
Prefeitura Municipal de São Lourenço do Sul 

 

 

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS FISCAIS – LDO 2012 

(LRF Art. 4º, § 2º, II) 

 

Os parâmetros macroeconômicos utilizados na Prefeitura Municipal de São 

Lourenço do Sul para a elaboração das estimativas constantes do Anexo de Metas 

Fiscais são relacionados na Tabela abaixo: 

Exercício 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL   (I P C A) 4,31% 5,91% 5,00% 4,50% 4,50% 4,50% 

VARIAÇÃODO PIB  -0,20% -0,20% 4,50% 5,00% 5,50% 5,50% 
CRESCIMENTO VEGETATIVO DA FOLHA 
SALARIAL 7,13% 4,16% 36,07% 2% 0% 0% 
CRESCIMENTO AUTÔNOMO DE OUTROS 
CUSTEIOS -3,20% 6,86% -4,73% -0,36% 0,59% -1,50% 

ESFORÇO NA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA -5,00% 12,10% -13,60% -2,17% -1,22% -5,66% 

CRESC.REAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS 6,74% 9,66% 2,65% 6,35% 6,22% 5,08% 

CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS  -42,74% 100,60% 106,66% 288,85% 47,10% 128,60% 

Taxa de Juros (Selic Efetiva) 8,75% 8,75% 11,75% 10,75% 10,00% 8,50% 

PIB / RS (em R$ milhões)     207.278  
    

237.859  
     

245.521  
    

270.713      298.423               -  

 

Os números estão apresentados de duas formas. Em moeda corrente e em 

valores constantes (sem inflação).  

Estes indicadores foram utilizados na composição da estimativa de receita que 

considerou a média de arrecadação, em cada fonte, tomando por base as receitas 

arrecadadas nos últimos três exercícios e os valores reestimados para o exercício 

atual, além das premissas consideradas como verdadeiras e relacionadas, por 

exemplo, ao índice de inflação, crescimento do PIB, atualização da planta de valores 

do IPTU, ampliação do perímetro urbano da cidade, políticas de combate à evasão e 

à sonegação fiscal, bem como, programa de renegociação de dívida tributária, 

crescimento da população e do movimento econômico, crescimento real das receitas 

transferidas, dentre outros. 

     Em relação às despesas correntes foram considerados os parâmetros de 

inflação e crescimento real, quando cabível, das despesas com pessoal e demais 

custeios.  Em relação aos investimentos, considerou a estimativa de crescimento real 

dessas despesas em um nível que viabilize a sua expansão a fim de garantir, a 

conclusão dos projetos em andamento demonstrados no Anexo IV.   

           Asseguraram-se, ainda, os recursos para pagamento das obrigações 

decorrentes de juros e amortização da dívida pública. 

          Ainda, em relação às despesas com pessoal, em específico, foi considerado o 

efeito do crescimento vegetativo da folha salarial.               
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Estes percentuais contemplam a expectativa de inflação e a projeção de 

crescimento real esperado das receitas municipais. As projeções de inflação e de 

crescimento do PIB seguem as perspectivas mensuradas pelo IPCA/IBGE, conforme 

consta dos prognósticos do Governo Federal, formalizado no projeto da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias da União para o exercício de 2012 e disponível para 

consulta no sítio www.planejamento. gov. br. 

Outro ponto importante a ser destacado é que a receita do Município, 

conforme estabelece o § 3º, art. 1º da Lei Complementar nº 101/00, compreende as 

receitas da Administração Direta, inclusive as do Regime Próprio de Previdência. 

    Em relação ao cálculo do Resultado Primário e do Resultado Nominal 

considerou a metodologia estabelecida na Portaria STN nº 249/2010. Os resultados 

primários previstos para os três exercícios considerados são considerados 

suficientes para o pagamento dos compromissos da dívida e para a obtenção do 

equilíbrio nas contas públicas. O resultado nominal reflete a variação do 

endividamento líquido entre as datas referidas. 

    Já na apuração do montante da dívida líquida os valores das Disponibilidades 

Financeiras foram calculados levando-se em consideração a posição em 31/12/10 e 

projetando-se os valores futuros com base nos percentuais médios dos valores 

realizados no ano anterior. 

