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e Finanças) 

com foco na economia 

TRT11 durante o 

nos anos de 2020 e 2021.  

ht
tp

://
es

ap
.tr

t1
1.

ju
s.

br
:8

0/
ge

st
ao

-e
sa

p/
va

lid
ad

e?
v=

8a
ec

3d
78

-0
1c

5-
40

62
-a

86
7-

a5
31

84
f6

d4
ca



 

 

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 

Avenida Tefé n. 930 

                                                                              Fone: (92) 3621

 

SUMÁRIO 

 
LISTA DE TABELAS................................

APRESENTAÇÃO ................................

1 INFORMAÇOES GERAIS ................................

2 RELATORIO CIRCUNSTACIADO DA EVOLUÇÃO DAS DESPESAS

2.1 Energia elétrica na cidade de Manaus

2.2 Energia elétrica nas cidades do interior do Amazonas

2.3 Energia elétrica na Cidade de 

2.4 Consumo de água na  Cidade de Manaus

2.5 Consumo de água nas cidades do interior do Amazonas e na cidade de Boa Vista

2.6 Consumo de água mineral nas cidades de Manaus, Boa Vista e interior do Amazonas

2.7 Diárias  ................................

2.8 Passagens  ................................

2.9 Combustíveis  ................................

2.10 Demais despesas ................................

2.10.1 Material de consumo

2.10.2 Serviços de PJ ................................

2.10.3 Serviços de tecnologia e 

2.10.4 Aquisição de material permanente

2.10.5 Serviços de Pessoa Física

2.10.6 Locação de mão de obra

CONCLUSÃO ................................

REFERÊNCIAS ................................

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS – SOF -  sec.financeira@trt11.jus.br

Avenida Tefé n. 930 – 1º andar, Bairro Praça 14 de Janeiro, CEP 69020-090, Manaus/AM.

Fone: (92) 3621-7297 – Fax: (92)  3622-6087. AMS  
 

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

2 RELATORIO CIRCUNSTACIADO DA EVOLUÇÃO DAS DESPESAS

cidade de Manaus  ................................................................

Energia elétrica nas cidades do interior do Amazonas  ................................

Energia elétrica na Cidade de Boa Vista  ................................................................

Cidade de Manaus  ................................................................

Consumo de água nas cidades do interior do Amazonas e na cidade de Boa Vista

Consumo de água mineral nas cidades de Manaus, Boa Vista e interior do Amazonas

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

2.10.1 Material de consumo ................................................................

................................................................................................

2.10.3 Serviços de tecnologia e comunicação ............................................................

Aquisição de material permanente ................................................................

Serviços de Pessoa Física ................................................................

Locação de mão de obra ................................................................

................................................................................................

................................................................................................

sec.financeira@trt11.jus.br 
090, Manaus/AM. 

Página 2 

........................................... 3 

............................................... 4 

................................ 6 

2 RELATORIO CIRCUNSTACIADO DA EVOLUÇÃO DAS DESPESAS ........................... 7 

............................................ 7 

..................................................... 8 

......................................... 9 

.................................... 10 

Consumo de água nas cidades do interior do Amazonas e na cidade de Boa Vista  .......... 11 

Consumo de água mineral nas cidades de Manaus, Boa Vista e interior do Amazonas ...... 12 

....................................................... 13 

................................................. 14 

............................................. 15 

...................................... 16 

........................................................ 17 

................................. 17 

............................ 18 

................................... 18 

............................................... 19 

.................................................. 20 

.................................................... 21 

................................................. 22 

ht
tp

://
es

ap
.tr

t1
1.

ju
s.

br
:8

0/
ge

st
ao

-e
sa

p/
va

lid
ad

e?
v=

8a
ec

3d
78

-0
1c

5-
40

62
-a

86
7-

a5
31

84
f6

d4
ca



 

 

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 

Avenida Tefé n. 930 

                                                                              Fone: (92) 3621

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

1. Despesas consumo de energia 

2. Despesas consumo de energia interior do Amazonas..................

3. Despesas consumo de energia Boa Vista ...............

4. Despesas consumo de água Manaus .

5. Despesas consumo de água interior do Amazonas e Boa Vista .........

6. Despesas consumo de água Mineral de Manaus, interior do Amazonas e Boa 

Vista  ............................................................................

7. Despesas com diárias

8. Despesas com passagens

9. Despesas consumo de 

10. Demais despesas ......................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS – SOF -  sec.financeira@trt11.jus.br

Avenida Tefé n. 930 – 1º andar, Bairro Praça 14 de Janeiro, CEP 69020-090, Manaus/AM.

Fone: (92) 3621-7297 – Fax: (92)  3622-6087. AMS  
 

Despesas consumo de energia Manaus........................................................

Despesas consumo de energia interior do Amazonas..................

Despesas consumo de energia Boa Vista ...........................................

Despesas consumo de água Manaus ..................................................

Despesas consumo de água interior do Amazonas e Boa Vista .........

Despesas consumo de água Mineral de Manaus, interior do Amazonas e Boa 

....................................................................................................................   1

com diárias ...........................................................................

passagens ..............................................................

Despesas consumo de combustíveis ....................................................

...................................................................................

sec.financeira@trt11.jus.br 
090, Manaus/AM. 

Página 3 

...........................   7 

Despesas consumo de energia interior do Amazonas......................................   8 

..........................................   9 

..............................................................   10 

Despesas consumo de água interior do Amazonas e Boa Vista ...................   11 

Despesas consumo de água Mineral de Manaus, interior do Amazonas e Boa 

.......................................   12 

........................................... 13 

..........................................   14 

......................................   15 

.........................................   16 

ht
tp

://
es

ap
.tr

t1
1.

ju
s.

br
:8

0/
ge

st
ao

-e
sa

p/
va

lid
ad

e?
v=

8a
ec

3d
78

-0
1c

5-
40

62
-a

86
7-

a5
31

84
f6

d4
ca



 

 

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 

Avenida Tefé n. 930 

                                                                              Fone: (92) 3621

APRESENTAÇÃO 

 

Na Idade Moderna, diversas crises afetaram o 

um modo geral, tendo sido as principais

catástrofes de caráter social. Contudo, a origem destas 

conflitos armados, podendo ter caráter sanitário e de saúde global. Entre elas, destacam

se as pandemias de Gripe Espanhola (1918

de Hong Kong (1968-1969), a Gripe Russa (1977

Gripe A (2009) (COSTA; MERCHAN

Entretanto, em dezembro de 2019, na República Popular da China (província de 

Hubei e cidade de Wuhan), houve a identificação do Covid

como “coronavírus”. A doença passou a ser pandêmica a partir de março de 2020, com 

impactos nas áreas de saúde, social e econômica (TÁVORA, 2020). O primeiro caso de 

infectados pelo vírus, no Brasil, foi em 26 de fevereiro em São Paulo (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2020).  

