
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM 
ESTADO DE MATO GROSSO 

 

 

ESTIMATIVA DA RENUNCIA DE RECEITA 

 

 

DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E DA COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE 

RECEITA 

 

Fundamentação Legal. 

Inciso V do § 2º do Artigo 4º, da Lei Complementar 101/00. 

 

IDENTIFICAÇÃO 

TRIBUTO TIPO RESERVA LEGAL 

IPTU IF Art. 116 da Lei nº 0001/01 

 

 

LEGENDA DESCRIÇÃO 

IPTU Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial Urbano 

IF Isenção Fiscal 

 

OBS – Lei Municipal nº 001/2001. 

 

ESTIMATIVA 

VALOR  TIPO  

R$    11.693,00 IF Isenção fiscal p/aposentados c/renda até 3 SM s/IPTU 

 

COMPENSAÇÃO: A estimativa da renúncia da receita decorrente dos benefícios tributários para 

os anos de 2013, 2014 e 2015, no âmbito dos impostos municipais está destacada no 

Demonstrativo Estimativa da Receita, conforme preceitua a LRF, em seu Artigo 14, que 

determina que a renúncia deva ser considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de 

que não afetará as metas de resultados fiscais. Esclarecemos que as renúncias e incentivos fiscais 

existentes são devidamente contempladas no presente cenário, não afetando assim a meta da 

receita prevista. 

 

O valor, das compensações acima mencionadas, está previsto no valor de R$ 

15.427.074,57 (Quinze milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, setenta e quatro reais e 

cinqüenta e sete centavos) destinado para a Administração Direta. 

 

 

 

 

DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E DA COMPENSAÇÃO DA MARGEM DE 

EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO 

(DOCC) 

 

(Artigo 4º, § 2º, inciso V da Lei Complementar nº 101/2000) 

 

   A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação 

de cargos ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal, a qualquer 

título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, só poderão ser feitas: 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM 
ESTADO DE MATO GROSSO 

 

 

ESTIMATIVA DA RENUNCIA DE RECEITA 

 

 Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de 

pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; 

 Se estiver de acordo com as determinações da política de pessoal do município; 

 Se estiver dentro dos limites estabelecidos pelos art. 19 e 20 da Lei Complementar 

Federal nº 101/2000; 

 Atingido o resultado orçamentário superavitário previsto. 

 

 

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 

 

A Reserva de Contingência, corresponde a R$ 29.000,00 (vinte e nove  

mil reais), 0,21 % (zero vírgula vinte e um por cento) da Receita Corrente Líquida da 

Administração Direta. 

 

A Reserva de Contingência destina-se ao atendimento de passivos contingentes, riscos e eventos 

fiscais. 

 

 

 

Santa Carmem - MT, 03 de dezembro de 2012. 

 

 

 

 

 

ALESSANDRO NICOLI 

   Prefeito Municipal 


