
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIXDE MINAS 

LEI MUNICIPAL N° 298, de 06 de junho 2005. 

Dispõe sobre a revisão geral da remuneração 
para os servidores municipais e dá outras 
providências. 

A Câmara Municipal de São Félix de Minas Estado de Minas Gerais, através de seus 
representantes legais, aprovou e eu Prefeito sanciono a seguinte Lei: 

Art. 10. Em cumprimento ao disposto no inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, 
os vencimentos básicos dos servidores da administração direta do município de São 
Félix de Minas terão reajuste de 7,6% (sete inteiro e seis décimos por cento) a partir de 
01 maio de 2005. 

Parágrafo único. Após a aplicação do índice estabelecido pelo Art. 10  desta Lei, fica 
assegurado que o menor vencimento a ser pago aos servidores municipais de São 
Félix de Minas passa a ser igual a um piso nacional de salários. 

Art. 21. Os vencimentos de cada servidor serão acrescidos das vantagens por direito 
adquirido de acordo com o estatuto dos servidores públicos municipais. 

Art. 31. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão a conta de dotações 
orçamentárias do fluente exercício, podendo o Prefeito suplementá-las, se necessário, 
observando, para esse fim, o disposto no artigo 43 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de 
março de 1964 e Lei Orçamentária Anual. 

Art. 41. Faz parte integrante da presente Lei, o anexo a que se refere o § 50, do Art. 17, 
da Lei Complementar n°: 101/2000. 

Art. 50. Revogam-se as disposições em contrário entrando a presente Lei em vigor na 
data de sua publicação. 

São Félix de Minas-MG, 06 de junho de 2005. 90  Ano de Emancipação Política. 

WANDERLEY VIEIRA DE SOUZA 
Prefeito 

Registrado às fls. 	  - Livro n° 04 

Publicação: 06 de junho de 2005. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS 

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO. 

Atendendo despacho do Prefeito de São Félix de Minas Sr. WANDERLEY 
VIEIRA DE SOUZA, que certifique sobre a existência de recursos orçamentários e 
elabore documento de impacto financeiro conforme determina a Lei Complementar 
n1101/2000, para ocorrer às despesas previstas no Projeto de Lei Complementar que 
dispõe sobre a revisão geral da remuneração para os servidores municipais, 
passaremos fazer algumas considerações. 

Trata-se de despesa devidamente prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
gerando compromisso financeiro para os dois exercícios seguintes, portanto, não está 
dispensada a elaboração da estimativa de impacto orçamentário-financeiro previsto na 
Lei de Responsabilidade Fiscal. 

O Art.16 da Lei Complementar n°: 101/2000 dispõe que a criação, expansão ou 
aperfeiçoamento de ações municipais que acarretem aumento de despesa deverá esta 
acompanhada da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em 
andamento e nos dois seguintes, bem como da declaração do ordenador de despesa 
da adequação orçamentária e compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
com o Plano Plurianual. 

Isso significa que o aumento da despesa com pessoal deverá esta prevista na 
Lei de Diretrizes Orçamentária e adequada a Lei Orçamentária Anual, neste caso o 
município dispõe de dotações orçamentárias suficientes para cobrir os gastos em 2005 
e possui adequação com a LDO e a LOA e não comprometerá as metas do PPA. 

O art. 17 da LRF define a despesa de caráter continuado como a despesa 
corrente que, por lei, medida provisória ou ato administrativo, é executada por um 
período superior a dois exercícios. 

Nestes casos é necessária a elaboração da estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes e 
demonstração da origem dos recursos para o seu custeio. 

Estamos atestando a previsão orçamentária suficiente para assumir as 
obrigações ora criadas pela administração, há aumento de despesa compatível com a 
Lei Orçamentária Anual. 

e~~ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉL!X DE MINAS 

 	METODOLOGIA DE CÁLCULO 

O Município gastou no período com pessoal o montante abaixo especificado, 
analisando face ao disposto pela Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000. 

