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Declaração do Ordenador de Despesas 

Atendendo ao disposto no inciso II, do artigo 16, da Lei Complementar 

Federal n.° 101, de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), declaramos 

que os gastos propostos na Minuta do Projeto de Lei, referente á Mensagem n.° 87/2018 

que objetiva extinguir cargo de provimento efetivo e cargo de provimento em comissão, e 

ainda, criar cargo de provimento efetivo e cargo de provimento em comissão, tem 

adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o 

plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentária. 

Unai — Minas Gerais, 2 de fevereiro de 2018. 

Márcia te" Ó1iveri=ahMatos Lira 	 Edso da i 
Diretoraries(dente 	 Presidente do C 
Corecon MG 8095 

e Administração 
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(RELATÓRIO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 

(arts. 16 e 17 da LC n° 101/2000) 

1) Introdução 

Referente. Mensagem n.° 87/2018 — Minuta do Projeto de Lei que dispõe 
sobre "altera dispositivos na Lei n.° 2.198, de 03 de maio de 2004 da Organização 
Administrativa do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de 
Unai - Unaprev, e Lei n.° 2.199, de 03 de maio de 2004 que dispõem sobre a Estrutura 
do Plano de Cargos e Carreiras do Unaprev, institui novas tabelas de vencimentos, e 
dá outras providências." 

O presente relatório de impacto orçamentário e financeiro, elaborado pela 

Diretoria- Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Unai 

(Unaprev), visa atender ao disposto no artigo 169, da Constituição Federal de 1988, e 

artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar Federal n.° 101, de 4 de maio de 2000, Lei de 

responsabilidade Fiscal (LRF), e artigos 25 e 42 da Lei Municipal n.. 3.095, de 28 de junho 

de 2017 — Lei de Diretrizes Orçamentarias de 2018 (LDO), no que se refere a expansão ou 

redução de despesa pública, despesa de caráter continuado, e ainda despesas 

consideradas irrelevantes. Analisar as alterações propostas com a reestruturação 

organizacional aliada à estruturação de cargos e carreira. 

2) Reestruturação Organizacional do Unaprev 

A estrutura organizacional do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais de Unai (Unaprev) prevê a criação da unidade l - Assessoria Administrativa, 
Jurídica e Legislativa, composta pelos cargos: 
a) Assessor Administrativo, Jurídico e legislativo, e 
b) Procurador. 

e UNAPREV. Lei n 2,198, de 3 de maio de 2004. Dispõe sobre a organização administrativa do UNAPREV e dá outras providencias. 
Lei n. 2,199, de 3 de maio de 2004. Dispõe sobre a estruturação do plano de cargos e carreiras do Unaprev, estabelece normas gerais 	"\ 
de enquadramento, institui nova tabela de vencimentos e dá outras providências. http://www.unaprev  mg.gov.brinevoilegislacao.html. 
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3) Reestruturação do Plano de Cargos e Carreira do Unaprev 	 o  

A reestruturação do Plano prevê a extinção do cargo de Administrador, do 
grupo ocupacional de Nível Superior, e do cargo em comissão de Assessor Jurídico. Ainda, 
prever a criação do cargo de Procurador, do grupo ocupacional de Nivel Superior 
Intermediário, e do cargo em comissão de Assessor Administrativo, Jurídico e legislativo. 

4) Fundamentação 

A Lei Complementar Federal ri.. 101, de 4 de maio de 2000, Lei de 
responsabilidade Fiscal (LRF), demonstra, quanto a criação de despesas pública e também 
as despesas obrigatórias de caráter continuado, e estipulam as condições a serem 
observadas em seus artigos 15, 16 e 17: 

Ai 15 Serão consideradas não aulorizadas, irregulares e lesivas ao património público a geração de 
despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos arts 16 e 17 

Ad. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento 
da despesa será acompanhado de: 

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercicio em que deva entrar em vigor e nos 
dois subsequentes, 

II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e 
financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com a plano plurianual e com a lei de 
diretrizes orçamentárias.  

§ 12 Para os fins desta Lei Complementar, considera-se: 

I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação especifica e suficiente. 
ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma 
espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites 
estabelecidos para o exercido; 

II - comparivel com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que se 
conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja 
qualquer de suas disposições. 

§ 2qA estimativa de que trata o inciso Ido caput será acompanhada das premissas e metodologia 
de cálculo utilizadas 2  

§ 	Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante. nos termos em que 
dispuser a lei de diretrizes orçamentárias. 

2  BRASIL. A Lei Complementar Federal n, 101, de 4 de maio de 200D. Lei de responsabilidade Fiscal (LRF), Estabelece normas de 
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. hilp.//www.planallagovtr. 

N 
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§ 40  As normas do caput constituem condição prévia para: 

I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras; 

II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 30 do art. 182 da Constituição. 

Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida 
provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por 
um penado superior a dois exercícios.  

