
 

 

 

 

Premissas e Metodologia Utilizadas Para Cálculo das Receitas 

e Despesas para 2021: 

 

 

A estimativa de receita considerou a média de arrecadação, em cada fonte, tomando 

por base as receitas arrecadadas nos últimos três exercícios (2017, 2018 e 2019) e os 

valores reestimados para o exercício atual (2020), além das premissas consideradas 

como verdadeiras e relacionadas, por exemplo, ao índice de inflação, crescimento do 

PIB, comportamento das receitas oriundas de transferências da União e do Estado, 

dentre outros. A receita total reestimada para o exercício de 2020, consideradas todas 

as fontes de recursos é de R$ 22.469.078,64 (vinte e dois milhões quatrocentos e 

sessenta e nove mil, setecentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos). 

 

 Em relação às despesas correntes, foram considerados os parâmetros de 

inflação, crescimento vegetativo e aumento real, quando cabível, das despesas de 

custeios.  Em relação aos investimentos, além da inflação, considerou-se a estimativa 

de crescimento real dessas despesas em nível que viabilize a sua expansão a fim de 

garantir, precipuamente, a conclusão dos projetos em andamento demonstrados, além 

da expectativa de repasses de contratos assinados para financiamentos do programa 

PIMES, com o BADESUL e programa Avançar Cidades junto a CAIXA FEDERAL.  

Asseguraram-se, ainda, os recursos para pagamento das obrigações decorrentes de 

juros e amortização da dívida pública. 

 

3 – No tocante às despesas com pessoal, foi considerado o provável efeito da revisão 

geral anual prevista na Constituição da República e o crescimento vegetativo da folha 

salarial. 

 

4 - Considera-se o PIB e o IPCA como as principais variáveis para explicar o 

crescimento nominal das receitas, visto que boa parte das receitas tributárias e não 

tributárias, bem como as transferências constitucionais e legais acompanham o ritmo 

das atividades econômicas de âmbito nacional. Assim, para os exercícios de 2021, 

2022 e 2023, considerou-se as projeções decorrentes do sistema de expectativa de 

mercado para Produto Interno Bruto nacional em 3,49% e 2,57%. 



 

 

 

 

 

5 - Outro ponto importante a ser destacado é que a receita do Município, conforme 

estabelece o § 3º, do art. 1º da Lei Complementar nº 101/00, compreende as receitas 

de todos os órgãos da Administração Pública Municipal.  

6-As despesas do Município foram programadas segundo o comportamento previsto 

da receita, sendo que o maior objetivo é manter, ou ainda, ampliar a capacidade 

própria de investimentos, sem comprometer o equilíbrio financeiro.  
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