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ANEXO V - PLANEJAMENTO ORAMENTARIO - LDO 
DEScRIçAO DOS PROGRAMS GOVERNAMENTAIS/METAS/ 
CUSTOS PARA 0 EXERCICIO 	. 	 . . 
ALTERAcA0 	 x 
JARDINOPOLIS 
EXERCICIO 	 2018 
PROGRAMA: 	Administraçao Geral 	 . 
CODIGO 00 PROGRAMA 	 N00004 
UNIDADE RESPONSAVEL PELO PROGRAMA: . .. SERVIOS DEADMINI5TRAcAO DO DISTRITO 

CODIGO DA UNIDADE RESPONSAVEL . 	 N016.01 

Gerir Os serviços, processar as IicitaçOes de interesse da Prefeitura adquirir 
OBJETIVO  bens e rnateriais, gerir o almoxarifado controlar 0 patrimônio e as atividades 

da adrninistração bern como atender os municipes junto as unidades cia 
administraçao pOblica.. 

Representar a adrThnistraçao municipal no Distrito de Juruce, mediante a 
JUSTIFICATIVA: 	

criação de rneios tecnicos e administrativos facilitadores da execuçäo de 
programas e atividades das vanas secretarias municipais 

Garantir Acesso cia população Junta ao
.Percentual 	 100,00 	 100,00 Pader Executivo 	 . 	. 	. 	. 

Serviços Administrativos 	 Percentual 	 . 	95,00 	 95,00 

Acompanhar o Distrito de JUrUCë 	 . . 	... 
Repassando as Deficiencias ao Executivo 	Percentual 	 70,00 	 73,00 
pars Providencias 

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAçOES 

Alteracao de acordo corn o Projeto de Lei n° 022-2018 
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RELATORIO DE AVALIAçAO DO IMPACTO ORçAPVIENTARIO/FINANCEIRO DO 
PROJETO DE LEI QLJE TRW DO AUFvWNtO REAL DO VALOR DO CARTAO 
ALIMENTAçAO, CONCEDIDO AOS . SERVIDORE.S PUBLICOS DO PODER 
EXECIJTIVO DO MUNICPIO DE JARDINOPOLTS, ESTADO DE SÃO PAULO, E DA 
OUTRAS PRO VIDENCIAS: 

Premissas 

O presente Proj eto de Lei trata do aumento real do valor do cartAo alimentaçao coneedido aos 
servidores pUblicos do Poder Executivo do munieIpio de JardinOpolis, Estado de São Paulo. 
A receita corrente liquida prevista, na Lei OrcamentAria Anual- LOA, para o atual exercicio 
totaliza o montante de R$ 120 632 000,00 
O superavit financeiro do exercieio anterior apurado e constante do anexo 14, do Balanço 
Patrimonial, exelusivamente para os reeursos proprios, de livre movimentação, foi de 
R$ 10.388.469,15 . 
No presente Projeto de Lei flea previsto o valor do Cartao Alimentaçao em R$ 450,00 
(quatrocentos e cinquenta reals) a partir do més de maio de 2018 
O montante de crëditos orçamentãrios destinados ao empenho dessas despesas totaliza 
R$ 8.160.306,00 (oito milhoescento e sessenta mil trezentos e seis reais). 
O Poder Executivo Municipal paga a cada servidor, no més do seu aniversário o valor de 
R$ 965,54 (novecentos e sessenta e cinco réais ciPquenta e quatro centavos), correspondente 
ao piso salarial do inunicipio, desde que eJe não tenha faltas injustificadas, limitadas a trés 
atestados ate trés meses anteriores aos seis meses anteriores a data do aniversarto 
No exercIcio de 2017, dos 1338 servidores, 799 receberam o beneflcio, ou seja, 
aproximadamente 60% 
No exercicio de 2018 temos potencialmente 1421 servidores que poderiam receber o 
benefleio (aqui exeluimos secretários e inãtivos), 4.9 seriam contemplados entre os meses de 
janeiro a dezembro, desses, somente 249 efetivamente receberam, e 205 não receberam, pois 
não cumpriram os criterios legais para o direito ao bonus, portanto, para o periodo 
compreendido entre inaio a dezembro resta o numero de 967 servidores (potenciais) que 
poderAo receber o beneficio 
Ainda que haja uma remota possibilidade.de  todos esses 967 servidores virem a receber o 
bOnus, por uma questão de segurança utilizaremos esse numero para os calculos 
Em obedjéncia aos artigos 15 a 17 da Lei 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal) 
efetuaremos os cálculos.. destinados a comprovar on não, sob o ponto de vista 
orçamentario/financeiro, se a concessäo do a!lmento no valor do cartAo näo afetara as metas 
fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentarias, para o exercicio em que entrar em vigor e 
ainda para os dois subsequentes............ 
A Receita Corrente Liqwda para os exercicios de 2019 e 2020 estAo previstas nos respectivos 
valores de R$ 124.827.000,00 e R$ .129.222.000,00. 
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MEMORIAL DE CALCULO H 

Como rnformado acima cabe, nesta analise, efetuar os calculos destinados a verificar se a 
concessão do aurnento real previsto neste projeto de lei não afetara o alcance das metas 
fiscais prevista na LDO 

