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Previsão de Arrecadação de Receitas Orçamentárias: Estudo Aplicado ao Município de Volta
Redonda – RJ

Katiane Louzada de Souza
Diogo Rosa de Oliveira

Resumo :
Este artigo tem como objetivo estimar a receita orçamentária no município de Volta Redonda
–  RJ  mediante  a  utilização  da  técnica  “Método  de  Indicadores”,  descrita  no  Manual  de
Procedimentos de Receitas Públicas do Tesouro Nacional (2007).  Para realizar  a  previsão
utilizou-se como referência a série histórica de arrecadação das receitas orçamentárias, no
período  compreendido  de  2010  a  2014.  A finalidade  principal  é  verificar  se  as  receitas
estimadas declaradas pelo município estão condizentes com a realidade arrecadada ou se há
uma defasagem significativa entre  esses valores,  provocando uma ineficiência na ação do
município.
Palavras-chave: arrecadação; estimativa; receita pública.

1. INTRODUÇÃO
Receita pública é um conjunto de ingressos financeiros com fontes e fatos geradores

próprios  e  permanentes,  oriundos  da  ação  e  de  atributos  inerentes  à  instituição,  e  que,
integrando o patrimônio na qualidade de elemento novo, produz-lhe acréscimos, sem contudo
gerar obrigações, reservas ou reivindicações de terceiros (SILVA, 2007, p. 27). 

Conforme  §  1º,  do  Artigo  1º;  da  Lei  Complementar  nº  101/2000,  a  Lei  de
Responsabilidade Fiscal (LRF) a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada
e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio
das  contas  públicas. E  segundo  o  art.  9º da  mesma  Lei,  caso  a  receita  realizada
bimestralmente  não  seja  suficiente  para  suportar  o  cumprimento  das  metas  da  ação
governamental, deverá haver uma limitação na execução das despesas e um controle mais
rigoroso nas movimentações financeiras.

O instrumento de planejamento do gestor público é a Lei Orçamentária Anual (LOA).
É nela  que  o prefeito  define as  prioridades  contidas  no PPA e  as  metas  que  deverão ser
atingidas  naquele  ano.  A LOA disciplina  todas  as  ações  do município.  Nenhuma despesa
pública pode ser executada fora do orçamento. Na Câmara Municipal, vereadores discutem,
na  Comissão  Mista  de  Planos,  Orçamentos  Públicos  e  Fiscalização  (CMO),  a  proposta
enviada pelo Executivo, fazem as modificações que julgam necessárias por meio das emendas
e votam o projeto. Depois de aprovado, o projeto é sancionado pelo Prefeito e se transforma
em Lei.

A estimativa  de  receitas  deve  alcançar  o  mais  próximo  possível  do  valor  real  de
arrecadação, uma vez que cabe ao gestor público, eleito pelo povo, gerir o município sob a
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Este estudo tem como objetivo verificar se a estimativa da receita orçamentária feita
pelo município de Volta Redonda – RJ está de acordo com a receita arrecadada. Para realizar a
previsão  utilizou-se  como  referência  a  série  histórica  de  arrecadação  das  receitas
orçamentárias,  no  período  compreendido  de  2010  a  2014.  Com os  objetivos  específicos
espera-se apontar a responsabilidade do gestor público frente à acurácia desta estimativa de
receita,  que  impactará  diretamente  nas  ações  do  gestor  público  e  consequentemente  na
sociedade envolvida; e comparar a estimativa de receita encontrada, com a receita divulgada
pelo município.

Diante do exposto surge uma questão:  a estimativa de arrecadação do município de
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Volta Redonda está condizente com a real arrecadação? Sendo a receita tema integrante de
qualquer planejamento, se faz imprescindível esse estudo, uma vez que o poder de ação da
máquina pública origina-se da força de arrecadação de sua receita. Cabe ao gestor público
buscar  a  melhor  análise  para  estimar  essa  receita,  para  gerir  com eficiência  e  manter  o
equilíbrio nas contas públicas.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O tema deste artigo “estimativa de receitas públicas” é importante para se compreender

que as previsões e planejamentos são as ferramentas fundamentais no auxílio à condução do
gestor público em suas funções (FARIAS, 2015).

