PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS

2018
AMF - Demonstrativo 1 (LRF, Art. 4°, § 1°)

R$ Centavos
2018

Especificação

Receita Total
Receitas Primárias (I)
Despesa Total
Despesas Primárias (II)
RESULTADO PRIMáRIO (III) = (I - II)
Resultado Nominal
Dívida Pública Consolidada
Dívida Consolidada Líquida
FONTE: SMARapd Informática Ltda

Valor Corrente ( a )

Valor Constante

2019
% PIB
(a/PIB)
x 100

Valor Corrente ( b )

102.960.000,00
97.592.417,06
8,822
107.580.000,00
102.083.000,00
96.761.137,44
8,746
106.689.660,00
100.160.000,00
94.938.388,63
8,582
104.080.000,00
99.230.000,00
94.056.872,04
8,502
103.421.650,00
2.853.000,00
2.704.265,40
0,244
3.268.010,00
-1.436.417,83
-1.361.533,49
-0,123
-1.501.056,63
7.998.520,50
7.581.536,02
0,685
8.398.446,53
-712.661,25
-675.508,29
-0,061
-748.294,31
UNIDADE RESPONSáVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Valor Constante

97.115.775,22
96.312.037,91
93.956.217,56
93.361.904,76
2.950.133,15
-1.355.049,99
7.581.536,02
-675.508,29

2020
% PIB
(b/PIB)
x 100

9,217
9,141
8,918
8,861
0,28
-0,129
0,72
-0,064

Valor Corrente ( c )

113.520.000,00
112.580.660,00
109.620.000,00
108.925.400,00
3.655.260,00
-1.583.614,75
8.818.368,85
-785.709,03

Valor Constante

97.598.049,41
96.790.458,23
94.245.050,89
93.647.873,25
3.142.584,97
-1.361.502,03
7.581.532,76
-675.508,01

% PIB
(c/PIB)
x 100

9,726
9,646
9,392
9,333
0,313
-0,136
0,756
-0,067

Produto Interno Bruto do Município R$ 1.167.132.000,00 relativo ao exercício de 2014: IBGE
Para melhor entendimento, cabem aqui os seguintes conceitos:
1 - as receitas primárias - 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 e as receitas de privatizações.
2 - as despesas primárias - corresponde ao total da despesa orçamentária deduzidas as despesas com juros e amortização da dívida interna e externa, com a aquisição de títulos de capital integralizado e as despesas
com concessão de empréstimos com retorno garantido.
3 - o resultado primário - é o resultado das receitas primárias menos as despesas primárias. Indica se os níveis de gastos orçamentários dos entes federativos são compatíveis com a sua arrecadação.
4 - o resultado nominal - representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de determinado ano em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior.
5 - dívida pública consolidada - corresponde ao montante total apurado das obrigações financeiras do ente da Federação.
6 - dívida consolidada líquida - DCL - corresponde à dívida pública consolidada deduzidos os valores que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros, líquidos dos restos a pagar processados.

