MUNICÍPIO DE PRIMAVERA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMIAL

LDO

2021

2021

2022

2023

52.227.310

55.883.222

59.795.047

8.256.302

8.834.243

9.452.640

Rec.de Contribuições

247.298

264.609

283.131

Rec. Patrimonial

300.136

321.146

343.626

Rec.de Serviços

845.228

904.394

967.702

Transf.Correntes

37.165.131

39.766.690

42.550.358

127.902

136.855

146.435

ANEXO DE METAS FISCAIS - ANEXO I A
EPECIFICAÇÃO
I - Receitas Fiscais
I.1 - Receitas Correntes e de Capital
Rec. Tributária

Outras Rec.Correntes
(-) Dedução P/FUNDEB

-

Transf.de Capital

2.978.325

-

8.263.638

3.186.808 -

3.409.884

8.842.093

9.461.039

I.2 - Deduções (Receitas Financeiras)

-

93.000

-

99.510 -

106.476

Aplicações Financeiras

-

93.000

-

99.510 -

106.476

Operações de Crédito

-

-

-

Alienação de Bens

-

-

-

Amortizações

-

-

-

52.134.310

55.783.712

59.688.572

II.1 - Despesas Correntes e de Capital

52.227.310

55.883.222

59.795.047

Pessoal e Encargos Sociais

26.378.203

28.224.677

30.200.405

Outras Despesas Correntes

15.402.546

16.480.724

17.634.375

9.678.179

10.355.652

11.080.547

Inversões Financeiras

100.000

107.000

114.490

II.2 - Deduções (Despesas Financeiras)

330.282

353.402

378.140

30.026

32.128

34.377

300.256

321.274

343.763

Concessão de Emprestimos

-

-

Aquis.de Títulos de Capital já Integralizado

-

-

338.100

361.767

387.091

52.197.284

55.851.094

59.760.670

Total da Receitas Fiscais (I.1 - I.2) (A)
II - Despesas Fiscais

Investimentos

Juros e Encargos da Dívida
Amortização da Dívida

RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total das Despesas Fiscais (II.1-II.2) (B)
III - Resultado Primário (A-B)

-

IV - Resultado Nominal
V - Dívida Pública Consolidada
VI - Dívida Consolidada Líquida

62.974

-

338.100
1.974.773
-

1.474.773

-

67.382 -

72.099

361.767

387.091

1.674.517

1.353.243

1.174.517 -

853.243

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior - 2019

LDO

2021

ANEXO - II
EPECIFICAÇÃO

SITUAÇÃO

META

RECEITAS TOTAIS

48.871.463,00

PREVISÃO

OCORRIDO
31.945.864,65

16.925.598,35

deficit

não alcançado

DESPESAS TOTAIS

48.871.463,00

37.616.182,85

11.255.280,15

economia orçamentaria

alcançado

5.671.000,00

deficit

não alcançado

RECEITAS X DESPESAS

31.945.864,65
-

REC.CORRENTE LIQUIDA

VARIAÇÕES

37.616.864,65 -

42.410.756,00

30.324.984,78

12.085.771,22

deficit

não alcançado

PESSOAL x RCL (EXE.)

19.769.615,00

18.318.394,00

1.451.221,00

economia orç

não alcançado

PESSOAL x RCL (LEG.)

1.067.510,00

806.266,85

261.243,15

economia orç

alcançado

(EXEC.60,40% - LEG.2,64%)

Exe.não alcançado

DESP.PESSOAL X RCL

% EM RELAÇÃO RCL

Leg. Alcançada
INVESTIMENTOS

9.574.310,00

3.842.958,88

5.731.351,12

economia orç

não alcançado

APLIC.EDUCAÇÃO

25%

29,89%

5.425.566,21

alcançado

alcançado

APLIC. SAÚDE

15%

21,08%

3.657.880,00

alcançado

alcançado

RESULT. PRIMÁRIO

268.061,00

2.405.407,67 -

2.137.346,67

alcançado

alcançado

RESULT. NOMINAL

321.999,00

2.594.293,65 -

2.272.294,65

alcançado

alcançado

Obs: os deficits ocorridos, foram em função da queda da arrecadação dos repasses federais não esperada para o exercício, bem como,
a não efetivação de recursos de convênios previstos para o exercício, o que também gerou o excesso na despesa com pessoal