2.1. Contabilidade Pública
A Contabilidade Pública “é uma Ciência Contábil que tem a função de controlar o

patrimônio público e evidenciar suas variações, fornecendo informações para os gestores, para
subsidiar as tomadas de decisões” (BEZERRA FILHO, 2008). De acordo com a NBC T 16.1
“a  Contabilidade  Aplicada  ao  Setor  Público  é  o  ramo da  ciência  contábil  que  aplica,  no
processo gerador de informações, os princípios fundamentais de contabilidade e as normas
contábeis direcionados ao controle patrimonial de entidades do setor público”. 

A Contabilidade Pública segue as regras básicas determinadas pela Lei 4.320/64 e pela
Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  (Lei  Complementar  101/2000).  O  Artigo  35  da  Lei  nº
4.320/1964 se refere ao exercício financeiro, indica regras específicas para a apropriação de
receitas e despesas segundo os critérios que menciona, ou seja, que são receitas as quantias
que forem arrecadadas no exercício e despesas as que forem legalmente empenhadas (L. C.
101/2000). 

Assim surge  o orçamento  público,  uma lei  formal  que  prevê  as  receitas  e  fixa  as
despesas. O orçamento público é peça fundamental no controle da administração, tornando-se
relevante  para  o  processo  de  gestão,  planejamento  e  estabelecimento  das  diretrizes  para
entidade além de servir como instrumento de avaliação, controle e responsabilização do gestor
público (BEZERRA FILHO, 2008).

2.2. Orçamento Público
No entendimento de Kohama (2010) o orçamento integra o sistema de planejamento e

define orçamento como  “o  processo  pelo  qual  se  elabora,  expressa  e  avalia  o  nível  de
cumprimento da quase totalidade do programa de governo, para cada período orçamentário. É
um instrumento de governo, de administração e de efetivação e execução dos planos gerais de
desenvolvimento socioeconômico.”

A NBC T 16.3 estabelece as bases para o controle contábil sobre o planejamento do
orçamento  desenvolvido  pelas  entidades  do  setor  público,  expresso  em  planos
hierarquicamente interligados (Plano Plurianual – PPA, Lei Diretrizes Orçamentárias – LDO e
Lei Orçamentária Anual – LOA) de acordo com a Constituição Federal.

2.3. Lei Orçamentária Anual – LOA
A Lei Orçamentária, de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, estima a receita e fixa

a despesa. É na Lei Orçamentária Anual (LOA) que o governo define as prioridades contidas
no PPA e as metas que deverão ser atingidas naquele ano. Nenhuma despesa pública pode ser
executada fora do orçamento. As ações desenvolvidas em cada esfera do governo devem estar
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registradas nas leis orçamentárias de cada ente (Secretaria de Orçamento Federal - SOF).
De acordo com o § 5º do Artigo 165 da Constituição Federal a Lei Orçamentária Anual

compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da seguridade
social.

Segundo o princípio da unidade mencionado no caput do art. 2o da Lei no 4.320/1964,
para evitar múltiplos orçamentos dentro da mesma pessoa política, todas as receitas previstas
e despesas fixadas, em cada exercício financeiro, devem integrar um único documento legal
dentro de cada nível federativo: LOA (BRASIL, 2016).

2.4. Receita Pública 
Para Kohama (2010) as receitas praticadas pelas entidades públicas são:

Todo e qualquer recolhimento feito aos cofres públicos, que seja efetivado através de
numerário ou outros bens representativos de valores – que o governo tem o direito
de arrecadar em virtude de leis, contratos ou quaisquer outros títulos de que derivem
direitos a favor do Estado-, que seja oriundo de alguma finalidade específica, cuja
arrecadação lhes pertença ou acaso figure como depositório dos valores que não lhe
pertencerem. 

As  disponibilidades  de  recursos  financeiros  que  ingressam  durante  o  exercício  e
constituem elemento novo para o patrimônio público, se desdobram em receitas orçamentárias
e  ingressos  extra-orçamentários.  Em  sentido  estrito,  são  públicas  apenas  as  receitas
orçamentárias, pois estas são o instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das
políticas públicas. Essas receitas estão previstas ou não na LOA (BRASIL, 2008).

