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DECRETO N: 0056 de 31 de julho de 2017. 

 

“Estabelece o Plano de Contas das Despesas à 

nível de programa.” 

 

O Prefeito Municipal de Luminárias/MG, no uso suas atribuições legais, e 

 

 

CONSIDERANDO a prerrogativa estabelecida no art. 3 da Portaria n42 de 

14/04/1999, e posteriores alterações do Ministério do Orçamento e Gestão. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1 - A estrutura de programas, códigos e identificação necessária à classificação de 

despesa pública, é a constante do anexo ao presente Decreto. 

 

Art. 2 - O anexo estabelecido pôr este Decreto será utilizado pelas entidades da 

Administração Direta, Indireta, Fundos Municipais e Legislativo Municipal. 

 

Art. 3 - A codificação dos programas constantes no Anexo está relacionada às funções 

estabelecidas pela Portaria n42 de 14/04/1999, onde os dois primeiros dígitos, 

identificam as funções e os dois últimos identificam os programas típicos. 

 

Parágrafo Único: Os programas poderão ser combinados com funções diferentes 

daquelas a que estejam vinculadas, na forma do Anexo a este Decreto. 

 

Art. 4 - Durante a execução orçamentária toda a ação governamental de caráter 

provisório, poderá ser realizada através do Programa 2899 – Encargos Especiais Gerais. 
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Anexo Único 

Ao Decreto nº 056/2017. 

 

Estrutura Programática 

 

Função 01 – Legislativo 

Programa 0001 – Programa Processo Legislativo 

Compreende as ações relacionadas às atividades diretas do Agente Político, no exercício 

de sua função constitucional. 

 

Programa 0002 – Programa Manutenção da Secretaria 

Compreende as ações de apoio administrativo, exercidas de forma contínua necessária 

para o funcionamento do Legislativo Municipal. 

 

Programa 0004 – Programa Manutenção da Contabilidade 

Compreende as ações de apoio administrativo e contábil, exercidas de forma contínua 

necessária para o funcionamento do Legislativo Municipal. 

 

Programa 0005 – Programa Manutenção dos Serviços Gerais 

Compreende as ações de apoio e manutenção de todas as atividade gerais, exercidas de 

forma contínua necessária para o funcionamento do Legislativo Municipal. 

 

Função 02 – Judiciária 

Programa 0201– Defesa de Interesses Público no Judiciário 

Compreende as ações relativas ao processo judiciário, em todas as suas instâncias, 

específicos do Poder Público, voltados para a defesa dos interesses da sociedade. 

  

Função 03 – Essencial à Justiça 

Programa 0301– Defesa de Ordem Jurídica 
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Compreende as ações relativas ao processo judiciário, em todas as suas instâncias, 

específicos do Poder Público, voltados para a defesa dos interesses da sociedade e do 

patrimônio público, destinados a procuradoria do Município. 

 

Função 04 – Administração 

Programa 0401 – Programa de Desenvolvimento Institucional e Transparência 

Compreende as ações relacionadas ao exercício da direção, supervisão, coordenação a 

nível do dirigente de entidades. 

 

Programa 0402 – Programa de Desenvolvimento dos Serviços Administrativos 

Compreende ações de caráter administrativo, exercida continuamente que garantem o 

apoio necessário direto na execução dos objetivos específicos da ação governamental; 

ações que visam dar conhecimento público dos fatos, atos, obras e ações 

governamentais, com caráter estritamente educativo, informativo e de orientação social, 

através de todo e qualquer sistema de divulgação; ações que visem a implantação, 

ampliação, implementação e manutenção dos serviços de informática, incluindo os 

centros de processamento de dados; ações relacionadas ao estabelecimento e aplicação 

de normas visando a captação, aplicação, orientação e controle dos recursos financeiros; 

ações relacionadas ao acompanhamento e controle da gestão financeira dos órgãos 

integrantes da Administração Pública, visando a normalidade de desempenho do 

mecanismo de obtenção e de execução de despesa e aplicação de legislação 

constitucional vigente; ações destinadas à capitação, treinamento, qualificação 

profissional e aperfeiçoamento do pessoal dos diversos órgãos da Administração 

Pública, objetivando o aumento da produtividade do trabalho e conseqüente melhoria da 

prestação de serviços públicos de modo geral. 

 

Programa 0403 – Programa de Cadastro, Tributação, Arrecadação e Fiscalização. 

