ANEXO II
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS PRINCIPAIS DESPESAS
(CONSOLIDADA)
Pessoal e Encargos Sociais (3100.00.00)
Metas Anuais Valor Nominal - R$ 1,00
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

R$ 34.339.589,05
R$ 32.653.066,63
R$ 36.506.828,22
R$ 41.922.779,48
R$ 52.535.893,20
R$ 59.851.843,33
R$ 72.792.739,12
R$ 90.558.726,07
R$ 102.087.489,41
R$ 112.928.103,66

Variação %
-4,91
11,80
14,84
25,32
13,93
21,62
24,41
12,73
10,62

OBS.:
a) De 2003 a 2006 as despesas com pessoal e encargos sociais tiveram aumento acima da média, em razão da
inclusão de abono salarial para os servidores efetivos e a contratação de médicos, enfermeiras, professores,
guardas municipais, agentes de trânsito, assistentes administrativos, etc. para suprir demanda de atendimentos na
área de saúde, para o funcionamento de novas escolas e ainda em razão da municipalização dos serviços de
trânsito.
b) Em 2007 também ocorreu expressivo aumento nos gastos com pessoal e encargos em razão da necessidade de
contratação de servidores para o quadro administrativo e ainda a contratação de professores em substituição a
estagiários para as escolas municipais, por determinação do Ministério Público.
c) Em 2008 o crescimento desta despesa atingiu 13% em virtude de novos reajustes concedidos aos servidores,
bem como pela contratação de servidores efetivos em substituição aos comissionados.
d) Para o exercício de 2009, o crescimento dessa despesa deve ficar acima do estimado em razão da necessidade
de contratação de servidores para o quadro administrativo e ainda a contratação de professores e assistentes de
desenvolvimento social para escolas e creches novas;
e) Para os anos de 2010 a 2012, estamos estimando somente acréscimos relativos ao crescimento vegetativo da
folha de pagamento na ordem de 4% ao ano, reposição de perdas salariais de 5,5%, e ainda a inflação do último
período, bem como a continuidade do pagamento do abono salarial.

Juros e Encargos da Dívida (3200.00.00)
Metas Anuais Valor Nominal - R$ 1,00
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.119.594,11
1.210.138,14
1.144.064,10
1.182.110,93
1.400.526,61
1.358.815,08
1.255.100,00
1.935.038,25
2.128.542,08
2.341.393,28

Variação %
8,09
-5,46
3,33
18,48
-2,98
-7,63
54,17
10,00
10,00

OBS.:
a) Em 2007 houve expressivo aumento na despesa com juros e encargos da dívida em razão dos financiamentos
contratados em 2005 e 2006;
b) Em 2008 os valores de novas operações de crédito foram bem inferiores ao pagamento da dívida consolidada,
razão pela qual houve diminuição da despesa em comparação à 2007;
c) Para os exercícios de 2009 a 2012 está se prevendo aumento do pagamento dos juros e encargos em razão da
continuidade do financiamento junto ao BID e em razão da nova contratação de operação de crédito junto à
Agência de Fomento do Paraná através do Programa PARANÁ URBANO.

Transferência a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Metas Anuais Valor Nominal - R$ 1,00 Variação %
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

2.918.521,27
2.549.278,48
2.741.388,10
1.866.463,28
2.207.069,04
1.460.301,62
2.919.731,96
2.919.731,96
3.211.705,16
3.532.875,67

(3350.00.00)

-12,65
7,54
-31,92
18,25
-33,84
99,94
0,00
10,00
10,00

OBS.:
a) As despesas com transferências a instituições privadas sem fins lucrativos são utilizadas nas parcerias com a
comunidade em apoio às atividades por estes realizadas. São entidades assistenciais que realizam atendimentos a
crianças, adolescentes, idosos, portadores de deficiência e famílias em situação de exclusão e situação de risco. E
ainda apoio às comunidades organizadas em suas atividades esportivas, recreativas, turísticas, etc. Em 2008
houve diminuição dessa despesa em razão de ser ano eleitoral e por isso não ser permitido despesas com
transferências voluntárias de programas não considerados de caráter social e continuado. Esta despesa possui
grande variação nos valores aplicados de 2003 a 2008, pois depende dos programas implantados e da
disponibilidade financeira e orçamentária do Município.
b) De 2010 a 2012 os valores previstos tiveram acréscimo de 10%, somente a título de reajuste dos valores
praticados em 2008 com acréscimo de transferências previstas para 2009.