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

LDO

2021

ANEXO - III
EVOLUÇÃO DAS RECEITAS
ARRECADADAS
TÍTULOS

2017

PREVISTA

PROJETADAS
2022

2023

2.328.607,97

3.059.091,64

7.725.631,00

8.256.302

8.834.243

9.452.640

Rec.de Contribuições

83.527,06

140.524,44

186.000,00

247.298

264.609

283.131

Rec. Patrimonial

99.539,56

188.885,98

172.500,00

300.136

321.146

343.626

86.000,00

-

-

Rec. Tributária

Rec. Industrial

2019

2020

-

-

2021

Rec.de Serviços

395.724,36

310.934,76

812.633,00

845.228

904.394

967.702

Transf.Correntes

24.691.792,82

29.638.647,88

36.316.740,00

37.165.131

39.766.690

42.550.358

Outras Rec.Correntes
(-) Dedução P/FUNDEB
Transf.de Capital

-

4.158,46

2.373.948,06 -

3.017.258,38 -

2.888.748,00 -

127.902

136.855

2.978.325 -

3.186.808 -

146.435
3.409.884

2.244.185,45

1.620.879,87

6.460.707,00

8.263.638

8.842.093

9.461.039

Totais

27.469.429,16

31.945.864,65

48.871.463,00

52.227.310

55.883.222

59.795.047

Evoluçao da RCL

25.225.243,71

30.324.984,78

42.410.756,00

43.963.672

47.041.129

50.334.008

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS
EXECUTADAS
TÍTULOS
Pessoal e Enc. Sociais
Juros e Enc.da Dívida

2018

AUTORIZADAS
2019

16.889.835,82

2020

19.124.661,17

2022
28.224.677

203
30.200.405

42.052,00

30.026

32.128

34.377

14.635.833,28

17.419.757,00

15.402.546

16.480.724

17.634.375

1.297.285,64

3.842.958,88

9.574.310,00

9.678.179

10.355.652

11.080.547

15.000,00

100.000

107.000

114.490

521.219,00

300.256

321.274

343.763

322.000,00

338.100

361.767

387.091

48.731.463,00

52.227.310

55.883.222

59.795.047

Projeção de Aplc.em Educação, (Minímo de 25% da Receita de Impostos)

5.316.255,00

5.688.393

6.086.580

6.512.641

Projeção de Aplc.em Saúde, (Minímo de15% da Receita de Impostos)

3.189.752,00

3.413.035

3.651.947

3.907.583

Projeção de Repasse ao Legislativo, (Até 7% da Receita Tributária)

1.488.550,00

1.592.749

1.704.241

1.823.538

Investimentos
Inversões Financeiras

-

Amortização da Dívida

-

Res.de Contingência

-

Totais

28.728.230,18

-

26.378.203

10.541.108,72

Outras Desp.Correntes

-

20.837.125

PROJETADAS
2021

12.729,52
-

37.616.182,85

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

LDO - 2021

ANEXO - IV
DISCRIMINAÇÃO

2017

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ( ATIVO REAL LÍQUIDO)

4.980.404,47

6.895.858,99

2018

(13.141.473,03)

2019

SALDO PATRIMONIAL DO FINAL DO EXERCÍCIO

4.980.404,47

6.895.858,99

(13.141.473,03)

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
RISCOS FISCAIS - ANEXO IX

LDO

2021

RISCOS FISCAIS
DETALHAMENTO

determinações judiciais imediatas

VALOR

122.000,00

PROVIDÊNCIAS

redução de despesas nas atividades
meio, exceto: educação,saúde
e assistencia social.

ocorencia de fatos imprevistos de força maior

216.100,00

redução das despesas em geral,
execeto: edcuação, saúde e
assistência social

TOTAIS

338.100,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ORIGEM E APLICAÇÕES DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS
LDO
ANEXO - V
EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS
APLICAÇÃO
BENS/DIREITOS
ALIENADOS

