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ANEXO I - Inciso I - Despesas com Pessoal e Encargos

ALÍNEA DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS VALORES R$ 1,00
a Despesas com pessoal ativo 52.252.981,68
b Despesas com pessoal inativo e pensões 16.432.575,63
c Encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal 6.272.124,95
d 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

0,00

TOTAL 74.957.682,26

ALÍNEA DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS VALORES R$ 1,00
a Benefícios a servidores e empregados – auxílio-transporte 38.288,75
b Benefícios a servidores e empregados – auxílio-alimentação 4.813.469,78
c Benefícios a servidores e empregados – auxílio-creche 177.971,67
d Benefícios a servidores e empregados – assistência médica e odontológica 3.139.930,02
e Diárias pagas a servidores, empregados e colaboradores 20.232,88
f Passagens e despesas com locomoção 5.964,00
g Indenizações de ajuda de custo, transporte e auxílio moradia 1.729.452,85
h Aluguel de imóveis 694.573,02
i Serviços de água e esgoto 8.276,40
j Serviços de energia elétrica 438.300,42
k Serviços de telecomunicações 109.196,18
l Serviços de comunicação em geral 909.553,88
m Serviços de informática, incluindo manutenção e locação de software, locação de equipamentos 

processamento de dado, serviços de tecnologia da informação, serviços técnicos profissionais de  
tecnologia da informação, aquisição de software sob encomenda, manutenção e conservação de 
equipamentos de processamento de dados, e comunicação de dados

688.429,98

n Serviços de limpeza e conservação 863.351,76
o Serviços de vigilância armada e desarmada 1.277.720,84
p Serviços de publicidade 0,00
q Locação de mão de obra e postos de trabalho, ressalvado o apropriado nas alíneas “n”, e “o” 997.033,07
r Serviços de seleção e treinamento 14.389,44
s Aquisição de material de expediente 10.368,00
t Aquisição de material de processamento de dados e de software 20.586,93
u Aquisição de material bibliográfico 0,00
v Aquisição de combustíveis e lubrificantes 40.487,88
w Aquisição de gêneros alimentícios 96.008,23
x Aquisição de material de consumo, ressalvado o apropriado nas alíneas ‘s” a “w” 445.650,89
y Serviços médico e hospitalares, odontológicos e laboratoriais 0,00
z Demais despesas de custeio 2.073.013,85

TOTAL 18.612.250,72

ALÍNEA DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS VALORES R$ 1,00
a Construção e reforma de imóveis 191.136,37 

b Aquisição de Material Permanente - Veículos 0,00 

c Aquisição de Material Permanente – Equipamentos de Informática 0,00 

d Aquisição de Material Permanente – Programas de Informática 0,00 

e Aquisição de Material Permanente – Demais itens 103.077,75 

TOTAL 294.214,12

ALÍNEA DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS VALORES R$ 1,00
a Aquisição de imóveis, ou bens de capital já em utilização. 0,00
b Outras inversões 0,00

TOTAL 0,00

ALÍNEA VALORES R$ 1,00
a Pessoal e Encargos 83.172.460,42
b Custeio 5.829.199,92
c Investimentos 0,00
d Inversões Financeiras 0,00

TOTAL 89.001.660,33

ALÍNEA VALORES R$ 1,00
a Recursos a título de custas judiciais 3.208.911,34
b Recursos a título de taxas judiciárias 25.127,25
c Recursos a título de serviços extrajudiciários 2.892.360,58
d Demais recursos conforme previsão em leis específicas 1.550.922,74

TOTAL 7.677.321,91

NOTA EXPLICATIVA: O valor de R$ 16.432.575,63 constante na alínea "b - Despesas com pessoal inativo e 
pensões" do Inciso I    refere-se as despesas custeadas com recursos repassados por meio de aporte para cobertura 
de déficit financeiro do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS , tratadas como despesas extraorçamentárias.
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