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JardinOpolis, 21 de janeiro de 2019. 

Senhora Presidente e 
Serihores Vereadores, 

• 	 AtravéS do presente, estamos encaminhando as Vossas Excelencias, 0 
Projeto de Lei, qua 'DISPOE SOBRE EXTINAO E CRIAQAO DE SIMBOLO, BEM COMO 
ALTERA A CLASSIFICAAO DE CARGOS NA TABELA CONSTANTE DO ANEXO I, 
CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL N.° 1702193, COM SUAS POSTERIORES 
ALTERAQOES, NA FORMA QIJE ESPECIFICA". 

Conforme é do conhecimento de Vossas Excelencias, as atividades de 
Agente Comunitário de SaUde e de Agente de Combate as Endemias, são regidas por Lei 
federal, sendo 0 piso salarial destes profissionais fixados pale mesma, a saber: 

(,4 50  do art 198 da Constiwicao): 

"fi 5° Lai federal dispora sobre o regime jurldico, 0 piso salarial 
pro fjssional national, as diretrizes para os Pianos de Carreim e a regulamentaçao das 
atividades de agente comunitario de saMe e agente de combate as endemias, 
competindo a UniOo, nos termos da le!, prestar assistencia flnancelra complemeratar 
acs Estados, ao Distrito Federate aos Municipios, pam o cumprimento do referido 
piso salarial." 

Assim sendo, a presente matéria traz a extincao do nivel salarial LI 
criado através do Lei Municipal n.° 4197114 para os cargos de Agents Comunitário de Saüde 
e de Agente de Combate as Endemias; como também a criaçlo de urn novo nivel - 
no qual os referidos cargos serão enquadrados, corn vencirnentos de R$ 1.250,00 - 
em cumprimento ao disposto no inciso 10, § 1 0,  art. 90  do Lei Federal n.° 13.708, de 14 de 
agosto de 2018, qua "Altera a Lei n° 11.350, de 5 de outubro de 2006, pare modificar 
norrnas qua regulam o exercicio profissional dos Agentes Comunitârios de SaUde e dos 
Agentes de Combate as Endemias". 

Portanto, submetemos a alto apreciação de Vossas Excelencias a 
presente matéria, pedindo que a mesma seja apreciada em REGIME DE URGENCIA 
ESPECLAL, corn a sua consequente aprovaçâo. 

Aproveitamoa-apo4unidade para renovar a Vossa Excelencia e demais 
nobres Vereadores, os nos q4iaJs sinEs pçestos de estima, consideração e apreço. 

b!J D1I'JI I 

A SUA EXCELENCIA 
Sr.a MARLI RODRIGUES VIOLANTE PEGORARO 
DD. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE 
JARDINOPOLIS-SP. 
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PRO3ETO 	DE 	LEI N.° 004/19 
=De 21 de Janeiro de 2019= 

"DISPÔE SOBRE EX77NçA0 E CRIAçAO DE 
SiMBOLO, BEM COMO ALTERA A CLASSIFICAçAO 
DE CARGOS NA TABELA CONSTANTE DO ANEXO I, 
CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL N.° 1702/93, COM 
SUAS POSTERIORES ALTERAcOES, NA FORMA QUE 

O SENHOR Dr. JOAO CIRO MARCONI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, 
ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIçOE5 QUE LHE SÃO CONFERIDAS 
POR LEI, 
FAZ. SABER, que a Camara Municipal de Jardinopolis, deste Estado, aprovou 0 projeto de 
Lei n.° 004119, de autoria do Executivo e ele sanciona e prornulga a seguinte Lei: 

:LswzaxsI ,  

ARTIGO 30. 0 nivel dos Agentes Cornunitários de Saude e dos Agentes de Combats 
as Endemias passe a ser, exciusivamente no exercIcio de 2019, no valor de 
R$ 1.250,00 (urn mil e duzentos e cinquenta reals) correspondents ao nivel 
salarial J.1, constants do Anexo I da Lei Municipal n.° 1702/93 corn suas 
posteriores alteraçOes, a saber: 