2.5. Etapas da receita pública
De acordo com o modelo de orçamento utilizado no Brasil, as etapas da receita seguem

a ordem de ocorrência dos fenômenos econômicos, iniciando-se com a etapa de previsão e
terminando com a de recolhimento (BRASIL, 2016).

Figura 1: Etapas da receita orçamentária
Fonte: BRASIL (2016)

O planejamento e a estimativa da arrecadação da receita orçamentária, que constará na
proposta orçamentária são feito na etapa de previsão. “A estimativa de receitas orçamentárias
da  União  será elaborada  com auxílio  de  modelos  estatísticos  e  matemáticos,  tendo como
referência o comportamento da série histórica de arrecadação dos exercícios anteriores e de
informações  fornecidas  pelos  órgãos  envolvidos  no  processo  de  arrecadação”  (MCASP,
2014). 

Segundo o art. 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei nº 101/2000):
As previsões  de  receita  observarão  as  normas técnicas  e  legais,  considerarão  os
efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento
econômico  ou  de  qualquer  outro  fator  relevante  e  serão  acompanhadas  de
demonstrativo  de  sua  evolução  nos  últimos  três  anos,  da  projeção  para  os  dois
seguintes  àquele  a  que  se  referirem,  e  da  metodologia  de  cálculo  e  premissas
utilizadas.
§ 3o O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais Poderes e do
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Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento
de suas  propostas  orçamentárias,  os  estudos e as  estimativas  das  receitas  para o
exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de
cálculo.

Esta previsão orçamentária é importante para subsidiar o gestor na constatação dos
recursos que são necessários para a implementação das ações com finalidade de atender as
necessidades  da  entidade  pública.  “Uma previsão  eficaz,  torna  possível  um planejamento
adequado, que por consequência irá proporcionar uma maior transparência na aplicação dos
recursos públicos” (ZONATTO e HEIN, 2013).

2.6. A previsão da receita pública
Sobre a previsão da receita o artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece

que:
As previsões  de  receita  observarão  as  normas  técnicas  e  legais,  considerarão  os
efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento
econômico  ou  de  qualquer  outro  fator  relevante  e  serão  acompanhadas  de
demonstrativo  de  sua  evolução  nos  últimos  três  anos,  da  projeção  para  os  dois
seguintes  àquele  a  que  se  referirem,  e  da  metodologia  de  cálculo  e  premissas
utilizadas.

De acordo com Brasil (2008), “a previsão da receita procura interpretar e traduzir o
comportamento  da  arrecadação  das  receitas  e  para  tal  finalidade  utilizam-se  ferramentas
matemáticas que procuram prever os comportamentos futuros dessas séries”. 

A projeção das receitas é a  base para a fixação das despesas na Lei  Orçamentária
Anual, e é fundamental na execução do orçamento e para a determinação das necessidades de
financiamento do Governo. “Uma das formas de projetar valores de arrecadação é a utilização
de  modelos  incrementais  na  estimativa  das  receitas  orçamentárias”  (BRASIL,  2008).  A
utilização das técnicas de previsão de receitas públicas baseia-se em séries temporais, numa
análise  quantitativa  dos  dados,  obtendo  através  de  dados  anteriormente  encontrados,  um
comportamento futuro de certos indicadores (Costa, 2011). 

A Tabela 1 mostra algumas técnicas utilizadas em outros estudos para verificação das
estimativas das receitas e suas conclusões.

Tabela 1: Técnicas de previsão de receitas públicas

Técnica utilizada Conclusão Autor

Série  temporal  Auto-
Regressivo  Integrado  Média
Móvel (ARIMA).

Foram  consideradas  boas  as  estimativas  na
previsão de arrecadação do ISSQN (Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza), porém informa-
se que o modelo é válido apenas para o município
de  Caxias  do  Sul/RS,  devido  às  divergências
econômicas dos municípios.

Caldart 
(2005)

Método Koyck  

Com a aplicação do modelo Koyck, na previsão
das  receitas  orçamentárias  dos  municípios  mais
populosos do Estado da Bahia, verificou se que o
erro médio (8,87%) nos municípios presentes na
pesquisa  fora  menor  que  o  proposto  pela
Secretaria  de  Orçamento  Federal  (13,21%),
concluindo  que  o  modelo  Koyck  proporcionou
maior  eficácia  nas  previsões  de  receitas
orçamentárias.

