
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

PARECER CONTÁBIL 243/2017

REFERENTE – Exposição  de motivos e justificativas n° 386/2017, ao Projeto
de Lei que altera a Lei Complementar  Municipal n°008/2004, que cria nova
estrutura Administrativa  do Poder Executivo do Município de Itapoá : 

Tem o presente, as seguintes considerações:

Considerando a despesa com a Folha de pagamento do Poder Executivo no período de
08/2016 07/2017:

Considerando  o impacto financeiro da criação do  cargo:

Cargo Quantidade Valor com encargos Valor Por ano(13,5)

Tecnólogo em Gestão de
Resursos Humanos

01 3.303,98 44.603,81

Considerando  Receita Corrente Líquida (R.C.L), no valor de R$ 86.805.820,88, apurada
no mesmo período;

Considerando  que o impacto na RCL com a criação do referido cargo é de 0,05%;

Considerando  que  o  compromentimento  da  folha  de  pagamento  é  de  50,66%  no
mantante de  R$ 43.974.819,00 até Julho 2017, a previsão  com a criação do novo cargo
ficará em R$ 44.030.422,81, que representará  50,71%;

     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$
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DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) 43.974.819 50,66
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00% 52.083.493 60
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 57,00% 49.479.318 57
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00% 46.875.143 54
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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  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. 

Considerando que a despesa da presente exposição de motivos correrá por conta das
seguintes rubricas orçamentárias, as quais poderão suplementadas se necessários:

Diante das informações apresentadas: Parecer Favorável, salvo melhor entendimento. 

Itapoá, 24 de Agosto  de 2017.

Carlito Joaquim Custodio Junior
Contabilista
Sec.Fazenda
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Ação: 2016 - Folha de Pagamento do Departamento de Administração Funcional: 0004.0122.0003

Modalidade de Aplicação  Vínculo Orçado Atualizado Empenhado Reservado

40 331910000000000 - Aplicações diretas decorrentes de operer 1000000 160.000,00 160.000,00 91.797,43 0,00 68.202,57 68.202,57

39 331900000000000 - Aplicações diretas 1000000 1.570.000,00 1.546.634,68 765.275,12 150.000,00 781.359,56 631.359,56

Total Ação 1.730.000,00 1.706.634,68 857.072,55 150.000,00 849.562,13 699.562,13
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