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RELATÓRIO DE ANÁLISE DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO DO PROJETO

DE LEI QUE "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE REVISÃO GERAL SALARIAL A PARTIR

DE 1° DE MAIO DE 2022, AOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS, E_DA

OUTRAS PROVIDENCIAS.

1. PREMISSAS

0 Projeto de Lei em questão trata da Revisão Geral Salarial na ordem de 11,73% - INPC

(onze virgula setenta e três por cento), a partir do dia Io de Maio de 2022,,sobre o

valor atual dos salários e vencimentos de todos os servidores e funcionários públicos

municipais, ativos, inativos e pensionistas, a título de Revisão Geral Anual, nos termos do inciso

X, do artigo 37 da Constituição Federal.

O relatório de análise do impacto orçamentário/financeiro constitui exigência legal
expressa no incisoI, do artigo 16, da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000.

O referido relatório atende ainda as exigências constantes dos artigos 18 a 23, também da
Lei Complementar 101/00.

2. METODOLOGIA

2.1 Da Metodologia

A metodologia de cálculo do impacto orçamentário/financeiro abrange duas situações, a
saber:

I - Comprovação que o aumento das despesas com pessoal não superará o percentual
limite da relação Gasto com Pessoal x Receita Corrente Líquida, previsto no parágrafo único do
artigo 22, da Lei 101/00.

Comprovação de que o aumento da despesa encontra respaldo
orçamentário/financeiro;

II

2.2 DOS DADOS DISPONÍVEIS

São os seguintes dados utilizados à realização dos cálculos necessários à análise:
- (RCL12) Receita Corrente Líquida acumulada últimos 12 meses = R$ 184.627.104,44;

- (RCLO) Receita Corrente Líquida orçada no presente exercício = R$ 178.718.000,00;

- (RCLA) Receita Corrente Líquida atualizada para o exercício = R$ 210.270.926,99;

- (GP12) Gasto com Pessoal acumulado nos últimos 12 meses R$ 83.566.772,09;

- (GPP) Gasto com Pessoal previsto para o exercício atual com aplicação da Revisão Geral
R$ 95.556.006,55;Salarial de 11,73%
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3. CÁLCULOS:

3.1 - Percentual do gasto com pessoal em relação à receita corrente líquida apurado nos
últimos 12 meses:

FÓRMULA: (GP12/RCL12) = R$ 83.566.772,09/ R$ 184.627.104,44
ÍNDICE APURADO = 45,26%

3.2 - Percentual do gasto com pessoal para o exercício de 2022 em relação à receita

corrente líquida previsão atual com aplicação da Revisão Geral Anual:
FÓRMULA: (GPP+/RCLA) = R$ 95.556.006,55 / R$ 210.270.926,99
ÍNDICE APURADO = 45,44%.

3.3 - Percentual do gasto com pessoal em relação à receita corrente líquida previsto para
o exercício de 2023 (com acréscimo de 7%):

FÓRMULA: GP/RCL = R$ 104.624.333,78 / R$ 225.000.000,00
ÍNDICE APURADO = 46,50%.
3.4 - Percentual do gasto com pessoal em relação à receita corrente líquida previsto para

o exercício de 2024(com acréscimo de 7%):
FÓRMULA: GP/RCL = R$ 111.948.037,14 / R$ 240.750.000,00
ÍNDICE APURADO = 46,50%.
4. PARECER

De acordo com os cálculos realizados, o gasto com pessoal nos últimos 12 meses
apresentou o valor percentual de 45,26%. Em continuação, o gasto com pessoal com aplicação
da Revisão Geral Anual Salarial, no exercício de 2022, tem previsão de atingir 45,44%;

Como se observou, o valor apresentado no presente exercício está abaixo do limite previsto
no parágrafo único do artigo 22, da Lei 101/00.

Efetuados os cálculos com os dados estimativos para os exercícios de 2023 e 2024,"ceteris
paribus", os índices da relação atingem 46,50% e 46,50% respectivamente.

Com relação as dotações orçamentárias, foi enviado à Câmara Municipal de Jardinópolis
Projeto de Lei n° 037-2022, suplementando as respectivas dotações e, após aprovado pela
Casa de Leis, permite o Município elevar suas despesas sem ferir as metas fiscais.

Os Dados analisados em relação a receita são estimativos e poderão sofrer alterações ao
longo do tempo, por conta das variações Económicas e situações desconhecidas que fogem as
fórmulas matemáticas.

E o que tí/íhamps^a informar.
Jajaitfíopotfs, 29 d^ábril de 2022.
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