 

Compreende as ações relacionadas com a implantação e manutenção de cadastro de 

contribuintes, ao lançamento, cobrança, arrecadação, guarda, fiscalização e controle de 
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tributos municipais e de outras receitas, inclusive as de entidades com autonomia 

financeira. 

 

Função 06 – Segurança Pública 

Programa 0601 – Programa de Gestão de Segurança Municipal 

Compreende as ações necessárias à manutenção de convênios com a Polícia Civil, 

através das delegacias policiais, objetivando garantir a ordem pública; manutenção de 

convênios com a Polícia Militar, através dos destacamentos policiais, para cobertura de 

despesas com patrulhamento ostensivo, objetivando garantir a ordem pública. 

 

Função 08 – Assistência Social 

Programa 0801– Programa de Desenvolvimento Social 

Gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) tendo em vista as diretrizes de 

primazia do Estado, descentralização político-administrativa, participação da população 

e centralidade na família; coordenar a Proteção Social Básica; gerenciamento do Fundo 

Municipal de Assistência Social; qualificação e apoio à participação da gestão no 

Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e demais instâncias de deliberação; 

implantação, implementação, qualificação e aperfeiçoamento de serviços, programas, 

projetos e benefícios da política de assistência social; implantação e gerenciamento do 

sistema de monitoramento e avaliação da Rede Socioassistencial; realização de 

atividades como regulação da política de Assistência Social; assessoramento para a 

gestão; produção e edição de publicações; realização de estudos e pesquisas; promoção 

de eventos; dentre outras; serviços administrativos; manutenção e uso de frota veicular; 

manutenção e conservação de imóveis utilizados pela Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social (SMDS); tecnologia da informação, sob a ótica do SUAS, 

incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas 

com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); 

sistemas de informações gerenciais internos e demais atividades-meio necessárias à 

gestão e administração do programa. 
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Programa 0802– Funcionamento dos Conselhos 

Compreende ações de assegurar o funcionamento dos Conselhos Municipais e a 

realização de conferências.  Atividades: manutenção dos conselhos; capacitações, 

realização de conferências; recursos humanos e estrutura física e material, entre outras 

condições necessárias ao funcionamento dos conselhos. 

 

Programa 0803– Programa de Capacitação de Trabalhadores Sociais 

A capacitação dos trabalhadores da área da Assistência Social deve ser promovida com 

a finalidade de produzir e difundir conhecimentos que devem ser direcionados ao 

desenvolvimento de habilidades e capacidades técnicas e gerenciais, ao efetivo 

exercício do controle social e ao empoderamento dos usuários para o aprimoramento da 

política pública (NOB/RH SUAS, 2012) 

 

Programa 0804– Serviços de Proteção Social Básica 

Tem como objetivo prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de 

potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 

Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da 

pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, 

dentre outros) e/ou fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de pertencimento 

social (discriminações etárias, étnicas, de gênero, por deficiências, dentre outras). 

 

Programa 0805 – Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF 

Consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de 

fortalecer a função protetiva das famílias, prevenindo a ruptura dos seus vínculos, 

promover seu acesso a direitos e usufruto deles e contribuir na melhoria de sua 

qualidade de vida. Visando materializar seus objetivos, o PAIF desenvolve ações 

individuais e coletivas (acolhida, ações particularizadas, encaminhamentos, oficinas 

com famílias e ações comunitárias), que precisam ser implementadas de forma 

articulada e requerem planejamento e avaliação. É ofertado nos Centros de Referência 

de Assistência Social – CRAS. 
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Programa 0806 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

Serviço realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de modo a garantir 

aquisições progressivas a seus usuários, de acordo com seu ciclo de vida, a fim de 

complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de 

risco social. Forma de intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, 

estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências 

individuais e coletivas, na família e no território. Organiza-se de modo a ampliar trocar 

culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, 

fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a convivência comunitária. 

Possui caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e no 

desenvolvimento de capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de 

alternativas emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social. Deve prever 

o desenvolvimento de ações intergeracionais e a heterogeneidade na composição dos 

grupos por sexo, presença de pessoas com deficiência, etnia, raça, entre outros. Possui 

articulação com o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, de 

modo a promover o atendimento das famílias dos usuários destes serviços, garantindo a 

matricialidade sociofamiliar da política de assistência social.  

