
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

PARECER CONTÁBIL 153/2017

REFERENTE – EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS Nº 342/2017 AO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR QUE FIXA O ÍNDICE DE REVISÃO GERAL
ANUAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
ITAPOÁ/SC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Tem o presente, as seguintes considerações:

Considerando  que  revisão  geral  anual  das  remunerações  dos  servidores  públicos

municipais, será concedida através do percentual acumulado entre maio de 2016 e abril

de 2017, do Índice Nacional de Preços aos Consumidores – INPC, fixado em 3,99% (três

inteiro e noventa e oito décimos por cento). 

Considerando despesas com a Folha de pagamento do Poder Executivo no período de
01 de maio  2016 a 30 de abril  e 2017, de acordo com Relatório de Gestão Fiscal do 1°
Quadrimestre 2017:

             Despesa total com Pessoal no período …....... R$ 41.105.886,37
             Receita Corrente Liquida do período  …........   R$ 84.949.559,46
             Percentual apurado no período …..................            48,39%

Considerando despesa com pessoal relativo a folha do mês de abril de 2017:
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Folha de Pagamento do mês de Abril de 2017 R$ 2.918.700,00

Plantões médicos  do mês de abril com obrigações patronais R$ 212.166,04

Folha liquidada até 30 de abril 2017, incluindo os Plantões R$ 13.092.274,14
Reajuste de (3,99 ) 

Folha atual R$ 2.918.700,00
Previsão do INCP acumulado de maio de 2016 à abril de 2017 3,99%
Resultado R$ 116.456,13
Folha Total por mês a partir de maio de 2017 R$ 3.035.156,13
meses a serem pagos, incluindo 13° Sal + média férias 9,3
Previsão total  para o exercício de 2017 de maio a dezembro R$ 28.226.952,01
Previsão de pagamento de Plantões médicos de maio à dezembro 2017 R$ 1.697.328,32

Previsão total  para o exercício de 2017 R$ 43.016.554,47
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Considerando  Receita Corrente Liquida apurado no período de 01 de maio de 2016
à 30 de abril de 2017, R$ 84.949.559,46:

Considerando previsão da Despesa com Pessoal para o exercício de 2017:

Previsão de despesa com Pessoal para o exercício de 2017......R$ 43.016.554,47
Previsão da Receita Corrente Liquida para 2017 …................ .R$ 84.949.559,46 
Previsão do índice da folha para 2017 …................................           50,64%

Considerando  que a previsão da folha para o exercício de 2017, com a revisão geral
anual  ficará em R$ 43.016.554,47, que representará  50,64%,  da previsão  da Receita
Corrente Líquida para o exercício de  2017, no valor  R$ 84.949.559,46, dentro dos limites
legais, parágrafo único do art. 22 da LRF – 51,30% e do  incisos I,II e III, art. 20 da LRF-
54%).

Considerando planilha que estima a expansão da despesa com pessoal para os dois
exercícios subsequentes (2018 e 2019)

     2 – Origem dos recursos para custeio (art. 17. § 1° e § 2°  da LC 101/2000) 

Considerando Art. 15. da Lei Municipal Ordinária n°671/2016 – LDO ,  de 08 de
setembro de 2016 
“  Os  atos que criarem ou aumentarem despesa obrigatória de caráter  continuado,
deverão seguir as disposições expressas do artigo 17 da Lei Federal Complementar nº
101/2000 – LRF, observar os limites  das respectivas dotações orçamentárias e  os
limites de gastos estabelecidos na referida lei”. 
  
Considerando ainda o § 3º artigo nº 15. da LDO 2017,-  “As Novas DOCC constantes do
Anexo I – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado desta
lei, que perfazem um valor de R$ 3.274.494,00, correspondem à revisão geral anual da
remuneração dos servidores, ao adicional por tempo de serviço, à progressão automática,
à promoção, ao adicional por capacitação e à reestruturação administrativa com criação
de cargos e funções”. 
 
Considerando Art. 17. da Lei de Responsabilidade Fiscal -  Considera-se obrigatória de
caráter  continuado  a  despesa  corrente  derivada  de  lei,  medida  provisória  ou  ato
administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um
período superior a dois exercícios. 
§ 6o O disposto no § 1o não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida nem
ao reajustamento  de  remuneração  de  pessoal  de  que  trata  o  inciso  X do  art.  37 da
Constituição . 
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Considerando  que  o  Município  deverá  manter  o  acompanhamento  e  controle  nas
despesas com Pessoal para atender as exigências do art. 22 da LRF - Lc n° 101 de 04 de
maio de 2000:

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será
realizada ao final de cada quadrimestre.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco

por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver

incorrido no excesso: 

I  -  concessão de  vantagem,  aumento,  reajuste  ou  adequação de remuneração  a

qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou

contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição ; 

II - criação de cargo, emprego ou função; 

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer

título,  ressalvada  a  reposição  decorrente  de  aposentadoria  ou  falecimento  de

servidores das áreas de educação, saúde e segurança; 

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6o do art.

57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias. 

Diante das informações apresentadas.

Parecer Favorável. 

Itapoá, 25 de maio  de 2017.

JOÃO GARCIA DE SOUZA 
Contabilista 
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