§ 12 0s atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruidos 
com a estimativa prevista no inciso Ido art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. 

§ 22 Para efeito do atendimento do § 1r. o ato será acompanhado de comprovação de que a 
despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido 
no § IQ do ad. 44, devendo seus efeitos financeiros, nos periodos seguintes, ser compensados pelo 
aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. 

§ 3Q Para efeito do § 	considera-se aumento permanente de receita o proveniente da elevação 
de aliquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 

§ 42 A comprovação referida no § 22, apresentada pelo proponente, conterá as premissas e 
metodologia de cálculo utilizadas. sem prejuizo do exame de compatibilidade da despesa com as 
demais normas do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentarias. 

§ 54  A despesa de que trata este artigo não será executada antes da implementação das medidas 
referidas no § 22, as quais integrarão o instrumento que a criar ou aumentar 

§ 620 disposto no § 12 não se aplica às despesas destinadas ao serviço da divida nem ao 
reajustamento de remuneração de pessoal de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição. 

§ 72 Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado. 

Nesse sentido, a fim de atender a tal disposição, a Lei Municipal n.° 3.095, de 
28 de junho de 2017 — lei de diretrizes Orçamentarias de 2018 (LDO), definiu em seus 
artigos 25 e 42, o que seguem: 

Art. 25. Os projetos de lei que impliquem em diminuição de receita ou aumento de despesa do 
Município no exercício 2018 deverão estar acompanhados dos documentos previstos nos 
artigos 14 e 16 da Lei Complementar Federal n.° 101, de 2000. 

Art. 42 Para os fins do disposto no parágrafo 3° do artigo 16 da Lei Complementar Federal n.° 
101, de 2000, são consideradas despesas irrelevantes aquelas cujo valor anual não ultrapasse 
os limites previstos nos incisos I e II do artigo 24 da Lei Federal n.° 8.666, de 1993, nos casos 
de obras e serviços de engenharia e de outros serviços e compras. respectivamente. § 1° Os 
valores correspondentes aos limites previstos nos incisos I e II do artigo 24 da Lei Federal n.° 
8.666, de 21 de junho de 1993, deverão ser atualizados com base no indice oficial adotado 
pelo Município para os efeitos da definição de despesa irrelevante prevista no caput deste 
artigo. § 2° Não se aplicam aos atos, incluidos os projetos de lei, cujas despesas sejam 
consideradas irrelevantes, nos termos do disposto no caput deste artigo, as exigências 
contidas nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar Federal n.° 101, de 2000.' 

r(‘
ArS  

3  UNAI Lei N.° 3.095, de 28 de junho de 2017, Estabelece as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentada Anual do exercício de••  • 
2018 e dá outras providências, www. prefeituraunai. mg.gov.br/ pmándex.php/2013-02.../orcamento-2018.html. 

'•••••3H-• 
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Procurador AI Efetivo R$ 3 345,87 01 	 43 835,14 	52.893,82 	56.319,04 

Assessor 
Administrativo, 
Juridico e Legislativo 

01 	R$ 5.306,63 

Totais R$ 

74 896.31 	92.082,47 

118.73145 145.976,29 

Comissionado 96 226j 8 

152.545,22 

5) Demonstrativo das tabelas do Impacto Orçamentário e Financeiro 

A tabela 1 demonstra os valores dos Cargos que serão extintos, de 

Provimento efetivo e Provimento em Comissão do Unaprev, já a tabela 2 demonstra os 

valores dos cargos que serão criados, tanto em provimento efetivo, quanto em provimento 

em comissão. Logo, a tabela 3 demonstra a estimativa de impacto orçamentária-

financeiro negativo para o período de 2018-2020. 

Tabela 1 — Cargos extintos de Provimento Efetivo e Provimento em Comissão (redução de despesa) 

Denominação 
Do Cargo 

Tipo de 	Quantidade de 
Provimento 	vagas 

Remuneração 
do Cargo 
mensal 

2018 	2019 	2020 

Administrador NS 	Efetivo 01 	
RS 5.308.75 	

-69.551.36 -85.511.03 	-89.359.03 

Assessor Juridico 	Comissionado 01 	RS 5.306,63 	- 74.896.31 	-92.082,47 	- 96.226,18 

Totais R$ -144.447,67 -177.593,50 -185.585,21 

 

Fonte: Diretoria do Serviço de Pessoal e Beneficias, da Folha de pagamento do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais de Unai (Unaprev) - referente: Jan/2018. Notas: na projeção anual utilizou-se o fator de cálculo para as despesas de 11,33 
para 2018 (março a dezembro) e de 13,33 para os anos subsequentes. Os indices de inflação utilizados para cálculo da reposição salarial 
foram de 2.95%, 4,5% e 4,5% para os exercícios respectivos 2018,2019 e 2020. Sendo a inflação considerada para a recomposição de 
2018 e os demais, próximo as projeções de 2018 e 2019 definidas pelo (Copam) e estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional 
(CMN). A aliquota utilizada da Contribuição Patronal foi de 12,32% para servidores efetivos e 21% para comissionados. 

