
AMF - Demonstrativo VIII (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00 

2015 2016 2017

IPTU Outros Beneficios

Desconto 

pagamento 

IPTU á vista          1.166,99          1.248,68          1.336,09 

 Multas e Juros de Dívidas Outros Beneficios Isenção          7.008,96          7.499,59          8.024,56 

abaixo

         8.175,95          8.748,27          9.360,65           -
FONTE:

Obs:  1 -   Os valores da renúncia para 2015 foram previstos de acordo com informações do setor tributário, Jurídico,

Financeiro e contábil da Prefeitura Municipal

2 - Os valores da renúncia projetados para 2016 e 2017, foram claculados a partir dos valores de 2015, apli

cando-se, sobre eles, as projeções de inflação de 7% para os referidos exercícios a saber:

Inflação para 2016: 7,00%

Inflação para 2017: 7,00%

TOTAL

EXERCÍCIO DE 2016

TRIBUTO MODALIDADE

SETORES/ 

PROGRAMAS/ 

BENEFICIÁRIO

RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA

Municipio de Jacuizinho
LEI  ORÇAMENTÁRIA ANUAL 

DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

COMPENSAÇÃO

Vide Obsevação

 Esse demonstrativo tem por objetivo mensurar os tributos que serão objeto de renúncia fiscal de receita, 
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, 53 e 55 da 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.  
 
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 



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, 
pois a compensação já está ocorrendo no âmbito do processo orçamentário de estimativa das respectivas 
receitas.     Foi considerado para o 
cálculo da estimativa da receita, no que se refere ao desconto concedido pela isenção de multas e juros da 
dívida ativa, baseado em valores  no exercicio de 2015. bem como o desconto de 10% do pagamento a 
vista do IPTU. 
 


