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Inciso I - Despesas com Pessoal e Encargos
alinea

Discriminação das despesas

valores em R$ 1,00

a

Despesas com pessoal ativo

10.546.338,87

b

Despesas com pessoal inativo e pensões

4.117.868,51

c

Encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal

1.981.124,42

d

Despesas com sentenças judiciais transitadas em julgado
Total

50.428,36
16.695.760,16

Inciso II - Outras Despesas de Custeio
alinea

valores em R$ 1,00

a

Beneficios a servidores e empregados auxilio transporte

b

Beneficios a servidores e empregados auxilio alimentação

c

Beneficios a servidores e empregados auxilio creche

d

Beneficios a servidores e empregados assist. médica/odontologica

e

diárias pagas a servidores, empregados e colaboradores

76.055,26

f

passagens e despesas com locomoção

42.208,12

g

indenizações de ajuda de custo, transporte e aux. Moradia

h

aluguel de imóveis

i

Serviços de água e esgoto

10.885,54

j

Serviços de energia elétrica

237.057,98

k

serviços de telecomunicações

12.435,28

l

serviços de comunicação em geral

64.502,32

m

serviços de informática, incluindo manutenção, locação de software, etc

99.248,83

n

serviços de limpeza e conservação

87.732,47

o

serviços de vigilância armada e desarmada

p

serviços de publicidade

q

locação de mão de obra e postos de trabalho exceto alineas "n" e "o"

71.654,32

r

serviços de seleção e treinamento

27.060,00

s

aquisição de material de expediente

t

aquisição de material de process. Dados e de software

u

aquisição de material bibliográfico

v

aquisição de combustíveis e lubrificante

9.134,92

w

aquisição de gêneros alimentícios

2.346,21

x

aquisição de material de consumo, ressalvado as alineas "s" a "w"

y

serviços médicos e hospitalares, odontol. E laboratoriais

z

demais despesas de custeio
total

74.610,28
520.422,47
87.920,00
257.432,82

3.000,00

207.477,42
9.350,88

137,01
29.999,00

18.361,22
115.077,04
2.064.109,39

Inciso III - Despesas com Investimento
alinea

valores em R$ 1,00

a

Construção e reforma de imóveis

b

Aquisição de material permanente veículos

c

Aquisição de material permanente equip. de informática

d

Aquisição de material permanente programas de informática

e

Aquisição de material permanente demais itens

305.365,40

total

305.365,40

Inciso IV - Despesas com Inversões Financeiras
alinea

valores em R$ 1,00

a

Aquisição de imóveis, ou bens de capital já em utilização

b

Outras inversões
total

0,00
0,00

Inciso V - Repasses do tesouro nacional ou estadual ou sub-repasses recebidos,
destinados ao pagamento de
alinea

valores em R$ 1,00

a

Pessoal e encargos

b

Custeio

c

Investimentos

d

18.292.504,62
2.322.567,84
634.330,40

Inversões financeiras
total

21.249.402,86

Inciso VI - receitas
alinea

valores em R$ 1,00

a

Recursos a títulos de custas judiciais

b

recursos a títulos de taxas judiciárias

c

Recursos a título de serviços extrajudiciários

d

Demais recursos conforme previsão em leis específicas
total

0,00

.

