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Inciso I - Despesas com Pessoal e Encargos
Alínea Discriminação das despesas Tesouro

a despesas com pessoal ativo 70.308.396,70
  a.1   vencimentos pessoal civil (319011) 69.155.709,21
  a.2   ressarc. Pessoal requisitado (319096)(319196) 133.650,78
  a.3   vencimentos pessoal militar (319012) 375.263,16
  a.4   despesas de exercícios anteriores (319092) 643.773,55
b despesas com pessoal inativo e pensões 285.984,35
  b.1   pensões de montepio (319003) 285.984,35
  b.2   inativos e pensionistas
c encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal 13.448.169,20
  c.1   contribuições patronais –(319113) 12.781.924,32
  c.2   contribuições ao Inss - Comissionados (319013) 666.244,88

d

e Outras Despesas Pessoal 678.017,80
TOTAL 84.720.568,05

Inciso II - Outras Despesas de Custeio
Alínea Discriminação das despesas Tesouro

a benefícios a servidores e empregados - auxílio transporte
  a.1    vale transporte (339039.0047)
b benefícios a servidores e empregados - auxílio alimentação 4.606.578,80
  b.1    auxílio-alimentação (339046) 4.606.578,80
c benefícios a servidores e empregados - auxílio creche
  c.1 PA: 20825.339000
d benefícios a servidores e empregados - assistência médica e odontológica
 d.1
e diárias pagas a servidores, empregados e colaboradores 304.959,14
  e.1   diárias civil (339014) 290.820,14
  e.2   diárias militar (339015) 14.139,00
f passagens e despesas com locomoção
  f.1   passagens e despesas com locomoção (339033)
  f.2   passagens transp de pessoas e bagagens (339039.0039)
g indenizações de ajuda de custo, transp. e auxílio moradia 1.887.706,65
  g.1   indenizações e restituições (339093) (sem o .0006) 1.887.706,65
h aluguel de imóveis
i serviços de água de esgoto
  i.1   água e esgoto (339039.0001)
j serviços de energia elétrica
  j.1   energia elétrica (339039.0002)
k serviços de telecomunicações
  k.1  serviços de telecomunicações (339039.0004)
l serviços de comunicação em geral
  l.1   serviços de comunicação em geral (339039.0005)
  l.2   assinatura de periódicos e anuidades (339039.0006)
  l.3   produções jornalísticas (339039.0057)

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



  l.4   serviços de áudio, video e foto (339039.0068)
  l.5   serviços graficos e editoriais (339039.0060)

m
  m.1   suporte técnico em tecnologia da informação (339039.0013)
  m.2   desenvolvimento e manutenção de software(339039.15)

  outros Serviços de PF de Tecnologia da Informação. (339036.0030)
  m.3   outros serviços de tecnologia da informação(339039.16)(339039.19)(339039.17)
  m.4   locação de softwares (339039.21)
  m.5   locação de equipamentos de processamento de dados (339039.25)
  m.6   manutenção e conservação de equipamentos de processamen (339039.33)
  m.7   proteção e segurança da informaçao (339039.0014)
m.8   comunicação de dados (339039.0018)
m.9   comunicação de dados (339139.0018)
n serviço de limpeza e conservação
  n.1  manutenção e conservação de máquinas e equipamentos (339039.0032)
  n.2 manutenção e conservação de bens imóveis (339039.0027)
  n.3  manutenção e  conservação e  guarda de documentos (339039.0035)
  n.4  limpeza e conservação (339039.0075)
  n.5 manutenção e conservação de bens móveis (339039.0034)
o serviço de vigilância armada e desarmada
p serviços de publicidade
  p.1  serviço de publicidade (339039.0083)

q
  q.1   locação de mão de mão de obra (339037)
r serviços de seleção e treinamento
  r.1   Serviço de seleção e treinamento pj(339039.0051)
  r.2  serviços de seleção e treinamento pf(339036.0021)
  r.3   Cursos, seminários, simpósios e congressos (339039.0093)
s aquisição de material de expediente
  s.1   material de expediente (339030.0009)
t aquisição de material de processamento de dados e de software
  t.1 material de processamento de dados (339030.0020)
u aquisição de material bibliográfco
v aquisição de combustíveis e lubrifcantes
w aquisição de gêneros alimentícios
  w.1   fornec. de alim. (339036.0017)
  w.2   fornec. de alim. (339039.0045)
  w.3   gêneros de alimentação (339030.0007)
x aquisição de material de consumo, ressalvado o apropriado nas alíneas "s" a "w"
  x.1   material de consumo (339030)
  x.2   - gêneros de alimentação (339030.0007)
  x.3   - material de expediente (339030.0009)
  x.4   - material de processamento de dados (339030.0020)
y serviços médico e hospitalares, odontológicos e laboratoriais
  y.1   Serviços hospitalares médicos e odontológicos (28306.339039.0064 / 339030.11)
  y.2   Serviços de Socorro e Salvamento (339039.69)

  despesas de exercicio anterior
z demais despesas de custeio 1.111.537,48
  z.1   locação de veículos (339039.0022)
  z.2   locação de máquinas e equipamentos  (339039.0024)
  z.3   serviços técnicos profissionais (339039.0012)
  z.4   indenização e restituição - compensação aos reg. Civis FERC (339093-0006)
  z.5   despesas do exercício anterior- DEA (339092) e (339192) 398.758,91
  z.6   estagiários e monitores (339036.0004) 677.639,95
  z.7   serviços bancários  (339039.0009)
  z.8   gerenciamento de frota de veículos (339039.0084)

