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 AUDIÊNCIA MUNICÍPIO DE 

LAJEADOGRANDE 

“Metodologia para revisão do  PPA 2020, elaboração da LDO 

p/2020 e orçamento (LOA) para o exercício de 2020” 

 

 

RECEITAS EXERCÍCIO DE 2019 

-A Receita consolidada prevista para o exercício de 2019, foi de 
R$ 14.145.000,00 (quatorze milhões e centoequarenta e cinco 
mil reais); 
 

-Nos primeiros 07 meses, foi arrecadada uma receita 
consolidada de R$ 7.846.566,95 (Sete milhões, oitocentos 
equarenta e seis mil, quinhentose sessenta e seis reais e 
noventa e cinco centavos). 
 

-A previsão de arrecadação de receitas do Município poderá   
chegar ao valor orçado de R$ 14.145.000,00 (quatorze milhões 
e cento e quarenta e cinco mil reais), sabendo que no segundo 
semestre está previsto o recebimento de cotas extra do FPM 
de 1%  em  em dezembro e de emendas parlamentares para 
ser gasto com saúde. 
 
- Mas também devemos considerar a histórica queda de 
arrecadação do  FPM, que sempre ocorre nos meses de agosto  
a novembro, que ira  afetar diretamente na arrecadação do 
Município. 
 
-As receitas de capital dependem das alienações de bens, 
operações de crédito e a liberação de recursos da convênios 
com a União e Estado; 
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PREVISÃO DAS RECEITAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 

-Na previsão da receita corrente  para o exercício de 2020, vai 
ser considerado a média de arrecadação do primeiro 
quadrimestre, 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, podendo chegar ao valor 
previsto de R$ 15.120.000,00 (Quinze milhões e cento e vinte 
mil reais). 
 
-O acréscimo na previsão da receita 2019/2020, vai ser de 
6,89%. 
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PREVISÃO DAS DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 

-Na previsão da despesa foi observado a aplicação mínima em 
pessoal com recursos do Fundeb (60%), Educação (25%), saúde 
(15%), podendo ser ampliado esse percentual conforme 
comprometimentos; 
 
-As despesas de pessoal ficaram dentro do limite legal da lei 
101/2000, abaixo de 54% .  
 
Na Revisão do PPA: 
- Não foi criado nenhum programa novo; 
 
- As ações permanecem as mesmas já aprovadas em 2017, 
(PPA 2018/2021). 
 
-Em cada atividade, foram atualizados os valores, de forma a 
atender as necessidades de cada programa, despesas de 
pessoal, amortização da dívida pública e encargos; 
 
-Em cada projeto foram 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 foi no mesmo montante previsto 
na receita, de forma a evidenciar o equilíbrio orçamentário. 
 
-O Orçamento do Poder Legislativo ficou  orçado de R$ 
859.950,00 (oitocentos e cinquenta e novemil enovecentos e 
cinquenta reais). 
 
-O Orçamento da Saúde será destinado 15% dos impostos e 
valor suplementar de recursos próprios no montante de R$ 
520.177,50. 
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-O Orçamento da Educação será destinado 25% dos impostos e 
valor suplementar de recursos próprios no montante de R$ 
418.950,00. 
 

 

-Previsão de recursos deduzidos pelo FUNDEB R$ 2.883.182,00 
-Previsão de recursos a receber do FUNDEB      R$    705.600,00 

PERDA COM O FUNDEB 2020..........................R$ 2.177.582,00    

 

 

 

 

NOILI JOSE DAL MAGRO 

PREFEITO DO MUNICÍPIO 

 

 

LAJEADO GRANDE, 05 DE AGOSTO DE 2019 


