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Síntese de Alterações do Leiaute da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para o 
ano de referência a partir de 2023. 

DEMONSTRATIVO - METAS ANUAIS 

Criação dos elementos abaixo filhos do elemento <metasAnuais03>: 

<valorPIBReal_Ano>, <valorPIBReal_Ano_1>, <valorPIBReal_Ano_2>, 
<valorTaxaRealJuroDL_Ano>, <valorTaxaRealJuroDL_Ano_1>, <valorTaxaRealJuroDL_Ano_2>, 
<valorCambio_Ano>, <valorCambio_Ano_1> e <valorCambio_Ano_2> 

 

DEMONSTRATIVO - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS 

Criação dos elementos abaixo filhos do elemento <alienacaoAtivo07>: 

<valorAlienacaoBensIntangiveis_Ano_2>, <valorAlienacaoBensIntangiveis_Ano_3>, 
<valorAlienacaoBensIntangiveis_Ano_4>, <valorRendimentoAplicacaoFinanceira_Ano_2>, 
<valorRendimentoAplicacaoFinanceira_Ano_3> e 
<valorRendimentoAplicacaoFinanceira_Ano_4> 

 

DEMONSTRATIVO - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES 

Exclusão do elemento <receitasDespesasPrevidenciarias08> filho do elemento <remessa>. 

Criação do elemento <avaliacaoRPPS08> filho do elemento <remessa>. 

Criação dos elementos abaixo filhos do elemento <avaliacaoRPPS08>: 

<receitasDespesasPrevidenciarias08>, <receitasDespesasAdministracaoPrevidenciarias08>, 
<mantidosTesouroPrevidenciarias08> e <receitasDespesasMilitaresPrevidenciarias08> 

Criação dos elementos abaixo filhos do elemento <receitasDespesasPrevidenciarias08>: 

<valorRCFCCSAtivo_Ano_4>, <valorRCFCCSAtivo_Ano_3>, <valorRCFCCSAtivo_Ano_2>, 
<valorRCFCCSInativo_Ano_4>, <valorRCFCCSInativo_Ano_3>, <valorRCFCCSInativo_Ano_2>, 
<valorRCFCCSPensionista_Ano_4>, <valorRCFCCSPensionista_Ano_3>, 
<valorRCFCCSPensionista_Ano_2>, <valorRCFCCPAtivo_Ano_4>, <valorRCFCCPAtivo_Ano_3>, 
<valorRCFCCPAtivo_Ano_2>, <valorRCFCCPInativo_Ano_4>, <valorRCFCCPInativo_Ano_3>, 
<valorRCFCCPInativo_Ano_2>, <valorRCFCCPPensionista_Ano_4>, 
<valorRCFCCPPensionista_Ano_3>, <valorRCFCCPPensionista_Ano_2>, 
<valorRCFCReceitasImobiliarias_Ano_4>, <valorRCFCReceitasImobiliarias_Ano_3>, 
<valorRCFCReceitasImobiliarias_Ano_2>, <valorRCFCReceitasValoresMobiliarios_Ano_4>, 
<valorRCFCReceitasValoresMobiliarios_Ano_3>, <valorRCFCReceitasValoresMobiliarios_Ano_2>, 
<valorRCFCOutrasReceitasPatrimoniais_Ano_4>, 



 
 