9 itS] 	vi 	ii *1:.IJ I] I 	I 

Parágrafo Unico: A alteraçao do piso salarial dos cargos mencionados no caput deste 
artigo é em cumprimento ao disposto no inciso 10, § 1 0, art. 90  da Lei 
Federal n.° 13.708 1  de 14 de aaosto de 2018. aue "Altera a Lei no 
11.350, de 5 de outubro de 2006, para modificar normas que 
regulam o exercicio profissional dos Agentes Comunitários de 
Saüde e dos Agentes de Combate as Endemias". 
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ARTIGO 40  Os As despesas decorrentes corn a execução da presents lei correrâo por 
conta de dotaçôes prôprias, corisignadas no orçamento vigente, se necessária 
suplementada. 

ARTIGO 50•  Este Lei entrara em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
partir de 1 0  de janeiro de 2019, revogadas as disposiçâes em contrário. 

Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 21 de Janeiro de 2019. 

C__P&iM 
 FUO  MARCONI 

unicipal 
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RELATORIO DO IMPACTO ORçAMENTARLOIFINANCEIRO DO 
PROJTETO DE LEI QUE TRATA SOME REAJUSTE DOS SALARIOS 

DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 

Prernissas: 

O presente Projeto de Lei trata da revisAo geral da remuneracAo dos servidores püblicos e dos 
agentes politicos do Poder Executivo do rnunicípio de Jardinôpolis, a partir de 01 de janeiro 
de 2019. 
Os cãlculos pertinentes ao presente estudo estão fundamentados nas informaçoes repassadas 
pelo Departarnento de Recursos Humanos, bern como nos relatórios contábeis. 
A revisAo geral da rernuneraçAo encontra-se prevista no inciso X, do artigo 37, da 
Constituiçao Federal. 
o Departamento de Planejamento calculou os valores da receita corrente liquida para 
exercfcio de 2019 em R$ 135.400.000,00. 
A variaçäo da inflacäo apurada pelo IBGE, pelo método do IPCA, Para o exercIcio de 2018 
atingiu o porcentual de 3,75%. 
A metodologia de cálculo pertinente aos gastos corn pessoal sofreu alteração no exercIcio de 
2017, pois ate o exercicio de 2016 a contribuiçao ao Programa de Forrnação do Patrimônio do 
Servidor PAblico - PASEP era contabilizada como gastos corn pessoal, jâ a partir do exercIcio 
de 2017 esses valores deixaram de integrar o referido cálculo, em funçao de deliberaçAo do 
Tribunal de Comas do Estado de So Paulo. 
Por outro lado, a agente da fiscalizaçAo daquela Corte, na apuraçäo dos gastos corn pessoal 
incluiu as despesas corn serviços terceirizados, que constituem substituiçAo de mao de obra, 
de fiinçOes finalisticas da adrninistraçao, no caso em tela as serviços medicos, a que resulton 
no aurnento significativo do percentual cia relacAo gastos corn pessoal x receita corrente 
lIquida. 
A adrninistraçao municipal sornente teve conhecimento dessa ültima alteraçao no segundo 
sernestre de 2018, quando o relatorio das comas referentes ao exercicio de 2017 fora a ela 
enviado. 
Para efeito dos ca.lculos para este exercIcio utilizarernos essa rnetodologia, isto é, 
desconsideraremos os valores cia contribuiçao ao PASEP e incluirernos as valores pertinentes 
aos contratos de terceirizaçao de serviços. 
Os gastos corn pessoal no exercicio de 2018 totalizaram R$ 67.83 5.969,65, lembrando que a 
parS daquele exercicio incluimos os serviços terceirizados (substituiçAo de mao de obra de 
serviços finalisticos), o que resultou no percentual de 50,08% da RCL, que totalizou 
R$ 133.448.406,13. 