     Portanto, podemos elencar, a partir da leitura das projeções estabelecidas, os 

números mais representativos no contexto das projeções: 

 

1. RECEITA E DESPESAS FISCAIS: 

 

 A receita total estimada para o exercício de 2012, consideradas todas as 

fontes de recursos é de R$ 107.124.631,00(Cento e sete milhões, cento e vinte e 

quatro mil e seiscentos e trinta e um real), a preços correntes que, deduzidas das 

receitas de alienações de bens R$ 34.485,00 (Trinta e quatro mil e quatrocentos e 

oitenta e cinco reais) e rendimentos de aplicações financeiras R$ 2.663.109,00 (Dois 

milhões, seiscentos e sessenta e três mil e cento e nove reais) e as receitas de 

operações de crédito no valor de R$ 9.567.809,00(Nove milhões, quinhentos e 

sessenta e sete mil, oitocentos e nove reais) resultam em uma Receita Fiscal de R$ 

94.859.228,00(Noventa e quatro milhões, oitocentos e cinqüenta e nove mil e 

duzentos e vinte oito reais).  

 As despesas do município foram programadas segundo o comportamento 

previsto da receita, sendo que o maior objetivo é manter, ou ainda, ampliar a 

capacidade própria de investimentos, sem comprometer o equilíbrio financeiro. 
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Assim, consideradas todas as fontes de recursos, a despesa total está prevista em 

R$ R$ 107.124.631,00 (Cento e sete milhões, cento e vinte e quatro mil e seiscentos 

e trinta e um real). Deduzindo-se as despesas financeiras de juros e encargos da 

dívida, estimadas em R$ 73.000,00 (Setenta e três mil reais) e a amortização da 

dívida pública, estimada em R$ 810.177,00(Oitocentos e dez mil e cento e setenta e 

sete reais), tem se que as despesas fiscais para 2011 foram previstas em R$ 

106.241.454,00(Cento e seis milhões, duzentos e quarenta e um mil, quatrocentos e 

cinqüenta e quatro reais). 

 

2. RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL: 

  Cotejando-se o valor previsto para as receitas e despesas fiscais em valores 

correntes, chega-se a meta de resultado primário que foi inicialmente prevista em R$ 

(11.382.226,00), (Onze milhões, trezentos e oitenta e dois mil e duzentos e vinte e 

seis reais) a qual entendemos como necessária e suficiente para preservar o 

equilíbrio nas contas públicas. 

O Resultado Nominal estimado para o ano de 2012 ficou R$ 

11.143.749,88(Onze milhões, cento e quarenta e três mil, setecentos e quarenta e 

nove reais e oitenta e oito centavos). 

 

 3. ESTOQUE DA DÍVIDA: 

Em relação ao estoque da dívida, este corresponde à posição em 31 de 

dezembro de cada exercício, considerando a previsão das amortizações e das 

liberações a serem realizadas no respectivo período. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Exercício 

Saldo Saldo Reestimativa Previsão Previsão Previsão 

 (1) Dívida Consolidada  3487683,29 3933141,49 3194942,80 11879574,80 10993112,8 9957189,801 
(2)  Disponibilidades Financeiras 
(Líquidas) 7386682,84 13544987,6 14154512,04 11695394,16 13131631,27 12993845,82 

(3) Dívida Consolidada Líquida -3898999,6 -9611846,1 
-

10959569,24 184180,64 
-

2138518,468 -3036656,02 

(4) Passivos Reconhecidos 204479,61 130319,77 100000,00 100000,00 0 0 

(5) Dívida Fiscal Líquida -4103479,2 -9742165,9 
-

11059569,24 84180,64 
-

2138518,468 -3036656,02 

(6) Resultado Nominal -1379461,1 -5638686,7 -1317403,36 11143749,88 
-

2222699,107 -898137,55 
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2.009 2010 2011 2012 2013 2014 Operações de 
Crédito / 

Pagamentos  
Realizado Realizado Reestimativa Previsão Previsão Previsão 

2.1 - Operações de 
Crédito 

      
240.000,00  

        
187.937,50  

         
246.000,00  

       
9.567.809,00  

                     
-                            -   

2.2 Encargos  
      

169.222,99  
        

142.182,25  
           

73.000,00  
            

73.000,00  
        

76.285,00              54.727,00  

2.3 Amortizações 
   

1.134.333,83  
     

1.075.825,49  
         

949.898,00  
          

810.177,00  
      

810.177,00            981.196,00  

              

