
 
ANEXO IV 

 
RISCOS FISCAIS 2009 

 
I - Avaliação dos Passivos Contingentes e Outros Riscos Capazes de 
Afetar as Contas Públicas (art. 4º, § 3º, da Lei Complementar Federal nº 
101/00) 

 
Durante o exercício financeiro há de se considerar riscos 

quanto à não confirmação das receitas estimadas, que podem comprometer a 
realização das despesas fixadas. Trata-se da possibilidade de frustração de 
parte da arrecadação de determinado tributo ou outras receitas, em 
decorrência de fatos novos e imprevisíveis, bem como da não concretização 
das situações e parâmetros considerados para a projeção. 

 
No que diz respeito à despesa, existe o risco de mudanças em 

decisões relacionadas às políticas públicas que o Governo precise adotar 
motivadas por alterações de legislação no âmbito dos três Poderes, posteriores 
à aprovação da Lei Orçamentária Anual. 

 
 

 
 

Dentre os principais eventos adversos, externos e internos, que 
podem interferir nas metas fiscais estabelecidas para 2009, pode-se elencar: 

 
O Aumento da despesa com pessoal, decorrente de adequação 

salário dos servidores públicos municipais ao poder de compra, de acordo com 
o aumento dos preços médios que acompanham o reajuste do salário mínimo, 
que ocorrem sempre entre março e maio de cada exercício.  



 
Bem como decorrente de adequação dos salários dos 

profissionais do Magistério á arrecadação do FUNDEB, conforme estabelece o 
artigo 22 da Lei 11.494/2007. 

 
Falha na previsão para pagamento da dívida pública com o 

caminhos da escola devido, pois o valor estimado em projeções poderá sofrer 
alterações para mais ou para menos, de acordo com os índices de monetários 
da Proposta Firme assinada entre o Banco do Brasil S.A e a Prefeitura 
Municipal de Santa Carmem – MT. 

 
 

Conforme previsto no art. 5º, III, “b”, da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
para atendimento a possíveis distorções nas metas fiscais será utilizada a 
Reserva de Contingência e, persistindo o desequilíbrio, os Poderes deverão 
adotar as providências determinadas nos instrumentos legais vigentes. 

 
Santa Carmem-MT, em 11 de Junho de 2008. 
 
 
 

RUDIMAR NUNES CAMASSOLA 
Prefeito Municipal 

 