Cabe informar que excepcionalrnente, naquele exercIcio, tivemos duas entradas de receitas 
que normalmente não ocorrem ordinariamente, sao elas a venda da gestào da foiha de 
pagarnentos a agéncia de interniediacAo financeira e ainda o recoihiniento cia divida ativa, por 
essa mesma organizaçAo. Dessa forma, para efeito de cálculo das receitas de 2019 foi 
considerado o valor de R$ 131.905.048,02, como a RCL do exercicio de 2018, ou seja, nAo 
foram computadas as receitas da venda cia gestAo da foiha e recothirnento cia divida da agéncia 
de intermediaçao financeira. 
Corn a utilizaçào dessa metodologia o câlculo cia RCL pan 2019 res 	no montante de 
R$ 135.400.000,00. 
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A Lei 13.708, de 14 de agosto de 2018 flxou os salénos dos agentes de combate a endemias e 
agentes comunitários da saüde para U 1.250,00,00, a partir de 01 dejaneiro de 2019. 
Diante desses nümeros faz-se necessario efetiar cinco diferentes cálculos, são eles: 
— aplicacAo do percentual resultante da diferença entre o piso salarial da Prefeitura e o piso 
salarial national — (3,62%), exciusivarnente as referéncias "A" a "F, cuja nâo aplicaçào desse 
percentual tornaria o valor do piso salarial da Prefeitura inferior ao piso national; 
- aplicacäo do percentual resultante da diferença entre o piso salarial da Prefeitura e o piso 
salarial national — (3,62 0/o), exclusivarnente a auelas referéncias "A"a "F, cuja não aplieaçAo 
desse percentual tomaria o valor do piso salarial da Prefeitura inferior ao piso national e, 
ainda, ao magistério, em cumprimento ao piso da categoria; 
— aplicação do percentual de 3,75%, que corresponde ac IPCA acurnulado para o exercicio de 
2018, corno revisão geral, prevista no art, 37, inciso X, da Constituição Federal; 
— aplicação do percentual do JPCA acurnulado no exercicio de 2018, exciusivamente a aquelas 
referéncias " A"a "F", cuja não aplicaçAo desse percentual tornaria o valor do piso salarial 
da Prefeitura inferior ao piso national, exceto para o magistério, cujo percentual aplicado, 
para etèito de cálculo é de 4,20%, correspondente ao reajuste concedido a classe, por meio da 
Portaria Interministerial no 06, de 26 de dezembro de 2018; 
— aplicacão do percentual de 4,613%, correspondente ao reajuste do salário minimo national, 
para o exercicio de 2019, exciusivamente Is refèrências de menor valor e ainda ao 
magistério, para cumprirnento do piso salarial. 
- aplicaçAo do percentual resultante da diferença entre o piso salarial da Prefeitura e o piso 
salarial national — (3,62 1/o), exelusivamente Is referéncias "A" a "F, cuja nAo aplicaçao desse 
percentual tomaria o valor do piso salarial da Prefeitura inferior ao piso national e, ainda, 
passando o valor da referéncia "I', que remunera os agentes de combate a epidemias e agentes 
cornunitirios da saüde Para R$ 1.250,00, em cumprimento a Lei 13.708/18. 

Em todos esses casos serão sotnados ainda os valores pertinentes a terceirizaçao dos serviços 
finalisticos e as novas eontrataçôes a serem efetivadas a partir do segundo semestre. 

Em obediëncia aos artigos 15 a 17 da Lei 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal) 
efetuaremos os cálculos destinados a comprovar ou nAo, sob o ponto de vista 
orçamentario/flnanceiro, se a concessão da revisao não afetara as metas fiscais previstas na 
Lei de Diretrizes Orçarnentárias. 

