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Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Laurentino
AVALIAÇÃO DAS METAS DE GASTOS COM PESSOAL
PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2014
Descrição

Valores

Índice de Pessoal previsto para o Executivo no Exercício

51,10 %

Índice de Pessoal previsto para o Legislativo no Exercício

3,29 %

Total dos gastos com Pessoal previstos pelo Município

54,39 %

Índice de Pessoal do Executivo verificado no Período

54,12 %

Índice de Pessoal do Legislativo verificado no Período

3,30 %

Total dos gastos com Pessoal realizados pelo Município

57,42 %

Da Definição:
O artigo 18 da LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal define Despesa Total com Pessoal como sendo: o somatório dos gastos do
ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativo a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis,
militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis,
subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais
de qualquer natureza, bem como os encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.
Da legislação:
Os limites de gastos com pessoal estão dispostos no Artigo 20, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os limites
estabelecidos são de 6% para o Poder Legislativo e 54% para o Executivo.
Dos resultados apresentados:
Ao término do período analisado, o município apresenta um gasto consolidado com pessoal de 57,42 %, sendo 3,30 % do
Legislativo e 54,12 % do Executivo. Estes números indicam que os gastos consolidados estão 3,03 (pontos percentuais) acima do
que fora previsto para o exercício.
Dos gastos de cada Poder:
Comparando os gastos com Pessoal previsto para o Executivo, na ordem de 51,10 %, com o índice realizado de 54,12 %,
verificamos que as despesas estão 3,02 (pontos percentuais) acima da previsão. Em se tratando do Poder Legislativo, tínhamos
uma previsão de gastos de 3,29 % e fora realizado uma despesa de 3,30 %. Isto significa dizer que as despesas estão 0,01 (pontos
percentuais) acima da previsão para o exercício.
Da representação gráfica:
O gráfico abaixo à esquerda representa a relação entre as Despesas de Pessoal prevista com a Despesa efetivamente realizada
no período. Já o gráfico abaixo à direita, representa a relação existente entre os índices do Poder Legislativo e Executivo.

Nota Explicativa:

Prefeitura Municipal de Laurentino, quarta-feira, 28 de maio de 2014
VALDEMIRO AVI

ADEMIR ALVES VALENTE

JOI CESAR DE MEDEIROS

Prefeito

Contador CRC-SC 29063/O-6

Responsável Controle Interno

file:///C:/Users/Windows/AppData/Local/Temp/VWWDUJQS.htm

28/05/2014

