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Inciso I - Despesas com Pessoal e Encargos

alinea Discriminação das despesas R$ 1,00

a Despesas com pessoal ativo 11.145.889,50

b Despesas com pessoal inativo e pensões 4.414.546,96

c 1.958.263,54

d Despesas com sentenças judiciais transitadas em julgado 1.645.741,12

Total 19.164.441,12

Inciso II - Outras Despesas de Custeio

alinea R$ 1,00

a Beneficios a servidores e empregados auxilio transporte 10.970,63

b Beneficios a servidores e empregados auxilio alimentação 700.576,37

c Beneficios a servidores e empregados auxilio  creche 98.988,45

d Beneficios a servidores e empregados assist. médica/odontologica 310.238,64

e Diárias pagas a servidores, empregados e colaboradores 57.507,59

f Passagens e despesas com locomoção 48.765,57

g Indenizações de ajuda de custo, transporte e aux. Moradia 153.036,65

h Aluguel de imóveis 3.000,00

i Serviços de água e esgoto 10.367,46

j Serviços de energia elétrica 50.260,11

k Serviços de telecomunicações 0,00

l Serviços de comunicação em geral 155.313,25

m Serviços de informática, incluindo manutenção, locação de software, etc 65.187,41

n Serviços de limpeza e conservação 110.214,59

o Serviços de vigilância armada e desarmada 0,00

p Serviços de publicidade 6.074,00

q Locação de mão de obra e postos de trabalho exceto alineas "n" e "o" 22.753,63

r Serviços de seleção e treinamento 13.240,48

s Aquisição de material de expediente 0,00

t Aquisição de material de process. Dados e de software 0,00

u Aquisição de material bibliográfico 26.332,99

v Aquisição de combustíveis e lubrificante 11.168,98

w Aquisição de gêneros alimentícios 8.192,51

x Aquisição de material de consumo, ressalvado as alineas "s" a "w" 54.200,84

y Serviços médicos e hospitalares, odontol. e laboratoriais 0,00

z Demais despesas  de custeio 174.843,52

Total 2.091.233,67
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Inciso III - Despesas com Investimento

alinea R$ 1,00

a Construção e reforma de imóveis 0,00

b Aquisição de material permanente veículos 0,00

c Aquisição de material permanente equip. de informática 188.058,00

d Aquisição de material permanente programas de informática 83.538,00

e Aquisição de material permanente demais itens 101.161,57

Total 372.757,57

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 18.032.837,81

b Custeio 2.384.774,75

c Investimentos 202.646,47

d Inversões financeiras 0,00

Total 20.620.259,03

Inciso VI - receitas

alinea R$ 1,00

a Recursos a títulos de custas judiciais 335.460,32

b recursos a títulos de taxas judiciárias 7.643,60

c Recursos a título de serviços extrajudiciários 32.182,37

d Demais recursos conforme previsão em leis específicas 20.619,78

Total 395.906,07

.

Obs. Taxas judiciárias referem-se a emolumentos. 

         Serviços extrajudiciários referem-se a serviços administrativos.

         Demais recursos = Montepio Civil / Lei nº 4.259/1963