 

 

4. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO 

ANTERIOR: 

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)       R$ 1,00  

I-Metas 
Previstas em % PIB II-Metas 

Realizadas em % PIB Variação  

ESPECIFICAÇÃO 

2010 (a)   2010 (b)   
Valor (c) = 

(b-a) 

%               
(c/a) x 
100 

Receita Total 
   
73.309.220,00  0,031% 

   
60.246.015,16  0,025% 

 
(13.063.205) 

-17,82% 

Receita Primárias (I) 
   
70.824.089,00  0,030% 

   
57.411.595,27  0,024% 

 
(13.412.494) 

-18,94% 

Despesa Total 
   
73.309.220,00  0,031% 

   
57.139.211,88  0,024% 

 
(16.170.008) 

-22,06% 

Despesa Primárias (II) 
   
71.589.220,00  0,030% 

   
55.921.204,14  0,024% 

 
(15.668.016) 

-21,89% 

Resultado Primário (I–II) 
      
(765.131,00) 0,000% 

     
3.781.885,98  0,002% 

     
4.547.017  

594,28% 

Resultado Nominal 
   
(1.556.632,09) -0,001% 

   
(5.638.686,72) -0,002% 

   
(4.082.055) 

262,24% 

Dívida Pública Consolidada  
     
1.816.068,28  0,001% 

     
3.933.141,49  0,002% 

     
2.117.073  

116,57% 

Dívida Consolidada Líquida 
   
(2.629.977,61) -0,001% 

   
(9.742.165,88) -0,004% 

   
(7.112.188) 

270,43% 

SALDO DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES     

     
2.291.494,85        

Obs: Resultado primário considerado 
saldo de exercícios anteriores       

 

O objetivo deste demonstrativo é estabelecer uma comparação entre as metas 

fixadas e o resultado obtido no exercício anterior ao da edição da LDO (2010), 

incluindo análise dos fatores determinantes para o alcance ou não dos valores 

estabelecidos como metas, visando a atender o disposto no art. 4º, § 2º, inciso I da 

LRF. 

  Assim, conforme demonstrado em audiência pública de avaliação das metas 

fiscais relativas ao terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2010 (art. 9º, § 4º 

da LRF), o resultado primário, principal indicador de sustentabilidade fiscal do setor 

público, ficou em R$ 3.781.885,98(Três milhões, setecentos e oitenta e um mil, 

oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos),valor superior  à meta 

estabelecida, que era de R$ (765.131,00)(Setecentos e sessenta e cinco mil e  cento 

e trinta e um real). O desempenho verificado demonstra que o ingresso das receitas 
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primárias (não financeiras) foi capaz de suportar o total das despesas primárias (não 

financeiras) do exercício. 

  As receitas não financeiras totalizaram R$ 57.411.595,27 (Cinquenta e sete 

milhões, quatrocentos e onze mil, quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e sete 

centavos) frustrando em 18,94% a projeção para o período de R$ 70.824.089,00 

(Setenta milhões, oitocentos e vinte e quatro mil e oitenta e nove reais). As despesas 

não financeiras atingiram R$ 55.921.204,14 (Cinquenta e cinco milhões, novecentos 

e vinte e um mil, duzentos e quatro reais e quatorze centavos),  estabelecendo-se 

21,89% abaixo da previsão orçamentária. Não obstante a sua  retração, 

corresponderam a  97,40 % do total das receitas primárias não comprometendo, 

dessa forma, a obtenção do superávit primário. 

  Em parte, esse resultado é em decorrência do desempenho favorável 

apresentado pela receita, tendo sido fortemente condicionado pelo comportamento 

das receitas correntes, que apresentaram um incremento de 2,49% em relação ao 

valor consignado no orçamento. Destaca-se no exercício de 2010 o desempenho dos 

grupos de receita patrimonial e de transferências correntes, que superaram a 

expectativa, respectivamente, em 33,47% e  1,98% .  