Têm-se, então, o início de dificuldades sanitárias, políticas e econômicas, 

ainda se está enfrentando, mesmo com o avanço da vacinação

Bank (2020), esta crise traria

financeira mundial de 2008-2009 e a crise da dívida da América Latina nos anos 1980

que gerou incertezas sobre repass

dentre os quais está esta Justiça

contingência ou redução de verbas

Diante desse quadro de incertezas que a pandemia

2 causador da Covid-19 gerou, o

visão geral da economia, através da redução de gastos

Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região 

início da pandemia e o momento atual

 Para atingir tal objetivo, foram 

utilizados por este Regional para o planejamento, execução e acompanhamento de seu 

orçamento, estando entre eles o 

Orçamentária e Financeira da Jus

Administração Financeira do Governo Federal), Tesouro Gerencial, E
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Na Idade Moderna, diversas crises afetaram o mundo e o sistema econômico

as principais, até então, as guerras que geraram enormes 

. Contudo, a origem destas crises não 

conflitos armados, podendo ter caráter sanitário e de saúde global. Entre elas, destacam

se as pandemias de Gripe Espanhola (1918-1920), a Gripe Asiática (1957

1969), a Gripe Russa (1977-1978), a Gripe Aviária (2003

Gripe A (2009) (COSTA; MERCHAN-HAMANN, 2016). 

Entretanto, em dezembro de 2019, na República Popular da China (província de 

), houve a identificação do Covid-19, denominado popularmente 

como “coronavírus”. A doença passou a ser pandêmica a partir de março de 2020, com 

impactos nas áreas de saúde, social e econômica (TÁVORA, 2020). O primeiro caso de 

asil, foi em 26 de fevereiro em São Paulo (MINISTÉRIO DA 

se, então, o início de dificuldades sanitárias, políticas e econômicas, 

, mesmo com o avanço da vacinação. De acordo com o World 

aria uma recessão econômica mais profunda do que a crise 

2009 e a crise da dívida da América Latina nos anos 1980

incertezas sobre repasses financeiros e orçamentários aos entes públicos, 

Justiça do Trabalho, havendo inclusive a possibilidade de 

contingência ou redução de verbas (BARBOSA FILHO, 2017).  

Diante desse quadro de incertezas que a pandemia causada pelo vírus SARS

gerou, o presente relatório possui como objetivo apresentar uma 

a economia, através da redução de gastos, conseguida pelas

Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região – TRT11 no período compreendido entre o 

início da pandemia e o momento atual (2020/2021). 

r tal objetivo, foram consultadas as diversas fontes de dados oficiais 

utilizados por este Regional para o planejamento, execução e acompanhamento de seu 

orçamento, estando entre eles o SIGEO-JT (Sistema Integrado de Gestão 

Orçamentária e Financeira da Justiça do trabalho), SIAFI (Sistema Integrado de 

Administração Financeira do Governo Federal), Tesouro Gerencial, E
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sistema econômico de 

que geraram enormes 

 estava apenas nos 

conflitos armados, podendo ter caráter sanitário e de saúde global. Entre elas, destacam-

ica (1957-1958), a Gripe 

1978), a Gripe Aviária (2003-2004) e a 

Entretanto, em dezembro de 2019, na República Popular da China (província de 

19, denominado popularmente 

como “coronavírus”. A doença passou a ser pandêmica a partir de março de 2020, com 

impactos nas áreas de saúde, social e econômica (TÁVORA, 2020). O primeiro caso de 

asil, foi em 26 de fevereiro em São Paulo (MINISTÉRIO DA 

se, então, o início de dificuldades sanitárias, políticas e econômicas, a qual 

. De acordo com o World 

uma recessão econômica mais profunda do que a crise 

2009 e a crise da dívida da América Latina nos anos 1980, o 

es financeiros e orçamentários aos entes públicos, 

, havendo inclusive a possibilidade de 

causada pelo vírus SARS-CoV-

como objetivo apresentar uma 

conseguida pelas ações do 

TRT11 no período compreendido entre o 

diversas fontes de dados oficiais 

utilizados por este Regional para o planejamento, execução e acompanhamento de seu 

JT (Sistema Integrado de Gestão 

tiça do trabalho), SIAFI (Sistema Integrado de 

Administração Financeira do Governo Federal), Tesouro Gerencial, E-SAP (Sistema 
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Interno do TRT-11 de acompanhamento de Matérias Administrativas)

meios. 

 A metodologia utilizada para mensurar a 

como parâmetro de comparação 

imediatamente anterior a pandemia)

evolução das despesas. 

 Os dados advindos do S

05/01/2022 e refletem a posição das despesas 

data. Atualizações posteriores

No decorrer do relatório, as respectivas fontes de dados dos gráficos e tabe

serão citadas, bem como os períodos de coleta.

objetivo analisar os efeitos da redução de despesas do TRT11 em três períodos

pandemia (de janeiro/2019 a Fevereiro

Março de 2020 a Dezembro de 2020

dezembro de 2021). A discussão está estruturada em três seções

apresentação, a segunda seção trata d

apresenta o relatório circunstanciado

O trabalho foi realizado pela Secretaria de Orçamento e finanças que é composta 

pelos seguintes servidores: 

 Luana Jóia de Figueiredo Costa 

 Alfredo Melo da Silva 

 Juliane Nery de Oliveira

 Eduardo Rodrigues da Cruz

 Aline Salerno Gomes de Lima
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11 de acompanhamento de Matérias Administrativas)

A metodologia utilizada para mensurar a economia gerada no período considerou 

parâmetro de comparação a execução orçamentária do ano de 2019 (exercício 

imediatamente anterior a pandemia), que nos serviu como paradigma para os cálculos de 

Os dados advindos do SIGEO-JT e SIAFI foram coletados no

e refletem a posição das despesas informadas nos citado

data. Atualizações posteriores não estão contempladas. 

No decorrer do relatório, as respectivas fontes de dados dos gráficos e tabe

citadas, bem como os períodos de coleta. Neste sentido, o documento

da redução de despesas do TRT11 em três períodos

janeiro/2019 a Fevereiro de 2020), durante a pandemia 

a Dezembro de 2020) e durante a pandemia em 2021

). A discussão está estruturada em três seções

segunda seção trata de informações gerais. Por fim, a terceira seção, 

circunstanciado da redução das despesas. 

