
UNIDADE ADMINISTRATIVA:  PODER LEGISLATIVO 

PROGRAMA (PROJETO/ATIVIDADE): CÂMARA MUNICIPAL 

 

DETALHAMENTO DAS DESPESAS PARA OS PRÓXIMOS 04 (QUATRO) ANOS, QUE SERVIRAM 

DE BASE PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025. 

 

OBRAS E INSTALAÇÕES: 

Despesas com estudos e projetos; inicio prosseguimento e conclusão de obras; pagamento de 

obras contratadas; instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel. 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE: 

Despesas com aquisição de equipamentos, aparelhos, utensílios, mobiliários inerentes as 

atividades do Legislativo. 

DIARIA CIVIL 

Cobertura de despesas de alimentação, pousada, locomoção urbana, pedágios, passagens, 

com servidor que se deslocar de sua sede em objeto de serviços. 

MATERIAL DE CONSUMO: 

Despesas com combustível automotivo, lubrificantes, gêneros alimentícios, material de 

construção para reparos em imóveis, material de proteção, segurança, socorro e 

sobrevivência, material de expediente, material de copa, cozinha, produtos de higienização, 

material gráfico, fotografia e filmagem, material de expediente, instalação elétrica, 

telecomunicações, vestuários e uniformes, manutenção, reposição e aplicação, etc. 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA: 

Despesas decorrentes de serviços prestados por pessoa física pago diretamente a esta e não 

enquadrados nos elementos de despesa específicos, tais como: remuneração de serviços de 

natureza eventual, prestados por pessoa física sem vinculo empregatício, locação de imóveis, 

etc. 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA: 

Despesas decorrentes de prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, tais 

como: assinaturas de jornais e periódicos, tarifas de energia elétrica, água e esgoto, serviços 

de telecomunicações, locação de equipamentos e materiais permanentes, conservação e 

adaptação de bens imóveis, seguro em geral, serviços de gráficas, despesas com congressos, 

cursos, software. 

 



AUXILIO ALIMENTAÇÃO: 

Despesas com auxilio - alimentação paga em pecúnia diretamente aos servidores ou 

empregados da administração pública. 

VENCIMENTOS VEREADORES: 

Despesas com subsídios dos senhores vereadores de caráter permanente, prevista em Lei 

Municipal especifica. 

OBRIGAÇÕES PATRONAIS – VEREADORES: 

Despesas com encargos sociais que a administração tem pela sua condição de empregadora, e 

resultantes de pagamento de subsídios dos vereadores – INSS. 

VENCIMENTOS FUNCIONÁRIOS: 

Despesas com vencimentos: salário pessoal permanente, vencimento ou salários de cargos de 

confiança, gratificações, adicionais previstos em Lei, férias, 13º salário, abonos, 

adiantamentos, horas extras, etc. 

OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS: 

Despesas com encargos sociais que a administração tem pela sua condição de empregadora, e 

resultantes de pagamento de pessoal: INSS, FGTS. 