serviços de informática, incluindo manutenção e locação de software, locação de 
equipamentos de processamento de dados, serviços de tecnologia da informação, 
serviços técnico-profssionais de tecnologia da informação, aquisição de software 
sob encomenda, etc

locação de mão de obra e postos de trabalho, ressalvado o apropriado nas alíneas 
"n", e "o"



  z.9   seguros em geral (339039.0049)
  z.10   fretes e transportes de encomendas (339039.0048)
  z.11   serv. Análises e pesquisas cientificas (339039.0066)
  z.12   obrigações tributárias (339147)
  z.13   festividades e homenagens (339039.0054)
  z.14   Hospedagens  (339039.0056)
  z.15   obrigações tributárias  (339047)
  z.16   outros serv terceiros (339039.0099)
  z.17   outros serv terc pessoa jurid (339139)(sem o .0018)
  z.18 outros benefícios assistenciais (339008) 30.147,55
  z.19  instalação de equipamentos (339039. 0036)
  z.20  material, bem ou serv. Para distribuição (339032)
  z.21   outras despesas de custeio 4.991,07

TOTAL 7.910.782,07

Inciso III - Despesas com Investimentos
Alínea Discriminação das despesas Tesouro

a construção e reforma de imóveis
a.1 obras e instalações (449051)
b aquisição de Material Permanente – Veículos 
c aquisição de Material Permanente - Equipamentos de Informática
d aquisição de Material Permanente - Programas de Informática
e aquisição de Material Permanente - Demais itens
 e.1 despesas do exercício anterior (449092)
 e.2 demais itens (449052)

TOTAL

Inciso IV - Despesas com Inversões Financeiras
Alínea Discriminação das despesas Tesouro

a aquisição de imóveis, bens de capital já em utilização
b outras inversões
 b.1 aquisição de bens pra revenda (459062)

TOTAL

Alínea Discriminação Tesouro
a pessoal e encargos 85.484.406,23
b custeio 
c investimentos 5.895.200,00
d inversões Financeiras

Total 91.379.606,23

Inciso VI - Receitas
Alínea Discriminação das Receitas Tesouro

a recursos a título de custas judiciais
b recursos a título de taxas judiciais
c recursos a título de serviços extrajudiciários
d demais recursos conforme previsão em leis específcas

TOTAL

Inciso V - Repasses do Tesouro Nacional ou Estadual ou sub-repasses recebidos, destinados 
ao pagamento de



Fermoju Funseg Fecdoj Valores em R$ 1,00
70.308.396,70 
69.155.709,21 

133.650,78 
375.263,16 
643.773,55 
285.984,35 
285.984,35 

13.448.169,20 
12.781.924,32 

666.244,88 

678.017,80 
84.720.568,05 

Fermoju Funseg Fecdoj Valores em R$ 1,00

4.606.578,80 
4.606.578,80 

304.959,14 
290.820,14 

14.139,00 
48.746,60 48.746,60 
48.746,60 48.746,60 

726.563,02 2.614.269,67 
726.563,02 2.614.269,67 

91.868,01 91.868,01 
91.868,01 91.868,01 

616.677,08 616.677,08 
616.677,08 616.677,08 

459.549,55 459.549,55 
409.126,03 409.126,03 

50.423,52 50.423,52 



3.104.289,89 3.104.289,89 
1.288.971,22 1.288.971,22 
1.349.433,45 1.349.433,45 

132.558,36 132.558,36 

120.931,72 120.931,72 

93.943,17 93.943,17 
118.451,97 118.451,97 
727.686,91 727.686,91 
616.026,98 616.026,98 

86.167,35 86.167,35 

25.492,58 25.492,58 

4.141.191,62 4.141.191,62 
4.141.191,62 4.141.191,62 

1.000,00 1.000,00 

1.000,00 1.000,00 

19.875,96 19.875,96 
940,00 940,00 

9.395,00 9.395,00 
9.540,96 9.540,96 

11.113,06 11.113,06 
21.506,77 21.506,77 

9.540,96 9.540,96 

852,75 852,75 
852,75 852,75 

3.421.707,81 4.533.245,29 
410.306,32 410.306,32 

1.865.731,75 1.865.731,75 
648.956,51 1.047.715,42 

677.639,95 
21.511,80 21.511,80 

198.401,65 198.401,65 



26.241,42 26.241,42 

9.537,00 9.537,00 
1.338,60 1.338,60 
5.560,38 5.560,38 

30.147,55 
232.919,38 232.919,38 

1.203,00 6.194,07 
12.644.559,24 726.563,02 21.281.904,33

Fermoju Funseg Fecdoj Valores em R$ 1,00
150.160,17 150.160,17 
150.160,17 150.160,17 

297.670,63 297.670,63 
1.030,00 4.821,96 5.851,96 

4.821,96 4.821,96 
1.030,00 1.030,00 

298.700,63 154.982,13 453.682,76 

Fermoju Funseg Fecdoj Valores em R$ 1,00

Fermoju Funseg Fecdoj Valores em R$ 1,00
85.484.406,23 

5.895.200,00 

91.379.606,23 

Fermoju Funseg Fecdoj Valores em R$ 1,00
5.790.204,00 5.790.204,00 

5.615.864,31 5.615.864,31 
214.550,88 164.083,20 378.634,08 

11.620.619,19 164.083,20 11.784.702,39 


	ABRIL

