
PARECER CONTÁBIL AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº01/2013

Nos termos do art.  16,  inciso II,  da Lei Complementar  nº101/2000- Lei de 
Responsabilidade  Fiscal,  referindo-se  ao  impacto  orçamentário-financeiro,  as  despesas 
decorrentes  do  Projeto  de  Resolução  nº01/2013,  que  altera  a  Resolução  nº17/2010,  que 
“Dispõe  sobre  a  estrutura  administrativa  e  o  plano  de  carreira  do  Poder  Legislativo  do 
Município  de  Itapoá/SC,  e  dá  outras  providências”,  encontram adequação  orçamentária  e 
financeira com compatibilidade com a  Lei Nº 229/2009-PPA, Lei Nº404/2012 –LDO e Lei 
Nº421/2012-LOA,  para o exercício de 2013. A origem dos recursos, conforme estabelece o 
art.17, §1º, LC nº101/2000, está prevista no orçamento do Poder Legislativo nas dotações 
3.3.1.90 – Aplicação Direta e 3.3.1.9.1- Aplicações Diretas.

Tem o presente as seguintes considerações:

 O impacto orçamentário- financeiro para suprir o aumento das despesas 
referente ao projeto de resolução supracitado, no exercício de 2013, nas 
dotações  de  pessoal  e  encargos  sociais  será  de  9,98%  e  quanto  à 
previsão total do Repasse financeiro (orçamento para 2013), o impacto 
será de 6,14%, conforme demonstrativo, anexo. Tendo em vista que o 
repasse  do  duodécimo  aumentou  em  26,18%,  a  previsão  de 
aumento de gastos com pessoal não terá reflexo no orçamento, não 
onerando o erário público. 

 Quanto  aos  exercícios  subsequentes,  analisando  os  índices  de 
crescimento de arrecadação da receita do município, as despesas com 
pessoal, considerando o objetivo do presente impacto. Não atingirão o 
limite de 7% da receita corrente líquida e nem os 70% das despesas 
com pessoal.  Concluindo  que  não  afetarão  os  limites  legais,  pois  o 
Município  vem  crescendo  economicamente  nos  últimos  exercícios, 
principalmente em aumento na arrecadação de tributos. 

Diante do exposto, o Parecer é Favorável ao projeto em pauta, s.m.j.

Itapoá (SC), 07 de janeiro de 2013.
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ANEXO

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO



IMPACTO FINANCEIRO

REFLEXO NO EXERCICIO DE 2013

TOTAL DE GASTOS COM AS ALTERAÇÕES NO EXERCICIO DE 2013

IMPACTO EXERCÍCIO DE 2014

IMPACTO EXERCÍCIO DE 2015

NOTA: 
1) Foi estimado reajuste nos vencimentos com índice de 5,96% para ano de 2014 e 2015, conforme Projeto de Lei 
Nº01/2013.
2) O abono natalino, férias respectivas estão incorporados no valor total anual,.

         3) A despesa de previdência patronal inclusa no calculo de despesa anual. IPESI 18,11% e INSS 21%