Material de Consumo (3390.30.00)
Metas Anuais Valor Nominal - R$ 1,00
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

R$ 6.026.901,59
R$ 6.667.969,13
R$ 7.217.169,91
R$ 6.804.571,94
R$ 7.933.322,69
R$ 6.814.213,54
R$ 8.989.785,58
R$ 9.292.876,92
R$ 11.332.841,61
R$ 12.463.471,77

Variação %
10,64
8,24
-5,72
16,59
-14,11
31,93
3,37
21,95
9,98

OBS.:
a) Esta despesa possui grande variação de crescimento em razão de ser utilizada em todos os setores municipais.
Cabe tanto para o desenvolvimento dos programas, bem como para as atividades administrativas.

b) Em 2006 houve a diminuição dos gastos em razão da priorização para as despesas com investimentos,
especialmente na construção de edificações para os setores de educação e assistência social, bem como para
implantação de infra-estrutura nas vias urbanas e rurais.
c) Devido a redução desta despesa no ano de 2006, para 2007 foi necessário aumentá-la para dar suporte às
atividades meio da administação municipal, razão pela qual houve um incremento de mais de 16% em 2007.
d) Assim como o ano 2006, no exercício de 2008 também teve diminuição das despesas com manutenção para
ampliação das despesas com investimentos.
e) Para o exercício de 2009 foi estimado um aumento das despesas com material de consumo em razão do
aumento de programas com crianças, idosos e famílias realizados nas creches, centros da 3º idade, escolas e nos
centros de referência em assistência social. Contudo, o crescimento da despesa tende a estabilizar sendo
necessário manter uma média de 10% para os anos de 2010 a 2012.

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (3390.39.00)
Metas Anuais Valor Nominal - R$ 1,00 Variação %

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

R$ 9.783.965,16
R$ 12.164.759,56
R$ 13.838.344,90
R$ 16.622.836,00
R$ 18.699.286,07
R$ 19.306.773,78
R$ 25.053.196,42
R$ 23.847.400,00
R$ 28.119.350,00
R$ 31.062.760,00

24,33
13,76
20,12
12,49
3,25
29,76
-4,81
17,91
10,47

OBS.:
a) Esta despesa possui grande variação de crescimento em razão de ser utilizada em todos os setores municipais.
Cabendo tanto para o desenvolvimento dos programas, bem como para as atividades administrativas.
b) Em 2008 as despesas com serviços tiveram sensível diminuição no crescimento em comparação aos anos
anteriores. Isto deveu-se em razão da priorização por novos investimentos, fazendo com que fossem necessários
diminuir os custos com manutenção;
c) Para 2009 os valores previstos não deverão ser concretizados em razão de alteração de classificação das
despesas com serviços terceirizados para a natureza 3390.37.00 - Locação de mão-de-obra;
d) Em razão da reclassificação informada no ítem C os valores para 2010 ficarão abaixo do previsto em 2009,
tendo acréscimos somente para os exercícios de 2011 e 2012.

Obras e Instalações (4490.51.00)
Metas Anuais Valor Nominal - R$ 1,00
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

R$ 7.661.662,21
R$ 8.402.425,72
R$ 7.467.069,02
R$ 15.356.604,70
R$ 12.905.764,67
R$ 20.697.393,56
R$ 16.781.132,03
R$ 22.526.258,41
R$ 22.294.598,83
R$ 19.251.564,47

Variação %
9,67
-11,13
105,66
-15,96
60,37
-18,92
34,24
-1,03
-13,65

OBS.:
a) A despesa com obras e instalações sofreu grande variação dos anos de 2003 a 2006. Isto ocorreu em razão
desta despesa fazer parte das políticas municipais que podem ser destinadas tanto a despesas de capital como a
ações com despesas correntes.
b) No exercício de 2006 houve um grande investimento em infra-estrutura, onde foram edificadas escolas,
creches, praças, parques, unidades industriais, casas populares, etc. e realizadas melhorias em vias públicas
urbanas e rurais como pavimentação asfáltica, galerias de águas pluviais redes de iluminação públicas, etc.
c) Para o ano de 2008 o substancial aumento nesta despesa, deu-se em razão da execução das obras de
contrapartida referente a contratação de operação de crédito externa junto ao BID - Banco Interamericano de
Desenvolvimento. O valor previsto para o exercício de 2009 foi menor em razão da necessidade de realizar a
manutenção dos investimentos feitos em anos anteriores.
d) Para o ano de 2010 a 2012 estamos prevendo aumento nesta despesa, em razão da liberação de recurso de
operação de crédito externa junto ao BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento e contratação de operação
de crédito do programa Paraná Urbano para obras diversas no município.