O trabalho foi realizado pela Secretaria de Orçamento e finanças que é composta 

ia de Figueiredo Costa – Diretora da SOF 

Alfredo Melo da Silva – Assistente-chefe 

y de Oliveira 

Eduardo Rodrigues da Cruz 

Aline Salerno Gomes de Lima 
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11 de acompanhamento de Matérias Administrativas) entre outros 

economia gerada no período considerou 

execução orçamentária do ano de 2019 (exercício 

, que nos serviu como paradigma para os cálculos de 

foram coletados nos dias 04 e 

citados sistemas até essa 

No decorrer do relatório, as respectivas fontes de dados dos gráficos e tabelas 

documento tem como 

da redução de despesas do TRT11 em três períodos: Pré-

durante a pandemia em 2020 (de 

durante a pandemia em 2021 (de janeiro a 

). A discussão está estruturada em três seções: A primeira é esta 

. Por fim, a terceira seção, 

O trabalho foi realizado pela Secretaria de Orçamento e finanças que é composta 
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1 INFORMAÇÕES GERAIS 

 

A Covid-19, conforme já informado, passou a ser pandêmica no mês de Março de 

2020, estando este Tribunal 

Desembargador Lairto José Veloso

REGIÃO 15/2020/SGP suspendendo o expediente externo e indicando a priorização do 

trabalho remoto para o expediente interno deste regional.

Essas medidas perduraram durante o resta

Excelentíssima  Desembargadora Ormy da Conceição Dias 

como Presidente deste Egrégio no dia 

anteriormente determinadas sobre expediente interno, externo e priorização de Trabalho 

Remoto. Através do ATO CONJUNTO N° 14/2021/SGP/SCR

iniciou-se o processo de retorno as atividades presenciais, ainda de forma parcial.

Antes de adentrarmos diretamente na 

pandemia precisamos pontuar algumas questões muito relevantes que compõe o quadro 

geral de economia durante esse período neste Regional.

Primeiramente, além da crise sanitária, uma das consequências da pandemia foi o 

aumento do desemprego entre as pessoas com a renda mais baixa, que foram os que 

mais sofreram. Diante disso e tendo uma visão humanitária da questão

a época do inicio da Pandemia

instruiu que os cortes de pess

ocorrer apenas em ultimo caso e se fosse extremamente necessário, tendo em vista 

que se previa voltar logo as 

Levando em conta essa 

Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes

prestava serviço de forma terceirizada a este Tribunal

corte de despesas em outras áreas, como será 

Tal fato demonstra que a 

concretizador da justiça social, atuou, em seu âmbito institucional, para manter os 

empregos desses trabalhadores terceirizados, que continuaram desenvolvendo suas 

atividades para este Regional 
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19, conforme já informado, passou a ser pandêmica no mês de Março de 

2020, estando este Tribunal à época sob a Presidência do 

Desembargador Lairto José Veloso, que publicou nesse mesmo mês 

suspendendo o expediente externo e indicando a priorização do 

trabalho remoto para o expediente interno deste regional. 

Essas medidas perduraram durante o restante do ano de 2020

Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes

como Presidente deste Egrégio no dia 15 de dezembro de 2020, mantendo as medidas 

anteriormente determinadas sobre expediente interno, externo e priorização de Trabalho 

ATO CONJUNTO N° 14/2021/SGP/SCR de 18 de junho de 

se o processo de retorno as atividades presenciais, ainda de forma parcial.

Antes de adentrarmos diretamente na evolução de despesas durante o período da 

pandemia precisamos pontuar algumas questões muito relevantes que compõe o quadro 

durante esse período neste Regional. 

além da crise sanitária, uma das consequências da pandemia foi o 

entre as pessoas com a renda mais baixa, que foram os que 

Diante disso e tendo uma visão humanitária da questão

a época do inicio da Pandemia, Excelentíssimo Desembargador Lairto José Veloso

os cortes de pessoal, em relação aos serviços terceirizados

ocorrer apenas em ultimo caso e se fosse extremamente necessário, tendo em vista 

que se previa voltar logo as atividades presenciais. 

Levando em conta essa visão humanista, compartilhada pela 

Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes, nenhum pai e mãe de família

prestava serviço de forma terceirizada a este Tribunal, foi dispensado, optando

corte de despesas em outras áreas, como será apresentado. 

ra que a Justiça do Trabalho, que se consagrou como segmento 

concretizador da justiça social, atuou, em seu âmbito institucional, para manter os 

empregos desses trabalhadores terceirizados, que continuaram desenvolvendo suas 
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19, conforme já informado, passou a ser pandêmica no mês de Março de 

sob a Presidência do Excelentíssimo 

e mesmo mês o ATO TRT 11ª 

suspendendo o expediente externo e indicando a priorização do 

do ano de 2020, sendo que a 

Bentes tomou posse 

, mantendo as medidas 

anteriormente determinadas sobre expediente interno, externo e priorização de Trabalho 

18 de junho de 2021 

se o processo de retorno as atividades presenciais, ainda de forma parcial. 

durante o período da 

pandemia precisamos pontuar algumas questões muito relevantes que compõe o quadro 

além da crise sanitária, uma das consequências da pandemia foi o 

entre as pessoas com a renda mais baixa, que foram os que 

Diante disso e tendo uma visão humanitária da questão, o presidente 

Excelentíssimo Desembargador Lairto José Veloso, 

oal, em relação aos serviços terceirizados, deveriam 

ocorrer apenas em ultimo caso e se fosse extremamente necessário, tendo em vista 

, compartilhada pela Excelentíssima 

, nenhum pai e mãe de família, que 

foi dispensado, optando-se pelo 

Justiça do Trabalho, que se consagrou como segmento 

concretizador da justiça social, atuou, em seu âmbito institucional, para manter os 

empregos desses trabalhadores terceirizados, que continuaram desenvolvendo suas 
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2 RELATORIO CIRCUNSTAN

 

Nessa fase passamos a 

despesas durante o período da pandemia, o que passamos a fazer individualmente 

indicando cada item e demonstrando a evolução dos

2020 e 2021. 

