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RELATORIO ANUAL
ESTADOS E ESTI^WATIYAS DE RECEITAS PARA 2022
(Árí 12 da LRF)

Na elaboração dos estudos das receitas municipais, para projeção que constará da
proposta orçamentária municipal para o exercício de 2022, foram levados em conta os seguintes
fatores:

I

. Base para cálculo em relação ao tempo:

II

-

Os exercícios de 2018, 2019 e2020.

. Tipos de receitas a serem consideradas:

-

Receitas correntes.
Receitas de capital.

Nos estudos realizados foram consideradas tão somente as variações, de exercício
para exercício, das receitas correntes, vez que as de capital, em quase sua totalidade, são oriundas de
repasses de convenio com o governo federal.
O percentual de variação da receita corrente, levantando-se em conta a efetivamente
realuada, em relação prevista originalmente, indicaná um percentual de exercício para exercício
(2018 à2020), das quais resultarão em um índice de média, a ser aplicada na projeção para2022.
Observar-se-á também, quando na analise do orçamento municipal de 2021, em
execução, na estimativa da receita, a dedução do estimado em relação ao FUNDEB na chamada
conta-retificadora.

Na projeção da receita para o exercício de 2022, foram levados em consideraçio a
media aritmética das receitas correntes efetivamente realizadas nos últimos três exercícios.

Da projeção para o exercício de 2022 aplicar-se-á índices de estimativa paÍa inflação
para os exercícios de 2023 e 2024, tendo como base o fator orçamentário de estimativa de receita
para o exercício de2022.
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I . QUADRO DE DETALHAMENTO DAS IMPLEMENTAÇÃO DAS RECEITAS
AVENIDA MARACANÃ, QUADRA 15 LOTE I, SETOR CENTRAL
ALTO HORIZONTE-GO: TELEFONE: (62) 3383-3100
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vARrAÇÃO

REALIZADAS

Receitas de Capital

3.840.431,16

84.493,29

Receitas Correntes

99.484.506,15

103.184.324,11

Receitas de Capital

3.651.452,72

0,00

Receitas Correntes

100.183.929,19

101.168.565,58

2019

2020
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t00.962.190,92

Receitas de Capital

3.453.530,83

170.000,00

Dedução Fundef

8.465.583,88

8.680.942,55
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II . QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA EM EXECUÇÃO
YALOR E§"IMÀDO

§}ffiRCÍCIO
2021

(+)

CORRENTES

CAPITAL
DEDU

116.508.799,44
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110.627.788,98
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AVENIDA MARACANÃ, QUADRA 15 LOTE 1, SETOR CENTRAL
ALTO HORIZONTE-GO: TELEFONE: (62) 3383-3100

135.266.700,00

2.200.000,00
142.706.3QQ{q
2.100.000,00
150.555.200,00
1.900.000,00
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os índices percentuais estimativos indicados para a definição
das
projeções de receita para o exercício de 2022
é de 16,r0oÁ em virt,de da crescente
arrecadação do município nos últimos anos, já
para 2023 à 2024 utiliza-se 5,5yo.
embasado no Yo da inflação futura.
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