 

Programa 0807 – Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoa com 

Deficiência e Idosos 

O serviço tem por finalidade a prevenção de agravos que possam provocar o 

rompimento de vínculos familiares e sociais dos usuários. Visa garantia de direitos, o 

desenvolvimento de mecanismos para inclusão social, a equiparação de oportunidades e 

a participação e o desenvolvimento da autonomia das pessoas com deficiência e pessoas 

idosas, a partir de suas necessidades e potencialidades individuais e sociais, prevenindo 

situações de risco a exclusão e o isolamento. O serviço deve contribuir com a promoção 

do acesso de pessoas com deficiência e pessoas idosas aos serviços de convivência e 

fortalecimento de vínculos e a todo a rede socioassistencial, aos serviços de outras 

políticas públicas, entre elas educação, trabalho, saúde, transporte especial e programas 

de desenvolvimento de acessibilidade, serviços setoriais e de defesa de direitos e 

programas especializados de habilitação e reabilitação. Desenvolve ações extensivas aos 
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familiares, de apoio, informação, orientação e encaminhamento, com foco na qualidade 

de vida, exercício da cidadania e inclusão na vida social, sempre ressaltando o caráter 

preventivo do serviço. Os usuários deste serviço são as pessoas com deficiência e/ou 

pessoas idosas que vivenciam situações de vulnerabilidade social pela fragilização de 

vínculos familiares e sociais e/ou pela ausência de acesso a possibilidades de inserção, 

habilitação social e comunitária, em especial: beneficiários do Benefício de Prestação 

Continuada (BPC); membros de famílias beneficiárias de Programas de Transferência 

de Renda.   

 

Programa 0808 – Gestão de Benefícios Eventuais 

Os Benefícios Eventuais integram o conjunto de proteções da política de assistência 

social, de caráter suplementar e provisório, prestados aos cidadãos e às famílias em 

razão de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade e de calamidade pública. 

 

Programa 0809 – Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único 

Coordenar a gestão do Programa Bolsa Família (PBF) e do Cadastro Único (Cadúnico). 

Constituir centro de custos para custeios de despesas oriundas da gestão do PBF, 

vinculadas às modalidades de atividades: gestão de condicionalidades; gestão de 

benefícios; acompanhamento das famílias beneficiárias, em especial daquelas em 

situação de maior vulnerabilidade; cadastramento de novas famílias e atualização dos 

dados do Cadastro Único; implementação de programas complementares para famílias 

beneficiárias do PBF, capacitação profissional, desenvolvimento territorial, entre outras; 

fiscalização do PBF e do CADÚNICO; e controle social do PBF no município. 

 

Programa 0810 – Serviço de Proteção Social Especial  

Proporcionar cuidados especializados, acompanhamento e orientação de forma 

continuada a idosos, crianças e adolescentes, jovens, pessoas com deficiência, mulheres 

vítimas de violência, dentre outras em situação de risco ou violação de direitos 

(violência, abandono, situação de rua, discriminação e outras) e de contingência 

(processo de envelhecimento e presença de deficiência), visando a proteção, o 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e a potencialização de recursos 
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para o enfrentamento de condições adversas e o alcance da autonomia: desenvolvimento 

de serviços de média complexidade; atendimento a indivíduos e famílias em situação de 

risco pessoal e social e em situação de contingência, decorrente de processo de 

envelhecimento ou presença de deficiência, cuja convivência familiar não foi rompida; 

co-financiamento dos serviços de Habilitação e Reabilitação para pessoas com 

Deficiência e centro de convivência para pessoas idosas e pessoas com deficiência, 

dentre outros; desenvolvimento de serviços de alta complexidade; atendimento às 

famílias e aos indivíduos que se encontram em situação de abandono, ameaça ou 

violação de direitos, necessitando de acolhimento provisório, fora de seu núcleo familiar 

ou comunitário de origem, até que seja viabilizado o retorno à família de origem, o 

encaminhamento para família substituta, quando for o caso, ou o alcance da autonomia; 

co-financiamento de Família Acolhedora; Casa Lar; Abrigo Institucional; Instituições 

de Longa Permanência para Idosos; República; Moradias provisórias; Casa de Acolhida 

Temporária, Casas de Passagem; Albergue, dentre outros. 