 

2.1 Energia elétrica na Cidade de Manaus

Na cidade de Manaus, usando como parâmetro o 

economia, considerando os anos de 

oito mil, seiscentos e oito reais e noventa e sete centavos)

percentuais indica uma redução de gastos

Cabe informar quanto 

demanda contratada, ou seja, já se p

pelo qual pagamos. Considerando isso, 

energia para informar se houve a redução da demanda contratada no período em que as 

atividades presenciais foram reduzidas.
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NCIADO DA EVOLUÇÃO DAS DESPESAS

Nessa fase passamos a apresentar de forma detalhada a efetiva redução das 

despesas durante o período da pandemia, o que passamos a fazer individualmente 

e demonstrando a evolução dos gastos durante o período de 

nergia elétrica na Cidade de Manaus 

Na cidade de Manaus, usando como parâmetro o ano de 2019

economia, considerando os anos de 2020/2021, de R$ 738.608,97 (setecentos e trinta e 

seiscentos e oito reais e noventa e sete centavos)

redução de gastos de 23,92% em 2020 e 4,65% em 2021

Cabe informar quanto à energia elétrica que seu consumo e

, ou seja, já se preestabelece uma quantidade mínima

pelo qual pagamos. Considerando isso, deve-se consultar o gestor

ra informar se houve a redução da demanda contratada no período em que as 

atividades presenciais foram reduzidas. 
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DAS DESPESAS 

de forma detalhada a efetiva redução das 

despesas durante o período da pandemia, o que passamos a fazer individualmente 

gastos durante o período de 2019, 

ano de 2019, houve uma 

R$ 738.608,97 (setecentos e trinta e 

seiscentos e oito reais e noventa e sete centavos) o que em termos 

4,65% em 2021. 

que seu consumo e feito através de 

mínima de consumo 

consultar o gestor do contrato de 

ra informar se houve a redução da demanda contratada no período em que as 
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2.2 Energia elétrica nas cidades do interior do Amazonas

 

Nas cidades do interior do Amazonas, onde o TRT11 possui Varas do Trabalho 

instaladas, usando como parâmetro o ano de 2019

os anos de 2020/2021, de R$ 

e cinqüenta e seis centavos

gastos de 14,84% em 2020 e 

Cabe informar quanto à energia elétrica que seu consumo e feito através de 

demanda contratada, ou seja, já se preestabelece uma quantidade mínima de consumo 

pelo qual pagamos. Considerando isso, deve

energia para informar se houve a redução da demanda contratada no período em que as 

atividades presenciais foram reduzidas.
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nergia elétrica nas cidades do interior do Amazonas 

Nas cidades do interior do Amazonas, onde o TRT11 possui Varas do Trabalho 

parâmetro o ano de 2019, houve uma economia, considerando 

R$ 56.121,56 (cinqüenta e seis mil, cento e vinte e um reais 

e cinqüenta e seis centavos), o que em termos percentuais indica uma 

14,84% em 2020 e 8,24% em 2021. 

Cabe informar quanto à energia elétrica que seu consumo e feito através de 

, ou seja, já se preestabelece uma quantidade mínima de consumo 

pelo qual pagamos. Considerando isso, deve-se consultar o gestor

energia para informar se houve a redução da demanda contratada no período em que as 

reduzidas. 
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Nas cidades do interior do Amazonas, onde o TRT11 possui Varas do Trabalho 

, houve uma economia, considerando 

ta e seis mil, cento e vinte e um reais 

o que em termos percentuais indica uma redução de 

Cabe informar quanto à energia elétrica que seu consumo e feito através de 

, ou seja, já se preestabelece uma quantidade mínima de consumo 

consultar o gestor do contrato de 

energia para informar se houve a redução da demanda contratada no período em que as 
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2.3 Energia elétrica na cidade de Boa Vista/RR

 

Na cidade de Boa vista/RR, usando como parâmetro o ano de 2019, houve uma 

economia, considerando os anos de 

quatrocentos e oitenta e cinco reais e

percentuais indica uma redução de gastos

 Cabe informar quanto à energia elétrica que seu consumo e feito através de 

demanda contratada, ou seja, já se preestabelece uma quantidade mínima de consumo 

pelo qual pagamos. Considerando isso, deve

energia para informar se houve a redução da demanda contratada no período em que as 

atividades presenciais foram reduzidas.
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nergia elétrica na cidade de Boa Vista/RR 

Na cidade de Boa vista/RR, usando como parâmetro o ano de 2019, houve uma 

economia, considerando os anos de 2020/2021, de R$ 94.485,53 (noventa e quatro mil, 

quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinqüenta e três centavos) 

redução de gastos de 18,78% em 2020 e 38,81% em 2021

Cabe informar quanto à energia elétrica que seu consumo e feito através de 

, ou seja, já se preestabelece uma quantidade mínima de consumo 

pelo qual pagamos. Considerando isso, deve-se consultar o gestor

energia para informar se houve a redução da demanda contratada no período em que as 

reduzidas. 
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Na cidade de Boa vista/RR, usando como parâmetro o ano de 2019, houve uma 

noventa e quatro mil, 

cinqüenta e três centavos) o que em termos 

18,78% em 2020 e 38,81% em 2021. 

Cabe informar quanto à energia elétrica que seu consumo e feito através de 

, ou seja, já se preestabelece uma quantidade mínima de consumo 

consultar o gestor do contrato de 

energia para informar se houve a redução da demanda contratada no período em que as 
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2.4 Consumo de água na cidade de Manaus

 

Na cidade de Manaus, usando como parâmetro o ano de 2019, houve uma 

economia, considerando os anos de 2020/2021, de 

novecentos e trinta e um reais e oito centavos

uma redução de gastos de 3,69

Considerando as informações planilhadas, percebe

teve uma redução mínima 

externo nos prédios deste regional, 

cabendo ao gestor do contrato e área técnica respectiva diligenciar para verificação de tal 

situação. 
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onsumo de água na cidade de Manaus 

Na cidade de Manaus, usando como parâmetro o ano de 2019, houve uma 

economia, considerando os anos de 2020/2021, de R$ 58.931,08 (cinqüenta e oito mil, 

novecentos e trinta e um reais e oito centavos) o que em termos percentuais indica 

3,69% em 2020 e 16,18% em 2021. 

Considerando as informações planilhadas, percebe-se que o 

 no período, mesmo não havendo expediente interno e 

externo nos prédios deste regional, o que pode indicar possível vazamento de água,

cabendo ao gestor do contrato e área técnica respectiva diligenciar para verificação de tal 
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Na cidade de Manaus, usando como parâmetro o ano de 2019, houve uma 

cinqüenta e oito mil, 

que em termos percentuais indica 

que o consumo de água 

, mesmo não havendo expediente interno e 

o que pode indicar possível vazamento de água, 

cabendo ao gestor do contrato e área técnica respectiva diligenciar para verificação de tal 
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2.5 Consumo de água nas cidad

Vista/RR 

 

Na cidade de Boa Vista/RR e cidades do interior do Amazonas, usando como 

parâmetro o ano de 2019, houve uma economia, considerando os anos de 

R$ 202.827,59 (duzentos e dois mil, 

nove centavos) o que em termos percentuais indica uma 

de 64,16% em 2020 e 90,42% em 2021
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onsumo de água nas cidades do interior do Amazonas e na c

Na cidade de Boa Vista/RR e cidades do interior do Amazonas, usando como 

, houve uma economia, considerando os anos de 

duzentos e dois mil, oitocentos e vinte e sete reais e cinqüenta e 

o que em termos percentuais indica uma considerável redução de gastos

% em 2021. 
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s do interior do Amazonas e na cidade de Boa 