Silva et 
al. 
(2014)

Modelos  de  alisamento
exponencial  de  Holt-Winters

Ambos  apresentaram  resultados  favoráveis  para
previsões de curto e médio prazo respectivamente.

Castanho
(2011)
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e  modelos  estocásticos  de
Box-Jenkins

Porém, não pode ser definido um modelo como
adequado  para  a  utilização  de  previsões  de
receitas do ICMS, uma vez que se faz necessário
levar em conta o horizonte de previsão requerido e
o comportamento da série recente de ao menos 50
períodos anteriores.

Método  de  indicadores
descrita  no  Manual  de
Procedimentos  de  Receitas
Públicas do Tesouro Nacional
(2007)

Apontou a importância de uma estimativa correta
de  receita  púbica  e  evidenciou  que  funcionou
corretamente no estudo abordado. Constatou que
os  dados  disponibilizados  pelo  município  de
Natal/RN,  estão  condizentes  com  os  termos
citados na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Paiva 
(2013)

Técnicas derivadas  de  séries
temporais:  Suavização
Exponencial  Linear  do
Brown,  Suavização
Exponencial  Biparamétrico
do  Holt  e  Suavização
Exponencial  Quadrática  do
Brown

Impulsionado  pela  distorção  dos  valores
estimados na LOA, em relação ao real arrecadado,
foi  possível  provar  que  a  técnica  Suavização
Exponencial Biparamétrico do Holt,  atingiu uma
estimativa com maior exatidão que a utilizada no
município.

Farias et 
al. 
(2015)

Fonte: Elaboração própria

3. METODOLOGIA DE PESQUISA
O  modelo  de  pesquisa  exploratória,  que  fora  utilizado  no  desenvolvimento  deste

estudo de caso,  tem como principal finalidade qualificar/esclarecer conceitos e ideias, tendo
em  vista  o  levantamento  de  problemas  ou  hipóteses  deste  estudo.  Essas  pesquisas  são
desenvolvidas com o objetivo de proporcionar uma visão geral, acerca de determinado fato
(GIL, 2008).

Os procedimentos seguidos neste estudo foram: 

Figura 2: Etapas da Análise dos resultados
Fonte: Elaboração própria

A responsabilidade pela divulgação das informações, utilizadas nos cálculos, é restrita 
a SMF – VR (Secretaria Municipal de Fazenda de Volta Redonda).

Segundo  Brasil  (2008),  a  metodologia  de  projeção  de  receitas  orçamentárias,
conhecida como Método de Indicadores, está baseada na série histórica de arrecadação das
receitas ao longo dos anos ou de meses anteriores (base de cálculo), corrigida por parâmetros
de preço (efeito preço), de quantidade (efeito quantidade) e de alguma mudança de aplicação
de alíquota em sua base de cálculo (efeito legislação). Referida técnica propõe a utilização de
modelos de projeção, que dependerão fortemente do comportamento da arrecadação ao longo
dos meses, ou seja, dependerão das séries históricas de arrecadação e de informações dos
Órgãos ou Unidades Arrecadadoras.

11

Levantamento dos dados
relacionados às informações
de previsão e arrecadação da

receita contidas nos
orçamentos anuais do

município entre os anos de
2010 a 2014.

Cálculos da
previsão da

receita.

Comparação entre as
receitas estimadas nos
anos de 2011 a 2014
(em reais), com a real

arrecadação do
mesmo período.

Análise dos
resultados



Juiz de Fora/MG – 01 e 02 de dezembro de 2016

Pesquisas  exploratórias,  em  sua  grande  maioria,  demandam  em  sua  construção,
pesquisas  bibliográficas,  documental  e  estudos  de  caso.  Técnicas  de  amostragem,
recolhimento  de  dados  quantitativos,  raramente  contemplam este  tipo  de  pesquisa.  (GIL,
2008).

