
Valores em 
R$1,00

a 5.742.268,77
b 1.577.460,98
c 815.766,34

d 0,00

TOTAL 8.135.766,34

Valor em 
R$1,00

a 2.125,60
b 280.154,20

benefícios a servidores e empregados - auxílio-transporte
benefícios a servidores e empregados - auxílio-alimentação

Despesas com o pessoal inativo e pensões
Encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal

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

Inciso II - Outras despesas de Custeio

Alínea Discriminação das despesas

Mês de Referência:  abr/11
Data da Publicação:  mai/11

Inciso I - Despesas com o Pessoal e Encargos

Alínea Discriminação das despesas

Despesas com pessoal ativo

Transparência - Resolução n. 102, de 15.12.2009, do Conselho Nacional de Justiça
Gestão Financeira consolidada por mês - Anexo I
Sigla: TRE-SC
Nome do Órgão:  Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Autoridade Máxima:  Des. Sérgio Torres Paladino
Responsavel pela Informação:  Salésio Bauer

b 280.154,20
c 416.025,08
d 175.422,02
e 18.426,80
f 4.174,72
g 0,00
h 109.082,99
i 527,94
j 61.037,59
k 5.109,64
l 477,50

m 4.020,71

n 101.120,06
o 68.604,13
p 0,00
q 81.445,55
r 41.290,00
s 17.550,20
t 31.922,22
u 0,00
v 0,00
w 2.240,00
x 32.966,23
y 0,00
z 338.489,43

serviços médicos e hospitalares, odontológicos e laboratoriais
demais despesas de custeio

aquisição de material de expediente
aquisição de material de processamento de dados e de software
aquisição de material bibliográfico
aquisição de combustíveis de lubrificantes
aquisição de gêneros alimenticíos
aquisição de material de consumo, ressalvado o apropriados nas alíneas "s" a "w"

serviços de informática, incluindo manutenção e locação de software, locação de 
equipamentos de processamentos de dados, serviços de tecnologia da informação, 
serviços técnico-profissionais de tecnologia da informação, aquisição de software sob 
encomenda, manutenção e conservação de equipamento de processamento de dados e 
comunicação de dados
serviços de limpeza e conservação
serviços de vigilância armada e dasarmada
serviços de publicidade
locação de mão de obra e postos de trabalho, ressalvado o apropriado nas alíneas "n" e "o"
serviços de seleção e treinamento

Indenizações de ajuda de custo, transporte e auxilio moradia
aluguel de imóveis
serviços de água e esgoto
serviços de energia elétrica
serviços de telecomunicações
serviços de comunicação em geral

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

z 338.489,43
1.417.789,61

demais despesas de custeio

TOTAL



Valores em R$ 
1,00

a 0,00
b 0,00
c 0,00
d 0,00
e 65.985,92

65.985,92

Valores em R$ 
1,00

a 0,00
b 0,00

0,00

Valores em R$ 
1,00

a 7.677.460,98
b 1.300.000,00
c 100.000,00
d 0,00Inversões Financeiras

Inciso V - Repasses do Tesourno Nacional ou 

Alínea Discriminação das despesas

Pessoal e Encargos
Custeio
Investimentos

inciso IV - Despesas com Inversões 

Alínea Discriminação das despesas

aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização
outras inversões
TOTAL

contrução e reformas de imóveis
aquisição de material permanente - Veículos
aquisição de material permanente - Equipamento de informática
aquisição de material permanente - Programas de informática
aquisição de material permanente - demais itens
TOTAL

Inciso III - Despesas com Investimentos

Alínea Discriminação das despesas

d 0,00
9.077.460,98

Valores em R$ 
1,00

a 0,00
b 0,00
c 0,00
d 148.644,41

148.644,41

recursos a título de taxas judiciárias
recursos a título de serviços estrajudiciários
demais recursos conforme previsão em leis específicas
TOTAL

Inversões Financeiras
TOTAL

Inciso VI - Receitas

Alínea Discriminação das despesas

recursos a título de custas judiciais