Na cidade de Boa Vista/RR e cidades do interior do Amazonas, usando como 

, houve uma economia, considerando os anos de 2020/2021, de 

oitocentos e vinte e sete reais e cinqüenta e 

considerável redução de gastos 
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2.6 Consumo de água mineral na

Amazonas 

 

Nas cidades que estão sob a jurisdição do TRT11, usando como parâmetro o ano 

de 2019, houve uma economia, considerando os anos de 

(setenta e oito mil, cinqüenta e cinco reais e vinte e seis centavos

percentuais indica uma redução de gastos
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onsumo de água mineral nas cidades de Manaus, Boa Vista e interior do 

Nas cidades que estão sob a jurisdição do TRT11, usando como parâmetro o ano 

, houve uma economia, considerando os anos de 2020/2021

setenta e oito mil, cinqüenta e cinco reais e vinte e seis centavos

redução de gastos de 61,59% em 2020 e 58,66
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de Manaus, Boa Vista e interior do 

Nas cidades que estão sob a jurisdição do TRT11, usando como parâmetro o ano 

2020/2021, de R$ 78.055,26 

setenta e oito mil, cinqüenta e cinco reais e vinte e seis centavos) o que em termos 

58,66% em 2021. 
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2.7 Diárias 

 

Nas despesas com diárias, incluindo 

Itinerante e demais diárias

economia, considerando os anos de 

oitocentos e trina e um mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinqüenta e seis 

centavos) o que em termos percentuais indica uma 

2020 e 69,14% em 2021. 
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Nas despesas com diárias, incluindo EJUD (Magistrados e servidores), Justiça 

Itinerante e demais diárias, usando como parâmetro o ano de 

economia, considerando os anos de 2020/2021, de R$ 1.831.899,56

oitocentos e trina e um mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinqüenta e seis 

o que em termos percentuais indica uma redução de gastos 
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EJUD (Magistrados e servidores), Justiça 

usando como parâmetro o ano de 2019, houve uma 

1.831.899,56 (um milhão, 

oitocentos e trina e um mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinqüenta e seis 

redução de gastos  de 78,00% em 
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2.8 Passagens 

 

Nas despesas com passagens, incluindo EJUD (Magistrados e servidores), 

Justiça Itinerante e demais 

uma economia, considerando os anos de 

duzentos e noventa e sete mil, cento e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos

o que em termos percentuais indica uma 

82,31% em 2021 
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passagens, incluindo EJUD (Magistrados e servidores), 

Justiça Itinerante e demais passagens, usando como parâmetro o ano de 

uma economia, considerando os anos de 2020/2021, de R$ 1.297.142,28

duzentos e noventa e sete mil, cento e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos

o que em termos percentuais indica uma redução de gastos de 7
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passagens, incluindo EJUD (Magistrados e servidores), 

usando como parâmetro o ano de 2019, houve 

1.297.142,28 (um milhão, 

duzentos e noventa e sete mil, cento e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos) 

77,28% em 2020 e 
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2.9 Combustíveis 

 

Nas despesas com combustíveis, usando como parâmetro o ano de 

uma economia, considerando os anos de 

cinqüenta mil, quatrocentos e cinqüenta e seis reais e quarenta e seis centavos

que em termos percentuais indica uma 

em 2021. Ressalte-se que mesmo com o constante aumento de preços, 

quase 70% no período, ainda 
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Nas despesas com combustíveis, usando como parâmetro o ano de 

uma economia, considerando os anos de 2020/2021, de R$ 150.456,46

cinqüenta mil, quatrocentos e cinqüenta e seis reais e quarenta e seis centavos

s indica uma redução de gastos de 49,09% em 2020 e 

se que mesmo com o constante aumento de preços, 

, ainda houve economia. 
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Nas despesas com combustíveis, usando como parâmetro o ano de 2019, houve 

150.456,46 (cento e 

cinqüenta mil, quatrocentos e cinqüenta e seis reais e quarenta e seis centavos) o 

% em 2020 e 26,98% 

se que mesmo com o constante aumento de preços, que chegou a 
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2.10 Demais despesas 

 

A análise da situação 

alguns comentários que são necessários para que se entenda a 

por dimensionar este topico apenas com os valores anuais, haja vista tais situações de 

aquisição (em sua maioria), ocorrerem de forma pulverizada 

com a demanda, o que tornaria o presente relatorio extremamente extenso

optasse pela individualização mensal de cada despesa

Abaixo iniciamos apresentando a tabela com o

anos de 2019, 2020 e 2021. Reforçamos o fato de que comparamos o ano de 2020 e 

2021 com o ano paradigma (2019)

Abaixo fazemos uma análise individual de cada grupo de despesa que compõe a 

tabela acima para que possamos visualizar a que se relaciona dentro das despesas deste 

regional. 
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 das demais despesas, no periodo da pandemia, comporta 

alguns comentários que são necessários para que se entenda a sua 

por dimensionar este topico apenas com os valores anuais, haja vista tais situações de 

, ocorrerem de forma pulverizada durante o ano 

, o que tornaria o presente relatorio extremamente extenso

optasse pela individualização mensal de cada despesa. 

Abaixo iniciamos apresentando a tabela com os valores relativo

. Reforçamos o fato de que comparamos o ano de 2020 e 

o ano paradigma (2019) para fins de observaçao e análise pretendida. 

Abaixo fazemos uma análise individual de cada grupo de despesa que compõe a 

la acima para que possamos visualizar a que se relaciona dentro das despesas deste 
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das demais despesas, no periodo da pandemia, comporta 

sua evolução. Optamos 

por dimensionar este topico apenas com os valores anuais, haja vista tais situações de 

durante o ano e de acordo 

, o que tornaria o presente relatorio extremamente extenso caso se 

s valores relativos as despesas nos 

. Reforçamos o fato de que comparamos o ano de 2020 e 

observaçao e análise pretendida.  

Abaixo fazemos uma análise individual de cada grupo de despesa que compõe a 

la acima para que possamos visualizar a que se relaciona dentro das despesas deste 
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2.10.1 Material de consumo 

 

Para que se entenda o que engloba tal grupo de despesa

entendermos que material de consumo é aquele que, em razão de seu uso corrente e da 

definição da Lei nº 4.320/1964, perde normalmente sua identidade física e/ou tem sua 

utilização limitada a dois anos. Dentro disso 

e etc), material de expediente, material de limpeza, material de manutenção de bens 

imóveis, material elétrico, material para manutenção de veículos entre outros.

