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11) (FCC – Analista Técnico Controle Externo - Auditoria 
Governamental - TCE/AM – 2013) É forma de renúncia de receita, 
nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
  
(A) a isenção em caráter não geral. 
(B) a redução de metas fiscais de arrecadação. 
(C) o cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao 
respectivo custo de cobrança. 
(D) a alteração de alíquota de IPI, nos termos previstos na 
Constituição Federal. 
(E) o parcelamento de crédito da dívida ativa. 
 
GABARITO: 

Planejamento 



12) (FCC – Analista Tesouro Estadual – SEFAZ/PI – 2014) A LRF 
dedicou atenção especial à renúncia de receitas e estabeleceu 
regras rígidas para sua realização. Nesse sentido, durante a 
execução do orçamento do Governo do Estado do Piauí ocorreram 
os seguintes fatos: 1 − anistia; 2 − remissão; 3 − concessão de 
isenção em caráter geral; 4 − subsídio; 5 − cancelamento de 
débito cujo montante era inferior ao do respectivo custo de 
cobrança. Configuram renúncia de receita os eventos de número 
  
(A) 1, 3 e 5.  (B) 1, 2 e 5.   
(C) 2, 3 e 4.  (D) 1, 2 e 4. 
(E) 3, 4 e 5.       GABARITO: 
  
 

Planejamento 



13) (FCC – Técnico Controle Externo – Administração – TCE/CE – 
2015) É EXCEÇÃO legal ao conceito de renúncia de receita  
  
(A) a anistia. 
(B) a remissão. 
(C) o crédito presumido. 
(D) a concessão de isenção em caráter não geral. 
(E) o cancelamento de débito cujo montante seja inferior aos dos 
respectivos custos de cobrança. 
 
 
GABARITO: 

Planejamento 



14) (FUNDEP – Auditor / Conselheiro Substituto – TCE/MG – 2018) 
Sobre as receitas públicas, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão 
fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os 
tributos da competência constitucional do ente da Federação. 

Planejamento 



B) A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza 
tributária da qual decorra renúncia de receita deve estar 
acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro 
no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, 
deve atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, além 
de pelo menos uma de duas condições previstas em lei. 
 
C) É possível a realização de transferências voluntárias da receita, 
obtida por meio de impostos de sua competência tributária ativa, 
do estado para o município, ainda que não se tenha instituído, pelo 
transferente, todos os tributos de sua competência tributária ativa. 

Planejamento 



D) A renúncia de receita compreende anistia, remissão, subsídio, 
crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, 
alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que 
implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e 
outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. 
 
E) Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será 
admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou 
legal. 
 
 
GABARITO: 

Planejamento 


