
Programa Ação Meta Física*
Dotação Orçamentária 

LOA 2012

0089 0181 Não informado
8.514.998,00

123.097,00

2109 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação

Ações Discriminados por Programa 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL GOIANO

Programas em execução pelo Instituto Federal Goiano - 2012

0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União

2031 - Educação Profissional Tecnológica

Descrição Finalidade

Pagamento de proventos oriundos de direito previdenciário

próprio dos servidores públicos civis do Poder Executivo 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.

Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado
Proporcionar o pagamento de precatórios devidos pela União, Autarquias

Código da Unidade Orçamentária: 26407 Ano de Exercício: 2012

0901 0005 Não informado
123.097,00

0901 00G5 Não informado
13.541,00

2031 20RG
450 vagas 

disponibilizadas

11.300.000,00

Pagamento da contribuição patronal para o regime de

previdência dos servidores públicos federais incidente sobre

Precatórios e Requisições de Pequeno Valor.

Construção, ampliação e reforma de imóveis; aquisição e

locação de imóveis, veículos, máquinas, equipamentos,

mobiliários, laboratórios pelas Instituições vinculadas à Rede

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, de

acordo com as diretrizes estabelecidas na Lei nº 11.892/08 e o

Termo de Acordo de Compromissos e Metas.

Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado

(Precatórios) devidas pela União, Autarquias e Fundações

Públicas.

Proporcionar o pagamento de precatórios devidos pela União, Autarquias

e Fundações Públicas em razão de Sentença Transitada em Julgado.

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.

Ampliar, reorganizar, modernizar e integrar as unidades vinculadas à

Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, com vistas a

expandir  a oferta de vagas.
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Gestão administrativa, financeira e técnica, desenvolvimento de

ações visando o funcionamento dos cursos das Instituições

Federais de Educação Profissional e Tecnológica, manutenção

dos serviços terceirizados, pagamento de serviços públicos e de

2031 20RL
8910 alunos 

matriculados

33.165.299,00

2031 2994
3447  alunos 

assistidos

3.109.116,00

2031 6358
80 pessoas 

capacitadas

120.000,00

dos serviços terceirizados, pagamento de serviços públicos e de

pessoal ativo, manutenção de infra-estrutura física por meio de

obras de pequeno vulto que envolvam

ampliação/reforma/adaptação e aquisição e/ou reposição de

materiais, inclusive aquelas inerentes às pequenas obras,

observados os limites da legislação vigente, aquisição e/ou

reposição de acervo bibliográfico, veículos e transporte escolar,

capacitação de recursos humanos, prestação de serviços à

comunidade, promoção de subsídios para estudos, análises,

diagnósticos, pesquisas e publicações científicas, bem como

demais contratações necessárias ao desenvolvimento de suas

atividades.

Fornecimento de alimentação, atendimento médico-

odontológico, alojamento e transporte, dentre outras iniciativas

típicas de assistência social ao educando, cuja concessão seja

pertinente sob o aspecto legal e contribua para o bom

desempenho do aluno na escola.

Capacitação mediante programação de cursos, seminários,

oficinas, estágios-visita, teleconferências, etc., elaboração de

materiais de capacitação, que proporcionem a constante

atualização de conhecimentos dos profissionais que atuam na

educação profissional.

Garantir o funcionamento das Instituições Federais de Educação

Profissional e Tecnológica, proporcionando melhor aproveitamento do

aluno e melhoria contínua de qualidade do ensino.

Suprir as necessidades básicas do educando, proporcionando condições

para sua permanência e melhor desempenho na escola.

Proporcionar aos docentes e profissionais de educação profissional

(Gestores, Técnico-Administrativo,etc), oportunidade de capacitação,

visando a melhoria da qualidade dos cursos e modalidades deste

segmento educacional.
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1053 pessoas 1.200.000,00

Concessão do benefício de assistência médico-hospitalar e

odontológica aos servidores 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
Proporcionar aos servidores, empregados, seus dependentes e

pensionistas condições para manutenção da saúde física e mental,
2109 2004

1053 pessoas 

beneficiadas

1.200.000,00

2109 2010
162 crianças 

atendidas

144.000,00

2109 2011
253 servidores 

beneficiados

468.000,00

2109 2012
757 servidores 

beneficiados

2.760.000,00

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.

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.

Pagamento de auxilio-transporte em pecúnia, pela União, de

natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das

despesas realizadas com transporte coletivo municipal,

intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores 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.

Concessão em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia do

auxílio-alimentação aos servidores e empregados públicos

federais, ativos, inclusive pessoal contratado por tempo

determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993) ou por

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).

Oferecer aos servidores e empregados públicos federais, inclusive

pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de

dezembro de 1993), durante a jornada de trabalho, condições adequadas

de atendimento aos seus dependentes em idade pré-escolar.

Propiciar o pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de

natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas

realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou

interestadual pelos militares, servidores 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.

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, sob forma de pecúnia, pago na

proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos do órgão ou

entidade de lotação ou exercício do servidor ou empregado ou por meio
meio de manutenção de refeitório.

entidade de lotação ou exercício do servidor ou empregado ou por meio

de manutenção de refeitório.
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2109 20CW
347 servidores 

beneficiados

62.549,00

Proporcionar aos servidores e empregados públicos federais, ativos,

condições para a manutenção da saúde física e mental, em função dos

riscos existentes no ambiente de trabalho e de doenças ocupacionais ou

Realização de exames médicos periódicos dos servidores e

empregados públicos federais, ativos, mediante a contratação

de serviços terceirizados, bem como pela aquisição de insumos,

reagentes e outros materiais necessários, nos casos em que os
beneficiados

2109 4572
480 servidores 

capacitados

773.576,00

2109 20TP Não informado
45.691.160,00

2109 00ID Não informado
47.095,00

2109 09HB Não informado 9.199.977,00

FONTE:  SIMEC-MEC, SIAFI Gerencial, LOA 2012

*  A informação da coluna "Meta Física" foi extraída da Lei Orçamentária Anual de 2012 (LOA 2012), Volume V, páginas 295 a 297, disponível no endereço 

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.

Pagamento de espécies remuneratórias devido aos servidores e

empregados ativos civis da União.
A contribuição visa garantir a participação das Instituições da

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica

no CONIF, instância de discussão, proposição e promoção de

políticas de desenvolvimento da formação profissional e

tecnológica, pesquisa e inovação.

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 voltadas para a educação.

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.

Garantir o pagamento de espécies remuneratórias devido aos servidores

e empregados ativos civis da União.

riscos existentes no ambiente de trabalho e de doenças ocupacionais ou

profissionais.

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.

reagentes e outros materiais necessários, nos casos em que os

referidos exames sejam realizados pelo próprio órgão.

http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/sof/orcamento_12/L12595_12_Volume_V.pdf


