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Em atendimento ao que determina o § 2º, inciso II do artigo 4º da Lei Complementar nº 101 de 04 de 
maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, ficam apresentados a memória e metodologia de 
cálculo para obtenção dos valores dos anexos fiscais. 
  
No preenchimento dos quadros fiscais foram adotados os seguintes parâmetros e projeções das 
políticas monetárias, creditícia e cambial, bem como as metas de inflação (IPCA-E):  
 

VARIÁVEIS 2014 2105 2016 
PIB real ( crescimento anual 4,40 4,40 4,50 
Câmbio ( R$ - US$ - Final de Ano 2,06 2,08 2,10 
Inflação Média (% anual ) projetada com base em índice oficial de inflação  4,50 5,00 5,00 
Projeção do PIB do Estado – R$ milhares 79.237 81.615 84.471 

 
Como de praxe, para as Receitas Tributárias, vem sendo mantida a constante otimização das 
políticas de fiscalização e cobrança tributárias, e o incremento gerado pelo equilíbrio da economia 
mundial.  
 
Com relação às Receitas de Dívida Ativa, as ações oriundas tendem a resultar num grande 
incremento nesta receita.  
 
No que tange às transferências, estas acompanham os mesmos índices de crescimento das Receitas 
Tributárias, sendo também considerado o possível incremento provocado pela geração de novos 
pontos de comércio no Município. A exceção se dá em função das receitas derivadas do SUS, FNDE 
e FUNDEB, visto que a variação existente nas transferências ocorre por conta destas.  
 
As demais receitas não têm comportamento regular e isto ocorre pelo fato de a maioria das receitas 
ser proveniente de convênios. 
 
Em respeito ao princípio do equilíbrio orçamentário, tem-se buscado fazer com que as despesas 
variem na mesma proporção que as receitas. Além disso, vêm sendo adotadas medidas a fim de se 
reduzir o custeio e, consequentemente, desenvolver novas frentes para investimentos no Município. 
   
Para obtenção dos valores correntes foram utilizados os dados dos balanços de 2011 e 2012, a 
previsão orçamentária para 2013 e as projeções para os exercícios de 2014 a 2016 considerando 
nestas projeções os índices de inflação e o PIB nos respectivos períodos. 
 
Os valores a preços constantes equivalem aos valores correntes expurgando os índices de inflação 
ou deflação aplicados no cálculo do valor atual. Assim, as metas anuais previstas para os três 
exercícios anteriores e os dois posteriores ao ano de referência utilizam os índices apresentados 
abaixo:  
 
Taxa Média de Inflação do Período 
 

 
Inflação Média ( % anual) projetada com base em índice oficial de inflação  

2014 2015 2016 
4,50 5,00 5,00 

{ 1 + ( Taxa de Inflação Ano de referência  ∕ 100) } 1.0447 1.0500 1.0500 
 

 
Inflação Média ( % anual) projetada com base em índice oficial de inflação  

2011 2012 
6,55 5,84 

{ 1 + ( Taxa de Inflação Ano de referência  ∕ 100) } 1.0655 1.0584 
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Cálculo dos Valores Constantes 
 

Ano Valores 
Correntes 

Cálculo do Índice 
para Deflação 

Índice para 
Deflação 

Valores 
Constantes 

2014 55.678.745,93 1.0447 1.0447 53.296.396,98 
2015 61.246.620,52 1.0447 x 1.0500 1.0969 55.836.102,22 
2016 67.065.049,47 1.0969 x 1.0447 1.1459 58.526.092,56 

 
Cálculo dos Valores Constantes 
 

Ano Valores 
Correntes 

Cálculo do Índice 
para Inflação 

Índice para 
Inflação  

Valores 
Constantes 

2012 54.665.655,56 1.0655 1.0655 58.246.255,99 
2011 53.425.111,49 1.0655 x 1.0584 1.1277 60.247.498,22 

 
 
E, ainda para melhor entendimento. Podemos ressaltar:   
 
1 - Produto Interno Bruto a Preço de Mercado Corrente, em milhões, projetado com base no IBGE 
pela Secretaria Adjunta da Receita/SEFAZ/MTSEFAZ/MT:   
 
2014: R$ 79.237 (Setenta e nove bilhões duzentos e trinta e sete milhões). 
  
2015: R$ 81.615 (Oitenta e um bilhões e seiscentos e quinze milhões).  
 
2016: R$ 84.471 (Oitenta e quatro bilhões quatrocentos e setenta e um milhões).   
 
