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Inciso I - Despesas com Pessoal e Encargos

alinea Discriminação das despesas R$ 1,00

a Despesas com pessoal ativo 70,97

b Despesas com pessoal inativo e pensões 325,58

c Encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal 1.011.022,04

d Despesas com sentenças judiciais transitadas em julgado 3.567.183,68

Total 4.578.602,27

Inciso II - Outras Despesas de Custeio

alinea R$ 1,00

a Beneficios a servidores e empregados auxilio transporte 24.532,77

b Beneficios a servidores e empregados auxilio alimentação 72.222,66

c Beneficios a servidores e empregados auxilio  creche 0,00

d Beneficios a servidores e empregados assist. médica/odontologica 0,00

e Diárias pagas a servidores, empregados e colaboradores 0,00

f Passagens e despesas com locomoção 6.622,28

g Indenizações de ajuda de custo, transporte e aux. Moradia 19.213,26

h Aluguel de imóveis 6.396,03

i Serviços de água e esgoto 1.981,02

j Serviços de energia elétrica 41.944,87

k Serviços de telecomunicações 19.366,84

l Serviços de comunicação em geral 79.311,70

m Serviços de informática, incluindo manutenção, locação de software, etc 185.873,10

n Serviços de limpeza e conservação 196.193,71

o Serviços de vigilância armada e desarmada 545.226,34

p Serviços de publicidade 11.007,70

q Locação de mão de obra e postos de trabalho exceto alineas "n" e "o" 230.227,54

r Serviços de seleção e treinamento 54.163,29

s Aquisição de material de expediente 77.499,11

t Aquisição de material de process. Dados e de software 39.534,74

u Aquisição de material bibliográfico 20.836,44

v Aquisição de combustíveis e lubrificante 20.992,20

w Aquisição de gêneros alimentícios 3.738,76

x Aquisição de material de consumo, ressalvado as alineas "s" a "w" 448.495,91

y Serviços médicos e hospitalares, odontol. e laboratoriais 2.036,30

z Demais despesas  de custeio 1.916.346,19

Total 4.023.762,76
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Inciso III - Despesas com Investimento

alinea R$ 1,00

a Construção e reforma de imóveis 1.345,55

b Aquisição de material permanente veículos 347.000,00

c Aquisição de material permanente equip. de informática 390.861,08

d Aquisição de material permanente programas de informática 0,00

e Aquisição de material permanente demais itens 684.336,92

Total 1.423.543,55

Inciso IV - Despesas com Inversões Financeiras

alinea R$ 1,00

a Aquisição de imóveis, ou bens de capital já em utilização 0,00

b Outras inversões 0,00

Total 0,00

Inciso V - Repasses do tesouro nacional ou estadual ou sub-repasses recebidos, 

destinados ao pagamento de

alinea R$ 1,00

a Pessoal e encargos 0,00

b Custeio 0,00

c Investimentos 0,00

d Inversões financeiras 0,00

Total 0,00

Inciso VI - receitas

alinea R$ 1,00

a Recursos a títulos de custas judiciais 0,00

b recursos a títulos de taxas judiciárias 0,00

c Recursos a título de serviços extrajudiciários 0,00

d Demais recursos conforme previsão em leis específicas 0,00

Total 0,00

.


