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Inciso I - Despesas com Pessoal e Encargos
Discriminação das despesas
Alínea
despesas com pessoal ativo
a
despesas com pessoal inativo
b
c
encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal
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
TOTAL

Inciso II - Outras Despesas de Custeio
Discriminação das despesas
Alínea
benefícios a servidores e empregados - auxílio-transporte
a
b
c
d (*¹)
e
f
g
h
i
j
k
l

m (*²)
n
o
p

benefícios a servidores e empregados - auxílio-alimentação
benefícios a servidores e empregados - auxílio-creche
benefícios a servidores e empregados - assistência médica e
odontológica
diárias pagas a servidores, empregados e colaboradores
Passagens e despesas com locomoção
Indenizações de ajuda de custo, transporte e auxílio moradia
aluguel de imóveis
Serviços de água e esgoto
Serviços de energia elétrica
Serviços de telecomunicações
Serviços de comunicação em geral
serviços de informática, incluindo manutenção e locação de
software, locação de equipamentos de processamento de
dados, serviços de tecnologia da informação, serviços técnicoprofissionais de tecnologia da informação, aquisição de
software sob encomenda, manutenção e conservação de
equipamentos de processamento de dados, e comunicação de
dados
serviços de limpeza e conservação
serviços de vigilância armada e desarmada
Serviços de publicidade

Valores em R$ 1,00
11.274.117,63
1.816.198,56
2.005.195,51

31.778,30
15.127.290,00

Valores em R$ 1,00
31.798,67
628.990,81
47.124,00
227.332,41
5.462,00
10.424,01
22.953,11
0,00
58.796,66
325.261,48
65.825,53
24.845,42

110.767,08
25787,93
187.429,51
19.041,99

q (*³)
r
s
t
u
v
w
x

locação de mão de obra e postos de trabalho, ressalvando o
apropriado nas alíneas "n" e "o"
Serviços de seleção e treinamento
Aquisição de material de expediente
aquisição de material de processamento de dados e de
software
aquisição de material bibliográfico
aquisição de combustíveis e lubrificantes
aquisição de gêneros alimentícios
aquisição de material de consumo, ressalvando o apropriado
nas alíneas "s" a "w"

879.922,78
31.295,78
11.447,16
270.405,68
0,00
15.834,00
8.628,73
129.000,53

y
z (*4)

0,00
serviços médico e hospitalares, odontológicos e laboratoriais
demais despesas de custeio
238.887,75
TOTAL
3.377.263,02
(*¹) Deste valor, R$ 56.705,90 referem-se ao ingresso da participação dos servidores no custeio
do plano de saúde superior a execução da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, e R$ R$
30.686,66 ao plano de saúde da Seção Judiciária do Espírito Santo.
(*²) Deste valor, R$ 16.762,50 referem-se a contratos relativos à Seção Judiciária do Rio de
Janeiro, e R$ 5.889,53 aos relativos da Seção Judiciária do Espírito Santo.
(*³) Deste valor, R$ 9.294,55 referem-se a contratos relativos à Seção Judiciária do Rio de
Janeiro, e R$ 3.265,65 aos relativos da Seção Judiciária do Espírito Santo.
(*4) Deste valor, R$ 234.128,85 referem-se a estagiários da Seção Judiciária do Rio de Janeiro,
e R$ R$ 26.836,85 da Seção Judiciária do Espírito Santo.
Inciso III - Despesas com Investimentos
Discriminação das despesas
Alínea
a
Construção e reforma de imóveis
b
Aquisição de Material Permanente - Veículos
c
Aquisição de Material Permanente - Equipamentos de
Informática
d
e

Aquisição de Material Permanente - Programas de Informática
Aquisição de Material Permanente - Demais itens
TOTAL

Inciso IV - Despesas com Inversões Financeiras
Alínea
Discriminação das despesas
a
Aquisição de imóveis, ou bens de capital já em utilização
b
Outras inversões
TOTAL

Valores em R$ 1,00
0,00
0,00
1.428.170,00
0,00
15.200,87
1.443.370,87

Valores em R$ 1,00
0,00
0,00
0,00

Inciso V - Repasses do Tesouro Nacional ou Estadual ou sub-repasses recebidos
destinados ao pagamento de:
Alínea
Discriminação das despesas
Valores em R$ 1,00
a (*)
Pessoal e Encargos
9.706.478,55
b
Custeio
3.344.800,00
c
Investimentos
d

Inversões Financeiras
13.051.278,55
TOTAL
(*) Deste montante, constam sub-repasses recebidos destinados ao pagamento de sentenças
judiciais transitadas em julgado, sendo R$ 31.778,30 para o TRF e R$ 118.100,25 para a Seção
Judiciária do Rio de Janeiro.
Nota: no exercício de 2008, os sub-repasses recebidos foram divididos em duas categorias:
pessoal e custeio/investimentos/inversões financeiras.

