
Descrição Valor Descrição Valor

Demandas Judiciais

       116.149,91 Abertura de Créditos Adicionais a partir da

redução de dotações orçamentárias e excesso

de arrecadação

       116.149,91 

Dívidas em Processo de Reconhecimento

Avais e Garantias Concedidas

Assunção de Passivos

Assistências Diversas
       100.000,00 Abertura de Créditos Adicionais a partir da

reserva de contingência
       100.000,00 

Outros Passivos Contingentes

SUBTOTAL        216.149,91 SUBTOTAL        216.149,91 

Descrição Valor Descrição Valor

Frustração de Arrecadação

Restituição de Tributos a Maior

Discrepância de Projeções:

Outros Riscos Fiscais

SUBTOTAL                       -   SUBTOTAL                       -   

TOTAL        216.149,91 TOTAL        216.149,91 

Cristal 12 de agosto de 2021

   Marcelo Luis Krolow José Amarildo Vasconcelos da Silva

Prefeito Municipal Secr. Municipal da Fazenda

ARF (LRF, art 4
o
, § 3

o
) R$ 1,00 

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS PROVIDÊNCIAS

PASSIVOS CONTINGENTES PROVIDÊNCIAS

EXERCÍCIO DE 2022

Município de Cristal

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

O Anexo de Riscos fiscais tem por objetivo especificar eventuais riscos que possam impactar negativamente nas contas públicas , 
indicando de forma preventiva as providências a serem tomadas caso as situaçãoes acima descritas venham a ocorrer, 
cumprindo desta forma o disposto no art. 4º, § 3º da LRF.                                                                             1 - Os valores referente 
aos PASSIVOS CONTINGENTES, representam a estimativa de possível obrigações em 2022, cuja existência será confirmada 
somente em caso de ocorrência de um mais eventos futuros que não estão totalmente sob o controle do Municípioda entidade.  
TAmbém poderão poderão representar possíveis obrigações decorretes de eventos passados, mas que não estão reconhecidas 
contabilmente e tampouco contam com previsão de recursos no orçamento porque é improvável a sua liquidação em 2022.                                                                                                           
2 -  Os DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS estão relacionados principalmente aos riscos orçamentários relacionados com a 
possibilidade da ocorrência de impactos negativos na execução orçamentária,  devido a fatores tais como as receitas previstas  
não se realizarem (frustração de  à necessidade de execução de despesas inicialmente não 
fixadas (abertura de créditos especiais e/opu extraordinários) ou orçadas a menor (créditos suplementares).                                                                    
 
 


