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2 - Despesa
A projeção para o período de 2011 a 2013 foi elaborada a partir da despesa empenhada por grupo de natureza da
despesa no período 2007 a 2009 e a fixada para o exercício de 2010, através do método dos mínimos quadrados e, além
disso, o cálculo para cada grupo de despesa foi ajustado de acordo com as suas especificidades.
As Despesas Correntes foram projetadas considerando-se os valores constantes, apontando um crescimento médio
da ordem de 8,62% no período de 2008 a 2013.
Para a projeção da despesa com pessoal efetivo e encargos sociais utilizou-se o crescimento vegetativo da folha
de pagamento para os Órgãos da Administração Direta e Indireta, além da expectativa inflacionária com base no
INPC/IBGE. Quanto a despesa com cargos eletivos e comissionados e despesa de pessoal decorrente de contratos de
terceirização considerou-se a expectativa de inflação.
Quanto aos juros e encargos da dívida, a projeção foi efetuada com base nos dados constantes do cronograma de
desembolso com amortização e juros fornecidos pela Secretaria de Fazenda / Diretoria Contábil-Financeira.
A projeção de outras despesas correntes manteve a tendência de crescimento, média de 2008 a 2013 10,69%,
porém em níveis abaixo do realizado até então, tendo em vista a conjuntura econômica atual. Cabe salientar que o
pagamento de benefícios de aposentadorias e pensões integra este grupo, cujos recursos são providos pelo Fundo de
Previdência do Servidor Público Municipal, representando aproximadamente 16% desta despesa em 2010.
Para as Despesas de Capital levou-se em conta os investimentos com recursos provenientes da União, do Estado,
de operações de crédito e recursos próprios, a fim de manter o nível de investimentos compatível com as ações dos
programas de governo.
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