Tabela 2 — Cargos Criados de Provimento Efetivo e Provimento em Comissão (aumento de despesa) 

Denominação 
Do Cargo 

Tipo de 	Quantidade de 
Provimento 	vagas 

Remuneração 
do Cargo 
mensal 

2018 	2019 	2020 

Fonte: Diretoria do Serviço de Pessoal e Benef imos, da Folha de pagamento do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais de Unai (Unaprev) - referente: Jan12018. Notas: na projeção anual utilizou-se o fator de cálculo para as despesas de 11,33 
para 2018 (março a dezembro) e de 13.33 para os anos subsequentes. Os índices de inflação utilizados para cálculo da reposição salarial 
foram de 2,95%, 4,5% e 4,5% para os exercicios respectivos 2018.2019 e 2020 Sendo a inflação considerada para a recomposição de 
2018 e os demais. próximo as projeções de 2018 e 2019 definidas pelo (Calos" e estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional 
(CMN). A aliquola utilizada da Contribuição Patronal for de 12. 32% para servidores efetivos e 21% para comissionados 4  

  

4  BRASIL. Banco Central do Brasil, resolução n° 4.582, de 29 de junho de 2017. Fixa a meta para a inflação e seu intervalo de tolerância 
para os anos de 2019 e 2020 httrmówww bcbumv.bgpre/normativos(buscaidownloadNormative aspnarquivo=iists(Normativos( 
Allachments(50402(Res_4582_v1_0.pdf. 
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n  
Márcia de Olivéfra 

Diretora- 
Corecon MG 8095 

s Lira 

Tabela 3 — Estimativa de Impacto Orçamentado-Financeiro Negativo - Unaprev 	14  

Tipo de 	Quantidade de Remuneração Descrição 	 dos Cargos 	2018 	2019 	2020 provimento 	vagas mensal  
Cargos Extintos 	EfetivoiComissionado 	02 	

R$ 10 615,05-144,447 67 -177593,50 	- 185.585.21 

Cargos Criados 	Eletivo/Comissionado 	02 	R$ 8.65250 	118 731,45 	145.976.29 	152.54522 

3.Neasi.±  

 

  

  

Diferença 
Absoluta R$ 

.25.716,22 	.31.617,21 	.33.039,99 

 

Fonte: Diretoria do Serviço de Pessoal e Beneficias, da Folha de pagamento do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais de Unai (Unaprev) - referente' Janr2D18. Notas: na projeção anual utilizou-se o fator de cálculo para as despesas de 1133 
para 2018 (março a dezembro) e de 13,33 para os anos subsequentes. Os indices de inflação utilizados para cálculo da reposição salarial 
foram de 2,95%, 4,5% e 4,5% para os exercícios respectivos 2018,2019 e 2020. Sendo a inflação considerada para a recomposição de 
2018 e os demais, próximo as projeções de 2018 e 2019 definidas pelo (Copam) e estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional 
(CMN). A aliquota utilizada da Contribuição Patronal foi de 1232% para servidores efetivos e 21% para comissionados.5  

Os cálculos envolveram o levantamento dos custos da criação e extinção dos 

cargos e seus respectivos quantitativos, com revisão geral e anual das remunerações dos 

cargos em 2018, 2019 e 2020, em conformidade com as projeções estimadas e incluindo os 

encargos patronais. Visto que, os cargos comissionados são contribuintes obrigatórios do 

Regime Geral de Previdência Social, com custo patronal estimado em 21%, já os servidores 

efetivos são contribuintes obrigatórios do Regime Próprio de Previdência Social com custo 

patronal estimado em 12,32%. 

Assim sendo, conclui-se que o Projeto de Lei que propõe a alteração da Lei n° 

2.198, de 3 de maio de 2004, e Lei n° 2.199, de 3 de maio de 2004, embora o objetivo 

principal seja atender a necessidade do Instituto de Previdência, causa uma repercussão 

positiva para os cofres públicos, representando uma economia de despesa conforme 

apresentado na tabela 3 acima, sendo R$ 25.716,22 em 2018, R$ 31.617,21 em 2019, e 

R$ 33.039,99 em 2020. Portanto, considerando esta economia de despesa prevista na 

Minuta do Projeto de Lei, o impacto orçamentário-financeiro para o período de 2018, 2019 e 

2020 é negativo. 

'BRASIL. Banco Central do Brasil, resolução n°4.582, de 29 de junho de 2017 Fixa a meta para a inflação e seu intervalo de toleráncia 
para os anos de 2019 e 2020. Mtpliwww.bcb.gov.bdprernormativosibuscardownloadNormativo.asp?arquivo-/Lists/Normativos/ Attachme 
nts/50402/Res_45823v1_0.pdf. 
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