Ainda, em subordinaçao ao diploma legal retro citado, notadarnente nos seus artigos 18 a 23, 
realizaremos os calculos objetivando saber se, do ponto de vista da relaçào 
gastos corn pessoal x receita corrente liquida o percentual legalmente aceito nfto será 
superado. 

Para os dois exercicios subsequentes os cálculos se repetem, sendo que o crescimento da 
arrecadaçIo, assim canto das despesas corn pessoal serào niajorados em 4%, de acordo corn a 
inflaçào prevista pelo Banco Central do Brasil, no boletim FOCUS de 11 de janeiro de 2019, 
o que mantem o porcentual e os valores em relacao as metas fiscais, portanto, não ha 
necessidade da realizaçAo dos cálculos urna vez que aumento das receitas e aurnento das 
despesas se anulam. 

/ 
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MEMORIAL DE CLCULO 

Como informado aihures cabe, nesta análise, efetuar cálculos destinados ao cumprimento de 
duas obrigacaes legais, sendo o primeiro destinado a verificar se a concessAo da revisâo nAo 
afetara o alcance das metas fiscais prevista na LDO , a segundo verificar se o aurnento 
nominal da foiha de pagarnentos nao irnpactará as despesas corn pessoal, de forma que o 
limite percentual prudencial da relaçao gastos corn pessoal - gp x receita corrente liquida - 
rcl, seja superado. 

1. Capacidade Orçarnentãria/Financeira: 

Corn 0 escopo de verificar se a concessäo da revisAo geral nAo afetará o alcance das metas 
fiscais previstas na LDO, efetuarnos os seguintes calculos: 
Inicialmente, tomamos as valores previstos para os gastos corn pessoal pam o exercicio de 
2019, nas formas descritas nas premissas. Desse valor subtraimos o montante de gastos corn 
pessoal apurado para o exercicio de 2018, a diferença corresponde ao aumento das despesas 
corn pessoal de 2018 para. 2019. 
Levantamos a valor cia margem de expansAo das despesas prevista no Demonstrativo Vifi - 
Margem de ExpansAo das Despesas Obrigatôrias de Caráter Continuado, da Lei de Diretrizes 
Orçamentãrias - LDO. 
Subtralmos desse valor o rnontante de expanso dos gastos corn pessoal apurado. 
Caso o resultado seja positivo o reajuste dos salários e possIvel, pela aspecto do alcance das 
metas flscais previstas na LDO, do contrário nâo. 

2. Relaçào Gastos corn Pessoal x Receita Corrente LIquida 

o câlculo da relaçao GPXRCL é realizado tornando-se o valor total dos gastos corn pessoal 
para o periodo e dividi-lo pela Receita Corrente Liquida (receitas correntes subtraldas das 
deduçOes para formaçäo do FUNDEB) para o rnesrno periodo, o quociente é ø percentual da 
relaçAo gpxrcl. 
Irnporta informar que a percentual da relaçAo em testilha, permitido (artigo 22 da lei 101/00), 
é de 5 1,3% para o Executivo municipal (901/o de 541/o), unia vez superado esse lirnite o 
municIpio softe sançOes. 
No caso em tela efetuaremos as cinco calculos previstos nas prernissas, corn a objetivo de 
avaliar qual deles é viável dos pontos de vista legal e orçamentário. 

CALCULOS 

1. Alcance das Metas Fiscais 

Margem de Expansäo das Despesas Obrigatorias de Caráter Continuad , e acordo corn a 
Demonstrativo VIII, da LDO: (R$ 1.842.000,00) 

a) - aplicacAo do percentual resultante da diferença entre a pis salarial da Prefeitura e o 
piso salarial nacional - (3,621/o), exciusivamente a aquelas refèr&icias de menor valor, 
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cuja nAo aplicacao desse percentual tornaria o valor do piso salarial da Prefeitura 
inferior ao piso nacional: 

