
  ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO Nº 01/2019 

 

 Em atenção ao disposto no inciso II, do artigo 16, da Lei 101/00 – 

LRF, declaramos que as despesas decorrentes da criação do cargo de Assistente de 

Contadoria, padrão C-02 , da Câmara de Vereadores de Estrela, conforme Projeto de Lei 

002/2019, será suportado por dotação orçamentária já prevista na Lei Orçamentária para 

o Exercício de 2019 – Lei nº de 7.130, de 04/12/2018, na Atividade 2002 – 

Administração RH / Criação de Cargos e a mesma está compatível com o Plano 

Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 

            

Descrição Orçamento 

2019  

Orçamento          

Total 2019 

Estimativa   

2020 

Estimativa 

2021 

Pessoal e 

Encargos Sociais 

2.229.000,00 2.900.000,00 2.450.000,00 2.610.000,00 

 

                                                      Conclusões: 

 

 1. Com os dados acima mencionados e comparando-os com os informados na LOA e 

no PPA, verifica-se que a Câmara de Vereadores de Estrela possui recursos 

orçamentários e financeiros para a criação do cargo no Poder Legislativo, constante na 

Atividade 2002 – Administração RH / Criação de cargos, bem como a manutenção 

deste benefício nos exercícios subseqüentes; 

 

2. Com a criação do cargo de Assistente de Contadoria, padrão salarial C-02, que 

atualmente tem o valor de R$ 2.351,35, a Câmara de Vereadores de Estrela, não irá 

ultrapassar o limite de 70% dos gastos com Folha de Pagamento, previsto no artigo 29-

A da Constituição Federal e nem o limite de 6% da RCL com Despesas de Pessoal, 

previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal; 

 

3. O crescimento vegetativo da Folha de Pagamento, bem como o 13º. salário e férias e 

o benefício do Vale-alimentação , foram considerados nos cálculos das projeções.  

 

4. Sugere-se que o Controle Interno faça acompanhamento das despesas com pessoal e 

gastos com folha de pagamento e, no caso de aumento dos índices, manifeste-se ao 

Presidente da Casa. 

 

 

   Recursos Financeiros:  

 

As despesas correrão por conta de recursos do Tesouro do Município – repasses 

financeiros da Câmara, conforme previsão no Cronograma de Desembolso desta Casa 

Legislativa. 

 

 

                    Estrela,  4 de Abril de 2019. 

 

 

           Cristine Arenhart Fell Chemin                                 Elio Jair Kunzler 

             Contador – CRC/RS 63.598                              Presidente 



 


