
Valor Valor % RCL Valor Valor % RCL Valor Valor % RCL

Corrente Constante (a / RCL) Corrente Constante (b / RCL Corrente Constante (c / RCL)

(a) x 100 (b) x 100 (c) x 100

Receita Total       115.700.476       111.464.813 0,129%        130.343.017       121.524.540 0,128%       145.889.309      131.788.619 0,127%
Receitas Primárias (I)         99.178.615         95.547.799 0,110%        112.077.227       104.494.539 0,110%       125.850.772      113.686.874 0,109%
Despesa Total       110.501.510       106.456.176 0,123%        117.722.517       109.757.891 0,116%       125.429.824      113.306.612 0,109%
Despesas Primárias (II)         96.063.277         92.546.510 0,107%        109.428.655       102.025.158 0,108%       116.889.658      105.591.881 0,102%
Result Primário Ac.Linha(I – II)           3.115.338           3.001.289 0,003%            2.648.572           2.469.380 0,003%           8.961.114          8.094.992 0,008%
Resultado Nominal Acima da Linha           3.073.679           2.961.155 0,003%            2.222.377           2.072.020 0,002%           2.663.611          2.406.164 0,002%
Dívida Pública Consolidada           8.197.378           7.897.281 0,009%            9.560.755           8.913.913 0,009%           8.322.692          7.518.276 0,007%
Dívida Consolidada Líquida         (5.513.108)         (5.311.280) -0,006%          (6.816.051)          (6.354.905) -0,007%         (4.097.478)        (3.701.443) -0,004%
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O Demonstrativo de Metas Anuais objetiva estabelecer as metas para o triênio compreendendo o ano de vigência da LDO e os dois subsequentes, 
abrangendo a Receita e Despesa Total, Receitas Não Financeiras, Despesas Não Financeiras, Resultado Primário, Resultado Nominal e Dívida Pública, 
visando atender a disposição contida no art. 4º, § 1º da LRF.
Para melhor entendimento, cabem aqui os seguintes conceitos:
1 – as receitas primárias correspondem às receitas fiscais líquidas, resultantes do somatório das receitas correntes e de capital, excluídas as receitas 
de aplicações financeiras (juros de títulos de renda, remuneração de depósitos e outras receitas de valores mobiliários), operações de crédito, 
amortização de empréstimos e alienação de investimentos permenentes e temporários;
2 – as despesas primárias correspondem ao total da despesa orçamentária deduzidas as despesas com juros e amortização da dívida, aquisição de 
títulos de capital integralizado e as despesas com concessão de empréstimos com retorno garantido. 
3 – o resultado primário ACIMA DA LINHA corresponde à diferença entre as receitas primárias e despesas primárias evidenciando o esforço fiscal do 
Município;
4 – o resultado nominal calculado pelo critério ACIMA DA LINHA foi obtido a partir do resultado primário somado ao resultado da comperação entre  
os juros ativos e passivos, representado a diferença entre o saldo previsto da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de determinado ano em 
relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior; 
5 – a dívida pública consolidada é o montante apurado das obrigações financeiras do ente da Federação, inclusive as decorrentes de emissão de 
títulos, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados; as assumidas em virtude da 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; dos 
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 – a 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.
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