• Audiência Pública
• art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal

• Lei de Diretrizes Orçamentárias
• Exercício de 2022
• ENVIO ATÉ 30/04/2021

Art. 4o A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2o do
art. 165 da Constituição e:
I - disporá também sobre:
a) equilíbrio entre receitas e despesas;
b) critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas
hipóteses previstas na alínea b do inciso II deste artigo, no art. 9o e no
inciso II do § 1o do art. 31;
e) normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos
resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos;
f) demais condições e exigências para transferências de recursos
a entidades públicas e privadas;
§ 1o Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias
Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em
valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas,
resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o
exercício a que se referirem e para os dois seguintes.
§ 2o O Anexo conterá, ainda:
I - avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior;

II - demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e
metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos,
comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e
evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos
da política econômica nacional;
III - evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três
exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos
com a alienação de ativos;
IV - avaliação da situação financeira e atuarial:
a) dos regimes geral de previdência social e próprio dos
servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador;
b) dos demais fundos públicos e programas estatais de
natureza atuarial;
V - demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de
receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de
caráter continuado.

§ 3o A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de
Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e
outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as
providências a serem tomadas, caso se concretizem.
§ 4o A mensagem que encaminhar o projeto da União
apresentará, em anexo específico, os objetivos das políticas
monetária, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as
projeções para seus principais agregados e variáveis, e ainda as
metas de inflação, para o exercício subseqüente.

Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos
quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes
orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer
prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o
Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses
documentos.
Parágrafo único. A transparência será assegurada também
mediante:
(Redação dada pela Lei Complementar nº
131, de 2009).
§ 1o
A transparência será assegurada também
mediante:
(Redação dada pela Lei Complementar nº
156, de 2016)
I – incentivo à participação popular e realização de audiências
públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos
planos,
lei
de
diretrizes
orçamentárias
e
orçamentos;
(Incluído pela Lei Complementar nº 131, de
2009).

A LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO
• A lei de diretrizes orçamentárias tem a
finalidade de nortear a elaboração dos
orçamentos anuais dos Estados, União e
Distrito Federal e também dos municípios.
• A LDO é uma peça de planejamento
extraída do PPA dando direcionamento
para a elaboração da LOA.

• Estabelecimento de Metas e Prioridades para o
Orçamento Anual ;
• Determinação das orientações
elaboração do Orçamento Anual;

básicas

para

a

• Sinalização das alterações na Legislação Tributária;
• Sinalização das modificações na política de pessoal;
• Identificação do limite para o gasto legislativo;

• As leis de diretrizes orçamentárias serão encaminhadas
à Câmara até 30 de abril e devolvidas para sanção até o
encerramento do primeiro período da sessão legislativa.

• Estabelece as diretrizes orçamentárias da
Administração Pública, compreendendo as
metas e prioridades e incluindo as despesas
de capital para o exercício financeiro
subseqüente;
•

A Lei de Responsabilidade Fiscal define
maior
especificidade
para
a
LDO
consagrando-a como o principal instrumento
de
integração
entre
planejamento
,
orçamento e execução ;

Além de atender o disposto na constituição, a LDO disporá
também sobre:


Critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada
quando:

-

A realização da receita não comportar o
cumprimento de metas de resultado primário ou nominal
estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais;
 Resultado primário insuficiente para recondução da dívida
consolidada ao limite;

 Normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos
resultados dos programas financiados com recursos dos
orçamentos ;
 Demais condições e exigências para transferências de recursos
a entidades públicas e privadas.

• Anexo de Metas Fiscais que estabelecerá
metas anuais, em valores correntes e
constantes, relativas a:
 Receitas ;
 Despesas;
 Resultado nominal e primário;
 Dívida pública.

Uma das grandes novidades da LRF para a LDO : as
metas devem ser estabelecidas para o exercício a que se
referirem e para os dois seguintes .
O Anexo de Metas Fiscais conterá, ainda:
 avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior;
 demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e
metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos,
comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores,
evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos
da política econômica nacional;
 evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três
exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos
com a alienação de ativos;
demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de
receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de
caráter continuado;

Resultado Primário e Resultado Nominal
Primário: indica o saldo das operações que resultam em endividamento “novo”, ou “primário”,
ao excluir da sua abrangência os pagamentos (recebimentos) de juros da dívida (haveres
financeiros), e pode ser superavitário ou deficitário. Também pode ser entendido como a
diferença entre receitas e despesas não financeiras (sem juros). É um indicador de fluxo que
revela o esforço da autoridade fiscal em amortizar a dívida pública (e também por excluir a
volatilidade da conta de juros), além de permitir uma avaliação da política fiscal sobre a
demanda agregada.

