
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM 
ESTADO DE MATO GROSSO 
 
 

ESTIMATIVA DA RENUNCIA DE RECEITA 

 

 
 

Demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, 
anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. 

 
 

FUNDAMENTAÇÃO: 
 

O Demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, 
decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, 
tributária e creditícia, para o exercício financeiro de 2010, foi elaborado em conformidade com o 
disposto no: 

 
• Parágrafo 6.º do art. 165 da Constituição Federal, que estabelece a obrigação de o Poder 

Executivo apresentar demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, 
decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, 
tributária e creditícia:  

• Inciso II do art. 5.º da Lei Complementar n.º101, de quatro de maio de 2000, que 
estabelece que o projeto de lei orçamentária anual (LOA) será acompanhado de 
documento a que se refere o § 6.º do art. 165 da Constituição Federal, bem como das 
medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de 
caráter continuado.  

 
APRESENTAÇÃO DO DEMONSTRATIVO 

 
No que se refere à renúncia fiscal, segundo o disposto no § 1.º do art. 14 da Lei 

Complementar n.º101/2000, compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, 
concessão de isenção em caráter geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo 
que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que 
correspondam a tratamento diferenciado. 
 

A Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento elabora esse Demonstrativo, 
na parte referente aos benefícios de natureza tributária, que acompanhou o Projeto de  Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – LDO. 
  

Para a elaboração deste demonstrativo, foram considerados como benefícios 
tributários, aqueles que se enquadrem, cumulativamente, nas seguintes hipóteses: 
• Reduzam a arrecadação potencial;  
• Aumentem a disponibilidade econômica do contribuinte;  
• Constituam, sob o aspecto jurídico, uma exceção à norma que referencia o tributo ou 

alcancem, exclusivamente, determinado grupo de contribuintes.  
 

Ao cumprir esse importante preceito constitucional, a Prefeitura Municipal de 
Santa Carmem, está contribuindo para tornar cada vez mais transparente a administração das 
finanças públicas, na medida em que busca aprimorar a avaliação do montante de tributos cujo 
pagamento a legislação tributária permite dispensar ou reduzir, em favor de regiões e/ou setores 
econômicos (novos empreendimentos no Município), bem como enseja, por outro lado, que a 
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iniciativa privada participe da execução de tarefas que a sociedade considera importantes do 
ponto de vista econômico e social. 
 

Finalmente, é de se ressaltar que, apresentando este Demonstrativo, estamos, 
certamente, oferecendo um valioso subsídio para que as autoridades e a sociedade em geral 
tenham melhores condições de aferir os benefícios e os custos dessa renúncia fiscal, 
principalmente quando se depara com extrema escassez de recursos para atender os diversos 
compromissos governamentais. 
 

COMPOSIÇÃO DO DEMONSTRATIVO 
 

Para o exercício financeiro de 2010, o Município prevê a concessão, a título de 
renúncia de receita proveniente de incentivo ou benefício de natureza tributária, o montante de: 
 
• Até 13,12% a título de IPTU (isenção de aposentados). 
  

Em atendimento ao disposto no artigo 14, inciso I, da Lei Complementar nº 
101/2000, o montante da previsão de renúncia será considerado na estimativa de receita da lei 
orçamentária e não afetará as metas de resultados fiscais, previstas no anexo próprio da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias. 
 

A previsão dos benefícios fiscais foi aprovada conforme legislação: 
 

DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E DA COMPENSAÇÃO DA REN ÚNCIA 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$    4.410,31 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 2010, 2011 e 2012, 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 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM 
ESTADO DE MATO GROSSO 
 
 

ESTIMATIVA DA RENUNCIA DE RECEITA 

 

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$. 
10.395.601,49 (Dez milhões, trezentos e noventa e cinco mil, seiscentos e um reais e quarenta e 
nove centavos) destinado para a Administração Direta. 

 
 

 
 

DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E DA COMPENSAÇÃO DA MAR GEM 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: 
 

• 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$ 14.000,00 (quatorze mil 
reais), 0,15 % (zero vírgula quinze 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, 25 de setembro de 2009. 
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