BENS/DIREITOS
VALOR

ADIQUIRIDOS

2021
SALDO EM
FIM DE PERIODO

VALOR

2017 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-

-

2018 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-

-

2019 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-

-

NÃO OCORREU MOVIMENTAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DAS METAS FISCAIS
MARGEM DA EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
ANEXO IV
LDO
2021
EXPANSÃO DE DESPESA/COMPENSAÇÃO

Com relação às construções previstas para 2021, a compensação da
despesa gerada para a manutenção das mesmas advém da diminuição de
custos com a locação de imóveis, bem como, do aumento da
arrecadação do Município. Quanto à aquisição de equipamentos
previstos para 2021, a compensação da despesa gerada para a
manutenção dos mesmos advém da diminuição de custos com a locação
dos referidos equipamentos, bem como, do aumento da arrecadação do
Município.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO – 2021
ANEXO VIII
ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL

O Município de Primavera não possui Regime Próprio de Previdência

MUNICIPIO DE PRIMAVERA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DA COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

LDO

2021

2021

2022

2023

2021

2022

2023

ANEXO - VII
DETALHAMENTO DA RENÚNCIA

NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE HAVER RENÚNCIA DE RECEITA
NOS EXERCÍCIOS DE 2021,2022 E 2023
, TENDO EM VISTA QUE, O OBJETIVO DA POLÍTICA FISCAL
DO MUNICÍPIO É BUSCAR AUMENTAR A SUA ARRECAÇÃO
PRÓPRIA, PARA DEPOIS REPASSAR À SOCIEDADE EM BENS
E SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE. TAL FATO SÓ SERÁ
POSSIVEL SE O CUSTO BENEFICIO DA RENUNCIA FOR
NEGATIVO.

TOTAL
DETALAMENTO DA COMPENSAÇÃO

NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE HAVER RENÚNCIA DE RECEITA
NOS EXERCÍCIOS DE 2021,2022 E 2023, TENDO EM VISTA
QUE, O OBJETIVO DA POLÍTICA FISCAL DO MUNICÍPIO É
BUSCAR AUMENTAR A SUA ARRECAÇÃO PRÓPRIA, PARA
DEPOIS REPASSAR À SOCIEDADE EM BENS E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE QUALIDADE. TAL FATO SÓ SERÁ POSSIVEL SE O
CUSTO BENEFICIO DA RENUNCIA FOR NEGATIVO.

TOTAL

ANEXO DE METAS FISCAIS

Metas e Projeções Fiscais

Objetivando o equilíbrio fiscal das contas públicas municipais, a manutenção
da estrutura administrativa e dos serviços públicos, estão vinculados a efetivação de
receitas e do indispensável controle das despesas, que certamente proverão a
realização de investimentos em infraestrutura e todas as áreas integrantes da
estrutura organizacional do Poder Executivo, servindo de parâmetro para o
estabelecimento de metas fiscais.
As metas de superávit primário apresentado no presente Anexo a Lei de
Diretrizes Orçamentárias foram fixadas com o objetivo de consolidar os resultados
pretendidos de estabilidade fiscal do Município. Projetou-se para o exercício de
2021, os objetivos básicos sustentados em uma estabilidade de preços e a
confiança na política econômica levada a efeito pelo Governo Federal, de forma a
promover um ambiente propício ao investimento e o crescimento econômico-social
do Município.
As informações aqui apresentadas servirão de base para a elaboração das
metas a serem fixadas na Lei do Orçamento Anual – LOA para o exercício de 2021 e
os valores indicativos estimados para os demais anos do nosso mandato, deverão
ser ajustados nas respectivas Leis Orçamentárias, considerando os fatos futuros que
alterem as despesas e o comportamento das receitas.
Os quadros apresentados a preços correntes e a preços constantes foram
calculados pelo Índice do PIB – Produto Interno Bruto.
A arrecadação própria para os anos seguintes serão estabelecidas após
análise do fluxo efetivado neste exercício. As despesas, incluindo os investimentos,
foram projetados de acordo com as metas fiscais esperadas, ou seja, observando
os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e em função da arrecadação
prevista e da necessidade de obter resultado primário e nominal compatível com as
finanças municipais permitindo o pagamento da dívida flutuante municipal e para
atender eventuais riscos fiscais.

