
Milhares (R$)

Descrição Descrição

Demandas Judiciais - Considerada a média de

Reclamação de Pequenos Valores - RPV de 2011 a

2013

Abertura de créditos adicionais a partir da reserva de

contingência e/ou redução de dotação de despesas

discricionárias

Dívidas em Processo de Reconhecimento
Avais e Garantias Concedidas
Assunção de Passivos
Assistências Diversas
Outros Passivos Contingentes
SUBTOTAL SUBTOTAL

Descrição Descrição

Frustração de Arrecadação - 10% sobre a Receita 

Total
Limitação de Empenho

Restituição de Tributos a Maior
Discrepância de Projeções
Outros Riscos Fiscais
SUBTOTAL SUBTOTAL

TOTAL TOTAL

Nota:

Eventuais  passivos  contingentes  e  outros  riscos  fiscais,  serão  atendidos  pela  Reserva  de 

de Conigência, cujos recursos serão alocados na LOA, em montantes suficientes para sua cobertura

Conforme  disposto  no  art.  4º,  parágrafo  3º,  da  Lei  Complementar  n.  101/00  o  ARF  compreende 

os passivos  contingentes  e  outros  riscos  fiscais  capazes  de  afetar  as  contas  públicas.

Devem  ser  considerados  passivos  contingentes  os  riscos  decorrentes  de  sentenças  judiciais  que

podem acarretar aumento da despesa pública, sem prejuízo, todavia, do dispositivo no art. 100 da CF/88.

Outrossim, a possível frustração de arrecadação ou extinção de determinada receita prevista que possa

afetar o resultado pretendido, atrelado a mudanças bruscas e repentinas na conjuntura econômica nacional

e reginnal, devem ser consideradas como riscos fiscais, cabendo ao Município dentre outros procedimentos,

utilização de mecanismos de correção de possível desvios objetivando o equilíbrio orçamenário e financeiro

do mesmo. Na ocorrência de tais eventos, o Município procederá ao contigenciamento de despesas, através

da limitação de empenhos, anulação de dotações orçamentárias destinadas a investimentos e posteriomente

as destinadas ao custeio, além da utilização da reserva de contingência conforme previsto na legislação o que

regula a matéria.

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS PROVIDÊNCIAS

24.264,7 24.264,7

27.909,7 27.909,7

24.264,7 24.264,70

-
-
-

Valor Valor

100,0 100,0

Valor Valor

0,0

Redução de Despesas de caráter continuado 3545,0
3545,0

0
0
0

3.645,0 3.645,0

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

2021

ARF (LRF, art 4o, § 3o)  

PASSIVOS CONTINGENTES PROVIDÊNCIAS