2 – Para se chegar aos valores constantes, as metas anuais dos anos de 2014, 2015 e 2016 foram 
deflacionadas pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna da Fundação Getúlio Vargas 
(IGP-DI-FGV), a preços médios de 2013, referente ao acumulado até o mês de setembro em 4,47%, 
para 2014 e em 5,00% para os anos de 2015 e 2016.    
 
3 – Para se chegar aos valores constantes, as metas anuais dos anos de 2011, 2012 e 2013 foram 
fracionados pelo Índice Geral de Preço – Disponibilidade Interna da Fundação Getúlio Vargas (IGP-
DI-FGV), onde temos que: 
   
2011: 5,03 %;       2012: 5,17%;          2013: 4,47 %     
 
As Receitas Primárias correspondem ao total da receita orçamentária, deduzidos os rendimentos de 
aplicações financeiras, as operações de crédito, a alienação de ativos e as receitas de privatizações.  
 
A Despesa Primária corresponde ao total da despesa orçamentária, deduzidas as despesas com 
juros, encargos e amortização da dívida, com concessão de empréstimos com retorno garantido e 
com a aquisição de títulos de capital integralizado.  
 
O Resultado Primário, por sua vez, procura medir o comportamento fiscal do Governo no período e é 
decorrente da diferença entre a Receita Primária e a Despesa Primária.  
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Entende-se como Receita Primária a arrecadação de impostos, contribuições e outras receitas 
inerentes à função arrecadadora do Município excluindo-se as receitas financeiras. Como Despesa 
Primária, as despesas orçamentárias do Governo no período, excluindo-se as despesas com dívidas 
financeiras.  
 
Para o cálculo do Resultado Nominal é necessário chegarmos a Dívida Fiscal Líquida, que é a Dívida 
Consolidada Líquida mais Receita de Privatizações. A Dívida Consolidada Líquida leva sempre em 
consideração a Dívida Pública Consolidada menos o total do Ativo Financeiro, ou seja, a 
disponibilidade de caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres.  
 
Com o objetivo de medir a evolução da Dívida Fiscal Líquida, o Resultado Nominal é obtido pela 
diferença entre o saldo da Dívida Fiscal Líquida do exercício em exame em relação ao saldo da 
Dívida Fiscal Líquida no período anterior ao de referência.  
               
Para maior entendimento, cabem aqui os seguintes conceitos: 
   
1 – Valor Corrente – valor projetado com índice de inflação acumulada de cada exercício.   
 
2 – Valor Constante – Valor deflacionado para evidenciação a preço de 2012.    
 
3- Receita Total – registra-se as estimativas de receitas total orçamentária.    
 
4 – Receitas Primária – corresponde ao total das receitas orçamentárias deduzidas as operações de 
crédito, as provenientes de rendimentos de aplicações financeiras e retorno de operações de crédito 
(juros e amortizações), o recebimento de recursos oriundos de empréstimos concedidos a as receitas 
de privatizações.   
 
5 – Despesa Total – são os valores estimados para as despesas totais do exercício orçamentário e 
para os dois subseqüentes.   
 
6 – Despesas Primárias – corresponde as total da despesa orçamentária deduzidas com juros e 
amortização da divida interna e externa, com a aquisição de títulos de capital integralizados e as 
despesas com concessão de empréstimos com retorno garantido.   
 
7 – Resultado Primário – é o resultado das receitas primarias menos as despesas primárias. Indica se 
os níveis de gastos orçamentários dos entes federativos são compatíveis com a sua arrecadação.   
 
8 – Resultado Nominal – representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida em 31 de 
dezembro de determinado ano em relação ao apurado de dezembro do ano anterior .    
 
9 – Dívida Pública Consolidada – corresponde as montante total apurado das obrigações financeiras 
do ente da Federação decorrente de:   
 
a) emissão de títulos, assumidos em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados;   
 
b) realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a doze meses ou que, 
embora de prazo inferior a doze meses, tenham constado como receitas no orçamento;  
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c) precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do 
orçamento em que houverem sido incluídos.   
 
10 – Dívida Consolidada Líquida – DCL – corresponde à dívida pública consolidada deduzindo os 
valores que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros, liquidados dos restos a pagar 
processados.   
 
11 – as deduções (ativo disponível e haveres financeiros líquidos dos restos a pagar processados) e 
os passivos reconhecidos. Para efeito de apuração do resultado nominal e divida consolidada liquida 
para o período 2014-2016 foram utilizados percentuais médios dos valores realizados nos anos de 
2011 e 2012. 
 


