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 AUDIÊNCIA MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS 

GUEDES 

“Metodologia para ELABORAÇÃO do  PPA 2018/2021, 

elaboração da LDO p/2021 e orçamento (LOA) para o exercício 

de 2021” 

RECEITAS EXERCÍCIO DE 2021 

-A receita consolidada prevista para o exercício de 2021, será 
calculada pela média arrecadada no exercício de 2019 e média 
arrecadada no primeiro quadrimestre de 2020 
-As receitas de capital dependem das alienações de bens, 
operações de crédito e a liberação de recursos da convênios 
com a União e Estado; 
-Na previsão da receita corrente  para o exercício de 2021, vai 
ser considerado a média de arrecadação dos últimos 16 meses, 
crescimento projetado em cada item de receita, inflação média 
projetada, movimento econômico, repasses da união e estado 
para manutenção e ampliação de programas da saúde, 
educação e assistência social; 
-No exercício de 2021 não terá uma evolução, devido a 
pandemia ocorrida neste ano. 

 

PREVISÃO DAS DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021 

-Na previsão da despesa será observado a aplicação mínima 
em pessoal com recursos do Fundeb (60%); 
 
- Educação valor mínimo de (25%); 
- Saúde valor mínimo de (15%); 
 
-Dos valores mínimos legais previstos, poderão  ser ampliados 
conforme comprometimentos já existentes e que podem 
afetar os serviços públicos municipais; 
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-As despesas de pessoal ficaram dentro do limite legal da lei 
101/2000. (54%) 
 
-Foi  incluído no do PPA 2018/2021: 
Atividades e projetos para adequação de todas as ações e 
programas de governo. 
 
-Em cada atividade, serão atualizados os valores, de forma a 
atender as necessidades de cada programa, despesas de 
pessoal, amortização da dívida pública e encargos; 
 
-Em cada projeto serão destinados recursos líquidos, após o 
cálculo das despesas correntes, que de alguma forma irão 
financiar as contrapartidas de convênios e com indicação 
simbólica da fonte de recursos (estado ou união); 
 
-O valor orçado na despesa será o mesmo montante previsto 
na receita, de forma a evidenciar o equilíbrio orçamentário. 
 
  

 


