
PARECER CONTÁBIL DO  LEGISLATIVO AO PROJETO DE LEI Nº27/2017

Nos termos do inciso II,  do art.  16 da Lei Complementar Nº101/2000- Lei de

Responsabilidade  Fiscal,  referindo-se  ao  impacto  orçamentário-financeiro,  as  despesas

decorrentes  do  Projeto  de  Lei  Nº27/2017,  que  Fixa  o  Índice  de  Revisão  Geral  Anual  Das

Remunerações  Dos  Servidores  Públicos  No  Municpio  de  Itapoá/SC,  no  que  tange  o  Poder

Legislativo,  encontram adequação  orçamentária  e  financeira  em compatibilidade  com a  Lei

Nº458/2013 – PPA 2014/2017 e suas alterações posteriores e Lei Municipal Nº683/2016 – LOA.

A origem dos recursos, conforme estabelece §1º, do art.17, da  LC nº101/200, está prevista no

orçamento  do  Poder  Legislativo  nas  dotações  3.3.1.90  –  Aplicação  Direta  e  .3.3.1.91  –

INTRAORÇAMENTÁRIA.

Tem o presente as seguintes considerações:

1. O valor do indíce aplicado para a revisão geral  do ano de 2017 será o
INPC,  acumulado  entre  os  meses  de  maio/2016  a  abril/2017,  em
3,99%, com retroatividade a partir do mês maio de 2017, conforme
determina o PL nº27/2017.  Como paramêtro de cálculo para o ano de
2018 e 2019,  utilizando-se do mesmo indíce inflacionário teremos os
mesmo percentuais de limites.

2. Considerando que o limite de gastos com pessoal é de 70% do valor total
do repasse do duodécimo, conforme determinado pelo inciso I, do art. 29-
A,  da  CRFB.  O  valor  previsto  com  a  revisão  para  o  ano  de  2017,
impactará no orçamento vigente de R$ 2.900.000,00 o indíce de 55,94%,
atendendo  assim o  limite  legal.  Sendo que  o  valor  previsto  contempla
salários, subsidios, férias a vencer, anuênios a incorporar, capacitações e
décimo terceiro salários.

3. Considerando  que  o  Poder  Legislativo  poderá  gastar  com  pessoal  o
percentual de 6% da RCL,  conforme estabelecido na da alínea “a” , do
inciso III, art. 20 da LRF. O valor total previsto com folha de pagamento,
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em  relação  a  revisão  para  o  ano  de  2017,  ficará  em  2,48%  da  RCL
atualizada  até  o  mês  de  abril  de  2017 de R$ 84.949.559,46,  conforme
relatório extraído do site da Prefeitura de Itapoá, referente ao 2º bimestre
do ano corrente, estando em conformidade com o limite legal. Observando
que a  previsão contempla,  além dos gastos  com salários  e  subsídios,  o
gasto patronal de previdência.

O parecer é favorável ao projeto em tela, s.m.j.

Itapoá (SC), 19 de junho de 2017.

Michele Mayer
CRC-SC 035912/O

Contadora da Câmara Municipal de Itapoá
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ANEXO I

ESTIMATIVA E IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINACEIRO 2017

PREVISÃO TOTAL DE GASTOS COM FOLHA 2017

TOTAL VENCIMENTOS  R$ 1.622.388,55

PATRONAL  R$ 484.377,47

TOTAL NO PERÍODO  R$ 2.106.766,02

LIMITE Art.29-A - CRFB  LIMITE Art.20 - LRF 
REPASSE 
2017  R$ 2.900.000,00 

RCL 
ATUALIZADA  R$ 84.949.559,46

FOLHA  R$ 1.601.239,00 TOTAL GASTOS  R$ 2.106.766,02

LIMITE 55,944% LIMITE 2,480%

M.M.
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