1. Capacidade Orçamentária!Finaneeira: 

Corn o eseopo de verificar se a concessäo do aurnento do valor do cartão ahrnentaçao nAo 
afetara o alcance das metas fscais previstasnaLDO;:efotuathos os seguintes cálculos: 
Apurarnos o valor dos crëditos orçamentários destinados aoernpenho dessas despesas. 
Apurarnos, em seguida, o valor pagO no periodo cbmprèendido entre janeiro a abril de 2018. 
Ato continuo somarnos, ao valor unitario atual do cartAo a importancia de R$ 50,00, o total 
será rnultiplicado inicialmente pelo nurnero de canOes concedidos e, após, multiplicado por 
oito (maio a dezembro). 	........... 	. 
Tomamos o valor pago ate abril e somamos ao-total encontrado para o restante do perfodo. 
Somamos a esse rnontante o valor total estimado para o bonus assiduidade, o resultado 
corresponde ao total para este exercicio 
Tomamos o valor dos créditos destinados a cobertura dessas despesas e dele subtraimos o 
valor encontrado para o exercicio, dc acordo corn o ñltimo cálculo. 
A diferença encontrada na subtraçao, sendo positiva sigrnfica que a rnajoração, no valor 
pretendido no projeto em tela não afetara o alcance das metas tiscais previstas na LDO, caso 
eta seja negativa o referido aurnento somente poderá ser concedido na ocorréncia de 
superãvit financeiro do exercfcio anterior on ainda na verificaçào de excesso de neceita, 
ambos previstos nos incisos I e II, do artigo 43, da Lei 4320/64, quando da incorporaçAo 
desses recursos financeiros no orçarnento anual, o que permitiria, para o exercicio, a expansào 
das despesas 
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CALCULOS 

1 Alcanee das Metas Fiscais 

Artigos 15, 16e l7daLei 101/00 

Valor Liquidado nos meses dejaneiro a abril R$ 150.1.205, 10  
Valor do Cartao Atualizado R$ 450,00 
Numero de Servidores aptos 1450 

450,00 x 1450 x 8 = R$ 5 220 000,00 

Subtotal - Cartao Alirnentaçäo R$ 7727205,10 

Bonus Assiduidade 

Servidores 967 (aptos a receberem o beneficto durante o periodo compreendido entre maw a 
dezembro de 2018) 

Valor do BOnus 	 965,54 

Subtotal 	R$ 933 677,18 

Total Geral 	R$ 8.660.882,28,  

Metas Fiscais 

Montante de credito orçarnentarios destinados ao empenho do cartäo ahmentaçAo e Bonus 
Assiduidade R$ 8 160 306,00 

8 160 306,00 - 8 660 882,28 = R$ 5o6.576,28 

Observado o quadro acima podemos constatar que, para o atual exercicio, o montante de 
dotaçOes consignado nos creditos orçamentarios destinados a cobertura das despesas corn 
Cartao alimentaçào é inferior no valor calculado para a efetivaçao dessas despesas, 
considerado o aumento do valor do beneficio. 

42 
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Nesse caso faz-se necessária a utilizaçao dos. recursos financeiros pertinentes ao superávit 
financeiro do exercicio anterior, no exato montante da diferença apurada, para a 
sup!ementacão desses creditos, de modo a näo comprometer o planejamento inicial, portanto, 
o alcance das metas finais previstas na LDO.. 

Exercicio de 2019 

A Receita Corrente liquida prevista para o exercicio de 2019 totaliza o montante de 
R$ 124 827 000,00, uma diferença de R$ 4 195 000,00 em relaçao a previsäo para o atual 
exercicio. . . ... 
o montante dessas despesas, considerando a remota possibilidade de que todos os servidores 
façam direito ao recebimento dobOnus, nb,valor individual de R$ 1.013,82 (R$ 965, 54 atuais 
acrescido de 5% de rnflaçao) totalizara o montante de R$ 9269620,14, uma diferença de 
R$ 608 737,86, para o atual exercicio 

Como pode-se observar, o aumento do valor da arrecadaçao . serã major que a diferença dos 
gastos, portanto, na peça orçamentária, quando da sua e!aboraçao, deverAo ser consignados os 
valores suficientes nos creditos destinados a cobertura dessas despesas 

Exercicio de 2020 

A Receita Corrente liquida prevista para o exercicio de 2020 totaliza o montante de 
R$ 129.222.000,00, uma diferença de .R$ 4.395.000,00, em relaçao a previsäo para o 
exercfcio de 2019 e R$ 8.590.000,00, pam o atual exereIcio. 
o montante dessas despesas, considerando a remota possibilidade de que todos os servidores 
façam direito ao recebimento do bonus, no valor individual de R$ 1 064,51 (R$ 1 013,82 do 
exercicio de 2019 acrescido de 5% de ,inflaçAo) totalizará o montante de R$ 9.426,765,00), 
uma diferença de R$ 157 144,86, em relaçao a 2019 e R$ 765 882,72, para o atual exercicio 

Da analise desses numeros verifica-se que o montante do aumento da arrecadaçao e superior 
ao valor do aumento das despesas. Da mesma forma como deverã ser feito para o exercicio de 
2019, para 2020 o valor total, ja previsto .0 aumento dos valores, devera ser contemplado ja na 
peça orçamentaria 
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PARECER 	
. 	.. H  

Analisados os nürneros PodernOsconcluir: que, corn a  utilizaçAo do superávit fmanceiro do 
exercicio anterior a concessäo do aumento do valor do Cartao Ahmentaçao não afeta o 
alcance das metas fiscais previstas na LDO, para o atual exerciclo 
Já para os dois exercIcios subsequentes, isto é, 2019 e 2020, os montantes de expansAo das 
rcceitas são maiores que aqueles referentes ao aumento dessas despesas, destarte, essa 
diferença permite a concessão do aurnento em R$ 50,00 (crnquenta reais), sendo que isso ja 
deverá previsto nas pecas orçamentarias para os:itspectivos exercicios, scm prejuizo do 
alcance das metas fiscais. . .. . . . ... 
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