 

Programa 0811 – Serviços Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de 

Medidas Socioeducativas – LA/PSC 

Executar as medidas socioeducativas em meio aberto (Liberdade Assistida - LA - e 

Prestação de Serviços à Comunidade - PSC), previstas no Estatuto da Criança e do 

Adolescente e no SINASE. Deve prover atenção socioassistencial no âmbito da 

proteção social especial do SUAS, aos adolescentes que se encontram em cumprimento 

de tais medidas e suas famílias, de modo a contribuir para o acesso a direitos e 

resignificação de valores na vida social. É desenvolvido no CEMSO – Consórcio para 

Execução de Medida Socioeducativas, que trata-se de convênio estabelecido entre os 

municípios de Luminárias, Lavras, Ijaci e Ribeirão Vermelho para garantir a execução 

de medidas socioeducativas em meio aberto.  

 

Função 09 – Previdência Social 

Programa 0902 – Previdência Social a Inativos e Pensionistas 

Compreende as ações para manutenção do pagamento de aposentadoria e pensão de 

servidores do regime estatutário e seus dependentes, feitos diretamente pela 
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Administração Pública, bem como complementações estabelecidas em Leis ou decisões 

judiciais. 

 

Função 10 – Saúde 

Programa 1001 – Programa de Gestão de Ações em Serviços de Saúde Básica 

Compreende as ações desenvolvidas para atendimento das demandas básicas de saúde 

da população, através da assistência hospitalar e ambulatorial, odontológicos, 

fisioterapias, exames e distribuição de produtos farmacêuticos em geral, campanhas e 

programas de vacinação, outras medidas e ações tanto preventivas quanto curativas. 

 

Programa 1002 – Programa de Suporte Profiláticos e Terapêuticos  

Compreende as ações de atendimento domiciliar, objetivando a distribuição e 

suprimentos de drogas e produtos farmacêuticos, e outros programas específicos de 

saúde. 

 

Programa 1003 – Programa de Ações em Serviços de Saúde de Média e Alta 

Complexidade 

Compreende as ações de atendimento de problemas de saúde com média e alta 

complexidade, em hospitais gerais, hospitais de pronto- socorro, clínica especializadas, 

ambulatórios, realizadas diretamente ou através de convênio com instituições públicas 

ou privadas. 

 

Programa 1004 – Programa de Ações em Serviços de Saúde de Programas 

Específicos 

Compreende as ações de atendimento a programas específico, estabelecidos pôr Lei ou 

através de convênios com entidades públicas e privada, tais como: Saúde Domiciliar, 

PSF, Agentes Comunitários de Saúde, programa do bloco de atenção básica, saúde em 

casa, Saúde da Criança e Alimento Materno; Saúde da Mulher; Saúde do Idoso; Saúde 

do Trabalhador; Saúde Escolar; Prevenção e Controle das Infecções Hospitalares; Saúde 

Mental; Prevenção e Controle das Doenças Crônico- Degenerativas; Prevenção e 

Controle Pneumopatias; Prevenção e Controle e Assistência de Doenças Sexualmente 
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Transmissíveis; Assistência Farmacêutica; Controle de Dermatoses; Prevenção e 

Controle da Dengue; Prevenção e Controle da Malária; Prevenção e Controle de 

Doenças Transmissíveis pôr Vetores; Prevenção e Controle de Doenças 

Imunopreveníveis; Vigilância Epdemiológica; Vigilância Sanitária de Produtos e 

Serviços, bem como programas de atendimento odontológicos. 

 

Programa 1005 – Programa de Assistência Alimentar e Nutricional 

Compreende as ações de manutenção de programas de assistência alimentar e 

nutricional à crianças carentes e desnutridas, alunos, servidores, idosos e população 

carente em geral. 

 

Programa 1006 – Programa de Gestão de Ações em Serviços de Saúde Diversos 

Compreende as ações em serviços de saúde instituídos de ampliar o atendimento 

público à população, diretamente ou através de convênio em entidades públicas e 

privadas, inclusive convênios de contratos de rateios. 

 

Função 11 – Trabalho 

Programa 1103 – PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 

Público 

Compreende as ações de manutenção das contribuições para a formação de um 

patrimônio individual progressivo para o servidor público. 

 

Função 12 – Educação 

Programa 1201 – Programa de Gestão da Educação Ensino Regular 

Compreende as ações que visem as necessidades educacionais da população da faixa de 

obrigatoriedade escolar, independente de sua física ou intelectual, inclusive 

transferências de recursos a instituições privadas de ensino fundamental. 