Exercício de 2001 
Receita Corrente Líquida de 2001 R$ 2.261.723,91 
Despesa total com Pessoal em 2001 R$ 853.453,58 
Gasto em Percentual 37,73% 

Exercício de 2002 
Receita Corrente Líquida de 2002 R$ 2.723.075,73 
Despesa total com Pessoal em 2002 R$ 759.713,63 
Gasto em Percentual 27,90% 

Exercício de 2003 
Receita Corrente Líquida de 2003 R$ 2.684.447,52 
Despesa total com Pessoal em 2003 R$ 	1.115.307,01 
Gasto em Percentual 41,55% 

Exercício de 2004 
Receita Corrente Líquida de 2004 R$ 3.064.387,16 
Despesa total com Pessoal em 2004 R$ 1.838.632,30 
Gasto em Percentual 33,27% 

A Receita Corrente Líquida a ser considerada como base de cálculo para efeito 
de gastos com pessoal é a consolidada, ou seja, englobando todos os órgãos do 
Executivo e Legislativo.. Diante dos valores apresentados verificamos que o Município 
gastou 33,27% de sua receita corrente líquida com pessoal em 2004, que tomaremos 
como base de cálculo. 

CONCLUSÕES FINAIS 

Diante do acima exposto, considerando as observações feitas e os valores 
informados, acreditamos que o Executivo Municipal de São Félix de Minas poderá 
conceder revisão geral prevista no Inciso X, do Art. 37 da Constituição Federal. 

Quanto ao índice, limitamos a sugerir o índice que o Governo Federal utiliza para 
medir a inflação o IPCA/IBGE - índice de Preço ao Consumidor Amplo de 2004 que foi 
de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento) a metodologia de cálculo apresentado 
considera uma evolução s- 	..tória da Receita Corrente Líquida, que é à base de 
cálculos para os gastos 3m p-ssoal. Mas ressaltamos que a receita no exercício de 
2O05 poderá não a'nir-smeases-- - •as. 
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É nosso Parecer. SME. 

MILTON ME 
Assessor on 
CRC MG 471 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS 

Comprometimento da Receita Corrente Líquida 
Legislativo e Executivo 

Média mensal dos gastos com pessoal em 2005 119.900,79 
Total gasto com pessoal até 30/04/2005 479.603,16 
Reajuste de 7,6% (média mensal) IPCAIIBGE 2004 9.112,46 
Média dos gastos com pessoal a partir de maio de 2005 129.013,25 
Total dos gastos com a folha maio a dezembro e 13o Salário 1.161.119,25 
Provisão para 1/3 de férias anual 43.004,42 
TOTAL DA PROVISÃO DE GASTOS COM PESSOAL EM 
2005 

1.692.839,29 

Receita Corrente Líquida em média mensal janeiro/abril 293.517,71 
Receita Corrente Líquida Estimada para 2005 3.522.212,52 
Limite Prudencial para Gastos com Pessoal em 2005 2.007.661,14 
Gastos com pessoal estimado para 2005 em percentual 48,06% 
Gasto com pessoal em relação a receita corrente líquida de 
2001 

37,73% 

Gasto com pessoal em relação a receita corrente líquida de 
2002 

37,90% 

Gasto com pessoal em relação a receita corrente líquida de 
2003 

41,55% 

Gasto com pessoal em relação a receita corrente líquida de 
2004 

33,27% 

O comprometimento da Receita Corrente Líquida no exercício de 2005 pode 
chegar a 48,06% (quarenta e oito inteiros e seis décimos por cento) da Receita 
Corrente Liquida, de acordo com os cálculos, considerando o a revisão geral de 7,6% 
(sete inteiros e seis décimos por cento) este percentual poderá sofrer alterações, tendo 
em vista que estamos realizando os cálculos em relação a Receita Corrente Liquida 
que poderá diminuir em 2005. 

Diante das conseqüências e penalidades que poderão ser aplicadas aos 
administradores, somos pela cautela de manter as despesas com pessoal dentro dos 
limites previsíveis, qualquer outra posição a ser tomada pelo Executivo ou Legislativo, 
será de sua inteira responsabilidade. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ O FEL IX DE MINAS 

ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO 
(nos termos do Art.16, da Lei Complementar n°. 101/2000.) 

