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Jardinopolis, 03 de dezembro de 2019. 

OFICIO S.E. N. 0 315/19 
PROJETO DE LEI N. 0.101/19 
Mensagem n. 0101/19 

Senhora Presidente e 
Senhores Vereadores, 

Atraves do presente, estamos encaminhando as Vossas Exceléncias, o 
Projeto de Lei que "DISPOE SOBRE A CONCESSAO DE REVISAO GERAL SALARIAL A 
PARTIR DE 10  DE DEZEMBRO DE 2019, AOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS 
PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICIPIO DE 
JARDINOPOLIS, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS" 

0 presente Projeto de Lei trata da concessão de reposição do valor de 
compra dos salários dos servidores municipais de Jardinopolis, Estado de São Paulo. 

Conforme alhures informado, a recornposição salarial tern por objetivo 
compensar as perdas ocasionadas pela inflação. A variação da inflaçao apurada pelo 
metodo do IGP-M, para o periodo compreendido entre o periodo de dezernbro de 2018 a 
novernbro de 2019, atingiu o percentual de 3,97% (Trés virgula noventa e sete por cento). 

A reposiçao salarial, contempla todos os servidores, sem distincão, 0 qua 
vern ao encontro de antiga reivindicação da classe, evitando o chamado "achatamento 
salarial", preservando a diferença entre as letras das referéncias. Não restou conternplado 
neste Projeto a recornposigão dos subsidios dos Agentes Politicos do Municipio. 

A conjuntura politico-econornica atual ainda e de incertezas, o qua se reflete 
na arrecadação das receitas, motivo pelo qual ha que se cuidar para que a expansão das 
despesas e seus valores não cornprornetam tanto os percentuais de gastos corn pessoal 
legalrnente permitidos, bern corno o cumprirnento das metas fiscais previstas na LIDO. 
Assirn, o percentual da reposição 101 calculado de forma a rnanter o equilibrio das contas e, 
ao mesrno tempo atender o pleito dos servidores, naquilo que e possivel. 

Segue anexo o RelatOrio de Impacto Orcamentário/Financeiro 
dernonstrando que não ha Obice na presente concessão de Revisão Geral Anual. 

Diga-se, finalrnente, rnantidas as condiçOes previstas, 0 percentual se 
situarã abaixo do lirnite prudencial, conforrne apontado no aludido docurnento de impacto 
orçamentário/financeiro acostado. 
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Portanto, considerando a importancia e relevancia da matéria, 
submetemos a apreciaçâo e votaçâo de Vossas Excelências o presente Projeto de Lei, 
solicitando seja 0 mesmo apreciado e votado em SESSAO EXTRAORDINARIA, na qua] fica 
desde já, pelo presente, solicitada. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia e demais 
nobres Vereadores, os flOSSOS mais sinceros protestos de estima, consideraçao e apreço. 

A Sua Exceléncia a Senhora 
MARLI RODRIGUES VIOLANTE PEGORARO. 
Presidente da Cámara Municipal 
NESTA 
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PROJETO 	DE LET N.° 101/19 
=DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019= 

"DISPOE SOBRE A CONCESSAO DE REVISAO 
GERAL SALARIAL A PARTIR DE 10  DE DEZEMBRO 
DE 2019, AOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS 
PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS E 
PENSIONISTAS DO MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS, 
E DA OUTRAS PROVIDENCIAS":::::::::::::::::::::::::::::::: 

O SENHOR Dr. JOAO CIRO MARCONI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, 
ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIcOE5 QUE LHE SÃO CONFERIDAS 
POR LEI, 
FAZ SABER, que a Camara Municipal de Jardinópolis, deste Estado, aprovou o projeto de 
Lei n.° 101/19, de autoria do Executivo e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

ART. 1 1 : Ficam acrescidos em 3,97% (Trés virgula noventa e sete por cento), a partir do 
dia 10  de dezembro de 2019, sobre o valor atual dos salários e vencimentos de 
todos os servidores e funcionários pUblicos municipais, ativos, inativos e 
pensionistas, a titulo de Revisão Geral Anual, nos termos do inciso X, do artigo 37 
da Constituiçâo Federal. 

