
ESTUDO Nº 2/2005

GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS – 2005

A Lei Orçamentária – LOA para o exercício de 2005
prevê para as despesas com pessoal e encargos sociais a importância de R$
97,054 milhões, conforme constam do Projeto de Lei aprovado pelo
Congresso Nacional e encaminhado à sanção presidencial.

Em anexo, apresentamos relatório que mostra a evolução
dos gastos com pessoal, inclusive precatórios, liquidados nos exercícios de
2001 a 2004 em comparação com os valores autorizados para 2005, inclusive
precatórios.

Cumpre acrescentar, todavia, que tais valores incluem
despesas relativas às ações compreendidas no programa de trabalho do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que se destinam a
incorporação de encargos de pessoal, os quais poderão compreender a folha de
pagamento do órgãos afetos. São as seguintes as ações:

1. “Aumento de Subsídios da Magistratura da União”.......R$
251.136,003,00;

2. “Pagamento de Pessoal decorrente de Provimentos por meio de Concursos
Públicos no Âmbito do Poder Executivo”......R$ 470.026.872,00;

3. “Reestruturação de Cargos e Carreiras no Âmbito do Poder Executivo e
Revisão Geral da Remuneração dos Servidores Públicos Federais
Civis”......R$ 1.031.992.470,00;

4. “Dissídios dos Empregados das Empresas Públicas Integrantes dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade”................R$ 34.311.206,00.

A título de esclarecimento, é importante citar que no
Projeto de Lei para o exercício de 2004, foram previstos inicialmente a



importância R$ 1608 milhões a título de revisão geral do servidor público,
valores estes superiores aos previstos para o exercício de 2005.

Quanto às demais informações atinentes ao reajuste do
servidores previsto em cumprimento ao estabelecido pela CF, art. 37, inciso
X, e Lei nº 10.331, de 18 de dezembro de 2001, art. 4º, nenhum ato do Poder
Executivo foi editado até presente data.

Adicionalmente, encaminhamos, em anexo, além da
tabela referente às despesas de pessoal dos anos de 2001 a 2005, consolidada
por esta Consultoria, informações colhidas junto ao Tesouro Nacional em que
trazem dados sobre o enfoque da realização da despesa no mês de Janeiro de
2005.

Ademais, segue também em anexo, cópia do estudo sobre
Gastos de Pessoal, que apesar de ter sido elaborado em 2003 mostra, sob
diversos ângulos, a evolução da despesa pública no período de 1995 a 2003.
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