
% PIB % PIB

0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%

O Objetivo deste demonstrativo é estabelecer uma comparação entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício anterior ao da
edição da LDO (2008), incluindo análise dos fatores determinantes para o alcance ou não dos valores estabelecidos como metas, visando atender ao
disposto no art. 4º, § 2º, inciso I da LRF.

Conforme demonstrado em audiência pública de avaliação das metas fiscais relativas ao terceiro quadrimestre do exercício financeiro de
2008, o resultado primário, principal indicador de sustentabilidade fiscal do setor público, ficou em R$ 390.018, valor superior à meta estabelecida na
LDO, que era de R$ (273.609). O desempenho verificado demonstra que o ingresso das receitas primárias (não financeiras) foi capaz de suportar o
total das despesas primárias (não financeiras) do exercício.

As receitas não-financeiras totalizaram R$ 8.438.242, superando a projeção para o período de R$ 6.272.391. As despesas não-financeiras
atingiram R$ 8.048.224, estabelecendo-se acima da previsão orçamentária.

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 29,27% em relação ao valor consignado no orçamento. Destaca-se no
exercício de 2008 a performance dos grupos de receita tributária e de transferências correntes, que superaram a expectativa.

No anexo de metas fiscais, que acompanhou a LDO para 2008, estipulou-se o montante da dívida consolidada líquida em R$ (2.273.869).
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 2008, era de R$ (3.345.238).

A dívida pública consolidada ao final de 2008 totalizou R$ 3.801, valor menor que a projeção consignada na Lei do Orçamento de R$
4.000.

Dívida Consolidada Líquida

Receita Total
Receitas Primárias ( I )
Despesa Total
Despesas Primárias ( II )

4.000                                  

Resultado Primário ( I - II )
Resultado Nominal
Dívida Pública Consolidada

LRF, art. 4º, § 2º, inciso I

ESPECIFICAÇÃO
I - Metas Previstas em 

2008 
(a)

3.801                               
(3.345.238)                       

6.272.391                           

II - Metas Realizadas em 
2008 
(b)

6.550.000                           

6.550.000                           
6.546.000                           
(273.609)                             
150.000                              

Valor (c) = (b-a) %   (c/a) x 100
2.160.074                 

(2.273.869)                          

8.710.074                        
8.438.242                        
8.052.025                        
8.048.224                        

390.018                           
(489.930)                          

EXERCÍCIO DE 2010

(339.930)                   
(199)                          

32,98                                
34,53                                
22,93                                
22,95                                

(42,55)                              
(226,62)                            

MUNICÍPIO DE MORRO REDONDO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I - METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

47,12                                
FONTE: Setor de Contabilidade - Secretaria Municipal de Administração e Finanças

R$ 1,00

(1.071.369)                
(4,98)                                

2.165.851                 
1.502.025                 
1.502.224                 

116.409                     

Variação






