MUNICIPIO DE ESPERANÇA DO SUL
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo de Metas Fiscais
Estimativa e Compensação de Renúncia de Receita
LDO 2017

AMF - Demonstrativo VIII (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)

Código

RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA

SETORES/PROGRAMAS/
BENEFICIÁRIO

R$ 1,00

Modalidade

Tributos/Contribuição

1

CONTRIBUINTES DO IPTU

Desconto

IPTU- Imposto Predial e
Territorialbano Ur

2

SUINOCULTORES

SUBSIDIO

3

AGRICULTORES

4

2017

2018

2019

COMPENSAÇÃO

2.400,00

2.520,00

2.650,00

HORAS MAQUINAS
CONFORME LEI Nº 75209

21.000,00

22.033,00

23.210,00

PREVISAO A MENOR DA RECEITA

SUBSIDIO

MUDAS NATIVAS E
EXOTICAS LEI Nº 796/10

7.350,00

7.700,00

8.100,00

PREVISAO A MENOR DA RECEITA

AGRICULTORES

SUBSIDIO

DISTRIBUIÇÃO DE
ESTORCO LÍQUIDO NAS
PROPRIEDADES LEI Nº
92511

21.000,00

22.000,00

23.000,00

PREVISÃO A MENOR DA RECEITA

5

PRODUTORES DE LEITE E
BOVINOCULTORES

SUBSIDIO

SEMEN BOVINO
CONFORME LEI Nº 92611

57.400,00

60.000,00

65.000,00

PREVISÃO A MENOR DA RECEITA

6

TODOS OS MUNICIPES

SUBSIDIO

CONCESSÃO DE HORAS
MÁQUINAS LEI Nº 107913

18.900,00

21.000,00

23.000,00

PREVISÃO A MENOR DA RECEITA

7

TODOS OS MUNICIPES

SUBSIDIO

50% DE SUBSIDIO DE
SERVIÇOS DE
CAMINHÃO LEI Nº 73709

5.250,00

5.500,00

6.000,00

PREVISÃO A MENOR DA RECEITA

8

MUTUARIOS DE PROGRAMAS
HABITACIONAIS

SUBSIDIO

SERVIÇOS DE MAQUINA
LEI Nº 74009

20.900,00

22.000,00

23.000,00

PREVISÃO A MENOR DA RECEITA

154.200,00

162.753,00

173.960,00

TOTAL

REAVALIAÇÃO DO CADASTRO
IMOBILIARIO E INCENTIVO A
ARRECADAÇÃO DO TRIBUTO
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Obs: 1 - Os valores da renúncia para 2017 foram previstos de acordo com informações do setor tributário da Prefeitura Municipal.
2 - Os valores da renúncia projetados para 2018 e 2019, foram claculados a partir dos valores de 2016, aplicando -se, sobre eles, as projeções de inflação para os referidos exercícios a saber:
Inflação para 2018: 4.93%
Inflação para 2019: 4.75%
Esse demonstrativo tem por objetivo mensurar os tributos que serão objeto de renúncia fiscal de receita, identificando seus valores nos exercícios que compreenderão o triênio a partir da vigência da LDO e
estabelecendo ainda as medidas de compensação que serão adotadas, visando a dar cumprimento ao disposto no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.
Conforme os arts. 13 e 49 do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2017, a estimativa de renúncia de receita está inserida na metodologia de cálculo da projeção da arrecadação efetiva dos tributos
municipais. Dessa forma, fica observado o atendimento do disposto no art. 14, I, da LRF, o qual determina que a renúncia deve ser considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as
metas de resultados fiscais.
Assim, não se faz necessária a demonstração de outras medidas de compensação.
Obs: 1 - Os valores da renúncia para 2017 foram previstos de acordo com informações do setor tributário da Prefeitura Municipal.
2 - Os valores da renúncia projetados para 2018 e 2019, foram claculados a partir dos valores de 2016, aplicando -se, sobre eles, as projeções de inflação para os referidos exercícios a saber:
Inflação para 2018: 4.93%
Inflação para 2019: 4.75%
Esse demonstrativo tem por objetivo mensurar os tributos que serão objeto de renúncia fiscal de receita, identificando seus valores nos exercícios que compreenderão o triênio a partir da vigência da LDO e
estabelecendo ainda as medidas de compensação que serão adotadas, visando a dar cumprimento ao disposto no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.
Conforme os arts. 13 e 49 do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2017, a estimativa de renúncia de receita está inserida na metodologia de cálculo da projeção da arrecadação efetiva dos tributos
municipais. Dessa forma, fica observado o atendimento do disposto no art. 14, I, da LRF, o qual determina que a renúncia deve ser considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as
metas de resultados fiscais.
Assim, não se faz necessária a demonstração de outras medidas de compensação.
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metas de resultados fiscais.
Assim, não se faz necessária a demonstração de outras medidas de compensação.
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