
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS FISCAIS- 
( LRF  Art. 4º, § 2º, II) 

 
 
 

    Com o propósito de subsidiar tecnicamente as projeções que constam do 

anexo de metas fiscais para o próximo exercício, passamos a expor a base metodológica, bem 

como, a memória de cálculo utilizada na composição dos valores informados. 

    Os parâmetros macroeconômicos utilizados na elaboração das 

estimativas constantes do Anexo de Metas Fiscais são relacionados adiante. Os números estão 

apresentados de duas formas. Em moeda corrente e em valores constantes (sem inflação). 

Estes indicadores foram utilizados na composição da estimativa de receita que considerou a 

média de arrecadação, em cada fonte, tomando por base as receitas arrecadadas nos últimos 

quatro exercícios e os valores reestimados para o exercício atual, além das premissas 

consideradas como verdadeiras e relacionadas, por exemplo, ao índice de inflação, crescimento 

do PIB, ampliação do perímetro urbano da cidade, políticas de combate à evasão e à 

sonegação fiscal, crescimento da população e do movimento econômico, dentre outros. 

    Em relação às despesas correntes foram considerados os parâmetros de 

inflação e crescimento real, quando cabível, evolução de custeio decorrente de investimentos e 

um nível de investimentos que viabilize a sua expansão garantida a conclusão dos projetos em 

andamento.  Asseguraram-se, ainda, os recursos para pagamento das obrigações decorrentes 

de juros e amortização da dívida pública. 

    A tabela abaixo apresenta os percentuais considerados, para cada ano, 

que foram utilizados para calcular o crescimento nominal dos principais itens de Receitas e 

Despesas consideradas nas metas fiscais: 

DISCRIMINAÇÃO 2021 2022 2023 

INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A) 3,65% 3,50% 3,50% 

VARIAÇÃO  DO PIB  3,30% 2,40% 2,50% 

CRESCIMENTO  VEGETATIVO DA FOLHA SALARIAL  3,50% 3,50% 4,00% 

CRESCIMENTO AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS 10,00% 10,00% 10,00% 

ESFORÇO ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS 9,00% 10,00% 10,00% 

CRESC. REAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS 8,01% 8,01% 8,01% 

PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL 0%  0%  0%  

CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS E INVERSÕES 8,00% 8,00% 8,00% 

VALOR  PREVISTO PIB ESTADO 
51.412.155.387,00 55.443.191.098,00 59.789.699.169,00 

 

   Estes percentuais contemplam a expectativa de inflação e a projeção de 

crescimento real esperado das receitas municipais. As projeções de inflação e de crescimento 



do PIB seguem as perspectivas mensuradas pelo IIPCA/IBGE, conforme consta dos 

prognósticos do Governo Federal, formalizados no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias 

da União e do Estado de Rondônia para o exercício de 2021. 

   Outro ponto importante a ser destacado é que a receita do Município de 

Cabixi, conforme estabelece o § 3º, art. 1º da Lei Complementar nº 101/00, compreende as 

receitas da Administração Direta e Indireta. 

    Em relação ao cálculo do Resultado Primário e do Resultado Nominal 

considerou a metodologia estabelecida na Portaria STN nº. 286/2019. Os resultados primários 

previstos para os três exercícios considerados, são considerados suficientes para o pagamento 

dos compromissos da dívida e para a obtenção do equilíbrio nas contas públicas.  O resultado 

nominal reflete a variação do endividamento líquido entre as datas referidas. 

    No cálculo do montante da dívida consolidada, utilizou-se os parâmetros 

de inflação e juros na forma dos contratos firmados, considerando-se, ainda, a previsão de 

operações de crédito no futuro. Já na apuração do montante da dívida líquida os valores das 

Disponibilidades Financeiras foram calculados levando-se em consideração a posição em 

31/12/2019 e a evolução prevista de receitas e despesas. 

    Isto posto, podemos elencar, a partir da leitura das projeções 

estabelecidas, os números mais representativos no contexto das projeções: 

    1. A receita total estimada para o exercício de 2021, consideradas todas 

as fontes de recursos é de R$ 24.001.533,00 a preços correntes que, deduzidas das receitas 

financeiras, representadas pelos Rendimentos das Aplicações Financeiras (R$ 655.636,00), das 

resultantes de Operações de Crédito (R$ 0,00), das Alienações de Bens (R$ 0,00), resultam 

numa Receita Fiscal Primária de R$ 23.345.897,00.  

     

2. As despesas do município foram programadas segundo o 

comportamento previsto da receita, sendo que o maior objetivo é manter, ou ainda, ampliar a 

capacidade própria de investimentos, sem comprometer o equilíbrio financeiro. Assim, 

consideradas todas as fontes de recursos, a despesa total, em valores correntes, tem sua 

fixação prevista em R$ 24.001.533,00 e as despesas fiscais primárias para 2021 foram 

previstas em R$ 23.953.533,00. 

     



3. Cotejando-se o valor previsto para as receitas e despesas fiscais em 

valores correntes, chega-se a meta de resultado primário que é inicialmente prevista em R$ 

607.636,00 a qual entendemos como necessária e suficiente para preservar o equilíbrio nas 

contas públicas. 

     

4. Em relação ao estoque da dívida, este corresponde à posição em 

dezembro de cada exercício, considerando a previsão das amortizações e das liberações a 

serem realizadas no respectivo período, ficando assim evidenciadas: 

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA    
 2021 2022 2023 

Dívida Consolidada  (Exceto RPPS) 125.600,00 100.000,00 100.000,00 

(-)  Disponibilidades de Caixa Líquida 5.445.000,00 5.095.000,00 4.750.000,00 

Dívida Consolidada Líquida -5.320.000,00 -4.995.000,00 -4.650.000,00 

Passivos Reconhecidos    

Dívida Fiscal Líquida -5.320.000,00 -4.995.000,00 -4.650.000,00 

Resultado Nominal 679.400,00 325.000,00 345.000,00 

Cronograma Anual de Operações Realizadas e do Serviço da Dívida 

CRONOGRAMA DE NOVAS OPERAÇÕES 
E PAGAMENTOS DA DÍVIDA 

2021 2022 2023 

Operações de Crédito    

    

PAGAMENTOS    

Encargos     

Amortizações 24.000,00 25.000,00 30.000,00 
 

 

 

 

 

Cabixi/RO, 23 de junho de 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

SILVENIO ANTONIO DE ALMEIDA 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


