
ANEXO III 
 

METAS FISCAIS 2009 
 

Conforme estabelecido no art. 4o, § 1o, da Lei Complementar Federal 
no 101, de 04 de maio de 2000, e normatizado através da Portaria STN no 575, 
de 30/08/07, as metas anuais da Administração Pública do Município de Santa 
Carmem, estado de Mato Grosso, em valores correntes e constantes, relativas 
a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida 
pública, para os exercícios de 2009, 2010 e 2011, estão abaixo discriminadas: 

 
 
Metodologia de cálculo dos valores constantes: 
2009: Valor Corrente/1,0508 
2010: Valor Corrente/1,1086 
2011: Valor Corrente/1.1696 
Fonte: Contadoria – Prefeitura Municipal de Santa Carmem-MT 
 

Para fechar aos valores constantes, as metas anuais dos anos de 
2009, 2010 e 2011 foram deflacionados pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor, a preços médios de 2008, estimados em 5,08 % para o ano de 
2009 e 5,50% para o ano de 2010 e 2011. 

 
Para se obter os percentuais das metas fiscais previstas para o 

triênio 2009 a 2011, em relação ao PIB, foram utilizados os valores do Produto 
Interno Bruto do Estado projetados pela Secretaria do Estado de fazenda, 
tendo como referência a evolução dos indicadores calculados pelo IBGE. 

 
A estimativa da receita pública, foi realizada utilizando-se a 

metodologia de projeção por cálculo incremental adotada pela contadoria da 
prefeitura municipal, considerando para a reestimativa da receita do exercício 
2008, os índices do INPC de Janeiro a abril e as projeções para dos demais 
meses do exercício 2008, disponibilizados pelo BACEN- Banco Central do 
Brasil; estimando sobre esta reestimativa a receita para o exercício 2009, com 
o PIB de 4,50%  projetado pela união na LDO 2009. 

 



Executando-se deste critério as receitas oriundas de transferências 
de valores fixos do FNS-Fundo Nacional de Saúde, FNAS-Fundo Nacional de 
Assistência Social e do FNDE-Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação.  

 
As despesas correntes foram fixadas com base na despesa realizada 

no último exercício, quanto as despesas de capital considerou-se as inserções 
prevista na Lei Municipal 243/2005 (PPA 2006 a 2009) e alterações posteriores 
através de Leis e em audiências públicas. 

 
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 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;  

 
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. 
 
6 - dívida consolidada líquida - DCL - corresponde à dívida 

pública consolidada menos as deduções que compreendem o ativo disponível 
e os haveres financeiros, líquidos dos restos a pagar processados. 

 
7 - as deduções (ativo disponível e haveres financeiros 

líquidos dos restos a pagar processados) e os passivos reconhecidos. 
 



As metas fiscais previstas para os próximos três exercícios 
consistem na obtenção de resultados primários voltados à manutenção do 
equilíbrio fiscal de forma a assegurar o crescimento sustentado do município de 
Santa Carmem-MT. 

 
A previsão anual para o serviço da dívida pública para o triênio 

2009 - 2011 da administração direta foi elaborada observando os critérios de 
pagamento definidos nos contratos, tais como: data de vencimento, valor do 
principal, outros encargos, limites de comprometimento da receita líquida real. 

 
DEMONSTRATIVO II – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO 

ANTERIOR 
 

 
 
 

No exercício 2007 o governo municipal obteve um resultado primário 
de R$ -342,79 Mil, valor 69,95% acima da previsão orçamentária de R$ -0,49 
Mil, e as despesas primárias, que encerraram o ano com o total de R$ 7.420,34 
Mil. 

 
O Resultado Primário é um importante indicador de sustentabilidade 

fiscal, demonstrando se o montante economizado entre receitas e despesas 
primárias no exercício foi suficiente para honrar o pagamento dos juros e 
encargos da dívida pública, em 2007 um dos principais motivos da 
negatividade do resultado primário, foi a necessidade de realizar despesas no 
orçamento 2007, a serem pagos com as disponibilidades financeiras do 
exercício 2006 que totalizavam o valor de R$ 482,49 Mil. 

 
O Governo do município de Santa Carmem-MT, com o firme 

propósito de viabilizar a sustentação fiscal e financeira do Município em bases 
permanentes, manteve em 2008 rigoroso controle sobre a execução 
orçamentária e financeira, guiando-se sempre pela efetiva disponibilidade de 
recursos, assim como continuou direcionando esforços para reduzir os gastos. 
 



