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RELATORIO DE IMPACTO FINANCEIRO

Resposta ao Oficio 164/2022 -Camara Municipal de Vereadores (Projeto de Lei 031/2022)

Em  atendimento  ao  Oficio  164/2022,  da  Camara  Municipal  de  Vereadores  de  lporanga,  o

qual  solicita  relat6rio  de  impacto  financeiro  para  subsidiar o  Projeto  de  Lei  n°  31/2022,  seguem  as

informag6es:

0  calculo  de  impacto  financeiro  consiste  no  percentual  de  gastos  com   pessoal   (vencimentos  e

vantagens fixas somados  aos encargos trabalhistas  relacionados) dos  tlltimos  doze  meses  somados

a  projegao  das  novas  configurag6es  salariais  para  os  pfoximos  doze  meses  dividido  pela  Receita

Corrente Liquida dos tlltimos doze meses.

Os   limites   de   gastos   com   pessoal   sao   estabelecidos   nos   artigos   18,   19   e   20   da   Lei

Complementar  101/2000  (Lei  de  Responsabilidade  Fiscal),  que  limita  o  municipio  a  60%  da  receita

corrente liquida, sendo que 54% 6 para o Executivo e 6°/o para o legislativo.

utilizando  como  base  o  mss  de  Abril  de  2022  (dados  ja  homologados  e  enviados  ao  TCE

temos as seguintes informag6es:

Situa¢ao Atual

Receita Corrente Liquida: 28.525.667,92

Despesas Totais com Pessoal 12.780.806,75

Empresa Medica (TCE) 823.744,80

% DP/RCL (Sem Empresa M6dica) 44,80%

% DPRCL (Com Empresa M6dica) 47'69%

Projecao para 12/2022 (considerando Hmpresa M6dica)

Receita Corrente Lfquida: 28.525.667,92

Despesas Totais com Pessoal 12.780.806,75

Gratificagao Cargos Chefia 45.780,00

Aumento Professores (Proje¢ao  11 meses) 1.271.279,33

Empresa M5dica (media) 830.000,00

Total Des|)esas 14.927.866,08

% DP/RCL 52'33%
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Ao  todo  sao  7  cargos  de  chefe  de  setor  que  receberao  uma  gratificagao  de  45°/o  sobre  o

vencimento  base  do  funcionario.  Por exemplo,  se  o  cargo  efetivo  do  funcionario  6  de  R$1.212,00  a

gratificagao equivalera a R$ 545,00,  que daria urn total de  R$  1.757,40.  Seguindo o exemplo anterior,

a  gratificagao  para  os  7  cargos  de  chefia  custariam  aproximadamente  R$  3.815,00  mensais  e  R$

45.780,00 por ano.

Consideraremos para esse relat6rio a proje¢ao de  11  meses para o aumento do piso salarial

dos professores e a media de gastos com a empresa m6dica.

A projegao para as novas configurac6es salariais ultrapassaria o limite prudelicial

de 51,3%, entretanto NA0 ultrapassaria o limite maximo de 54%.

Enfatizo, entretanto, que o percentual de despesas com pessoal 5 variavel, tendo em

vista que este depende da Receita Corrente Lfquida e do total das despesas com pessoal dos

12  tiltimos  meses.   Sendo   assim,  e   importante   salientar  queo   que  temos  entao   5  uma

projecao, onde caso as condig6es e configurac6es das despesas com pessoal se mantenham,

em  12  meses  as  despesas  com pessoal  atingiriam  seu apice.  Nesse  interim  teremos  apenas

urn aumento mensal e progressivo.
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