 

Programa 1202 – Programa de Transporte Escolar 
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Compreende as ações destinadas ao transporte de alunos e professores prestados 

diretamente pelo órgão ou através de terceirização, incluindo a aquisição de veículo e 

manutenção da frota, para quaisquer níveis de ensino. 

 

Programa 1204 – Programa de Educação da Criança de 4 a 6 Anos. 

Compreende as ações que objetivam a preparação de crianças de 04 à 06 anos para sua 

admissão ao ensino fundamental, prestados através de ensino pré- escolas. 

 

Programa 1205 – Programa de Ensino Supletivo 

Compreende as ações que visem proporcional e educação de adolescente e adultos que 

não tenham cursado a escola ou que não tenham terminado seus estudos na idade 

própria, ou, ainda, que pretendem atualizar, aperfeiçoar seus conhecimentos, através de 

cursos de suplência, suprimento e qualificação. 

 

Programa 1206 – Programa de Educação Precoce 

Compreende as ações que visem o entendimento educacional especializado para 

mentalmente deficientes, fisicamente prejudicados, emocionalmente de desajustados e 

aos superdotados através de equipes multidiciplinares e com a utilização de técnicas e 

equipamentos especiais, prestados diretamente pelo Poder Público, ou através de 

convênio com instituições publicas e privadas. 

 

 

Programa 1207 – Programa de Educação da Criança de 0 a 3 Anos. 

Compreende as ações que objetivam a preparação de crianças de 0 à 03 anos para sua 

admissão ao ensino pré – escolar, prestados através de ensino creche pré- escolas. 

 

Função 13 – Cultura 

Programa 1301 – Programa Históricos Nossa Luminárias Nossa História 

Compreende as ações de preservação, guarda, manutenção e divulgação do acervo ao 

patrimônio histórico e artístico, de livros e documentos, pinacotecas e estatutária, 
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monumentos, edifícios e realização de eventos culturais diversos, bem como realização 

de convênios com entidades públicas e privadas. 

 

Programa 1302 – Programa de Desenvolvimento Cultural 

Compreende as ações de preservação, guarda, manutenção e divulgação de acervo 

cultural, manutenção de teatros, casas e centros de cultura, bibliotecas, museus, 

realização e promoção de eventos culturais diversos, bem como a realização de 

convênios com entidades públicas e privas. 

 

Função 15 – Urbanismo 

Programa 1501 – Programa de Desenvolvimento Urbano 

Compreende as ações de controle e segurança do tráfego urbano, com a adoção de 

medidas de prevenção, sinalização e educação do trânsito; ações relativas ao 

planejamento, construção, implantação e manutenção de áreas e vias de circulação, 

objetivando atender as necessidades básicas da população com o máximo de eficiência. 

 

Programa 1502 – Programa de Limpeza Pública 

Compreende as ações relativas à coleta e destinação do lixo, varrição e lavagem de vias 

públicas, aterro sanitário, usinas de incineração, reciclagem e tratamento, executado 

diretamente ou através de terceirização. 

 

Programa 1503 – Programa de Parques e Jardins 

Compreende as ações de implantação e manutenção de parques e jardins e de 

arborização de ruas e logradouros na sede ou localidades situadas no território do 

município. 

 

Programa 1504 –  Programa de Serviços Funerários 

Compreende as ações de manutenção e operação de cemitério e velório municipal na 

prestação de serviços funerários à população, executados diretamente ou através de 

entidades públicas e privadas, bem como através de serviços de terceirizados. 
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Programa 1505 – Programa de Iluminação Pública Urbana e Rural 

Compreende as ações de implantação, ampliação, manutenção e operação de serviços de 

iluminação de vias e logradouros públicos, nas áreas urbana e rural, bem como 

prestação de serviço por terceiros. 

. 

Função 16  - Habitação 

Programa 1601 – Programa Habitacional Casa da Gente 

Compreende as ações desenvolvidas no sentido de promover a construção de 

residências e conjuntos habitacionais no meio urbano e rural, objetivando melhoria das 

condições de habitação do homem da cidade e do campo, através de programas 

específicos, diretamente ou pôr meio de convênios com entidades públicas e privadas. 