Paragrafo Unico: 0 Indice oficial aplicado para fins da revisâo geral, foi o ]GPM (Indice 
Gera] de Preços do Mercado). 

ART. 2°: Não será aplicada a revisâo de que trata o disposto no Art. 1 0  do presente diploma 
legal, ao subsidio mensal dos Agentes Politicos do Municipio. 

ART. 31 : As despesas decorrentes com a execuçâo da presente lei correrâo por conta de 
dotaçoes prOprias, consignadas no orçamento vigente, se necessãrio 
suplementada. 

ART. 41 : Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
partir de 1 0  de dezembro de 2019, revogadas as disposicOes,em contrário. 

Prefeitura Municipal de JardinAglls1SPT93  de e±embro de 2019. 

Or, 



CNPJ: 07.149.0721000144 

REI.ATORIO DO IMPACTO oRcAMENTARJO/E'lNANcEIRo DO PROJETO DE LEI 
QUE TRATA DA REVJSAO GERAL DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES 
PUBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO .MI.JNICfPIO DE JARDINOPOLIS, ESTADO 
DL SAO PAULO, E DA OUTRAS PRO VIDENCIAS: 

Premissas: 

C) presente Projeto de Lei trata da revisào geral da remunetaçäo dos servidores püblicos do 
Poder Executivo do rnunicIpio de Jardinépolis, a partir de 01 de dezembro de 2019, 
A revisâo geral da xemuneração encontra-se prevista no inciso X. do artigo 37, da 
Constituiçao Federal. 
0 Departamento de Planejamento calculou os valores da receita corrente liquida pan o 
exercicio de 2019 em R$ 136.500.000,00. 
A variaçäo da inflação .apurada pelo método do lOP -M, para o perlodo cornpreendido entre 
dezembro de 2018 a novembro de 2019 atingIu 3,97%. 
As referéncias salariais "a, b e c" tiverarn. no més de janeiro. reajuste obrigatorio da ordem 
de 3,62%, em cumprimento ao Decreto Federal 9.661, de 01 dejaneiro de 2019. 
Dc acordo corn o Boletim FOCUS, do Banco Central do Brasil (27/11/2019) , as previsOes 
dos indices da i.nflaçao, medida polo lop— M. para os exercicios de 2019, 2020 e 2021 serAo, 
respectivarnente: 5,41%, 4,07% e 4.0% 
Em obediência aos artigos 15 a 17 da Lei 101/00 (Lei de Responsa.bilidade Fiscal) 
efetuarernos os cálculos destinados a comprovar on Mo, sob o ponto de vista 
orçamentário/financeiro, se a concessào da revisäo nAo afetara o alcance das metas fiscais 
previstas na Lei de Diretri zes Orçarnentárias. 
Ainda, cm subordinaçao ao diploma legal retro citado. notadamente .nos seus artigos 18 a 23, 
realizaremos os cálculos objetivando saber se, do ponto de vista da relaçAo 
gastos corn pessoal x receita corrente liquida o percentual legalmente aceito nào seth 
superado. 
Para os dois exercicios subsequentes os cálculos se repetem, obedecendo os percentuais de 
inf1aço suprarnencionados. 

/ 
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MEMORIAL DE CALCULO 

Como inlbrmado acima cabe, nesta análise, efctuar dois tipos de cálculos, sendo o prirneiro 
destinado a verificar se a concessäo da revisão não afetara o alcance das metas fiscais 
previstas flu LDO , o segundo verificar se o aurnento nominal da fotha de pagarnentos nào 
impactara as despesas corn pessoal. de forma que o lirnite perceinuai legal, da reiaçäo gastos 
corn pessoal - up x receita corrente liquida - rel, seja superado. 

