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

a despesas com pessoal ativo 68.562.850,84 
  a.1   vencimentos pessoal civil (319011) 67.948.224,48 
  a.2   ressarc. Pessoal requisitado (319096)(319196)
  a.3   vencimentos pessoal militar (319012) 425.426,67 
  a.4   despesas de exercícios anteriores (319092) 189.199,69 
b despesas com pessoal inativo e pensões 347.525,78 
  b.1   pensões de montepio (319003) 347.525,78 
  b.2   inativos e pensionistas
c encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal
  c.1   contribuições patronais –(319113)
  c.2   contribuições ao Inss - Comissionados (319013)

d

e Outras Despesas Pessoal 646.308,16 
TOTAL 69.556.684,78 

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

a benefícios a servidores e empregados - auxílio transporte
  a.1    vale transporte (339039.0047)
b benefícios a servidores e empregados - auxílio alimentação 5.058.020,59 
  b.1    auxílio-alimentação (339046) 5.058.020,59 
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
  e.1   diárias civil (339014)
  e.2   diárias militar (339015)
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 1.669.629,49 
  g.1   indenizações e restituições (339093) (sem o .0006) 1.669.629,49 
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 específica, 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)(339040.0004)

  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 processamento (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)
m.10   serviços de TI, comunicação de dados (339140) (339040) – excluir 339040.0004
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)
  n.6 manutenção e conservação de veículos (339039.0030)
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 1.450,00 
  r.1   Serviço de seleção e treinamento pj(339039.0051) 1.450,00 
  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 bibliográfico
v aquisição de combustíveis e lubrificantes
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"

9.700,00 
  x.1   material de consumo (339030) 9.700,00 
  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 4.159.463,52 
  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) 2.652.318,22 

serviços de informática, incluindo manutenção e locação de software, locação de 
equipamentos de processamento de dados, serviços de tecnologia da informação, 
serviços técnico-profissionais 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.6   estagiários e monitores (339036.0004) 1.507.145,30 
  z.7   serviços bancários  (339039.0009)
  z.8   gerenciamento de frota de veículos (339039.0084)
  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)
  z.19  instalação de equipamentos (339039. 0036)
  z.20  material, bem ou serv. Para distribuição (339032)
  z.21  serviços de terceiros (juízes leigos- 339036.0055)
  z.22   outras despesas de custeio

TOTAL 10.898.263,60

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

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 Valores em R$ 1,00

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

TOTAL

Alínea Discriminação Valores em R$ 1,00
a pessoal e encargos 87.599.857,55 
b custeio 18.922.118,32 
c investimentos 199.535,52 
d inversões Financeiras

Total 106.721.511,39 

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

a recursos a título de custas judiciais 5.265.146,46 
b recursos a título de taxas judiciais
c recursos a título de serviços extrajudiciários 5.759.525,87 
d demais recursos conforme previsão em leis específicas 29.730,61 

TOTAL 11.054.402,94 

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