Nominal: Reflete o conjunto das operações fiscais realizadas pela administração pública,
acrescentando ao resultado primário a conta de juros.
» Ou seja, para se chegar ao superávit nominal subtrai-se do superávit primário o pagamento
líquido de juros.

RESULTADO
NOMINAL

Conceitos Gerais

RESULTADO
PRIMÁRIO

JUROS NOMINAIS

RESULTADO PRIMÁRIO

É um indicativo da capacidade dos governos em gerar receitas em volume
suficiente para pagar suas contas usuais, sem que seja comprometida sua
capacidade de administrar a dívida existente.

DIMINUIÇÃO DOS
INVESTIMENTOS
PÚBLICOS

AUMENTO DE IMPOSTOS

RESULTADO NOMINAL

De acordo com Manual de Demonstrativos Fiscais:
O objetivo da apuração do Resultado Nominal é medir a evolução da
Dívida Fiscal Líquida

OBJETIVO DO RESULTADO NOMINAL

DÉFICIT FISCAL

Volume
de
Recursos
financiados
junto
ao
mercado

AVALIAR

SUPERÁVIT FISCAL

Volume de Recursos
utilizado para abater a
dívida líquida

Resultado Primário x Nominal – Exemplo de casa

Conceitos Gerais

+ 1.000,00

Salário

- 400,00

Aluguel

- 200,00

Alimentação

- 200,00

Outras Despesas

200,00

Resultado Primário

- 250,00

Juros

- 50,00

Resultado Nominal

LDO 2022
RECEITAS
RECEITA TRIBUTÁRIA
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
ALIENAÇÃO DE BENS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

65.293.650,00
555.352,00
11.000,00
172.599.000,00
2.965.920,00
150.000,00
6.550.000,00

DEDUÇÕES DO FUNDEB

(25.131.000,00)

TOTAL GERAL

222.993.922,00

Município de Nova Odes s a

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Estimativa e Compensação de Renúncia de Receita
2022

TRIBUTO

MODALIDAD
E

1.1.1.8.01.1.1.000 - IPTU Principal

Isenção

1.1.1.8.01.1.1.000 - IPTU Principal

Isenção

1.1.1.8.01.1.1.000 - IPTU Principal

Isenção

1.1.1.8.01.1.1.000 - IPTU Principal

Isenção

1.1.1.8.01.1.1.000 - IPTU Principal

Isenção

1.1.1.8.01.1.3.000 - IPTU Dívida Ativa

Remissão

1.1.1.8.01.1.3.000 - IPTU Dívida Ativa

Remissão

1.1.1.8.01.1.3.000 - IPTU Dívida Ativa

Remissão

1.1.1.8.01.1.4.000 - IPTU - M/J
da Dívida Ativa

Remissão

1.1.1.8.02.3.4.000 - ISSQN - M/J
da Dívida Ativa

Remissão

1.1.2.2.01.1.1.000 - Taxas pela
Prestação de Serviços Principal
1.1.2.8.02.9.1.002 - Taxa de
Coleta de Lixo

Remissão

1.1.2.8.02.9.1.004 - Taxa de
Exumação e Inumação

Isenção

1.1.2.8.02.9.3.002 - Dív Ativa
Taxa de Coleta de Lixo

Remissão

1.1.3.8.99.1.4.000 - Outras
Contribuições de Melhoria Dívida Ativa -

Remissão

TOTAL

Isenção

SETORES/
PROGRAMAS/
BENEFICIÁRIO
Pessoas
Jurídicas com
Imunidade
Tributária
Contribuinte com
Área Superior a
24.200m².
Imóveis com
Preservação de
Mata de 30% a
60%
Empresas Incentivo ao
Desenvolvimento
Econômico.
Programas
Sociais,
Aposentados e
Empresas.
Imóveis com
Preservação de
Mata de 30% a
60%.
Pessoas
Jurídicas com
Imunidade
Tributária.
Programas
Sociais,
Aposentados e
Empresas.
Programa de
Regularização de
Débitos.
Programa de
Regularização de
Débitos.
Programa de
Regularização de
Débitos.
Programas
Sociais,
Aposentados e
Empresas.
Programas
Sociais,
Aposentados e
Empresas
Programas
Sociais,
Aposentados e
Empresas.
Programa de
Regularização de
Débito.