 
 

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 
PERIODO DE REFERÊNCIA: JANEIOR A DEZEMBRO/2007 – 3º QUADRIMESTRE/2007 

 

 
 
Fonte: Relatório de Gestão Fiscal Dezembro/2007 Prefeitura Municipal de Santa CArmem-MT 
 
A Dívida Pública Consolidada totalizou no fechamento do ano R$ 14,46 Mil, 
enquanto que a Dívida Consolidada Líquida, após as deduções do ativo 
disponível e haveres financeiros (menos o restos a pagar processados) atingiu 
o total de R$ -108,23 Mil, fato que originou o demonstrativo com saldo 0,00. 
 
Ao término do terceiro quadrimestre de 2007, a receita corrente líquida, 
apresentou um estoque de dívida consolidada líquida de 0,20%, cumprindo 
com ás disposições da LC 101/2000, combinada com a Resolução 40/01 do 
Senado Federal. 
 

DEMONSTRATIVO III – METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS 
EXERCÍCIOS ANTERIORES 

 



 
 

 
As metas da Administração Pública  Municipal propostas para o período de 
2009 a 2011, nos termos do inciso II, do § 2º da Lei Complementar Federal nº 
101/00, foram definidas considerando o cenário macroeconômico atual, bem 
como o incremento da receita projetada com base na expectativa de evolução 
da econômica local. 
 

As metas projetadas para os anos de 2009 a 2011 contemplam 
esforço de arrecadação e a perspectiva de estabilidade do Produto Interno 
Bruto. Nas previsões estão consideradas taxas de crescimento das despesas 
em proporções necessárias para a geração de resultados primários suficientes 
para manutenção dos compromissos contratuais com o pagamento da dívida 
pública e garantir uma gestão equilibrada dos recursos. 

 
A meta projetada pela Prefeitura Municipal de Santa Carmem-

MT para a realização da receita das fontes do tesouro considerou para os três 
exercícios o indicador de inflação mensurado pelo INPC (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor) BACEM abril/08, tendo sido aplicado o índice de 5,08% 
para o exercício de 2009 e o índice de 5,50% para os exercícios de 2010 e 
2011. Outro parâmetro utilizado refere-se ao PIB estadual, exigência da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, que indica a variação do crescimento econômico de 
Mato Grosso para os três anos em questão. 

 
Por sua vez, as receitas de outras fontes foram projetadas para 

o período 2009-2011, adotando-se o modelo incremental de projeção de 
receitas. 

 



Esse modelo de projeção considera como base a arrecadação 
do período anterior, na qual se aplicam a variação de preços, que é um índice 
de correção da receita por elevação ou queda de preços; a variação de 
quantidade, que é o índice de crescimento ou decrescimento real do setor da 
economia; e o efeito legislação, que mede a variação da receita decorrente de 
alterações na legislação vigente. 

 
As despesas com pessoal e encargos sociais foram projetadas 

pela Administração da prefeitura, com base nas informações do setor de 
recursos humanos, órgão responsável pelo sistema de recursos humanos do 
Poder Executivo Municipal. A elaboração das projeções se deu com base em 
dados dos relatórios emitidos pelo sistema FOLHA e buscaram considerar os 
eventos e situações mapeadas que poderão ocasionar incremento na folha de 
pagamento para o período. 

 
Nas projeções incluem-se a revisão geral anual dos subsídios 

dos servidores públicos civis e militares, ativos, inativos e pensionistas do 
Poder Executivo, usando-se os índices de inflação (INPC) estimados para os 
anos de 2009, 2010 e 2011 em 5,08%, 5,50% e 5,50%, respectivamente, 
aumento real em 2009 para os Profissionais da Educação Básica, projeção dos 
encargos patronais (INSS), progressões verticais e horizontais, dependendo do 
cumprimento do interstício previsto para cada carreira. 

 
A previsão de desembolso com o serviço da dívida para o 

triênio 2009-2011 foi elaborada observando os critérios de pagamento das 
dívidas da operação de credito do programa Caminhos da Escola autorizados 
pela Lei Municipal nº 320/2008 de 20/03/2008, e tiveram como parâmetros: a 
receita líquida real, os indicadores econômicos vigentes no mês de Abril/2008, 
dos respectivos contratos,  

 
As projeções das Outras Despesas Correntes, Investimentos e 

Inversões Financeiras foram elaboradas tendo como base o acompanhamento 
da execução dessas despesas no exercício de 2007. A partir da projeção inicial 
das despesas de caráter obrigatório com pessoal e encargos sociais e a dívida 
pública, as demais Despesas Correntes e de Capital foram estimadas para o 
triênio 2009-2011, levando-se em consideração a combinação entre o 
percentual de representatividade desses grupos na execução orçamentária do 
exercício de 2007 e as variáveis que condicionam o cenário macroeconômico 
para o período.  

