
Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Laurentino

DEMONSTRATIVO DAS RENÚNCIAS DE RECEITAS

PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2014

Periodo Valores

Valor das Renúncias de Receita fixada na LDO 204.974,00

Valor das Renúncias de Receita apurada até o Primeiro Quadrimestre 0,00

Definição:

Do Confronto com os valores previstos:

Dos resultados apresentados:

Da Representação Gráfica:

Nota Explicativa:

Prefeitura Municipal de Laurentino, quarta-feira, 28 de maio de 2014

VALDEMIRO AVI ADEMIR ALVES VALENTE JOI CESAR DE MEDEIROS

Prefeito Contador CRC-SC 29063/O-6 Responsável Controle Interno

A RENÚNCIA DE RECEITA IMPLICA EM PERDA DE ARRECADAÇÃO. O conceito de Renúncia de Receita consta no Artigo 14, 
Parágrafo 1, da LRF que diz: A RENÚNCIA compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção de 
caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos o 
contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

A LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias previa para o exercício uma Renúncia de Receita na ordem de R$. 204.974,00. Até o 
término do período analisado a Renúncia verificada atinge o montante de 0,00. Fazendo uma análise dos valores apurados, 
podemos dizer que até o término do período, a Renúncia de Receita não atingiu os valores fixados na LDO, haja visto que 
representa 0,00% dos valores previstos. 

De acordo com os dados apresentados na tabela, concluímos que a Média Mensal de Renúncia de Receita prevista na LDO era de 
R$. 17.081,17. Tendo em vista que a média verificada no período foi de 0,00, podemos dizer que esta ficou abaixo da previsão, 
uma vez que representa apenas 0,00% da média mensal prevista para o exercício.

O gráfico abaixo a esquerda representa o confronto dos valores de Renúncia previstos para o exercício com os valores verificados 
no período. Já o gráfico a direita representa a comparação da média mensal prevista com a média mensal realizada.
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