COMPENSAÇÃO
RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA
2022
2023
2024
960.000,00
1.020.000,00
1.090.000,00 Diminuição dos Valores na
Previsão da Respectiva
Receita.
6.060.000,00

6.430.000,00

6.820.000,00 Diminuição dos Valores na
Previsão da Respectiva
Receita.
430.000,00 Diminuição dos Valores na
Previsão da Respectiva
Receita.

370.000,00

400.000,00

530.000,00

570.000,00

610.000,00 Diminuição dos Valores na
Previsão da Respectiva
Receita.

1.950.000,00

2.050.000,00

2.130.000,00 Diminuição dos Valores na
Previsão da Respectiva
Receita.

100.000,00

110.000,00

120.000,00 Diminuição dos Valores na
Previsão da Respectiva
Receita.

20.000,00

30.000,00

40.000,00 Diminuição dos Valores na
Previsão da Respectiva
Receita.

400.000,00

410.000,00

420.000,00 Diminuição dos Valores na
Previsão da Respectiva
Receita.

2.650.000,00

2.810.000,00

400.000,00

430.000,00

150.000,00

160.000,00

50.000,00

70.000,00

20.000,00

30.000,00

50.000,00 Diminuição dos Valores na
Previsão da Respectiva
Receita.

30.000,00

50.000,00

70.000,00 Diminuição dos Valores na
Previsão da Respectiva
Receita.

50.000,00

60.000,00

70.000,00 Diminuição dos Valores na
Previsão da Respectiva
Receita.

13.740.000,00

14.630.000,00

2.980.000,00 Diminuição dos Valores
Previsão da Respectiva
Receita.
460.000,00 Diminuição dos Valores
Previsão da Respectiva
Receita.
170.000,00 Diminuição dos Valores
Previsão da Respectiva
Receita.
100.000,00 Diminuição dos Valores
Previsão da Respectiva
Receita.

15.560.000,00

na

na

na

na

MUNICíPIO DE NOVA ODESSA - EXECUTIVO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS - 2022
PASSIVOS CONTINGENTES
Descrição
DEMANDAS JUDICIAIS

Valor
160.000,00

Nº000194704.2005.8.26.0394
DEMANDAS JUDICIAIS Nº

200.000,00

Descrição
CONTINGENCIAMENTO NAS DESPESAS DE
CAPITAL E ALGUMAS DE CUSTEIO QUE NÃO
CAUSEM PREJUÍZOS À EM EXECUÇÃO E DE
CONVÊNIOS..
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL COM

Valor
160.000,00

200.000,00

COBERTURA DA RESERVA DE
0000095-26.2016.8.26.0394
DEMANDAS JUDICIAIS Nº

80.000,00

0004082-42.2012.8.26.0394
DEMANDAS JUDICIAIS Nº

90.000,00

0003996-71.2021.8.26.0394
QUEDA DE

1.500.000,00

ARRECADAÇÃO POR
CONTA DE CRISE
NACIONAL OU ESTADUAL.
QUEDA DE

1.000.000,00

ARRECADAÇÃO POR
EPIDEMIA, PANDEMIA.
TOTAL

3.030.000,00

CONTINGÊNCIA.
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
PROVENIENTE DE RESERVA DE
CONTINGÊNCIA.
ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PROVENIENTE DE RESERVA DE
CONTINGÊNCIA.
CONTINGENCIAMENTO DE DESPESAS NO
MESMO VALOR, SENDO DE CAPITAL QUE
NÃO AS DE CONVÊNIO, BEM COMO
DESPESAS DE CUSTEIO QUE NÃO
COMPROMETAM A CONTINUIDADE DO
SERVIÇO
CONTINGENCIAMENTO DE DESPESAS NO
MESMO VALOR, SENDO DE CAPITAL QUE
NÃO AS DE CONVÊNIO, BEM COMO
DESPESAS DE CUSTEIO QUE NÃO
COMPROMETAM A CONTINUIDADE DO
SERVIÇO

80.000,00

90.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

3.030.000,00

OBRIGADO

FIM