1. Capacidade Orçarnentária'Financeira: 

Corn o escopo de verificar se a concessäo da re•visAo geral Mo afetará o alcance das metas 
fiscais previstas na LDO. efetuamos os seguintes eálculos: 
Apuramos o valor das dotaçOes destinadas ao empenho das despesas corn pessoal. 
Calcularnos o montante dos gastos corn pessoal para oatual exerciclo. 
Aplicamos, para o rnês de dezembro o indice de 3,97% (IGP - M). assi.rn encoitramos 0 

montante de gastos corn pessoal para o exercicio, já corn a correção. 
Subtrairnos do montante das dotaçoes o valor total dos gastos corn pessoaL 
o resultado positivo dernonstra que a revisâo não afetara o aicance das metas fiscais, já 
contrario, on seja. caso o resultado seja negativo a revi.so  Mo poderá ser concedida, pois 
cornpronieterá o alcance das metas fiscais previstas na LDO. 

2. Reiação Gastos corn Pessoal x Receita Corrente Liquida 

o cálculo da relaçao GPXRCL é realizado tornando-se o valor total dos gastos corn pessoal 
para o periodo e dividi-lo pela Receita Corrente Liquida (receitas correntes subtraidas das 
deduçocs pam fonnaçao do F[JNDEB) para o mesmo periodo. o quociente ë o percentual da 
relaçâo gpxrcL 
Importa informar que o percentual da reiaço em testilha, permitido (artigo 22 da lei 101/00), 
é de 51,3% para o Executivo municipal (90% de 54%), uma vez superado esse limite o 
municiplo sofre sançOes. 
Inicialmente faz-se necessário calcular o percentual da reiaçAo gastos corn pessoal x receita 
corrente liquida para os Ultimos doze meses. isto é, de dezembro de 2018 a novembro de 
2019. 
Em seguida tornamos o valor da foiha de pagamentcs referente ao més de novembro de 2019, 
a eTc aplicamos o fator de correçào de 1,0397 (3,97%), encontrarnos assim o valor da folha de 
dezembro. 
Encontrado esse valor somarnos dc ao total de gastos referente ao periodo compreendido 
ernie janeiro a novem.bro, somarnos dezembro, ja corrigido, valor estirnativo das férias dos 
professores e a. segunda parcela do décirno terceiro salãrio, corn encargos. 0 montante 
encontrado corresponde aos gastos corn pessoal previ.sto para o exercIcio de 2019, valor esse 
que seth dividido pelo montante da reccita corrente liquida prevista pam o rnetho perIodo. 0 
quociente encontrado representa o percentual da relaçao gastos corn pessoa1,eceita corrente 
liquida 	 9/ 
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CALCULOS 

Alcance das M.etas Fiscais 
o montante de dotaçOe.s consignadas para 0 empenho da foiha de pagamentos, 
exciuldos os servi.ços terceiri.zados é de R$ 69.638.109,82. 
Os gastos corn pessoal, excluid.os os serviços de terceiros totalizarao. de acordo corn 
as previsOes pan o atual exercicio a importânei.a de R$ 69.411 .249,77. 

ApI icando a formula: 

Saldo = Dotaçôes - Gastos 

Total de Dotaçoes destinadas ao empenho da folba de pagamcntOs: 	R$ 69.127,609,82 
Total Empenhado: 	 R$ 56.622,180,76 
Saldo: 	 R$ 12.505.429.06 
Vaiores a empenhar: 	 R$ 9.309.945.13 
Saldo Final: 	 R$ 3309.455.65 

2. Gastos corn Pessoal x Recei:ta Corrente LIquida 

Os Gastos corn Pessoal totalizararn, no periodo compreendido entre dezembro de 2018 a 
novernhro de 2019, de acordo corn as inforrnaçOes do Depaflamento dc Planejamento, o 
montante de R$ 68.915.315 1 33. ja a receita corrente liquida totallzou, para esse mesmo 
periodo, a irnportãnciade R$ 134.580323,51. 

