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Senhor Secretário-Geral, 
  

Com relação à solicitação da SGA, às fls. 11, temos a destacar que nem todas 
as informações solicitadas no item 1 da fl.4 estão disponíveis no sítio eletrônico desta 
Corte. Estão disponíveis as Execuções Orçamentárias mensais, nas quais constam a 
evolução das despesas de Pessoal e Encargos até julho de 2013, e os Relatórios de 
Gestão Fiscal até o 1º Quadrimestre de 2013, nos quais constam o total das despesas 
de Pessoal e Encargos nos últimos 12 meses.  

Os valores referentes aos desligamentos de servidores ativos, ocorridos até a 
presente data, já se encontram absorvidos na última Execução Orçamentária, 
publicada no referido sítio eletrônico. Os servidores inativos deste Tribunal correm à 
conta do Orçamento do Rioprevidência e, portanto, seus falecimentos não desoneram 
a folha de pagamento deste Tribunal. 

 
Seguem-se abaixo considerações sobre os dados faltantes: 
 
- A Proposta Orçamentária do TCE-RJ para 2013 no “Grupo de Despesa 

Pessoal e Encargos Sociais”, apresentada ao Poder Executivo, foi de 
R$496.714.546,00. Cabe destacar que a mesma sofreu um corte e, por ocasião da 
aprovação da LOA 2013 (Lei nº 6.380 de 09/01/2013), a dotação aprovada para o 
Grupo em questão foi de R$460.368.484,00. Até a presente data houve a 
recomposição de apenas R$8.000.000,00, abaixo das necessidades previstas para o 
órgão. Para cobrir o déficit orçamentário decorrente do corte supramencionado, foi 
feito um pedido de crédito suplementar ao Governador do Estado pelo Ofício 
PRS/GAP nº805/13 de 02/04/2013. 

 
- Para as estimativas relativas ao “Grupo de Despesa Pessoal e Encargos 

Sociais” foram considerados: 
• crescimento vegetativo da folha de 3% ao ano, referente às promoções, 

progressões e triênios, frutos das legislações vigentes; 
•  aumento do teto constitucional (Lei nº 12.771/12); 
•  aumento da alíquota patronal (20% em 2014 e 22% em 2015 conforme Lei 

nº 5.166, de 19 de dezembro de 2007); 
•  reajuste de 8% em 2013. 

 
– A interessada menciona o aumento de 8% para os servidores deste Tribunal, 

com exceção dos cargos em comissão símbolos SA, SS, CG e DG. Informamos que a 
Lei nº 6.508, de 22/08/2013 foi republicada em 30/08/2013, estendendo o aumento 
para os cargos antes excluídos. 
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Concluindo, o exposto acima responde, no âmbito orçamentário, as 

informações requeridas pela interessada no item 1 da fl.4 deste processo, além das 
que já se encontram no sítio do TCE-RJ na Internet. Não foi atendida apenas a 
solicitação de memória de cálculo, com base no art. 11, inciso III, da Resolução TCE 
nº 275 de 25/03/2013, reproduzido às fls. 10, uma vez que, para elaborá-la, seriam 
necessários trabalhos adicionais de análise e consolidação de dados e informações.  

 
 

 
COO, 11 de setembro de 2013. 

  
 

 p/ Maria Araci de A. Rochinha 
 Coordenadora-Geral de Orçamento 

Matr. nº 02/1781 
 

 
 

À SGA,  
De acordo com as instruções da COO. 
 
 


