
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA 
Estado de São Paulo 

AUMENTO DE DESPESA OBRIGATÓRIA DE CARÁTER CONTINUADO 

DISSÍDIO ANUAL (4,48%) 

Poder Executivo 

(Lei Complementar n° 101/2000, artigo 17, combinado com artigo 16, 1) 

1. Impacto orçamentário/financeiro (LRF, artigo 16, 1): 

Valores correntes 

Especificação 	...--. ..-.. - ---------------------..-. ..---- . ............ L 	Valor R$ 

Despesa prevista para 2020, antes do DISSÍDIO ANUAL 	R$ 45.949.479,21 
1 	..... ............................................. ......._.. 	........ 
:!Acréscimo da despesa para 2020, com o DISSIDJO ANUAL 	R$ 2058 536,66 

1 Despesa prevista paia 2020, acrescido do DISSID1O ANUAL 	f RS 48 008 015,87 

Impacto do aumento da despesa com pessoal em relação à receita corrente líquida (LRF, artigo 20, 

III): 

Valores correntes 

%EM 
RELAÇÃO 

DA RCL 

26,32% 
-..--.. 

1,18% 

27,50% 

39,72%,, 

ESPECIFICAÇÃO 

Previsão da despesa para 2020, antes 
do DISSÍDIO ANUAL. 

Previsão de acréscimo da despesa 
para 2020, com o DISSÍDIO ANUAL. 

Previsão da despesa para 2020, com o 
DISSÍDIO ANUAL. 

Previsão da despesa para 2021, com o 
DISSÍDIO ANUAL. 

VALOR DA DESPESA 

R$ 	45.949.479,21 

R$ 	2.058.536,66 

R$ 	48.008.015,87 

R$ 	69.344.911,81 

VALOR DA RECEITA 

R$ 174.576.783,53 

R$ 174.576.783,53 

R$ 174.576.783,53 

R$ 174.576.783,53 

// 
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• IPTU - previsão de crescimento adicionado do IPTU para 2019 de acordo com o 

código tributário, que corrige o tributo a cada ano por meio da inflação prevista em 

2,96,% em 2020 e repetindo a previsão para 2021, respectivamente; 

• ISS, Taxas e outros tributos municipais - previsão de aumento de Taxas, ISS, e 

outros tributos municipais para 2020 e 2021 de acordo com o código tributário que 

corrige pelo índice inflacionário previsto para o ano; 

• FPM - previsão de aumento do FPM para 2020 e 2021 	mediante a média dos 

últimos quatro anos. 

IV. Compatibilização com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento 

Anual (LRF, artigo 17, § 4°). 

Valores correntes 

Projeção Da Despesa 

Especificação Valor 

Despesa prevista para 2020, antes da DISSÍDIO ANUAL 	R$ 	45.949.479,21 	(=) 

-r 
Despesa prevista para 2020, acrescido da DISSÍDIO ANUAL R$ 	48.008.015,87 

1 	(-) 

Necessidade de Suplementação 	 2.058.536,66 	() 

Declaramos para fins de atender ao disposto no artigo 16, 

inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que o aumento da despesa, em exame, tem 

compatibilidade com o Plano Plurianual 2018/2021, Lei Municipal n'4.437, de 23 de agosto de 2017, 

assim como com a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018, Lei Municipal n° 4.547, de 26 de 

setembro de 2018, pois está em conformidade com as diretrizes, os objetivos, as prioridades e metas 

previstos em ambos diplomas legais. 

V. Medidas adotadas pela administração municipal (LRF, artigo 17, § 50). 

Para implantar o aumento permanente da receita, são adotadas as seguintes medidas: 

• recadastramento dos imóveis urbanos sujeitos ao IPTU; 

• revisão da estrutura do setor de ISS, modernizando o planejamento e fiscalização; 
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• aumento da fiscalização sobre o ICMS; 

o 	agilidade da cobrança da dívida ativa; 

Taquaritinga, 03 de abril de 2020. 
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