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ANEXO III 
 
ATIVIDADE COMUM 
 

SUB-
FUNÇÃ
O 

ATIVID
ADE 

DESCRIÇÃO OBJETIVO 

122 2000 Manutenção dos Serviços 
Técnicose Administrativos 

Executar as despesas com administração e gestão, a 
exemplo de material, patrimônio, transporte e outros serviços 
auxiliares, bem como de assessoramento e controle 

122 2001 Administração de Pessoal e  
Encargos 

Atender aos compromissos com o pagamento de 
vencimentos e vantagens de pessoal 

126 2002 Manutenção dos Serviços de 
Informática 

Promover a melhoria do desempenho das atividades 
administrativas mediante a informatização, racionalização e 
otimização dos recursos disponíveis 

122 2005 Administração de Pessoal sob 
Regime Especial de 
Contratação 

Atender despesas decorrentes da admissão de pessoal, sob 
regime especial de contratação,  facultada pela Constituição 
Federal em seu art. 37, inciso IX e de acordo com os artigos 
252 a 255 da Lei nº 6.677/94 

122 2009 Encargos com Benefícios 
Especiais 

Assegurar a manutenção de benefícios concedidos mediante 
lei específica 

365 2011 Assistência Pré-escolar a 
Dependentes dos Servidores e 
Empregados Públicos 

Atender aos dependentes dos servidores e empregados 
públicos com a assistência pré-escolar 

302 2012 Assistência Médica e 
Odontológica dos Servidores, 
Empregados Públicos e seus 
Dependentes 

Atender aos servidores, empregados públicos e seus 
dependentes com serviços de assistência médica e 
odontológica 

331 2013 Auxílios Transporte e 
Alimentaçãoaos Servidores e 
Empregados Públicos 

Conceder auxílios transporte e alimentação aos servidores 
e empregados públicos conforme autorização legal 

846 2014 Operação Especial - 
Cumprimentode Sentença 
Judiciária 

Atender ao pagamento de débitos oriundos de sentenças 
judiciárias constantes de precatórios, inclusive de 
obrigações definidas em leis como de pequeno valor e 
outros débitos judiciais periódicos vincendos 

846 2016 Operação Especial - Encargos 
com Obrigações Tributárias e 
Contributivas 

Assegurar o pagamento das obrigações tributárias, 
contribuições sociais e econômicas, a exemplo de Pis/Pasep, 
Cofins, CSLL, Imposto de Renda sobre o lucro e outros 
assemelhados que se constituam obrigações da entidade de 
administração indireta 

122 2018 Encargos com 
Concessionárias de Serviços 
Públicos 

Garantir o fornecimento de energia elétrica, água, telefonia, 
correios e outras atividades de utilidade pública concedidas  

131 2020 Comunicação Legal 
 

Atender despesas com a divulgação de atos oficiais do 
Governo 
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SUB-
FUNÇÃ
O 

ATIVID
ADE 

DESCRIÇÃO OBJETIVO 

122 2021 Administração de Pessoal sob 
Contrato por Tempo 
Determinado – CLT 

Atender despesas decorrentes da admissão de pessoal sob 
contrato por tempo determinado, conforme disposto nos arts. 
443, 444 e 451 do Decreto-lei nº 5.452, de 01/05/43 - CLT e 
art. 34 da  Lei nº 6.403 de 20/05/92  

302 2022 Assistência Médica aos 
Servidores Públicos e seus 
Dependentes - Planserv 

Atender a prestação de assistência médica aos servidores 
públicos e seus dependentes beneficiários do Planserv 

122 2023 Encargos com Locação de 
Mão-de-Obra 

Assegurar o pagamento decorrente de terceirização de mão 
de obra onde o contrato especifique o quantitativo físico de 
pessoal, a exemplo de limpeza, conservação, e segurança e 
vigilância. 

846 2024 Operação Especial – Encargos 
com Parcelamento de Débitos 
de FGTS e INSS 

Saldar compromissos de exercícios passados decorrentes de 
parcelamentos de débitos com FGTS e INSS. 

 