Aplicando a fOimula: 
OP/RCL 
R$ 68.915.315,33/R$ 134.580.723,51= 0.5121. on 51,21% 

Exclusi.varnente para o exercicio de 2019 (janeiro a novembro) ternos: 
Gastos corn Pessoal: 	.R$ 	60308.145,27 
Receita Corrente Liquida: R$ 124,368.762,62 

Aplicando a formula: 
GP/RCL 
60.308,145.27/124.368,762,62 = 0,485 01148,5% 

Foiha Corrigida (o valor dos scrviços terceirizados não seráigio): R$ 	5.719.630,90 
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Gasto corn Pessoal Total 2019: 
Janeiro a Novembro (incluindo a prirneira metade do décirno terceiro): 	R$ 
Gastos corn Pessoal - mês de dezembro (aplicado o percentual de 3,97%): RS 
Gastos corn Pessoal janeiro a dezembro: 	 . 
Décirno Terceiro (segunda parcela): 
Férias dos Professores: 
(Iastos corn Pessoal - total /201.9: 	 R$ 

Aplicando a formula: 
GP/RCI.. 

R$ 69.961539,15 /136.500.000,00 = 0,513 ou 51.3% 

60.308.145.27 
5.719.630,90 

66.027.776,17 
3.539.863,28 

395.899,70 
69,963.539,15 

JEsse é o percentual de gastos corn pessoal ern relaçAo I receita corrente liquida, previsto para 
o exercicio de 2019. 

Exercicio de 2020. 

Valor da Foiha pan 01 /2020: 
Contrataçào de Professores para o atendimento das novas vagas (ano); 
Contrataçäo de Auditor de Controle Interno (ano): 
Foiha mensal corn as contrataçôes e ajustes: 
Total ano: 

R$ 5319.630.90 
844.800,00 

89.000,00 
R$ 5.791.461,67 
R$ 75.289.001,72 

R$ 144.931000,00 

Aplicando a formula: 
GP/RCL: R$ 75.289.001,721/ R$ 144,932.000.00 = 0,519 ou 51.9% 

Exercicio 2021 
Foiha Janeiro de 2021: 

Foiha de Pagamentos referente ao rnês de dezembro de 2019; 
Foiha de Pagamentos corrigida em 4,07% (10PM /2020): 
(Jastos corn Pessoal total: 
RCL: 	

/ 
R$ 5.791.461,67 
R$ 6.027174,16 
PS 78.353.264.07 
R$ 150.732.000,00 
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Aplicando a fOnnula: 
(IP!RCL: R$ R$ 78.353.264,07! R$ 150.732.000,00= 0,5198 on 52,0% 

PAR.ECFR 

Analisados os nárneros podemos conduit que, quanto ao aicance das metas fiscais a 
concessäo da revisäo geral nào ameaça scu alcance, uma vez que existem dotaçOes 
suficientes, nos creditos orçamenlários para suportar os efei.tos dá revisAo genii referida, como 
demonstTado nos cálculos.. 

Quanto ao disposto no artigo 22, da Lei 101!00, verificamos que a referida concessão elevara 
o percentual da rel.açao gastos corn pessoal x receita corrente liquida a 51,3, neste exercIcio, 
51.9. em 2020 e 52% e. 2021, portanto, acima do limite prudehciai estabelecido no referido 
artigo. 
Tratando-se de revisào geml anual, essa, nâo obstante a superaçäo do limite pode ser 
concedida. corn amparo no inciso X, do art. 37, da Constituiçao Federal. 
Para os exercicios subsequentes, mantidas as condiçOes previstas,  o percentual se situará 
aci.ma  do limite prudencial, o que irnpedirá a contrataçäo de horas extras, provirnento de 
cargos, aumento real de saiários ou qualquer outra ação que implique em rnajoraçAo do 
referido percentual, exceto a revisao geral, se essa näo resuitar em superação do limite legal. 
Faz-se necessário observar que, uma vez que o denominador da divisAo é a receita corrente 
liquida, se essa nAo atingir as previsôes constantes da LDO sup:rarnencionadas o percentual do 
limitc prudencial podera ser superado e, ate mesmo o Lirnite legal, obrigando o gestor a 
tomada das providências cabIveis, 
isso posto, nosso parecer é favoravel a concessAo da revi.sào geral, objeto do presente projeto 
de Iei. 

E o que tinhamos a 

Jardinépolis. 9Sijidlbro de 2.019. 

JEFTE SFgy'TO DE SOUSA 

30.985 


