
PARECER CONTÁBIL AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 02/2019

Nos termos  do art.  16,  inciso  I,  da  Lei  Complementar  nº101/2000-  Lei  de
Responsabilidade  Fiscal,  referindo-se  ao  impacto  orçamentário-financeiro,  as  despesas
decorrentes do Projeto de Lei Complementar Nº 02/2019, que “Altera a Lei Complementar
Municipal  nº  44,  de  12  de  setembro  de  2014,  que  dispõe  sobre  o  regime  jurídico  dos
servidores públicos do município de Itapoá, das autarquias e das fundações públicas, incluídos
os  servidores  dos  regimes  de  contratação  efetiva  e  temporária,  estatutários,  estatutários
temporários e demais servidores contratados pela administração direta ou indireta, e dá outras
providências”, encontram adequação orçamentária e financeira com compatibilidade com a
Lei Nº 703/2017-PPA 2018/2021, Lei Nº803/2018 –LDO 2019 e Lei Nº 832/2018 – LOA
2019. A origem dos recursos, conforme estabelece o art.17, §1º, LC nº101/2000, está prevista
no orçamento do Poder Legislativo nas dotações 3.3.3.90 – Aplicação Direta.

Tem o presente as seguintes considerações, utilizando-se os dados extraídos do
Setor de Recursos Humanos da Casa:

1) Considerando que a despesa com auxilio saúde não se configura como despesa
de pessoal, pois são de caráter indenizatórios e estão vinculadas em despesas
de custeio, não interferirá no limite de gastos com pessoal. 

2) Considerando que a despesa a ser criada não afetará as metas de resultados
fiscais.  Estando  vinculadas  ao  subelemento  de  despesa  3.3.90.93.06  –
ressarcimento de assistência médica, tendo orçamento necessário para os anos
de 2019, 2020 e 2021.

3) Considerando que o projeto de lei em pauta esta de acordo com os artigos 16 e
17 da LC nº101/2000, conforme verificado nas premissas e metodologia da
estimativa  do  impacto  orçamentário-financeiro,  parte  integrante  deste.  O
aumento da despesa impactará em 59,04% da despesa atual, tendo para tanto
dotação orçamentária disponível para o pagamento do aumento da despesa em
tela.

O Parecer é Favorável ao projeto em pauta, s.m.j.

Itapoá (SC), 21 de fevereiro de 2019.

Michele Mayer
CRC-SC 035912
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