 
 

DEMONSTRATIVO IV – EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO DE METAS FISCAIS 
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

2009 
       
lrf, ART 4º § 2º, INCISO III      R$ 1,00  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2007 % 2006 % 2005 % 
PATRIMÔNIO/CAPITAL  4.668.687,13 97,45% 3.858.626,13 82,65% 3.364.009,87 87,18% 



RESERVAS 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
RESULTADO ACUMULADO 122.025,76 2,55% 810.060,80 17,35% 494.616,26 12,82% 
TOTAL 4.790.712,89 100,00% 4.668.686,93 100,00% 3.858.626,13 100,00% 

REGIME PREVIDENCIÁRIO 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2007 % 2006 % 2005 % 
PATRIMÔNIO/CAPITAL  0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
RESERVAS 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
RESULTADO ACUMULADO 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
TOTAL 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
       
FONTE: Contadoria - Prefeitura Municipal de Santa Carmem - MT 
 
 
O município tem mantido uma política de otimização da ação governamental e 
o atendimento das demandas da população. A cada exercício o resultado 
patrimonial tem contribuído para a melhoria econômica e financeira do 
município. 
 
Os compromissos de curto prazo são assumidos nos limites da capacidade de 
pagamento do município, de forma a nõa comprometer o equilíbrio das contas 
públicas. 
 
Cabe mencionar que o município de Santa Carmem-MT não possui Regime 
Próprio de Previdência Social, fato que originou a demonstração com saldos 
zerados na quadro do regime previdenciário. 
 
 
DEMONSTRATIVO V – ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE 

ATIVOS 
 

 
Em 2007 houve um ingresso de R$ 40,00 Mil, na conta alienação de ativos, 
proveniente do leilão nº 001/2007 de veículos, esses recursos contribuíram 
positivamente na aquisição de outros bens móveis (veículos), um uno 0 km 1,0 
e uma camionete usada cabine dupla. 
 



 
 
 
DEMONSTRATIVO VI – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME GERAL 

DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
 
 

 
No quadro abaixo não estão demonstrados valores de receitas e despesas 
previdenciárias nos exercícios de 2005, 2006 e 2007, por que o município de 
Santa Carmem-MT não possui Regime Próprio de Previdência dos Servidores 
Públicos, os recolhimentos são feito pelo Regime Geral de Previdência Social 
(INSS). 
 



 
FONTE: Anexo XIV do Relatório Resumido da Execução Orçamentária LRF/Prefeitura 

 
 
 

DEMONSTRATIVO VII – ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA 
 
 

 
A estimativa de renúncia de receita, para 2009 é de R$ 5,00 Mil, é refere-se a 
Isenção de IPTU para inativos, aposentados, pensionistas e Idosos com mais 
de 65 anos, que recebam até 03 salários mínimos, que possuam apenas 01 
imóvel, que resida nele, conforme dispõe o artigo 116, inciso I Alínea G, da Lei 
Complementar 01/2001 - Código Tributário Municipal. 
 
 

DEMONSTRATIVO VIII – PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS 
 
 
 

 



Não havendo Regime Próprio de Previdência Social para os servidores 
públicos municipais, não há cálculos atuariais para garantir a sustentabilidade 
da Previdência. 
 
 

 
 
 

DEMONSTRATIVO IX – MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER 
CONTINUADO 

 
 

A estimativa da margem de expansão das despesas 
obrigatórias de caráter continuado é um requisito introduzido pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal - LRF, em seu art. 17, para assegurar que não haverá 
a criação de nova despesa sem fontes consistentes de financiamento, 
entendidas essas como aumento permanente de receita ou redução de outra 
despesa de caráter continuado. 

 
O aumento permanente de receita é definido como aquele 

proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo ou 
majoração ou criação de tributo ou contribuição (§ 3º, do art. 17, da LRF).  

 
Por sua vez, considera-se como obrigatória de caráter 

continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato 
administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua 
execução por um período superior a dois exercícios (caput do art. 17, da LRF). 

 
A margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter 

continuado em Santa Carmem-MT, decorrerá basicamente pelo crescimento da 
receita em função da expansão da economia, tendo em vista que o Município 
não se utilizará dos mecanismos supracitados de elevação de receita. 
 
 



 
 
Santa Carmem - MT, 11 de junho 2008. 
 
 
 
 

RUDIMAR NUNES CAMASSOLA 
Prefeito Municipal 


