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PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

 

- DESPESA EXECUTADA – SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2018 - 

 

A Lei nº 11.097/2017 estimou a receita e fixou a despesa do Município de 

Belo Horizonte para o exercício financeiro de 2018, sendo destinados ao Legislativo 

Municipal créditos orçamentários correspondentes a R$ 247.842.000,00. 

. Do total da despesa orçamentária fixada para este exercício, foram alocados: 

 

 R$ 183.760.300,00 para “Pessoal e Encargos”; 

 R$ 28.155.700,00 para “Terceirização”; 

 R$ 25.159.000,00 para “Serviços”;  

 R$ 1.362.000,00 para “Custeio”; e 

 R$ 9.405.000,00 para “Investimentos”; 

 

Observa-se, abaixo, a demonstração da execução orçamentária deste 

Legislativo no segundo quadrimestre de 2018 por grupos de despesa, ou seja, 

detalhando os gastos com “Pessoal e Encargos”, “Terceirização”, “Serviços”, “Custeio” e 

“Investimentos”: 

 

GRUPOS DE 
DESPESA 

CRÉDITOS TOTAIS 
AUTORIZADOS PARA 2018 

GASTOS NO SEGUNDO QUADRIMESTRE 
DE 2018 

% 
SOBRE O 
TOTAL 

VALOR 
% SOBRE O 
C´RÉDITOS 

AUTORIZADOS 
VALOR 

Pessoal e Encargos 74,15 183.760.300,00 28,20 51.819.197,44 

Terceirização 11,36 28.155.700,00 26,83 7.554.825,90 

Serviços 10,15 25.159.000,00 13,92 3.502.414,39 

Custeio 0,55 1.362.000,00 21,00 285.964,43 

Investimentos 3,79 9.405.000,00 6,86 645.464,38 

TOTAL 100,00 247.842.000,00 25,75 63.807.866,54 
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No grupo “Pessoal e Encargos”, é considerada a previsão anual de gastos com 

os servidores efetivos, de recrutamento amplo, exonerados, de outros órgãos e à 

disposição desta Casa, aposentados, vereadores, horas-extras, substituição de chefia, 

auxílio-creche, auxílio-funeral, auxílio-alimentação, plano de saúde, bem como os gastos 

com a contribuição patronal para o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social e para o 

Fundo Previdenciário Municipal. Os gastos no segundo quadrimestre com “Pessoal e 

Encargos” – R$ 51.819.197,44 – representaram 28,20% do total dos créditos 

autorizados para esse tipo de despesa em 2018. 

 

Já o grupo “Terceirização” lista todos os gastos com locação de mão-de-obra e 

outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização. Os gastos no 

segundo quadrimestre de 2017 com “Terceirização” – R$ 7.554.825,90 – 

representaram 26,83% do total dos créditos autorizados com esse tipo de despesa em 

2018. 

 

O grupo “Serviços” agrupa todos os gastos com contas de água, luz, telefone, 

correios, manutenção de equipamentos, serviços de terceiros, serviços de informática, 

além de outras despesas que não são classificadas nos demais grupos. Os gastos no 

segundo quadrimestre com “Serviços” – R$ 3.502.414,39 – representaram 13,92% do 

total dos créditos autorizados com essa natureza de despesa em 2018. 

 

No valor correspondente ao crédito autorizado do grupo “Despesas de 

Custeio”, estão incluídos todos os gastos com pagamento de diárias, aquisição de 

material de consumo e para distribuição gratuita e verba indenizatória relativa à ajuda 

de gabinete. Os gastos no segundo quadrimestre com “Custeio” – R$ 285.964,43 – 

representaram 21,00% do total dos créditos autorizados com essa natureza de despesa 

em 2018. 

 

Em relação ao grupo “Investimentos”, estão incluídos os gastos com o 

planejamento e a execução de obras e com a aquisição de instalações, equipamentos e 

material permanente. Os gastos no segundo quadrimestre de 2018 com 



 

G:\5- SECCOC\1 - Gerencial\01 - Gestão do Orçamento\2018\Prestações de Contas - Apresentações e Relatórios\2º Quadrimestre\Arquivos Base\Relatório da Despesa Executada - 2º 
quadrimestre 2018.docx  3

“Investimentos” – R$ 645.464,38 – representaram 6,86% do total dos créditos 

autorizados com esse tipo de despesa. 

 

Seguem anexos os seguintes documentos relativos ao segundo quadrimestre 

de 2018: 

a) Demonstrativo mensal da execução orçamentária da despesa; 

b) Relatório contendo a discriminação das despesas por item; 

c) Versão simplificada da execução orçamentária da despesa.  

 

Belo Horizonte, 19 de setembro de 2018. 

 
 
 
 
 

RODRIGO DORNELAS SCOFIELD 
Chefe da Seção de Controle Contábil  

 
 
 
 
 
 

DEBORAH FERNANDES AMARAL 
Chefe da Divisão de Gestão Financeira 

 
 
 
 
 
 
 

GUILHERME NUNES DE AVELAR NETO 
Chefe da Diretoria de Administração e Finanças 