ANEXO DA MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS FISCAIS
1.1- A metodologia de cálculo das Receitas foi
adotada conforme a técnica de previsão no Art.
12 da LRF.
1.2 – No exercício previsto para a LDO 2021 e
1– Metodologia de Cálculo –
nos exercícios seguintes a metodologia adotada
Receita
baseou-se o parâmetro constante da tabela de
indicadores econômicos a preços correntes e
acrescidos do IGP-M referente a preços
correntes
2 – Memória de Cálculo –
2.1– Para chegar aos resultados pretendidos no
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Despesa

exercício de 2020 foi adotado o parâmetro
constante da tabela de indicadores econômicos a
preços constantes a ser acrescidos do IGP-M.
VALIAÇÃO DAS METAS DO EXERCÍCIO DE 2019

As metas fiscais estimadas para o ANO de 2019 foram assim desenvolvidas:
Observa-se a presença de um Resultado Primário Positivo na ordem de
R$2.405.407,67, e um Resultado Nominal de R$2.594.293,65. Vale ressaltar que a
Poder Executivo não contraiu débitos mobiliários (bancários) evitando os
recrutamentos das dívidas públicas municipais.
Com relação às receitas previstas, comparadas com as arrecadadas, ficou
demonstrado um déficit da ordem de R$ 16.925.864,35, a citada situação ocorreu
em razão da não efetivação da arrecadação de recursos de convênios previstos, ou
seja, tais recursos em que pesem estarem presentes na previsão da receita do
orçamento do município, estes são repassados pela conveniência e oportunidade
das demais esferas de governo (União e Estado), assim sendo, tais fatores foram os
construtores do déficit ocorrido.
Já no comparativo entre despesa autorizada e despesa executada, fica demonstrado
uma economia orçamentaria da ordem de R$11.255.280,15.
.
No comparativo entre receita arrecadada e despesa executada, ocorre um déficit da
ordem de R$
5.671.000,00, tal situação se dá em razão do regime de
reconhecimento das receitas e despesas na contabilidade pública, sendo a receita
pelo regime de caixa e a despesa pelo regime de competência, assim sendo, assim
citamos como exemplo o complemento da União para o FUNDEB, que segundo a
legislação especifica, 15% deste valor é creditado para o município, somente em
janeiro do exercício seguinte, porém as despesas são reconhecidas dentro do
exercício a que elas pertencem, vejamos:
“Lei n.11.494/2007.
Art. 6º
§ 1o A complementação da União observará o cronograma da
programação financeira do Tesouro Nacional e contemplará
pagamentos mensais de, no mínimo, 5% (cinco por cento) da
complementação anual, a serem realizados até o último dia útil de
cada mês, assegurados os repasses de, no mínimo, 45% (quarenta
e cinco por cento) até 31 de julho, de 85% (oitenta e cinco por cento)
até 31 de dezembro de cada ano, e de 100% (cem por cento) até 31
de janeiro do exercício imediatamente subsequente”
No comparativo das despesas com pessoal, vislumbramos que em relação à receita
corrente líquida, o Poder Executivo, descumpriu a Lei de Reponsabilidade Fiscal,
aplicando 63,04% das do total da RCL em despesas com pessoal, tal fato vem
ocorrendo em função da perda da arrecadação das receitas transferidas pela União,
que não tem sidas corrigidas pelo índice inflacionário devido, por outro giro, todos os
anos o salário mínimo sofre a correção acima da inflação.
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Em relação à aplicação mínima dos impostos arrecadados em educação e saúde,
conforme estabelece a Constituição Federal, o município cumpriu as
obrigatoriedades, aplicando respectivamente, 28,89% (educação) e 21,08% (saúde).

DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DE RENÚNCIA DE
RECEITA
E DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓ RIAS DE
CARATER CONTINUADO

Na composição da receita não há previsão de renúncia de receita, com
implicação na execução dos programas de governo previstos para o próximo
exercício de 2021.
Face a necessidade da implantação de novos equipamentos e ampliação da
oferta de serviços públicos, especialmente aqueles relacionados com a saúde,
educação, assistência social e infraestrutura estimamos que a expansão das
despesas de caráter continuado para 2021 será da ordem de 10% (dez por cento) e
10% ( dez por cento) para o exercícios seguintes.
Tal incremento na despesa continuada não afetará as metas fiscais
estabelecidas, uma vez que foi levada em conta.
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ANEXO DE RISCOS FISCAIS

A prudência estabelecida na LDO vem se tornando uma imperiosidade dentre
os entes governamentais, e, constitui-se um dos ditames legais contidos no
Parágrafo 3º, Art. 4º da Lei Complementar nº 101/2000(LRF).
.
Mesmo com os mecanismos introduzidos para o ajuste fiscal, existem sempre
riscos que podem representar alterações nos indicadores fiscais esperados. As
alterações desses indicadores podem ter consequências nas decisões futuras de
política fiscal, devendo ser analisada cuidadosamente.
Esses passivos contingentes quando ocorrem podem acarretar danos à
administração pública, cujos riscos se manifestam de duas formas:
a)

Riscos orçamentários: são aqueles que se referem à contração das receitas e
aumento das despesas, que podem criar situações dramáticas, atingindo o
nível de atividade econômica do Município, a taxa de inflação, a taxa de
juros, etc.

b)

Riscos da Dívida : estes quase sempre estão relacionados a situações
externas à administração
municipal e podem desencadear aumentos nos estoques da dívida pública
municipal com
fortes reflexos na variação da taxa de juros, julgamentos dos processos
jurídicos e outros.
Assim, observa-se que os riscos que afetam o cumprimento de determinada
meta de resultado primário têm efeito sobre fluxos de receitas e despesas de forma
que estes sejam diferentes das previsões contidas nas propostas de execução
orçamentária, sendo denominados de riscos orçamentários. Com relação aos riscos
orçamentários, a lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 9º prevê que, “se ao
final de um bimestre, a realização da receita não comportar o cumprimento de
resultados estabelecidos no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes por ato próprio e
nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, baixarão medidas de
limitação de empenho e movimentação financeira”. Este mecanismo permite que os
desvios em relação às previsões sejam corrigidos ao longo do ano, de forma a não
afetar o cumprimento das metas de resultado primário. Dessa forma, os riscos
orçamentários são compensados por meio da realocação e da redução de
despesas.
Alterações no cenário econômico previsto podem ter impacto importante na
execução orçamentária, na medida em que afetam diretamente projeções de receita
e despesas. Uma variável econômica importante para a projeção das contas fiscais
é o crescimento real da economia. Grande parte das receitas tributárias e de
transferências constitucionais depende, do nível da atividade econômica. Os
impostos sobre a produção, o faturamento, ou a renda, são bons exemplos. De
modo geral, essas receitas podem variar mais ou menos proporcionalmente com o
nível de atividade econômica. Algumas despesas também variam em função do
nível de atividade econômica.
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Parte substancial dos riscos fiscais que podem determinar o aumento do
estoque da dívida pública é o passivo contingente, derivado em sua maioria de
ações judiciais. É importante ressaltar que a listagem dos passivos a seguir não
implica ou infere probabilidade de ocorrência, mas apenas aponta os passivos que,
se reconhecidos, teriam maior impacto sobre a política fiscal. Cumpre lembrar,
ainda, que a mensuração destes passivos muitas vezes é difícil e imprecisa.
No que se refere às ações de natureza trabalhista, não há registros, mas que
se ocorrer trará desequilíbrio nas finanças do Município. Cumpre lembrar que
passivos desta natureza já com sentença definitiva foram tratados como precatórios;
A explicitação dos passivos contingentes neste anexo representa um avanço
no sentido de dar maior transparência fiscal. No entanto, é importante ressaltar que
as ações aqui citadas representam apenas passivos contingentes. Além venha a
surgir algum caso mencionado neste anexo, o Município adotará os mecanismos de
política fiscal, visando neutralizar eventuais perdas, de forma a garantir a solvência
do setor público.
Foi estabelecido uma Reserva de Contingência, representando um limite de
até 1% ( um por cento) da Receita Corrente Liquida, que poderá ser acionada caso
ocorra uma das hipóteses de riscos fiscais.
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