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RELATORIO BE MALISE DO IMPACTO ORcAMENTAm0IHNANcEIR0 
DO PROJETO BE LEI QUE TRATA DA FIxAçAO DOS SALARIOS DOS 
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS, ESTADO BE 
SAO PAULO. 

1. PREMISSAS 

o Projeto de Lei em questAo trata da fixaçAo dos salários dos niveis A, B, C, D, E, F, 
0 e H, constante do anexo I da Lei Municipal no i . 702/93, corn suas posteriores alteraçôes 
no valor de R$ 1.100,00 (mil e cern reais). 

A fixaçAo suprarnencionada corresponde ao cumprirnento do artigo 70  da 
ConstituiçAo Federal, onde a Lei major garante o salário, nunca inferior aO minimo. 

o relatório de análise do impacto orçamentário/financeiro constitui exigéncia legal 
expressa no inciso I, do artigo 16, da Lei Complernentar 101, de 04 de rnaio de 2000. 

o referido relatório atende ainda as exigéncias constantes dos. artigo. 18 a 23, 
tambérn da Lei Complernentar 101/00. 

2. METODOLOGIA 

2.1 Da Metodologia 

A rnetodologia de cálculo do impacto orçarnentário/financeiro abrange duas 
situaçôes, a saber: 

I - Cornprovacâo de que o aumento da despesa encontra respaido 
orçaxnentário/financeiro; 

II - ComprovaçAo de que, nesse caso, o aurnento das despesas corn pessoal nAo 
superarã o percentual lirnite da relaçAo Gasto corn Pessoal x Receita Corrente Liquid; 
previsto no paragrafo ñnieo do artigo 22, da Lei 10 1/00. 

2.2 Dos Dados Disponfveis 

São os seguintes os dados necessários a realizaçao dos cãlculos necessários a análise: 
- Receita Corrente LIquida acurnulada nos ültirnos 12 meses = ItS 144.816.072,95; 
- Receita Corrente Liquida prevista para o presente exercicio = ItS 140.132.000,00; 
- Qasto corn Pessoal acurnulado nos üitimos 12 meses = 115 73.253.223,80; 
- Qasto com Pessoal previsto para o exercIcio atual, tornando por base més de 

novernbro de 2020 e aplicando a refërida fixaçäo para curnprirnento do artigo 70  da 
Constituiçäo Federal, hem como contabilizaçao de férias 	= R$ 73.987.381,80 
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3. CALCULOS: 

3.1 PERCENTUAL DO GASTO COM PESSOAL EM RELAcAO A RECEITA 
CORRENTE LIQUIDA APURADO PARA 0 EXERCICIO DE 2020: 

FORMULA: (IP/RCL = R$ 73.253.223,80/ R$ 144.816.072,95 
INDICE APURADO = 50,58% 

3.2 PERCENTUAL DO GASTO COM PESSOAL EM RELAcAO  A RECEITA 
CORRENTE LIQUIDA PREVISTO PARk 0 EXERC!CIO ATUAL: 

FORMULA: GP/RCL = R$ 	73.987.381,80/R$ 140.132.000,00 
INDICE APURADO = 52,80% 

4. PARECER 

De acordo corn os dados informados pelo Departamento de Recursos ilumanos do 
rnunicIpio, bern corno relatOrios retirados do Sistema Contabil, o gasto corn pessoal, no 
exercicio de 2020, encerrado em dezembro Ultimo atinglu o percentual de 50,58%, 
portanto, abaixo do liinite previsto no parágrafo Unico do artigo 22, da Lei 101/00, dessa 
forma, por esse aspeeto, haveria margem para a fixaçAo salarial. 

Efethados os cálculos corn os dados estimativos para o exercfcio de 2021 "ceteris 
paribus ", o fndice da relaçao atinge 52,80%, portanto, ao se efetivar a Lei de Fixaçao do 
salário cbs referidas letras a Prefeitura deverá adequar suas despesas afim de cumprir o 
parágrafo tnico do artigo 22, da Lei 101/00 (51,3%). 

Destarte, entendernos que é possIvel praticar a referida fixaçao no tocante ao 
eumprirnento cia ConstituiçAo Federal para o exercicio de 2021, flcando dentro do limite 
legal (54%), porérn fica alerta parao curnprimento do artigo 22 da Lei 101/00. 

E o que tinhamos a informar. 

Jardinopolis, 06 de janeiro de 2020. 

Ricardo4ostMariotti 
Diretor DepaXainento de Orçamento 
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