- gastos corn pessoal 2018: PS 67.835.969,65 
- previsäo de gastos corn pessoal 2019: P.S 69.050.651,64 
- diferença 2019-2018: R$ 1.214.681,99 

-Margern - aurnento = -R$ 1.842.000,00 - R$ 1.214.681,99=! - P.S 3.056.681,99 

b) - aplicacAo do percentual resultante da diferenca entre o piso salarial da Prefeitura e o 
piso salarial nacional - (3,62%), exciusivamente a aquelas referéncias de menor valor, 
cuja nao aplicacAo desse percentual tornaria o valor do piso salarial da Prefeitura 
inferior ao piso nacional e, ainda, ao magistério, em cumprimento ao piso da 
categoria; 

- gastos corn pessoal 2018: R$ 67,835.969,65 
- previsao de gastos corn pessoal 2019: R$ 69.737.981,58 
- diibrença 2019- 2018: P.S 1.902.011,93 
-Margern - aumento = -R$ 1.842.000,00 - R$ 1.902.011,93= - R$ 3.744011,93 

c) - aplicaçAo do percentual de 3,75%, que corresponde ao IPCA acurnulado para a 
exercicio de 2018, como revisAo geral, prevista no art, 37, inciso X, da ConstituicAo 
Federal; 

- gastos corn pessoal 2018: R$ 67.835.969,65 
- previsào de gastos corn pessoal 2019: R$ 75.374.474,83 
- diferenca20l9-2018: R$ 7.538.505,18 
-Margem - aurnento = -R$ 1.842.000,00 - R$ 7.538.505,18= - R$9.380.505,18 

d) - aplicaçAo do percentual do IPCA acumulado no exercicio de 2018, exciusivarnente a 
aquelas referências de menor valor, cuja nAo aplicacAo desse percentual tornaria o 
valor do piso salarial da Prefeitura inferior ao piso nacional, exceto pan o rnagistério, 
cujo percentual aplicado, para efeito de cálculo é de 4,20%, correspondente ao reajuste 
concedido a classe, por meio da Portaria Interministerial no 06, de 26 de dezembro de 
2018: 

- gastos corn pessoal 2018: R$ 67.835.969,65 
- previsâo de gastos corn pessoal 2019: R$ 70.910.745,95 
- diferença 2019-2018: PS 3.074.776,30 
-Margern- aurnento = -R$ 1.842.000,00 -R$ 3.074.776,30= -R$4.627.969,37 

e) - aplicaçäo do percentual de 4,613%, correspondente ao reajuste ,4eplário minirno 
nacional, pan o exercIcio de 2019, exclusivarnente as referenci9fr menor valor e 
ainda ao rnagistório, pan cumprirnento do piso salarial. 	5V 

- gastos corn pessoal 2018: 1(3 67.835.969,65 
- previsao de gastos corn pessoal 2019: R$ 76.73 1.097,29 
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- diferença 2019-2018: R$ 8.895.127,64 
-Margem - aumento = -R$ 1.842.000,00 — R$ 8.895.127,64= - R$10.737.127,64 

O - aplieacäo do pereentual resultante da diferença entre o piso salarial da Prefeitura e 
piso salarial nacional - (3,621/e), exelusivarnente as referéncias "A" a "F, cuja Mo aplicacAo 
desse percentual toniaria o valor do piso salarial da Prefeitura inferior ao piso nacional e, 
ainda, passando o valor da referencia "I'; que rernunera Os agentes de combate a epidemias e 
agentes comunitários da saMe para R$ 1.250,00, em cumprimento a Lei 13.708/18. 

- gastos corn pessoal 2018: R$ 67.835.969,65 
- previsäo de gastos corn pessoal 2019: R$ 69.152.917,05 
- difèrença 2019— 2018: R$ 1.316.947,40 
-Margem - aumento = -R$ 1.842.000,00 - R$ 1.316.947,40=-R$ 3.158.947,40 

Da observaçâo dos némeros acima flea evidenciado que a municIpio Mo dispoe de margern 
de expansAo das despesas continuadas de caráter continuado, portanto, a aplicaçAo de 
percentuais sobre Os valores das referéncias prejudicará o alcance das metas fiscais, como 
demonstrado. 