Nas despesas com material de consumo

houve uma economia, considerando os anos de 

e quarenta e quatro mil, seiscentos e cinqüenta e oito reais e oitenta e dois 

centavos) o que em termos percentuais indica uma 

2020 e um aumento de despesas de 

O ligeiro aumento ocorrido em 2021 se deve a necessidade de manutenção dos 

imóveis deste Regional bem como a aquisição de produtos relacionados 

contra a COVID-19, que está incluído nesse grupo

preparar o TRT11 para o retorno presencial das atividades.

 

2.10.2 Serviços de PJ 

 

Dentro deste subgrupo de despesa estão incluído 

empresas que fornecem serviços a este Regional como a 

de Manaus e demais prédios que são realizados por Pessoas Jurídicas

de equipamentos (condicionadores de ar e etc), serviços de telecomunicação não 

vinculados a SETIC e intermediação de estágio, entre outras.

Por terem sido tratados de forma individual neste relatório as despesas com 

fornecimento de energia e fornecimento de água 

de PJ) foram excluídas desta rubrica, não estando incluídos seus valores neste 

detalhamento. 

Nas despesas com serviços de Pessoa Jurídica, usando como parâmetro o ano de 

2019, houve uma economia, considerando os anos de 

(novecentos e dezesseis mil, duzentos e vinte e oito reais e dezoito centavos
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Para que se entenda o que engloba tal grupo de despesa

entendermos que material de consumo é aquele que, em razão de seu uso corrente e da 

definição da Lei nº 4.320/1964, perde normalmente sua identidade física e/ou tem sua 

utilização limitada a dois anos. Dentro disso incluem-se gêneros alimentíci

), material de expediente, material de limpeza, material de manutenção de bens 

imóveis, material elétrico, material para manutenção de veículos entre outros.

material de consumo, usando como parâmetro o ano de 

ouve uma economia, considerando os anos de 2020/2021, de R$ 244.658,82

e quarenta e quatro mil, seiscentos e cinqüenta e oito reais e oitenta e dois 

o que em termos percentuais indica uma redução de gastos

de despesas de  3,78% em 2021.  

O ligeiro aumento ocorrido em 2021 se deve a necessidade de manutenção dos 

imóveis deste Regional bem como a aquisição de produtos relacionados 

que está incluído nesse grupo, em função da necessidade de 

preparar o TRT11 para o retorno presencial das atividades.  

deste subgrupo de despesa estão incluído grandes demandas 

empresas que fornecem serviços a este Regional como a locação do Fórum Trab

de Manaus e demais prédios que são realizados por Pessoas Jurídicas

de equipamentos (condicionadores de ar e etc), serviços de telecomunicação não 

vinculados a SETIC e intermediação de estágio, entre outras. 

Por terem sido tratados de forma individual neste relatório as despesas com 

fornecimento de energia e fornecimento de água das unidades deste Regional (Serviços 

desta rubrica, não estando incluídos seus valores neste 

s despesas com serviços de Pessoa Jurídica, usando como parâmetro o ano de 

, houve uma economia, considerando os anos de 2020/2021, de 

novecentos e dezesseis mil, duzentos e vinte e oito reais e dezoito centavos
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Para que se entenda o que engloba tal grupo de despesas é importante 

entendermos que material de consumo é aquele que, em razão de seu uso corrente e da 

definição da Lei nº 4.320/1964, perde normalmente sua identidade física e/ou tem sua 

gêneros alimentícios (café, açúcar 

), material de expediente, material de limpeza, material de manutenção de bens 

imóveis, material elétrico, material para manutenção de veículos entre outros. 

, usando como parâmetro o ano de 2019, 

244.658,82 (duzentos 

e quarenta e quatro mil, seiscentos e cinqüenta e oito reais e oitenta e dois 

redução de gastos de 27,18% em 

O ligeiro aumento ocorrido em 2021 se deve a necessidade de manutenção dos 

imóveis deste Regional bem como a aquisição de produtos relacionados à proteção 

em função da necessidade de 

grandes demandas de 

locação do Fórum Trabalhista 

de Manaus e demais prédios que são realizados por Pessoas Jurídicas, manutenção 

de equipamentos (condicionadores de ar e etc), serviços de telecomunicação não 

Por terem sido tratados de forma individual neste relatório as despesas com 

as unidades deste Regional (Serviços 

desta rubrica, não estando incluídos seus valores neste 

s despesas com serviços de Pessoa Jurídica, usando como parâmetro o ano de 

, de R$ 916.228,18 

novecentos e dezesseis mil, duzentos e vinte e oito reais e dezoito centavos) o que 
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em termos percentuais indica uma 

2021.  

Ressalte-se que a administração superior deste Tribunal conseguiu que não 

houvesse reajuste de aluguéis no ano de 2020 tendo sido reajustado apenas no ano de 

2021, o que garantiu essa economia gerada.

 

2.10.3 Serviços de tecnologia e comunicação

 

Dentro deste subgrupo de despesa estão incluído 

empresas que fornecem serviços a este Regional

vinculados a SETIC como a comunicação de dados e redes em geral, o outsourcing 

de impressão, locação de softwares, telefonia fixa, treinamento e capacitação em 

TIC, emissão de certificados digitais

sustentação de softwares, suporte de infra

Nas despesas com tais serviço

uma economia, considerando os anos de 

setenta e três mil, cento e oitenta reais e setenta e oito centavos

percentuais indica uma redução de gastos

 

2.10.4 Aquisição de material permanente

 

Material permanente é 

identidade física e/ou tem uma durabilida

bens duráveis. Dentro deste subgrupo de despesa estão incluído

equipamentos para a seção de saúde, materiais como geladeiras, microondas, 

equipamentos de TIC (computadores, impressoras), mobiliár

armas entre outras. 

Nas despesas com tais serviços

uma redução de gastos, considerando os anos de 

(quatro milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, quarenta e

centavos), o que em termos percentuais indica uma 

2020 e 91,29% em 2021. 
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em termos percentuais indica uma redução de gastos de 9,45% em 2020 e

se que a administração superior deste Tribunal conseguiu que não 

houvesse reajuste de aluguéis no ano de 2020 tendo sido reajustado apenas no ano de 

garantiu essa economia gerada. 

erviços de tecnologia e comunicação 

deste subgrupo de despesa estão incluído grandes de

empresas que fornecem serviços a este Regional, na área de Tecnologia

comunicação de dados e redes em geral, o outsourcing 

de impressão, locação de softwares, telefonia fixa, treinamento e capacitação em 

TIC, emissão de certificados digitais, manutenção corretiva/adaptativa e 

sustentação de softwares, suporte de infra-estrutura de TIC entre outras.

