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DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COM OS
OBJETIVOS E METAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

 Considerações Gerais

O Demonstrativo de compatibilidade da programação Orçamentária com os Objetivos e Metas do Anexo
de Metas Fiscais, para o exercício financeiro de 2021, foi elaborado em conformidade com o disposto no
inciso I do art. 5.º da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece que o projeto de
Lei Orçamentária Anual (LOA) será acompanhado de demonstrativo de compatibilidade da programação
dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do documento de que trata o § 1° do art. 4° - anexo
de metas fiscais. 

Apresentação do Demonstrativo

O Anexo de Metas Fiscais constantes  na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, exercício financeiro
2021, apresenta as seguintes informações:

ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
(LRF, art.4º, § 1º)

ÍNDICE DE INFLAÇÃO
2018 2019 2020 2021 2022 2023
3,36 3,60 1,63 3,00 3,50 3,42

Inflação média (%anual), divulgado pelo IBGE.

2018 Valor Corrente/ 1,0336

2019 Valor Corrente/ 1,0360
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2020 Valor Corrente/ 1,0163

2021 Valor Corrente/ 1,0300

2022 Valor Corrente/ 1,0350

2023 Valor Corrente/ 1,0342

A Lei Orçamentária que, “ESTIMA A RECEITA e FIXA A DESPESA”, em R$ 378.208.542,38 (Trezentos
e setenta e oito milhões, duzentos e oito mil, quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos),
sendo para a administração direta o valor de R$ 299.977.339,44 (Duzentos e noventa e nove milhões,
novecentos e setenta e sete mil, trezentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos), para a
administração indireta, o valor de R$  51.899.795,93 (Cinquenta e um milhões, oitocentos e noventa e
nove mil, setecentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos), destinados a atender a despesas
do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE, e R$ 26.331.407,01 (Vinte e seis milhões,
trezentos  e  trinta  e  um mil,  quatrocentos  e  sete  reais  e  um centavo)  para  o  Instituto  Municipal  de
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra – SERRAPREV, incluindo
todas as Unidades Administrativas, inclusive os Fundos regularmente criados por Leis,  os quais para
atender aos ditames da Lei 4.320/64, serão elaborados Planos de Trabalhos, evidenciando as receitas
previstas e os valores fixados pela Lei Orçamentária Anual para cobrir despesas dos mesmos, visto que,
todos os fundos autorizados são apenas de natureza contábil e financeira, obedecendo a referida Lei,
para que de posse da mesma, este Poder Executivo possa pôr em prática os planos de Governo no
decorrer do ano de 2021.

A  previsão  da  Receita  será  de  arrecadada  nos  termos  da  legislação  vigente,  com base  nos  meios
advindos da estimativa de arrecadação, quer de recursos próprios (Impostos e Taxas) quer de recursos
atribuídos  (Cotas  Federais  e  Estaduais),  ou  ainda,  provenientes  de  Operações  de  Créditos
(Financiamentos).

Os modelos de projeção de receitas utilizam basicamente parâmetros de efeito preço, quantidade, série
histórica e informações sobre alteração na legislação pertinente. Entretanto, vale salientar que as receitas
foram estudadas  e  analisadas  uma a  uma,  considerando  as  suas  particularidades,  e  projetando  de
acordo com os princípios da prudência e equilíbrio da gestão fiscal. 

Para  este  projeto,  também  estão  contempladas  as  receitas  provenientes  do  Instituto  Municipal  de
Previdência Social dos Servidores Públicos – SERRAPREV.

Também  é  importante  observar  que  foram  utilizadas  as  premissas  do  artigo  12  da  LRF  –  Lei  de
Responsabilidade Fiscal, que preconiza que a previsão de receita deve seguir normas técnicas e legais e
a variação do índice de preços, do crescimento econômico, o qual foi adotado o índice do INPC e do PIB.

Ainda  no  tocante  a  Receitas  Correntes,  foram  previstas  Transferências  Correntes,  advindos  de
convênios,  na  esfera  Estadual  e  Federal,  para  atender  a  área  da  Saúde,  Saneamento,  Educação,
Assistência Social e outros órgãos da Administração.
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Para as Transferências de Capital,  o  valor  previsto compreenderá todos os convênios  previstos que
correspondem aos valores provenientes de protocolos em outras esferas de Governo. 

Também foram previstos recursos para investimentos destinados à construção, reforma, melhoramentos
e ampliações de prédios e obras públicas voltados à melhoria do desenvolvimento das atividades do
Poder Executivo.

Esta Lei Orçamentária foi elaborada com base no organograma e estrutura administrativa aprovado por
Leis Municipais.

Foram projetadas dotações para os Serviços de Obras e Viação,  para construção e recuperação de
pontes e bueiros,  manutenção das estradas rurais através de recursos do FETHAB, para viabilizar  o
escoamento da produção agrícola de nossa região.

Ainda  foram  projetadas  dotações  para  o  pagamento  de  dívidas  fundadas  ao  SERRAPREV  junto  a
Secretaria Municipal de Fazenda e Operação de Crédito firmado pelo SAMAE.

Para a Educação foi obedecido o que estabelece a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal,
assim como a Lei  nº  9.394 e  9.424/96,  bem como as  Emendas Constitucionais  nº  11 e  14/96 que
estabelecem as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Para  o  setor  da  Saúde,  foram  obedecidos  as  legislações  vigentes  e  os  preceitos  da  Emenda
Constitucional nº 29 de 13 de setembro de 2000, além de contemplar ações voltadas à atenção básica,
média e alta complexidade, vigilância em saúde, assistência farmacêutica e gestão do SUS, vinculados
ao Fundo Municipal de Saúde.

Na área social foram destinados recursos para atendimento a idosos, mulheres, crianças, portadores de
necessidades especiais, inclusive com auxílio à Casa da Criança, Associação de Pais e Amigos – APAE,
ao CIAA – Centro de Integração e Apoio ao Adolescente e a Casa do Idoso.

Com  relação  aos  Fundos,  encontram-se  alocados  recursos  para  Exercício  de  2021,  inclusive  com
despesas relativas à manutenção dos Conselhos a eles coligados, conforme especificação abaixo:

a) Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos Profissionais da
Educação – FUNDEB;
b) Fundo Municipal de Assistência Social;
c) Fundo Municipal de Saúde;
d) Fundo Comunitário de Segurança Pública de Tangará da Serra;
e) Fundo Munic. de Reequipamento Do corpo de Bombeiros – FUNREBOM;
f) Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental;
g) Fundo Municipal de Defesa de Direitos Difusos;

Conforme determinação do artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, os programas constantes
neste orçamento estão de forma compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e PPA.
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A Receita Corrente Líquida prevista para 2021 é de R$ 321.705.474,48 (Trezentos e vinte e um milhões,
setecentos e cinco mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO CONSTANTE NO PPA, LDO E LOA
2021
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A Lei Orçamentária Anual LOA 2021 foi elaborada conforme as metas estabelecidas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias  –  LDO  2021  e  PPA  atualizado  2021,  compreendendo  todos  os  órgãos  e  Unidades
Administrativas  da Prefeitura Municipal  de Tangará da Serra,  especificados por  função,  subfunção e
programas da Administração Pública.

Tangará da Serra, 19 de outubro de 2020

Prof. Fábio Martins Junqueira
Prefeito Município
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