OBJETO DA DESPESA: REVISÃO GERAL ANUAL 
VIGÊNCIA 

INÍCIO TÉRMINO 
Maio de 2005 Indeterminado 

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2005 
VALOR ESTIMADO 

(A) 
SALDO DAS 

DOTAÇÕES (B) 
% 

(AIB) 	 
SALDO RESTANTE 

(B-A) 
1.204.123,67 1.215.896,84 99,03 	 11.773,17 

CLASSIFICA ÃO OR AMENTÁRIA 
EXERCICIO CODIGO DA DOTAÇÃO NOMENCLATURA 

2005 31.90.01.01-00 
31.90.04.00-00 
31.90.04.01-00 
31.90.11.02-00 
31.90.11.03-00 
31.90.11.04-00 
31.90.11.05-00 
31.90.11.06-00 
31.90.11.07-00 
31.90.13.00-00 
31.90.13.01-00 

Pessoal Inativo 
Pessoal Contratado - Legislativo 
Pessoal Contratado - Executivo 
Subsidio do Prefeito Municipal 
Subsidio do Vice-Prefeito 
Subsidio dos Vereadores 
Subsidio dos Secretariados 
Pessoal Efetivo - Executivo 
Pessoal Efetivo - Legislativo 
Obrigações Patronais - Executivo 
Obrigações Patronais - Legislativo 

ESTIMATIVA DA DESPESA 
EXERCÍCIO VALOR R$: PERI000 

2005 1.204.123,67 maio a dezembro + 130. 

2006 1.692.839,29 janeiro a dezembro + 130. 

2007 1.692.839,29 janeiro a dezembro + 13°. 

A referida despesa enquadra-se na previsão orçamentária do exercício 
financeiro de 2005, assim como esta compatível com o Plano Plurianual e a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e encontra-se adequada aos parâmetros financeiros da 
administração, tendo como fonte de recursos à receita tributária, receitas do FUNDEF e 
as transferências previstas nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, não 
infringindo portanto, quaisquer disposições da legislação, especificamente o Art. 16 e 17 
da Lei Complementar n°. 101/2000. 

Prefeitura Municipal de São Félix d 	na , 06 de )dnho de 2005 

MILTON 
Assessor C. tábil 
CRCM 47198 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS 

DECLARAÇÃO FORMAL DO ORDENADOR DA DESPESA 

Pelo presente instrumento, o Prefeito de São Félix de Minas Sr. WANDERLEI VIEIRA 

DE SOUZA, no pleno uso de suas atribuições, e considerando as disposições da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, notadamente no inciso II, do Art. 16, DECLARA, sob as penas 

da Lei, que a despesa de reajuste salarial está compatibilizada às três instâncias 

básicas do processo orçamentário: a Lei orçamentária, a Lei de Diretrizes e a Lei do 

Plano Plurianual. 

São Félix de Minas, 06 de junho de 2005. 

WAN' 	 A  
Prefeito 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS 

CERTIDÃO 

CERTIFICA EXISTÊNCIA DE 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Eu, MILTON MENDES BOTELHO, Contador Geral do Município de São Félix de 
Minas CRC-MG 47198. 	Consoante despacho recebido e disposições legais, 
especialmente do Art. 60 da Lei 4.320/64, CERTIFICO para os devidos fins de provas 
que a revisão geral dos vencimentos dos servidores municipais, no valor estimado de 
maio a dezembro em R$ 1.204.123,67 (um milhão duzentos e quatro mil cento vinte e 
três reais sessenta e sete centavos) encontra-se devidamente autorizada na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e conseqüentemente incluso no orçamento municipal do 
exercício de 2005, abaixo especificado: 

DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

VALOR 
ORÇADO 

CRÉDITO 
SUPL. 

VALOR 
UTILIZADO 

SALDO 
ORÇAMENTÁ 

RIO 
Diversas 1.295.500,00 400.000,00 479.603,16 1.215.896,84 

A presente certidão certifica a existência de dotação orçamentária e a reserva de 
valores orçamentário a emissão do Decreto de Suplementação só ocorrerá quanto 
emitido o documento de empenho. Por ser verdade firmo a presente em duas vias de 
igual teor e forma para um só efeito. 

São Félix de Minas, 06 de junho de 

MILTON M 
Co r • or Geral d' UniCípiø 

CRC/M .47198 
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