 

Função 17 – Saneamento 

Programa 1701 – Programa de Abastecimento de Água 

Compreende as ações de construção, manutenção, distribuição e operação de sistemas 

de abastecimento de água tratado, perfuração de postos artesianos para fornecimento de 

água potável e controle de qualidade. 

 

Programa 1702 – Programa de Sistema de Esgoto 

Compreende as ações de construção de fossas assépticas, construção, manutenção, e 

operação de sistema de escoamento sanitário e pluvial, coleta e disposição de resíduos 

sólidos, drenagem destinada a melhoria de condições sanitárias em áreas urbanas e 

rurais. 

 

Programa 1703 – Programa de Saneamento Geral 

Compreende as ações desenvolvidas em benefícios da população, no que se refere à 

melhoria do nível de higiene pública, incluindo o controle das regiões e logradouros 

insalubres e outros possíveis focos que atentem contra a saúde pública, canalização de 

córregos, bem como a execução de programas de combate a surtos diversos. 

. 
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Função 18 – Gestão Ambiental 

Programa 1801 – Programa Desenvolvimento Econômico Sustentável 

Compreende as ações de proteção, preservação na fauna e a flora e outros recursos 

naturais locais; implantação, manutenção e operação de parques e reservas destinados a 

preservação dos recursos naturais, reflorestamento, conservação do solo, diretamente ou 

através de convênios com entidades públicas e privadas. 

 

Função 20 – Agricultura 

Programa 2001 – Programa Promoção e Extensão Rural 

Compreende as ações relativas à assistência ao produtor rural, diretamente ou através de 

convênios com entidades públicas e privadas, execução de programas específicos, com 

a concessão de sementes, mudas, aração de terras, defensivos, fertilizantes, semens; 

irrigação de solo e promoção e realização de feiras, exposições e campanhas, 

objetivando o aumento da qualidade e produtividade agropecuária. 

 

Programa 2002 – Programa de Inspeção, Padronização, Classificação e 

Distribuição de Produtos 

Compreende as ações desenvolvidas com o objetivo de fazer cumprir a legislação 

relativa a inspeção de produtos agropecuários quanto aos aspectos higiênico- sanitários, 

a qualidade, a padronização, diretamente através de matadouros municipais ou 

particulares, mercados, feiras e armazéns. 

 

 

Função 23 – Comércio e Serviços 

Programa 2301 – Programa de Desenvolvimento Turístico 

Compreende as ações de pesquisa e divulgação das potencialidades turísticas locais, 

diretamente ou através de convênios com entidades públicas e privadas, bem como a 

promoção de eventos turísticos diversos; ações de implantação, manutenção e 

conservação de parques recreativos e esportivos, áreas de lazer, camping, realização de 

eventos desportivos diversos, diretos ou através de convênios com entidades públicas e 

privadas. 
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Função 24 – Comunicações 

Programa 2401 – Programa Serviços Especiais de Telecomunicações e Internet 

Compreende as ações de implantação, manutenção e operação de serviços de 

retransmissão de sinais de televisão, serviços de telefonia fixa e móvel, bem como a 

manutenção e implantação dos de internet, inclusive para os órgãos de Administração 

Pública. 

 

Função 26 – Transporte 

Programa 2601 – Programa Estradas Vicinais e Pontes 

Compreende as ações de planejamento, construção, abertura, manutenção de estradas 

vicinais, bem como execução de obras de construção e manutenção de pontes, mata- 

burros, passagens, galerias e projetos de arborização de estradas. 

 

Programa 2602 – Programa Terminal Rodoviário 

Compreende as ações da implantação, manutenção e operação de serviços de terminais 

de transporte rodoviários e coletivo urbano, prestados diretamente pelo Poder Público 

ou terceiros, bem como da fiscalização da concessão desses serviços. 

 

Função 27 – Desportivo e Lazer 

Programa 2701 – Programa de Esporte e Cidadania 

Compreende as ações de implantação, manutenção e conservação de parques recreativos 

e esportivos, áreas de lazer, camping, realização de eventos desportivos diversos, diretos 

ou através de convênios com entidades públicas e privadas. 

 

Função 28 – Encargos Especiais 

Programa 2801 – Programa Serviços da Dívida Interna Contratada 

Compreende as ações relativas ao atendimento de compromissos de amortização, de 

juros e comissões decorrentes de empréstimos e financiamentos, bem como 

parcelamento de débitos previdenciários, trabalhistas e fiscais, inclusive aqueles  
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