2 
 

<valorRCFCOutrasReceitasPatrimoniais_Ano_3>, 
<valorRCFCOutrasReceitasPatrimoniais_Ano_2>, <valorRCFCReceitaServicos_Ano_4>, 
<valorRCFCReceitaServicos_Ano_3>, <valorRCFCReceitaServicos_Ano_2>, 
<valorRCFCCompensacaoRegimes_Ano_4>, <valorRCFCCompensacaoRegimes_Ano_3>, 
<valorRCFCCompensacaoRegimes_Ano_2>, <valorRCFCAportesPeriodicos_Ano_4>, 
<valorRCFCAportesPeriodicos_Ano_3>, <valorRCFCAportesPeriodicos_Ano_2>, 
<valorRCFCDemaisReceitasCorrentes_Ano_4>, <valorRCFCDemaisReceitasCorrentes_Ano_3>, 
<valorRCFCDemaisReceitasCorrentes_Ano_2>, <valorRCFCAlienacao_Ano_4>, 
<valorRCFCAlienacao_Ano_3>, <valorRCFCAlienacao_Ano_2>, <valorRCFCAmortizacao_Ano_4>, 
<valorRCFCAmortizacao_Ano_3>, <valorRCFCAmortizacao_Ano_2>, 
<valorRCFCOutrasReceitasCapital_Ano_4>, <valorRCFCOutrasReceitasCapital_Ano_3>, 
<valorRCFCOutrasReceitasCapital_Ano_2>, <valorDFCAposentadorias_Ano_4>, 
<valorDFCAposentadorias_Ano_3>, <valorDFCAposentadorias_Ano_2>, 
<valorDFCPensoes_Ano_4>, <valorDFCPensoes_Ano_3>, <valorDFCPensoes_Ano_2>, 
<valorDFCCompensacaoRegimes_Ano_4>, <valorDFCCompensacaoRegimes_Ano_3>, 
<valorDFCCompensacaoRegimes_Ano_2>, <valorDFCDemaisDespesas_Ano_4>, 
<valorDFCDemaisDespesas_Ano_3>, <valorDFCDemaisDespesas_Ano_2>, 
<valorFCRecursosArrecadadosExerciciosAnterioes_Ano_4>, 
<valorFCRecursosArrecadadosExerciciosAnterioes_Ano_3>, 
<valorFCRecursosArrecadadosExerciciosAnterioes_Ano_2>, 
<valorFCReservaOrcamentaria_Ano_4>, <valorFCReservaOrcamentaria_Ano_3>, 
<valorFCReservaOrcamentaria_Ano_2>, <valorAFCContribuicaoPatronalSuplementar_Ano_4>, 
<valorAFCContribuicaoPatronalSuplementar_Ano_3>, 
<valorAFCContribuicaoPatronalSuplementar_Ano_2>, 
<valorAFCPeriodicoValoresPredefinidos_Ano_4>, 
<valorAFCPeriodicoValoresPredefinidos_Ano_3>, 
<valorAFCPeriodicoValoresPredefinidos_Ano_2>, <valorAFCOutros_Ano_4>, 
<valorAFCOutros_Ano_3>, <valorAFCOutros_Ano_2>, <valorAFCDeficitFinanceiro_Ano_4>, 
<valorAFCDeficitFinanceiro_Ano_3>, <valorAFCDeficitFinanceiro_Ano_2>, 
<valorBDFCCaixaEquivalentesCaixa_Ano_4>, <valorBDFCCaixaEquivalentesCaixa_Ano_3>, 
<valorBDFCCaixaEquivalentesCaixa_Ano_2>, <valorBDFCInvestimentosAplicacoes_Ano_4>, 
<valorBDFCInvestimentosAplicacoes_Ano_3>, <valorBDFCInvestimentosAplicacoes_Ano_2>, 
<valorBDFCOutros_Ano_4>, <valorBDFCOutros_Ano_3>, <valorBDFCOutros_Ano_2>, 
<valorRCFRCSAtivo_Ano_4>, <valorRCFRCSAtivo_Ano_3>, <valorRCFRCSAtivo_Ano_2>, 
<valorRCFRCSInativo_Ano_4>, <valorRCFRCSInativo_Ano_3>, <valorRCFRCSInativo_Ano_2>, 
<valorRCFRCSPensionista_Ano_4>, <valorRCFRCSPensionista_Ano_3>, 
<valorRCFRCSPensionista_Ano_2>, <valorRCFRCPAtivo_Ano_4>, <valorRCFRCPAtivo_Ano_3>, 
<valorRCFRCPAtivo_Ano_2>, <valorRCFRCPInativo_Ano_4>, <valorRCFRCPInativo_Ano_3>, 
<valorRCFRCPInativo_Ano_2>, <valorRCFRCPPensionista_Ano_4>, 
<valorRCFRCPPensionista_Ano_3>, <valorRCFRCPPensionista_Ano_2>, 
<valorRCFRReceitasImobiliarias_Ano_4>, <valorRCFRReceitasImobiliarias_Ano_3>, 
<valorRCFRReceitasImobiliarias_Ano_2>, <valorRCFRReceitasValoresMobiliarios_Ano_4>, 
<valorRCFRReceitasValoresMobiliarios_Ano_3>, <valorRCFRReceitasValoresMobiliarios_Ano_2>, 
<valorRCFROutrasReceitasPatrimoniais_Ano_4>, 
<valorRCFROutrasReceitasPatrimoniais_Ano_3>, 



 
 