Neste  caso,  para  aplicação  e  verificação  deste  estudo,  utilizou-se  uma  amostra
quantitativa e uma fórmula contida no Manual de Procedimentos de Receitas Públicas do
Tesouro Nacional, para buscar resultados que respondam os problemas levantados. O uso de
dados  quantitativos  fora  necessário  para  o  desenvolvimento  deste  artigo,  uma vez  que  o
mesmo proporciona  uma  descrição  racional  e  transparente,  facilitando  uma  tomada  de
decisão,  pois é um método de análise que contribui para comprovar ou rebater a questão
abordada (SILVA et al, 2014).

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS
O Método de Indicadores é o modelo de previsão de arrecadação de receitas públicas

evidenciado no Manual de Receitas Públicas. Faz-se importante esclarecer, que até a presente
data,  não  se  encontra  versão  mais  atualizada  do  Manual  de  Procedimentos  de  Receitas
Públicas do Tesouro Nacional. Logo, deduz-se que a fórmula descrita neste manual ainda é
considerada como a mais adequada na utilização de estimativas de receitas públicas segundo o
próprio manual.

A projeção da receita pelo Método de Indicadores possui a seguinte estrutura:
Projeção =   Base cálculo× Índice Preço×ÍndiceQuantidade× Efeito Legislação        
(Equação 1)                                                                                                           

Onde:
(I) Projeção: significa o valor a ser projetado de certa receita. 
(II) Base de cálculo: é obtida por meio da série histórica de arrecadação da receita,

sem as atipicidades, e, dependerá do seu comportamento. 
Deve-se considerar o comportamento da arrecadação ao longo do período, a fim de se

identificar possíveis anormalidades, como por exemplo, uma arrecadação sazonal. Neste caso,
é preferível usar como base de cálculo a arrecadação individualizada mês a mês e estimá-la
para os meses respectivos do ano seguinte, obtendo, dessa forma, uma projeção sazonalizada. 

(III) Índice de preço: fornece a variação média dos preços de uma determinada cesta
de produtos, como o IGP-DI, o INPC, o IPCA, a variação cambial, a taxa de juros, a variação
da  taxa  de  juros,  dentre  outros.  O índice  escolhido deverá  levar  em consideração  o  fato
gerador da receita que se está projetando. 

(IV) Índice de quantidade: está relacionado à variação física de um determinado fator
de  produção,  fornecendo  a  variação  média  na  quantidade  de  bens  de  um  determinado
seguimento  da  economia.  Nesse  caso,  destacam-se:  (I)  o  Produto  Interno  Bruto  Real  do
Brasil,  (II)  o  crescimento  real  das  importações  ou  das  exportações,  (III)  o  crescimento
vegetativo da folha de pagamento do funcionalismo público federal, (IV) o crescimento da
massa salarial, (V) o aumento na arrecadação como função do aumento do número de fiscais
no país, (VI) o aumento do número de alunos matriculados em uma escola e etc. Do mesmo
modo que o índice de preços, a escolha do índice de quantidade dependerá do fato gerador da
receita e da correlação entre a arrecadação e o índice a ser adotado.

(E) Efeito legislação: trata de possíveis mudanças na alíquota ou na base de cálculo de
alguma  receita.  Normalmente,  tarifas  públicas  e  receitas  tributárias  sofrem influência  de
ajustes na legislação ou nos contratos públicos. É importante, ainda, verificar o cumprimento
do princípio da anterioridade da lei, estabelecido na Constituição Federal, art. 150, inciso III,
alínea b.
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Para  calcular  as  estimativas  de  receitas  públicas,  conforme mostra  Tabela  02,  será
utilizado o método descrito no  Manual de Procedimentos de Receitas Públicas do Tesouro
Nacional – base de cálculo (arrecadação anual do ano anterior). O índice de preço utilizado na
fórmula  para  a  estimativa  será  o  IPCA  (Índice  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo)
correspondente  ao  período  estimado.  O  índice  de  quantidade será  representado  pelo  PIB
(Produto Interno Bruto) do País de acordo com os anos abordados. O  efeito legislação não
será utilizado na fórmula de estimativa deste estudo, uma vez que não foram encontrados
mudanças consideradas significativas e que trouxessem alteração nos cálculos.

