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ESPECIFICAÇÃO
Receita Total
Receitas Primárias (I)
Despesa Total
Despesas Primárias (II)
(I–II)
Resultado Nominal
Dívida Pública Consolidada
Dívida Consolidada Líquida

R$ 1,00

Metas Previstas em
Metas Realizadas
2009
2009
% PIB
% PIB
(a)
(b)
8,71
8,51
759.434.000,00
741.418.470,22
8,31
8,29
724.468.000,00
722.293.393,67
8,71
8,45
759.434.000,00
736.472.123,34
8,26
8,04
719.691.000,00
700.408.294,24
0,05
0,25
4.777.000,00
21.885.099,43
-0,07
-0,06
-6.101.000,00
-4.811.621,37
3,56
3,66
309.995.000,00
318.691.238,32
2,77
2,68
241.149.000,00
233.150.863,00

Variação
Valor
%
(c) = (b-a)
(c/a) x 100
-18.015.529,78
-2,37
-2.174.606,33
-0,30
-22.961.876,66
-3,02
-19.282.705,76
-2,68
17.108.099,43
358,13
1.289.378,63
-21,13
8.696.238,32
2,81
-7.998.137,00
-3,32

FONTE: Jornal Oficial nº 1.209, de 28/01/2010
NOTA:

1) O quadro “Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior” apresenta as metas previstas e realizadas para o exercício
de 2009, e a participação percentual do Setor Público no Produto Interno Bruto do Município.
Comparando-se as metas constantes da Lei Municipal nº 10.514 de 17 de julho de 2008 - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e da Lei
Municipal nº 10.600 de 16 de dezembro de 2008 - Lei Orçamentária Anual - LOA, acrescidas de suas atualizações em relação à execução
orçamentária do exercício de 2008, observou-se que:
1.1) A receita total arrecadada no exercício de 2009 foi de R$ 741.418.470,22 (setecentos e quarenta e um milhões, quatrocentos e dezoito
mil, quatrocentos e setenta reais e vinte e dois centavos) representando uma redução de 2,37% sobre a meta prevista, resultante da queda
no nível de atividade econômica.
1.2) Considerando-se a base de cálculo das Receitas Primárias, onde são deduzidas as operações de crédito, alienação de ativos,
amortização de empréstimos e as provenientes de rendimentos de aplicações financeiras, a receita realizada apresentou uma redução de
0,30% da receita prevista. Esta redução entre a previsão e a realização das receitas teve como razão a retração do crescimento econômico
do País, onde o PIB fechou em 0,24% negativo, trazendo reflexos nas Transferências Constitucionais efetuadas pela União e Estado para o
Município.
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1.3) A despesa total realizada foi de R$ 736.472.123,34 (setecentos e trinta e seis milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, cento e vinte e
três reais e trinta e quatro centavos) apresentando uma redução de 3,02% em relação à prevista.
1.4) Comparando-se as Despesas Primárias, que correspondem ao total da despesa orçamentária deduzidas as despesas com juros e
encargos da dívida, concessão de empréstimos, aquisição de títulos de capital já integralizado e amortizações da dívida, observou-se que as
despesas realizadas apresentaram uma redução de 2,68% em relação à prevista.
1.5) O Resultado Primário, diferença entre o total da receitas primárias e o total das despesas primárias, foi de R$ 21.885.099,43 (vinte e um
milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, noventa e nove reais e quarenta e três centavos) , superando a meta fixada devido a não
contratação de operações de crédito previstas no orçamento, e também ao esforço da administração para fazer frente à crise econômica.
1.6) O Resultado Nominal, diferença entre os saldos da Dívida Fiscal Líquida em 31/12/2009 em relação ao apurado em 31/12/2008, foi de
(-) R$ 4.811.621,37 (menos quatro milhões, oitocentos e onze mil, seiscentos e vinte e um reais e trinta e sete centavos). Assim sendo, o
resultado apurado em 31/12/2009 ficou abaixo do previsto, porém ainda foi um resultado satisfatório. O resultado nominal positivo é igual a
déficit e o resultado nominal negativo é igual a superávit, significando menor necessidade de financiamento do setor público.
1.7) Quanto à Dívida Pública Consolidada, o valor realizado foi de R$ 318.691.238,22 (trezentos e dezoito milhões, seiscentos e noventa e
um mil, duzentos e trinta e oito reais e vinte e dois centavos), ficando em 2,81% acima do previsto.
1.8) Por fim, ressaltamos que a receita total do setor público, participou com 8,51% no resultado do PIB Municipal projetado.

