Tabela 3 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior

MUNICÍPIO DE LONDRINA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2012
R$ 1,00

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

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

Metas Previstas
em 2010
(a)
815.281.000,00
783.151.000,00
815.281.000,00
767.762.000,00
15.389.000,00
-1.374.000,00
306.303.000,00
238.427.000,00

% PIB
0,370
0,355
0,370
0,348
0,007
(0,001)
0,139
0,108

Metas Realizadas
em 2010
(b)
848.866.335,82
814.138.313,31
845.364.340,81
812.296.298,33
1.842.014,98
-24.284.950,79
331.589.231,80
180.708.510,92

% PIB
0,385
0,369
0,384
0,369
0,001
(0,011)
0,150
0,082

Variação
Valor

%

(c) = (b-a)
(c/a) x 100
33.585.335,82
4,119
30.987.313,31
3,957
30.083.340,81
3,690
44.534.298,33
5,801
-13.546.985,02
(88,030)
-22.910.950,79
1667,464
25.286.231,80
8,255
-57.718.489,08
(24,208)

FONTE: Relatórios LRF - Tribunal de Contas - TCE / PR

Notas:
220.368.000.000,00 não deletar
1) O quadro “Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior” apresenta as metas previstas e realizadas para o exercício
de 2010, e a participação percentual do Setor Público no Produto Interno Bruto - PIB do Estado.
Comparando-se as metas constantes da Lei Municipal nº 10.733 de 20 de julho de 2009 - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e da Lei
Municipal nº 10.840 de 21 de dezembro de 2009 - Lei Orçamentária Anual - LOA, observou-se que:
1.1) A receita total arrecadada no exercício de 2010 foi de R$ 848.866.335,82 (oitocentos e quarenta e oito milhões, oitocentos e sessenta e
seis mil, trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos) representando um acréscimo de aproximadamente 4,12% sobre a meta
prevista de R$ 815.281.000,00 (oitocentos e quinze milhões, duzentos e oitenta e um mil reais).
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 um acréscimo de aproximadamente
3,96% sobre a receita prevista.
1.3) A despesa total realizada foi de R$ 845.364.340,81 (oitocentos e quarenta e cinco milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, trezentos e
quarenta reais e oitenta e um centavos) apresentando um acréscimo de 3,69% em relação à despesa fixada.
1.4) Comparando-se as Despesas Primárias, que correspondem ao total das despesas orçamentárias 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 um acréscimo de aproximadamente 5,80% em relação à fixada.
1.5) O Resultado Primário, diferença entre o total da receitas primárias e o total das despesas primárias, foi de R$ 1.842.014,98 (um milhão,
oitocentos e quarenta e dois mil, quatorze reais e noventa e oito centavos), ficando abaixo da meta fixada devido as contratações de operações
de crédito durante a execução orçamentária em montante superior ao previsto quando da elaboração das metas; também pelo acréscimo nos
investimentos, previstos inicialmente em R$ 47.940.000,00 (quarenta e sete milhões, novecentos e quarenta mil reais), tendo sido realizado,
na execução orçamentária, o montante de R$ 52.158.881,51(cinquenta e dois milhões, cento e cinquenta e oito mil, oitocentos e oitenta e um
reais e cinquenta e um centavos), representando um acréscimo de aproximadamente 8,80% nos investimentos.
1.6) O Resultado Nominal, diferença entre os saldos da Dívida Fiscal Líquida em 31/12/2010 em relação ao apurado em 31/12/2009, foi
negativo em R$ 24.284.950,79 (vinte e quatro milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, novecentos e cinquenta reais e setenta e nove
centavos), significando menor necessidade de financiamento do setor público municipal. Assim sendo, o resultado apurado em 31/12/2010
ficou acima do previsto, tendo como fator principal a Disponibilidade de Caixa Bruta, que ficou bem acima da meta prevista inicialmente. O
Resultado Nominal positivo evidencia a ocorrência de déficit e o resultado nominal negativo evidencia a ocorrência de superávit .
1.7) Quanto à Dívida Pública Consolidada, o valor realizado foi de R$ 331.589.231,80 (trezentos e trinta e um milhões, quinhentos e oitenta
e nove mil, duzentos e trinta e um reais e oitenta centavos), ficando aproximadamente 8,26% acima do previsto.