tais serviço, usando como parâmetro o ano de 

uma economia, considerando os anos de 2020/2021, de R$ 673.180,78

setenta e três mil, cento e oitenta reais e setenta e oito centavos

redução de gastos de 10,5% em 2020 e 3,76% em 2021

quisição de material permanente  

Material permanente é aquele que, em razão de seu uso corrente, não perde a sua 

identidade física e/ou tem uma durabilidade superior a dois anos. Ou seja, trata

deste subgrupo de despesa estão incluído

equipamentos para a seção de saúde, materiais como geladeiras, microondas, 

equipamentos de TIC (computadores, impressoras), mobiliário em geral, veículos, 

tais serviços, usando como parâmetro o ano de 

, considerando os anos de 2020/2021, de 

quatro milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, quarenta e quatro reais e seis 

o que em termos percentuais indica uma redução de gastos de 
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% em 2020 e 0,99% em 

se que a administração superior deste Tribunal conseguiu que não 

houvesse reajuste de aluguéis no ano de 2020 tendo sido reajustado apenas no ano de 

grandes demandas de 

na área de Tecnologia, e que estão 

comunicação de dados e redes em geral, o outsourcing 

de impressão, locação de softwares, telefonia fixa, treinamento e capacitação em 

, manutenção corretiva/adaptativa e 

entre outras. 

, usando como parâmetro o ano de 2019, houve 

180,78 (seiscentos e 

setenta e três mil, cento e oitenta reais e setenta e oito centavos) o que em termos 

% em 2021.  

aquele que, em razão de seu uso corrente, não perde a sua 

Ou seja, trata-se de 

deste subgrupo de despesa estão incluídos aquisições de 

equipamentos para a seção de saúde, materiais como geladeiras, microondas, 

io em geral, veículos, 

, usando como parâmetro o ano de 2019, houve 

, de R$ 4.847.044,06 

quatro reais e seis 

gastos de 52,15% em 
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Este item necessita de esclarecimentos adicionais por se tratar

corriqueiras e que podem normalmente variar de um a

com o planejamento do Regional

considerável variação pode-se citar que, no ano de 2019, houve uma aquisição de 

mobiliário de R$ 2.077.556,00

cinqüenta e seis reais); no ano de 2020 a aquisição de mobiliário foi de

(quinhentos e dezessete mil, quatorze reais e setenta e oito centavos)

R$ 64.504,00 (sessenta e quatro mil,

Já em relação a equipamentos de proteção e segurança o investimento em 2019 

foi de R$ 751.729,89 (setecentos e cinqüenta e um mil, setecentos e vinte e nove 

reais e oitenta e nove centavos)

cento e noventa e nove reais e sessenta centavos)

R$ 70.665,24 (setenta mil seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro 

centavos). Cabe informar que em 2020 houve aquisição de veículos para este regional 

no valor total de R$ 286.380,00

reais). 

 

2.10.5 Serviços de pessoa fisica

 

Dentro deste subgrupo de despesa estão incluídos os 

Regional feitos por pessoa física (Imóvel do almoxarifado e setor do patrimônio da 

Rua Belém, 269 – Nossa Senhora das Graças 

Imóvel da Vara do Trabalho de Coari (R$ 73.117,56) 

nos último 3 anos não sofreu qualquer reajuste; já o imóvel de Coari está há dois anos 

sem qualquer reajuste.  

Nas despesas com tais serviço

uma economia, considerando os anos de 

quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos

percentuais indica uma redução de gastos

em 2021. 

O aumento da despesa em 2021 se justifica pela necessidade 

contratação de um medico infectologista para proceder a criação de um plano de retorno 
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Este item necessita de esclarecimentos adicionais por se tratar

corriqueiras e que podem normalmente variar de um ano para o outro de acordo 

mento do Regional e a sua necessidade. Como exemplo 

se citar que, no ano de 2019, houve uma aquisição de 

R$ 2.077.556,00 (dois milhões, setenta e sete mil, quinhentos e 

; no ano de 2020 a aquisição de mobiliário foi de

(quinhentos e dezessete mil, quatorze reais e setenta e oito centavos)

(sessenta e quatro mil, quinhentos e quatro reais). 

Já em relação a equipamentos de proteção e segurança o investimento em 2019 

(setecentos e cinqüenta e um mil, setecentos e vinte e nove 

reais e oitenta e nove centavos), que reduziu em 2020 para R$ 13.199,6

cento e noventa e nove reais e sessenta centavos) e em 2021 subiu

(setenta mil seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro 

Cabe informar que em 2020 houve aquisição de veículos para este regional 

R$ 286.380,00 (duzentos e oitenta e seis mil, trezentos e oitenta 

erviços de pessoa fisica 

grupo de despesa estão incluídos os aluguéis de prédios deste 

Regional feitos por pessoa física (Imóvel do almoxarifado e setor do patrimônio da 

Nossa Senhora das Graças – Manaus/Am (R$ 540.811,20); e 

Imóvel da Vara do Trabalho de Coari (R$ 73.117,56) sendo que o imóvel da Rua Bel

nos último 3 anos não sofreu qualquer reajuste; já o imóvel de Coari está há dois anos 

Nas despesas com tais serviços, usando como parâmetro o ano de 

uma economia, considerando os anos de 2020/2021, de R$ 9.589,98

quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos)

redução de gastos de 5,70% em 2020 e um aumento de 4,26

O aumento da despesa em 2021 se justifica pela necessidade 

contratação de um medico infectologista para proceder a criação de um plano de retorno 

sec.financeira@trt11.jus.br 
090, Manaus/AM. 

Página 19 

Este item necessita de esclarecimentos adicionais por se tratar de demandas não 

no para o outro de acordo 

Como exemplo dessa 

se citar que, no ano de 2019, houve uma aquisição de 

(dois milhões, setenta e sete mil, quinhentos e 

; no ano de 2020 a aquisição de mobiliário foi de R$ 517.014,78 

(quinhentos e dezessete mil, quatorze reais e setenta e oito centavos) e em 2021 de 

Já em relação a equipamentos de proteção e segurança o investimento em 2019 

(setecentos e cinqüenta e um mil, setecentos e vinte e nove 

R$ 13.199,60 (treze mil, 

e em 2021 subiu para 

(setenta mil seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro 

Cabe informar que em 2020 houve aquisição de veículos para este regional 

(duzentos e oitenta e seis mil, trezentos e oitenta 

is de prédios deste 

Regional feitos por pessoa física (Imóvel do almoxarifado e setor do patrimônio da 

Manaus/Am (R$ 540.811,20); e 

sendo que o imóvel da Rua Belém 

nos último 3 anos não sofreu qualquer reajuste; já o imóvel de Coari está há dois anos 

, usando como parâmetro o ano de 2019, houve 

9.589,98 (nove mil, 

) o que em termos 

um aumento de 4,26% 

O aumento da despesa em 2021 se justifica pela necessidade que houve de 

contratação de um medico infectologista para proceder a criação de um plano de retorno 
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das atividades presenciais deste regional, atendendo medidas de proteção ao COVID

tais serviços custaram R$ 34.300,00

 

2.10.6 Locação de mão de obra

 

Este grupo está entre as maiores despesas do Tribunal e inclui os serviços de 

vigilância, limpeza e conservação, motoristas e agentes de portaria

a redução de gastos no período objeto do presente relatório, 

aumento dos valores em função de repactuações e os reajustes anuais que as 

categorias profissionais tem direito.

