ANEXO I
Sigla
Nome do Órgão
Autoridade Máxima
Responsável pela Informação
Mês de Referência
Data da Publicação

TRF2
Tribunal Regional Federal da 2ª Região
Paulo Cesar Morais Espirito Santo
SPO
Restos a Pagar / 2008
30/3/2010

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
60.351,89
40.643,23
17.600,00

0,00
118.595,12

Valores em R$ 1,00
22.116,91
5.506,83
3.000,00
529.390,74
0,00
23.758,15
0,00
0,00
79.938,48
316.897,94
115.230,02
62.201,47

1.134.961,01
364.409,74
374.555,92
40.443,54

q (*³)
r
s
t
u
v
w
x
y
z (*4)

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"

1.293.742,58

serviços médico e hospitalares, odontológicos e laboratoriais
demais despesas de custeio
TOTAL

0,00
2.958.504,94
8.454.574,20

700.648,86
79.651,60
62.958,85
230.823,89
0,00
51.045,13
4.787,60

(*¹) Deste valor, R$ 346.144,51 referem-se ao Plano de Saúde da Seção Judiciária do Rio de
Janeiro, e R$ 14.717,67 da Seção Judiciária do Espírito Santo.
(*²) Deste valor, R$ 38.743,42 referem-se a contratos relativos à Seção Judiciária do Rio de
Janeiro, e R$ R$ 13.612,55 aos relativos da Seção Judiciária do Espírito Santo.
(*³) Deste valor, R$ 21.456,89 referem-se a contratos relativos à Seção Judiciária do Rio de
Janeiro, e R$ 7.538,91 aos relativos da Seção Judiciária do Espírito Santo.
(*4) Deste valor, R$ 451.682,07 referem-se a estagiários da Seção Judiciária do Rio de Janeiro,
e R$ 53.880,73 da Seção Judiciária do Espírito Santo.
Inciso III - Despesas com Investimentos
Discriminação das despesas
Alínea
Construção e reforma de imóveis
a
Aquisição de Material Permanente - Veículos
b
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
Discriminação das despesas
Alínea
a
Aquisição de imóveis, ou bens de capital já em utilização
b
Outras inversões
TOTAL

Valores em R$ 1,00
1.510.599,44
113.000,00
868.711,44
0,00
576.900,78
3.069.211,66

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