Tabela 2: Cálculo da estimativa das receitas públicas do município de Volta Redonda (em R$)

ANO Base de 
Cálculo
(a)

Efeito Preço
(b)

Efeito 
Quantidade
(c)

Estimativa de 
Arrecadação
(a x b x c)

2010 497.589.810,55 1,05761 1,0752 565.719.807,41
2011 554.729.884,74 1,06323 1,0274 605.713.111,42
2012 605.484.443,51 1,05695 1,0096 645.695.936,93
2013 606.806.971,55 1,05767 1,0238 656.519.511,33
2014 626.330.063,00 1,06239 1,00110 666.015.776,35

Fonte: Elaboração própria

Nota:

1 O IPCA do ano – (5,76%)
2 O PIB do ano – (7,5%)
3 O IPCA do ano – (6,32%)
4 O PIB do ano  – (2,7%)
5 IPCA do ano  – (5,69%)
6 O PIB do ano – (0,9%)
7 IPCA do ano – (5,76%)
8 O PIB do ano – (2,3%)
9 IPCA do ano – (6,23%)
10 O PIB do ano – (0,1%)

A Tabela  3  mostra  a  comparação  em  porcentagem  entre  a  arrecadação  estimada,
arrecadação estimada pelo município e a real arrecadação divulgada pelo município.

Tabela 3 – Comparação entre as receitas estimadas nos anos de 2011 a 2014  (em reais), com a real
arrecadação do mesmo período, no município de Volta Redonda.

Ano
Receita 
estimada
(x)

Receita estimada
(Pelo Município)
(y)

Receita 
arrecadada
(z)

Margem 
efetiva
(w = z/x * 
100)

Margem efetiva
(Pelo Município)
(k = z/y * 100)

2011 605.713.111,42 585.908.000,00 554.729.884,74 91,6% 94,7%
2012 645.695.936,93 620.549.600,00 605.484.443,51 93,8,% 97,6%
2013 656.519.511,33 671.507.000,00 606.806.971,55 92,4% 90,3%
2014 666.015.776,35 779.721.000,00 626.330.063,00 94,0% 80,3%

Fonte: Elaboração Própria
É notório a eficiência da fórmula de estimativa de arrecadação de receitas em relação

ao seu resultado comparado com a real arrecadação do município, uma vez que os valores são
próximos,  numa margem média de erro de apenas (7%) de diferença nos anos avaliados.
Enquanto o município obteve uma margem de erro de (9,3%).

Observa-se  uma  considerável  defasagem  negativa  entre  o  valor  estimado  pelo
município e o valor real arrecadado pelo mesmo. Pode se considerar uma defasagem negativa,
uma margem de que alcançou aproximadamente (20%) no ano de 2014, já que os valores
estudados e estimados estão na casa de milhões de reais, qualquer porcentagem acima de 02
(dois) dígitos em relação a milhões de reais, pode significar uma perda maiúscula nos cofres
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públicos.

5. CONCLUSÃO
O presente artigo se dispôs a calcular a estimativa de receita pública do município de

Volta Redonda utilizando o “método de Indicadores” na série histórica de 2010 a 2014, para
verificar  se  a  estimativa  de  arrecadação  do  município  estava  condizente  com  a  real
arrecadação, os resultados mostraram que o método de Indicadores fora mais preciso que o
método utilizado pelo município em suas previsões numa margem média de erro de 7% do
estudo praticado contra 9,3% do modelo utilizado pelo município.

O ano de 2014 caracterizou-se por apontar uma grande disparidade entre a arrecadação
orçada  pelo  município  e  a  real  arrecadação  daquele  ano.  Essa  disparidade  chegou
aproximadamente a 20% de diferença entre os valores. Devido o nosso estudo estar voltado
somente para a aferição das estimativas das receitas públicas, não se pode explicar o motivo
de tal disparidade nesse ano, todavia, é um assunto que pode ser investigado e fica como
sugestão para estudos no futuro, pois, qualquer porcentagem de 02 (dois) dígitos de milhões
de reis, serão valores muito significativos para qualquer município do País.

Ainda que a diferença entre as margens de erro do estudo e do município seja pequena,
cabe ao gestor  do município buscar  meios  de aferições  mais  precisas  para  que haja  uma
receita real e com isso a possibilidade de cumprimento das metas estabelecidas por ele e sua
equipe econômica, tornando a vida da sociedade envolvida mais digna.
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