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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 57.054.768,03
b Despesas com pessoal inativo e pensões 16.969.571,34
c Encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal 6.357.489,68
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 80.381.829,05

ALÍNEA DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS VALORES R$ 1,00
a Benefícios a servidores e empregados – auxílio-transporte 75.141,51
b Benefícios a servidores e empregados – auxílio-alimentação 4.817.705,13
c Benefícios a servidores e empregados – auxílio-creche 183.462,08
d Benefícios a servidores e empregados – assistência médica e odontológica 3.281.038,43
e Diárias pagas a servidores, empregados e colaboradores 25.328,88
f Passagens e despesas com locomoção 0,00
g Indenizações de ajuda de custo, transporte e auxílio moradia 1.838.009,81
h Aluguel de imóveis 710.404,86
i Serviços de água e esgoto 38.584,75
j Serviços de energia elétrica 514.856,99
k Serviços de telecomunicações 119.582,20
l Serviços de comunicação em geral 1.013.816,26
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

531.676,11

n Serviços de limpeza e conservação 1.031.182,50
o Serviços de vigilância armada e desarmada 1.384.515,62
p Serviços de publicidade 3.338,20
q Locação de mão de obra e postos de trabalho, ressalvado o apropriado nas alíneas “n”, e “o” 1.409.835,59
r Serviços de seleção e treinamento 2.408,16
s Aquisição de material de expediente 93.296,00
t Aquisição de material de processamento de dados e de software 122.312,03
u Aquisição de material bibliográfico 0,00
v Aquisição de combustíveis e lubrificantes 54.651,80
w Aquisição de gêneros alimentícios 44.012,87
x Aquisição de material de consumo, ressalvado o apropriado nas alíneas ‘s” a “w” 69.625,51
y Serviços médico e hospitalares, odontológicos e laboratoriais 0,00
z Demais despesas de custeio 2.098.400,70

TOTAL 19.463.185,99

ALÍNEA DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS VALORES R$ 1,00
a Construção e reforma de imóveis 353.786,56 

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 17.520,00 

TOTAL 371.306,56

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 86.871.366,65
b Custeio 5.829.199,92
c Investimentos 0,00
d Inversões Financeiras 0,00

TOTAL 92.700.566,56

ALÍNEA VALORES R$ 1,00
a Recursos a título de custas judiciais 4.925.636,90
b Recursos a título de taxas judiciárias 64.017,70
c Recursos a título de serviços extrajudiciários 2.874.249,07
d Demais recursos conforme previsão em leis específicas 2.263.039,07

TOTAL 10.126.942,74

NOTA EXPLICATIVA: O valor de R$ 16.969.571,34 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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