensino

Estudante matriculado: 
19.281

51.189.543,00

2080
EDUCACAO DE 
QUALIDADE PARA 
TODOS

2994

ASSISTENCIA AOS 
ESTUDANTES DAS 
INSTITUICOES 
FEDERAIS DE EDUC

Fornecimento de alimentação, atendimento médico-odontológico, alojamento e transporte, dentre outras iniciativas 
típicas de assistência estudantil, cuja concessão seja pertinente sob o aspecto legal e contribua para o acesso, 
permanência e bom desempenho do estudante.

Suprir as necessidades básicas do educando, 
proporcionando condiçõespara sua permanência e melhor 
desempenho na escola.

Benefício concedido : 
19.281

12.020.284,00

2109

PROGRAMA DE 
GESTAO E 
MANUTENCAO DO 
MINISTERIO DA 
EDUCACAO

09HB

CONTRIBUICAO DA 
UNIAO, DE SUAS 
AUTARQUIAS E 
FUNDACOES PARA O

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.

Assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas 
Autarquias e Fundações para o custeio do regime de 
previdência dos servidores públicos federais na forma do 
art. 8º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.

Não Informado 80.267.845,00

2109

PROGRAMA DE 
GESTAO E 
MANUTENCAO DO 
MINISTERIO DA 
EDUCACAO

2004

ASSISTENCIA MEDICA 
E ODONTOLOGICA AOS 
SERVIDORES CIVIS, 
EMPR

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

Proporcionar aos servidores, empregados, seus 
dependentes e pensionistas condições para manutenção da 
saúde física e mental, exclusive pessoal contratado por 
tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 
1993).

Físico executado:1075 3.027.748,00

Programa Governo Ação Governo

Ano de Exercício: 2018
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2109

PROGRAMA DE 
GESTAO E 
MANUTENCAO DO 
MINISTERIO DA 
EDUCACAO

20TP
ATIVOS CIVIS DA 
UNIAO

Pagamento de espécies remuneratórias devidas aos servidores e empregados ativos civis da União
Garantir o pagamento de espécies remuneratórias devido 
aos servidores e empregados ativos civis da União.

Não Informado 208.897.661,00

2109

PROGRAMA DE 
GESTAO E 
MANUTENCAO DO 
MINISTERIO DA 
EDUCACAO

212B

BENEFICIOS 
OBRIGATORIOS AOS 
SERVIDORES CIVIS, 
EMPREGADOS, MI

Concessão de auxílios alimentação, transporte, pré-escolar aos servidores civis e empregados públicos federais 
ativos e militares,inclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993). 
Concessão de auxílio-funeral devido à família do servidor civil, militar ou de empregado público federal 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; Concessão de auxílio-natalidade devido ao servidor civil, militar ou empregado público 
federal por motivo de nascimento de filho, em quantia equivalente ao menor vencimento do serviço público, ou no 
valor determinado pelo acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho e/ou dissídio coletivo de 
trabalho, inclusive no caso de natimorto.

Proporcionar aos servidores e empregados públicos 
federais, inclusive pessoal contratado por tempo 
determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993), o 
auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio creche, bem 
como o auxílio funeral e auxílio natalidade.

Físico executado:
Auxílio Alimentação :1848
Auxílio Transporte: 471
Auxílio Creche: 376
Auxílio Funeral: Não 
Informado
Auxílio Natalidade: Não 
Informado

13.287.049,00

2109

PROGRAMA DE 
GESTAO E 
MANUTENCAO DO 
MINISTERIO DA 
EDUCACAO

216H

AJUDA DE CUSTO 
PARA MORADIA OU 
AUXILIO-MORADIA A 
AGENTES PUB

Ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia a agentes públicos. Não inclui outras indenizações, tais como ajuda 
de custo decorrente de remoção e diárias.

Consiste no ressarcimento das despesas comprovadamente 
realizadas pelo servidor com aluguel de moradia ou com 
meio de hospedagem administrado por empresa hoteleira, 
no prazo de um mês após a comprovação da despesa pelo 
servidor (Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990).

Agente Público 
beneficiado: 16.

250.000,00

2109

PROGRAMA DE 
GESTAO E 
MANUTENCAO DO 
MINISTERIO DA 
EDUCACAO

4572

CAPACITACAO DE 
SERVIDORES 
PUBLICOS FEDERAIS 
EM PROCESSO DE Q

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 outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal. Promover a qualificação e a 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.

Promover a qualificação e a 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.

Servidor Capacitado: 200. 1.106.000,00

FONTE: SIMEC, TESOURO GERENCIAL , LOA 2018

As informações da coluna "Meta Física" foram extraída da Lei Orçamentária Anual 2018, Simec Módulo: Acompanhamento Orçamentário e SIAPE


