
Valor Valor % PIB % RCL Valor Valor % PIB % RCL Valor Valor % PIB % RCL

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

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

Receita Total        82.452.700         79.136.865 17,375% 0,137%        88.800.300        81.762.468 17,348% 0,135%         94.236.000        83.342.007 17,041% 0,134%
Receitas Primárias (I)        74.617.939         71.617.180 15,724% 0,124%        80.485.062        74.106.251 15,723% 0,123%         87.138.686        77.065.166 15,757% 0,123%
Despesa Total        82.452.700         79.136.865 17,375% 0,137%        88.800.300        81.762.468 17,348% 0,135%         94.236.000        83.342.007 17,041% 0,134%
Despesas Primárias (II)        80.873.167         77.620.854 17,042% 0,134%        87.303.180        80.384.002 17,055% 0,133%         92.534.160        81.836.906 16,733% 0,131%
Resultado Primário (I – II)        (6.255.228)         (6.003.674) -1,318% -0,010%        (6.818.118)        (6.277.751) -1,332% -0,010%         (5.395.474)        (4.771.740) -0,976% -0,008%
Resultado Nominal        (3.978.953)         (3.818.940) -0,838% -0,007%          4.769.198          4.391.218 0,932% 0,007%         (6.565.372)        (5.806.393) -1,187% -0,009%
Dívida Pública Consolidada          4.473.471           4.293.570 0,943% 0,007%          5.377.380          4.951.198 1,051% 0,008%           4.108.336          3.633.399 0,743% 0,006%
Dívida Consolidada Líquida      (19.511.033)       (18.726.397) -4,111% -0,032%      (14.693.553)      (13.529.022) -2,870% -0,022%       (21.240.901)      (18.785.383) -3,841% -0,030%
Fonte: Equipe e Contabilidade e Orçamento
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O Demonstrartivo de Metas Anuais objetiva estabelecer as metas para o triênio conpreendendo o ano de vigência da LDO e os dois subseqüentes, 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 ativos;
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 corresponde à diferença entre as receitas primárias e despesas primárias evidenciando o esforço fiscal do Município;
4 – o resultado nominal representa 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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