2. Gastos corn Pessoal x Receita Corrente Liquids 

a) - aplicaçao do percentual resultante da diferença entre o piso salarial da Prefeitura e o 
piso salarial nacional - (3,62%), exclusivarnente a aquelas referências de menor valor, 
cuja Mo aplicaçAo desse percentual tornaria o valor do piso salarial da Prefeitura 
inferior so piso nacional: 

Gastos do Poder Executivo exceto serviços terceirizados: R$ 	64.209.925,22 
Serviços terceirizados: 	 R$ 	4.840.726,42 
Gasto corn Pessoal Total: 	 R$ 	69.050.651,64 
RCL: 	 R$ 	135.400.000,00 

Férmula: GP/RCL: 

69.050.651,64/135.400.000,00 = 0,5999, on 51% 

b) - aplicacAo do percentual resultante da diferença entre o piso salarial da Prefèitura e a 
piso salarial nacional - (3,620/o), exelusivarnente a aquelas referéncias de menor valor, 
cuja Mo aplicaçAo desse percentual tornaria o valor do piso salarial da Prefeitura 
inferior ao piso nacional e, ainda, so rnagistério, em cumprimento ao piso d.a 
categoria: 

Gastos do Poder Executivo exceto serviços terceirizados: R$ 64.897.255,16 
Serviços terceirizados: 	 R$ 	fr' 	4.840.726,42 
Gasto cam Pessoal Total: 	 R$ 	69.737.981,58 
RCL: 	 R$ 	135.400.000,00 
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Formula: GPIRCL: 

69.737.981,58/135.400.000,00=0,5150, ou 51,5% 

c) — aplicaco do percentual de 3,75%, que corresponde ao IPCA acumulado para o 
exercicio de 2018, como revisao geral, prevista no art, 37, inciso X, da Constituiçao 
Federal; 

Gastos do Poder Executivo exceto serviços terceirizados: R$ 	70.533.748,41 
Serviços terceirizados: 	 R$ 	4.840.726,42 
Gasto corn Pessoal Total: 	 PS 	75.374.474,83 
RCL: 	 R$ 	135.400.000,00 

Fónnula: GPIRCL: 

75.374.474,83/135.400.000,00=0,5566, ou 55,67% 

d) — aplicacAo do percentual de 3,75%, que corresponde ao IPCA acumulado para o exercicio 
de 2018, sobre as referéncias de menor valor, exceto para o magistério, cujo percentual 
aplicado, para efeito de cálculo é de 4,20%, correspondente ao reajuste concedido a classe, 
por zneio da Portaria Interministerial n° 06, de 26 de dezembro de 2018: 

Gastos do Poder Executivo exceto serviços terceirizados: R$ 	66.070.019,53 
Serviços terceirizados: 	 4.840.726,42 
Gasto corn Pessoal Total: 	 PS 	 70.9 10.745,95 
RCL: 	 135.400.000,00 

Formula: GP/RCL: 

70.910.745,95 /135.400.000,00=0,5237, ou 52,37% 

e) — aplicaçAo do percentual de 4,613%, correspondente ao reajuste do salErio minimo 
nacional, para o exercIcio de 2019, exclusivamente as referéncias de menor valor e 
ainda ao magistérlo, para cumprimento do piso salarial. 

Gastos do Poder Executivo exceto serviços terceirizados: R$ 	71.890.370,87 
Serviços terceirizados: 	 R$ 	/9 4.840.726,42 
Gasto corn Pessoal Total: 	 PS 	0' 76.73 1.097,29 
RCL: 	 135.400.000,00 

Formula: GPIRCL: 


