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TOTAL 862.688,26

aquisição de material permanente - programas de informática 242.726,85

aquisição de material permanente - demais itens 47.219,41

aquisição de material permanente - veículos 0,00

aquisição de material permanente - equipamentos de informática 572.742,00

Inciso III - Despesas com Investimentos
Discriminação Valores em R$ 1,00

construção e reforma de imóveis 0,00

demais despesas de custeio 748.369,36

TOTAL 3.890.853,19

aquisição de material de consumo, ressalvado o apropriado nas alíneas "s" a "w" 12.405,00

serviços médico e hospitalares, odontológicos e laboratoriais 0,00

aquisição de combustíveis e lubrificantes 7.660,96

aquisição de gêneros alimentícios 2.493,76

aquisição de material de processamento de dados e de software 0,00

aquisição de material bibliográfico 0,00

serviços de seleção e treinamento 40.659,57

aquisição de material de expediente 302,12

serviços de publicidade 661,08
locação de mão-de-obra e postos de trabalho ressalvado o apropriado nas alíneas "n" 
e "o"

141.027,84

serviços de limpeza e conservação 187.006,65

serviços de vigilância armada e desarmada 493.012,13

serviços de comunicação em geral 29.187,84
serviços de informática, incluindo manutenção e locação de software, locação de 
equipamentos de processamento de dados, serviços de tecnologia da informação, 
aquisição de software, sob encomenda, manutenção e conservação de equipamento 
de processamento de dados e comunicação de dados

161.051,53

serviços de energia elétrica 123.017,34

serviços de telecomunicações 39.833,07

aluguel de imóveis 13.629,98

serviços de água e esgoto 29.846,37

passagens e despesas com locomoção 27.295,77

Indenizações e ajuda de custo, transporte e auxílio moradia 325.610,81

benefícios a servidores e empregados - assistência médica e odontológica 791.644,77

diárias pagas a servidores, empregados e colaboradores 22.201,23

benefícios a servidores e empregados - auxílio-alimentação 572.349,88

benefícios a servidores e empregados - auxílio-creche 103.744,37

Inciso II - Outras Despesas de Custeio
Discriminação Valores em R$ 1,00

benefícios a servidores e empregados - auxílio-transporte 17.841,76

despesas com sentenças judiciais transitadas em julgado (precatórios, requisições de 
pequeno valor e débitos judiciais periódicos vincendos) a servidores ou empregados, 
conforme ação orçamentária específica, apropriado pelo critério de competência

121.390,13

TOTAL 16.044.408,14

despesas com pessoal inativo e pensões 2.191.003,87

encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal 2.000.671,20

Inciso I - Despesas com Pessoal e Encargos
Discriminação Valores em R$ 1,00

despesas com pessoal ativo 11.731.342,94
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TOTAL 283.894,56

recursos a título de serviços extrajudiciários 0,00

demais recursos conforme previsão em leis específicas 39.014,14

recursos a título de custas judiciais 244.007,81

recursos a título de  taxas judiciárias 872,61

TOTAL 19.473.619,96

Inciso VI - Receitas
Discriminação Valores em R$ 1,00

investimentos 983.799,77

inversões financeiras 0,00

pessoal e encargos 15.493.111,63

custeio 2.996.708,56

TOTAL 0,00

Inciso V - Repasses do Tesouro Nacional ou sub-repa sses recebidos, destinados ao pagamento de:
Discriminação Valores em R$ 1,00

aquisição de imóveis e bens de capital já em utilização 0,00

outras inversões 0,00

Inciso IV - Despesas com Inversões Financeiras
Discriminação Valores em R$ 1,00