3 
 

<valorRCFROutrasReceitasPatrimoniais_Ano_2>, <valorRCFRReceitaServicos_Ano_4>, 
<valorRCFRReceitaServicos_Ano_3>, <valorRCFRReceitaServicos_Ano_2>, 
<valorRCFRCompensacaoRegimes_Ano_4>, <valorRCFRCompensacaoRegimes_Ano_3>, 
<valorRCFRCompensacaoRegimes_Ano_2>, <valorRCFRDemaisReceitasCorrentes_Ano_4>, 
<valorRCFRDemaisReceitasCorrentes_Ano_3>, <valorRCFRDemaisReceitasCorrentes_Ano_2>, 
<valorRCFRAlienacao_Ano_4>, <valorRCFRAlienacao_Ano_3>, <valorRCFRAlienacao_Ano_2>, 
<valorRCFRAmortizacao_Ano_4>, <valorRCFRAmortizacao_Ano_3>, 
<valorRCFRAmortizacao_Ano_2>, <valorRCFROutrasReceitasCapital_Ano_4>, 
<valorRCFROutrasReceitasCapital_Ano_3>, <valorRCFROutrasReceitasCapital_Ano_2>, 
<valorDFRAposentadorias_Ano_4>, <valorDFRAposentadorias_Ano_3>, 
<valorDFRAposentadorias_Ano_2>, <valorDFRPensoes_Ano_4>, <valorDFRPensoes_Ano_3>, 
<valorDFRPensoes_Ano_2>, <valorDFRCompensacaoRegimes_Ano_4>, 
<valorDFRCompensacaoRegimes_Ano_3>, <valorDFRCompensacaoRegimes_Ano_2>, 
<valorDFRDemaisDespesas_Ano_4>, <valorDFRDemaisDespesas_Ano_3>, 
<valorDFRDemaisDespesas_Ano_2>, <valorAFRCoberturaInsuficienciasFinanceiras_Ano_4>, 
<valorAFRCoberturaInsuficienciasFinanceiras_Ano_3>, 
<valorAFRCoberturaInsuficienciasFinanceiras_Ano_2>, <valorAFRFormacaoReserva_Ano_4>, 
<valorAFRFormacaoReserva_Ano_3>, <valorAFRFormacaoReserva_Ano_2>, 
<valorBDFRCaixaEquivalentesCaixa_Ano_4>, <valorBDFRCaixaEquivalentesCaixa_Ano_3>, 
<valorBDFRCaixaEquivalentesCaixa_Ano_2>, <valorBDFRInvestimentosAplicacoes_Ano_4>, 
<valorBDFRInvestimentosAplicacoes_Ano_3>, <valorBDFRInvestimentosAplicacoes_Ano_2>, 
<valorBDFROutros_Ano_4>, <valorBDFROutros_Ano_3> e <valorBDFROutros_Ano_2> 

Criação dos elementos abaixo filhos do elemento <receitasDespesasAdministracaoPrevidenciarias08>: 

<valorRAReceitasCorrentes_Ano_4>, <valorRAReceitasCorrentes_Ano_3>, 
<valorRAReceitasCorrentes_Ano_2>, <valorDAPessoalEncargosSociais_Ano_4>, 
<valorDAPessoalEncargosSociais_Ano_3>, <valorDAPessoalEncargosSociais_Ano_2>, 
<valorDADemaisDespesasCorrentes_Ano_4>, <valorDADemaisDespesasCorrentes_Ano_3>, 
<valorDADemaisDespesasCorrentes_Ano_2>, <valorDADespesasCapital_Ano_4>, 
<valorDADespesasCapital_Ano_3>, <valorDADespesasCapital_Ano_2>, 
<valorBDACaixaEquivalentesCaixa_Ano_4>, <valorBDACaixaEquivalentesCaixa_Ano_3>, 
<valorBDACaixaEquivalentesCaixa_Ano_2>, <valorBDAInvestimentosAplicacoes_Ano_4>, 
<valorBDAInvestimentosAplicacoes_Ano_3>, <valorBDAInvestimentosAplicacoes_Ano_2>, 
<valorBDAOutro_Ano_4>, <valorBDAOutro_Ano_3> e <valorBDAOutro_Ano_2> 

Criação dos elementos abaixo filhos do elemento <mantidosTesouroPrevidenciarias08>: 

<valorRTContribuicoesServidores_Ano_4>, <valorRTContribuicoesServidores_Ano_3>, 
<valorRTContribuicoesServidores_Ano_2>, <valorRTDemaisContribuicoes_Ano_4>, 
<valorRTDemaisContribuicoes_Ano_3>, <valorRTDemaisContribuicoes_Ano_2>, 
<valorDTAposentadorias_Ano_4>, <valorDTAposentadorias_Ano_3>, 
<valorDTAposentadorias_Ano_2>, <valorDTPensoes_Ano_4>, <valorDTPensoes_Ano_3>, 
<valorDTPensoes_Ano_2>, <valorDTOutras_Ano_4>, <valorDTOutras_Ano_3> e 
<valorDTOutras_Ano_2> 
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Criação dos elementos abaixo filhos do elemento <receitasDespesasMilitaresPrevidenciarias08>: 

<valorRMAtivos_Ano_4>, <valorRMAtivos_Ano_3>, <valorRMAtivos_Ano_2>, 
<valorRMInativos_Ano_4>, <valorRMInativos_Ano_3>, <valorRMInativos_Ano_2>, 
<valorRMPensionistas_Ano_4>, <valorRMPensionistas_Ano_3>, <valorRMPensionistas_Ano_2>, 
<valorRMOutras_Ano_4>, <valorRMOutras_Ano_3>, <valorRMOutras_Ano_2>, 
<valorDMInatividade_Ano_4>, <valorDMInatividade_Ano_3>, <valorDMInatividade_Ano_2>, 
<valorDMPensoes_Ano_4>, <valorDMPensoes_Ano_3>, <valorDMPensoes_Ano_2>, 
<valorDMOutras_Ano_4>, <valorDMOutras_Ano_3> e <valorDMOutras_Ano_2> 

 

DEMONSTRATIVO - PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 

Exclusão do elemento  <projecaoExercicioRPPS09> filho do elemento <projecaoRPPS09>. 

Criação dos elementos abaixo filhos do elemento <projecaoRPPS09> 

<projecoesRPPSPP09>, <projecoesRPPSPF09> e <projecoesRPPSM09> 