  A dívida consolidada ao final de 2010 totalizou R$ 3.933.141,49, valor 

116,57% superior ao saldo de R$ 1.816.068,28(Um milhão, oitocentos e dezesseis 

mil,sessenta e oito reais e vinte e oito centavos), estimado  para o exercício. Tal 

comportamento é reflexo da diminuição dos desembolsos da amortização da dívida 

que totalizou R$ 1.075.825,49 (Um milhão, setenta e cinco mil, oitocentos e vinte e 

cinco reais e quarenta e nove centavos), valor 25,29 % menor que a projeção 

consignada na Lei do Orçamento de R$ 1.440.000,00(Um milhão e quatrocentos e 

quarenta mil reais).  

 No anexo de metas fiscais, que acompanhou a LDO para 2010, estipulou-se o 

montante da dívida fiscal líquida em R$ (2.629.977,61)(Dois milhões, seiscentos e 

vinte e nove mil, novecentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavo). 

Contudo, os resultados efetivamente apurados e especificados no Relatório 

Resumido de Execução Orçamentária, e avaliados ao final daquele exercício 

apontam que o estoque da dívida, atualizado em dezembro de 2010, era de R$ 

(9.742.165,88) (Nove milhões, setecentos e quarenta e dois mil, cento e sessenta e 

cinco reais e oitenta e oito centavos)que, comparado com o montante apurado ao 

final de 2010, apresenta um resultado nominal de R$ (5.638.686,72)(Cinco milhões, 

seiscentos e trinta e oito mil, seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e dois 

centavos),  que ficou acima  da previsão inicial, que era de R$ (1.556.032,09)(Um 

milhão,quinhentos e cinquenta e seis mil,trinta e dois reais e nove centavos). 
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5. EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 

 

 

  O presente demonstrativo visa demonstrar a evolução do Patrimônio Líquido 

nos três exercícios anteriores ao da edição da LDO (2008, 2009 e 2010), cumprindo 

desta forma o disposto no art. 4º, § 2º, inciso III da LRF. 

          Nesse sentido é preciso enfatizar que o Município segue as normas da Lei 

4.320/64, não apresentando no seu balanço as nomenclaturas previstas na Lei 

6.404/76. Assim, em vez de "Resultado Acumulado", o município utiliza a 

nomenclatura de "Ativo Real Líquido", quando o resultado é superavitário e "Passivo 

Real a Descoberto", quando o resultado apresenta-se deficitário. 

           O Sistema de Previdência, por força da Lei Municipal nº 2749, de 28 de 

novembro de 2005, está sobre a Gestão do Fundo de Aposentadoria e Pensão do 

Servidor sendo que seus registros contábeis estão em conformidade com as Normas 

do Ministério da Previdência Social e apartados das demais contas do Município. 

Em termos consolidados, a evolução do Patrimônio Líquido do Município, nos 

últimos três exercícios, demonstrada para o período de 2008 a 2010, aponta que o 

saldo patrimonial decresceu de R$ 26.046.594,00 (Vinte e seis milhões, quarenta e 

seis mil, quinhentos e noventa e quatro reais) e em 31.12.2008 para R$ 

(38.345.493,00) (Trinta e oito milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos 

e noventa e três reais) em 31.12.2010, cujo principal fator foi o RPPS (Regime 

Próprio de Previdência Social) que é lançado o seu patrimônio em consolidado com o 

município. 

 

 

     José Sidney Nunes de Almeida                           Carla Gandra Machado 

            Prefeito Municipal                                                     Contadora 

                                                                                      CRC/RS – 70979/O-4 

 

      Paulo César Elgart Fumagalli 

           Secretário da Fazenda 

CONSOLIDAÇÃO GERAL 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2010 % 2009 % 2008 % 

Patrimônio/Capital   (37.774.018,00) 98,51%     26.046.594,00  -68,95%   (40.990.713,00) -157,37% 

Reservas                             -    0,00%                             -    0,00%                             -    0,00% 

Resultado Acumulado         (571.475,00) 1,49%    (63.820.612,00) 168,95%    67.037.307,00  257,37% 

TOTAL  (38.345.493,00) 100,00%    (37.774.018,00) 100,00%    26.046.594,00  100,00% 


