
Impacto nº:

R$ 119.750,00

Exercício atual 1º Subsequente 2º subsequente

35.136,18               39.229,26        38.445,88           

Exercício atual 1º Subsequente 2º subsequente

Exercício atual 1º Subsequente 2º subsequente

7.910.500,00

Exercício atual 1º Subsequente 2º subsequente

26% 15% 15%

Exercício atual 1º Subsequente 2º subsequente

Exercício atual 1º Subsequente 2º subsequente

Margareth de Fátima Vaz Pereira

Contadora

7.4.1 - Percentual da despesa com folha de pagamento antes do aumento ............................

7.4.2 - Percentuais com a projeção do aumento

Gramado, 17 de março de 2023

Logo da Câmara

7.1.2 Percentuais com a projeção do aumento

7.3.1 Percentual da despesa total antes do aumento .........

7.3-Despesa total do Legislativo (CF, art. 29-A)

(     ) Se Aplica  ( x  ) Não se aplica7.4 - Despesa com folha de pagamento do Legislativo - 70% (CF, art. 29-A, § 1º )

4.1 - Classificação estrutura programática da(s) despesa(s):

4.2 - Dotação disponível no crédito orçamentário na data da realização do impacto:

5.6- O aumento da despesa não prevê parcelas adicionais a serem implementadas apenas em períodos posteriores 

ao final do mandato do titular do Poder, nos termos da LC nº 101, art. 21, III.

Percentuais com a projeção do aumento

7.2.1 Percentual do subsídio dos Vereadores em releção à receita antes do aumento .........

Percentuais com a projeção do aumento

5.2- O aumento da despesa não afetará as metas fiscais de resultado primário e nominal, pois já foram previstas no 

orçamento para o exercício, nos termos da LC nº 101, art. 17, § 2º.

5.3-O aumento de despesa não representa vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o 

efeito de remuneração de pessoal do serviço público, nos termos da LC nº 101, art. 21, I, "a" e CF, art. 37, XIII.

5.4-O aumento de despesa não compromete o limite aplicado às despesas com pessoal inativo, nos termos da LC nº 

101, art. 21, Inciso I, "b".

7.1.1 Percentual do subsídio dos Vereadores em relação aos deputados antes do aumento:

7.1- Limite do subsídio dos Vereadores em relação ao Deputado estadual (CF. art. 

29, VI) (     ) Se Aplica  ( x  ) Não se aplica

5-DECLARAÇÕES:

5.1-O aumento de despesa consta do planejamento da LDO de forma específica , nos termos da CF, art. 169, § 1º da 

CF (colocar o dispositivo correspondente na Lei Orgânica) , nos termos da LC nº 101, art. 21, I, "a"

5.5- A despesa não representa aumento vedado nos últimos 180 dias do mandato do Chefe do Poder, nos termos da 

LC nº 101, art. 21, II.

7-REPESCUSSÃO DO IMPACTO NOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

7.2- Remuneração dos Vereadores em relação % da receita do Município (CF, art. 

29, VII) (     ) Se Aplica  ( x ) Não se aplica

7.5 - Despesa com pessoal para a LC nº 101, art. 20, III, "a" e § único do art. 22. (     ) Se Aplica  ( x  ) Não se aplica

ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO PARA DESPESAS 

OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO - Poder Legislativo

1-Fundamentação Legal: Lei Complementar nº 101, art. 17 e 21, I, "a"

2-Descrição detalhada do aumento de despesa:

Reajuste de 25,70% do Auxílio Alimentação dos Servidores da Câmara Vereadores de Gramado/RS

6-PROJEÇÃO DE IMPACTO DE AUMENTO DE DESPESA EM REAIS

Aumento da despesa em Reais

3-FONTE DE RECURSOS: Margerm de expansão das DOCC no orçamento da Câmara Municipal (LC 101, art. 17, § 2º)

7.4.1 Percentual da despesa com pessoal para efeitos da LC nº 101.....................................

Percentuais com a projeção do aumento

(      ) O impacto NÃO demonstra capacidade de aumento da despesa

Observações:

8- Conclusões: 

(   x  ) O impacto demonstra capacidade de aumento da despesa

3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio alimentação

4-CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Orçamento 2023
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