Equipamentos e Material Permanente (4490.52.00)
Metas Anuais Valor Nominal - R$ 1,00 Variação %
2003
2004
2005
2006

R$
R$
R$
R$

1.659.635,84
1.242.914,60
1.615.405,28
3.852.396,17

-25,11
29,97
138,48

2007
2008
2009
2010
2011
2012

R$
R$
R$
R$
R$
R$

3.308.111,00
2.533.982,94
3.389.577,34
2.553.067,77
1.803.175,07
2.263.359,33

-14,13
-23,40
33,76
-24,68
-29,37
25,52

OBS.:
a) Em 2006 a despesa com a aquisição de equipamentos e material permanente foi elevada em razão da compra
de equipamentos rodoviários como caminhões, patrolas, retroescavadeiras, motoniveladoras, etc. que são
utilizadas na manutenção e readequação de estradas rurais, pontes e bueiros. O parque de máquinas estava
sucateado e sem condições de atender a demanda.
b) Considerando que a execução de serviços e obras em estradas rurais tem custo menor quando executado por
administração direta do que pela contratação de serviços de terceiros, a administração municipal adquiriu em 2007
novos equipamentos que importaram em expressivo valor com as despesas com equipamentos e materiais
permanentes.
c) No exercício de 2008 diminui-se os custos com a aquisição de equipamentos em razão dos investimentos
realizados em 2006 e 2007. Para o ano de 2010 estamos prevendo aumento nesta despesa, em razão da liberação
de recurso de operação de crédito do Programa Paraná Urbano para aquisição de equipamentos como caminhão,
equipamentos rodoviários e ônibus para o transporte escolar.
c) Para os anos de 2010 a 2012 pretende-se equilibrar as despesas com investimentos e manutenção para que
nenhuma delas esteja deficitária.

Principal da Dívida Contratual Resgatada (4690.71.00)
Metas Anuais Valor Nominal - R$ 1,00 Variação %
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

R$ 2.468.334,17
R$ 2.488.570,92
R$ 3.284.787,10
R$ 3.867.933,35
R$ 4.469.174,78
R$ 4.636.483,48
R$ 4.610.890,00
R$ 14.339.175,65
R$ 8.793.093,22
R$ 6.702.402,54

0,82
31,99
17,75
15,54
3,74
-0,55
210,98
-38,68
-23,78

OBS.:
a) As despesas com o pagamento das dívidas sofreram de 2004 para 2005 grande aumento devido a necessidade
do parcelamento de dívidas com o INSS, FGTS e PASEP de contratos com empresas prestadoras de serviços.

b) Nos anos de 2005 e 2006 a despesa com amortizações das dívidas foi alta, em razão dos contratos relativos a
operações de crédito utilizarem o sistema price, onde nos anos finais dos contratos o valor da amortização é maior
que os juros.
c) Com a contratação de novos financiamentos em 2006 houve incremento nesta despesa em 2007. Para o
exercício de 2008 o recebimento de novos financiamentos não importou no pagamento de amortização da dívida;
d) Com a contratação de nova operação de crédito do Programa PARANÁ URBANO em 2009 haverá aumento da
despesa com amortização da dívida a partir do ano de 2011, pois o mesmo possui carência de 12 meses.

NOTA
EXPLICATIVA :
a) Os valores apresentados são consolidados, tendo sido incluídas as despesas da administração direta (Município),
fundacional (FUNTEC), autárquica (CAST) e de fundos especiais (Fundo de Trânsito, Fundo de Previdência e
FUNREBOM).
b) Os valores de 2003 a 2008 são despesas efetivamente realizadas, de 2009 são as previstas no orçamento para
serem executadas.