Cabe esclarecer que inicialmente houve uma diretiva para que não houvesse 

demissão dos trabalhadores terceirizados da área de limpeza e conservação

foi atendido. O serviço de vigilância teve que ser reforçado em alguns momentos por não 

haver durante esse período a presença dos Agentes de Segurança do Tribunal, que 

passaram a trabalhar em escalas de revezamento.

Nas despesas com tais serviços, usando como parâmetro o ano de 

um aumento, considerando os anos de 

quarenta e cinco mil, setecentos e cinqüenta e cinco reais e 

centavos) o que em termos percentuais indica um aumento 

e 6,04% em 2021. 
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das atividades presenciais deste regional, atendendo medidas de proteção ao COVID

R$ 34.300,00 (trinta e quatro mil e trezentos reais)

ocação de mão de obra 

Este grupo está entre as maiores despesas do Tribunal e inclui os serviços de 

vigilância, limpeza e conservação, motoristas e agentes de portaria

no período objeto do presente relatório, ocorrendo

aumento dos valores em função de repactuações e os reajustes anuais que as 

categorias profissionais tem direito. 

inicialmente houve uma diretiva para que não houvesse 

dos trabalhadores terceirizados da área de limpeza e conservação

foi atendido. O serviço de vigilância teve que ser reforçado em alguns momentos por não 

haver durante esse período a presença dos Agentes de Segurança do Tribunal, que 

rabalhar em escalas de revezamento. 

Nas despesas com tais serviços, usando como parâmetro o ano de 

um aumento, considerando os anos de 2020/2021, de R$ 745.755,41

quarenta e cinco mil, setecentos e cinqüenta e cinco reais e 

o que em termos percentuais indica um aumento de gastos 
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das atividades presenciais deste regional, atendendo medidas de proteção ao COVID-19, 

(trinta e quatro mil e trezentos reais) no exercício.  

Este grupo está entre as maiores despesas do Tribunal e inclui os serviços de 

vigilância, limpeza e conservação, motoristas e agentes de portaria não tendo havido 

ocorrendo inclusive o 

aumento dos valores em função de repactuações e os reajustes anuais que as 

inicialmente houve uma diretiva para que não houvesse 

dos trabalhadores terceirizados da área de limpeza e conservação, o que 

foi atendido. O serviço de vigilância teve que ser reforçado em alguns momentos por não 

haver durante esse período a presença dos Agentes de Segurança do Tribunal, que 

Nas despesas com tais serviços, usando como parâmetro o ano de 2019, houve 

745.755,41 (setecentos e 

quarenta e cinco mil, setecentos e cinqüenta e cinco reais e quarenta e um 

de gastos de 1,12% em 2020 
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CONCLUSÃO 

 

O presente relatório descreve de forma sintética a evolução das despesas do 

Tribunal Regional do trabalho da 11ª Região no período da pandemia de COVID

(2020-2021) focando na economia de recursos gerada no período, tendo sido usado como 

parâmetro o exercício financeiro imediatamente anterior (2019)

Após a compilação dos dados concluímos que:

 1- Em 2020 houve uma economia de 

oitocentos e oito mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e dois 

centavos) em relação ao 

de 16,73% (dezesseis setenta e três

 2 – Em 2021 houve uma economia de 

oitocentos e oito mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e dois 

centavos) em relação

de 13,37% (treze, trinta e sete por cento);

 

Por fim, no período da pandemia 

Regional, sob a presidência 

José Veloso (até 14/12/2020) e

Conceição Dias Bentes (a partir de 15/12/2020)

orçamentária de 2019, atingiu

quatrocentos e cinqüenta e três mil

centavos) o equivalente a 15,04% (quinze, quatro por cento)

 

 

              

LUANA JOIA DE FIGUEIREDO COSTA

      

 

 

 

 

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS – SOF -  sec.financeira@trt11.jus.br

Avenida Tefé n. 930 – 1º andar, Bairro Praça 14 de Janeiro, CEP 69020-090, Manaus/AM.

Fone: (92) 3621-7297 – Fax: (92)  3622-6087. AMS  
 

O presente relatório descreve de forma sintética a evolução das despesas do 

Tribunal Regional do trabalho da 11ª Região no período da pandemia de COVID

2021) focando na economia de recursos gerada no período, tendo sido usado como 

financeiro imediatamente anterior (2019). 

Após a compilação dos dados concluímos que: 

houve uma economia de R$ 5.808.883,62

oitocentos e oito mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e dois 

em relação ao ano de 2019, perfazendo uma 

dezesseis setenta e três por cento); 

houve uma economia de R$ 4.644.591,08 (quatro milhões

oitocentos e oito mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e dois 

em relação ao ano de 2019, perfazendo uma redução de gastos 

13,37% (treze, trinta e sete por cento); 

Por fim, no período da pandemia (2020/2021), com as ações efetivadas por este 

egional, sob a presidência e orientação do Excelentíssimo Desembargador Lairto 

(até 14/12/2020) e da Excelentíssima Desembargadora Ormy da 

(a partir de 15/12/2020), usando como paradigma a execução 

atingiu-se uma economia de R$ 10.453.474,70 (dez milhões, 

a e três mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta 

15,04% (quinze, quatro por cento) de redução de gastos.

       Assinado eletronicamente 

LUANA JOIA DE FIGUEIREDO COSTA 

              Diretora da SOF 
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O presente relatório descreve de forma sintética a evolução das despesas do 

Tribunal Regional do trabalho da 11ª Região no período da pandemia de COVID-19 

2021) focando na economia de recursos gerada no período, tendo sido usado como 

R$ 5.808.883,62 (cinco milhões, 

oitocentos e oito mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e dois 

ano de 2019, perfazendo uma redução de gastos 

R$ 4.644.591,08 (quatro milhões, 

oitocentos e oito mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e dois 

ao ano de 2019, perfazendo uma redução de gastos 

ões efetivadas por este 

Excelentíssimo Desembargador Lairto 

Excelentíssima Desembargadora Ormy da 

usando como paradigma a execução 

R$ 10.453.474,70 (dez milhões, 

, quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta 

de redução de gastos. 
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