Município de : Esperança do Sul
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
EXERCÍCIO DE 2019

R$ 1,00

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)
TRIBUTO

MODALIDA
DE

SETORES/ PROGRAMAS/
BENEFICIÁRIO

desconto

RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA
COMPENSAÇÃO

2019

2020

2021

contribuintes urbanos

3.412,87

3.550,07

3.689,94

reavaliação do cadastro imobiliário e
incentivo a arrecadação do tributo

subsídio

suinocultores e avicultores

5.000,00

5.201,00

5.405,92

previsão a menor na receita

subsídio

suinocultores e avicultores

25.000,00

26.005,00

27.029,60

pagamento de despesa

4 - mudas nativas e exóticas
conforme lei nº 796/10

subsídio

agricultores

5.000,00

5.201,00

5.405,92

pagamento de despesa

5 - serviços para distribuição de
chorume líquido conf lei nº 925/11

subsídio

agricultores

27.500,00

28.605,50

29.732,56

previsão a menor na receita

subsídio

produtores de leite e
bovinocultores

66.600,00

69.277,32

72.006,85

pagamento de despesa

subsídio

munícipes

12.000,00

12.482,40

12.974,21

previsão a menor na receita

subsídio

4.000,00

4.160,80

4.324,74

previsão a menor na receita

subsídio

munícipes
mutuários progr habitacional junto
ao sindicato rural

2.000,00

2.080,40

2.162,37

previsão a menor na receita

subsídio

munícipes

16.400,00

17.059,28
-

17.731,42
-

previsão a menor na receita

166.912,87

173.622,77

180.463,50

1 - IPTU - Imposto Predial e
Territorial Urbano
2 - serviços de horas máquina conf
lei nº 752/09
3 - terceirização de horas máquina
conf lei nº 752/09

6 - sêmen bovino conforme lei nº
926/11
7 - serviços de horas máquina conf
lei nº 1079/13
8 - serviços de caminhão conforme
lei nº 737/09
9 - serviços de horas máquina
conforme lei nº 740/09
10 - serviços de horas máquina
conforme lei nº 1386/17
TOTAL

Fonte: Secretaria de Fazenda e Finanças - setor de contabilidade
Obs: 1 - Os valores da renúncia para 2019 foram previstos de acordo com informações do setor tributário e secretaria da agricultura e Meio Ambiente

-

2 - Os valores da renúncia projetados para 2020 e 2021, foram claculados a partir dos valores de 2019, aplicando-se, sobre eles, as projeções de
inflação para os referidos exercícios a saber:
Inflação para 2020:
4,02%
Inflação para 2021:
3,94%

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, 54 e 55 do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias, a estimativa de renúncia de receita deverá estar
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.
Consequentemente, as renúncias contempladas nesse demonstrativo não precisarão ser compensadas, pojs a compensação já
estará ocorrendo no âmbito do processo orçamentário de estimativa das respectivas receitas e despesas do município.

