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A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal - LRF) estabeleceu em seu §1º, do art.4º, que a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) deveria conter um Anexo de Metas Fiscais, 
este anexo deve estabelecer metas anuais, em valores correntes e constantes, 
de receitas, de despesas, resultados nominal e primário e o montante da dívida 
pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes. 

 
 Apesar da LRF ter estabelecido a necessidade da apresentação de 

metas fiscais a mesma não definiu a metodologia a ser utilizada para cálculo 
das mesmas, repassando conforme seu inciso II, do artigo 30, combinado com 
o inciso IV, do § 1º do mesmo artigo ao Presidente da República a incumbência 
de definir tal metodologia, e apresentá-la, num prazo de 90 (noventa) dias após 
a publicação da LRF, ao Congresso Nacional, através de um projeto de Lei que 
estabelecesse os limites globais da dívida e a metodologia do cálculo de 
apuração do resultado primário e nominal. 
 

O Poder Executivo, dentro do prazo estabelecido encaminhou ao 
Congresso Nacional a Mensagem de número 154, tal mensagem trata dos 
limites da dívida e da metodologia a ser utilizada para o cálculo dos resultados 
fiscais (primário e nominal), contudo esta até o momento não se encontra 
aprovada. 

 
Devido a falta de uma metodologia aprovada em Lei a Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN) através da Portaria nº 633, de 30 de agosto de 2006, 
estabeleceu a forma de cálculo e de apresentação das metas fiscais a vigorar 
quando da elaboração do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias para 
2008, objetivando sua comparação e acompanhamento através dos Relatórios 
Resumidos da Execução Orçamentária, que por força do artigo 52 da LRF 
devem ser apresentados e publicados bimestralmente, como forma de se 
verificar se o Ente vem cumprindo as metas fiscais estabelecidas na LDO.  

 
A metodologia adotada para estabelecer o resultado primário para o 

exercício de 2008 é representada pela diferença entre as receitas primárias e 
as despesas primárias. 

 
O conceito adotado de receitas primárias corresponde ao total da receita 

orçamentária deduzidas as operações de crédito, as provenientes de 
rendimentos de aplicações financeiras e retorno de operações de crédito (juros 
e amortizações), recebimento de recursos oriundos de empréstimos 
concedidos e as receitas de privatizações. As despesas primárias 
correspondem ao total das despesas orçamentárias deduzidas as despesas 
com juros e amortizações da dívida interna e externa, com a aquisição de título 
de capital já integralizado e as despesas com concessão de empréstimos com 
retorno garantido. 

 
 



 
MUNICÍPIO DE BELÉM 

PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 
ANEXO DE METAS FISCAIS 

DEMONSTRATIVO DAS METAS ANUAIS 
2008 

 
 
Com relação ao resultado nominal a metodologia adotada no seu 

estabelecimento é representada pela diferença entre o saldo da dívida fiscal 
líquida ao final do exercício de 2008 e o saldo da dívida fiscal líquida ao final do 
atual exercício. 

 
O saldo da dívida fiscal líquida corresponde ao saldo da dívida 

consolidada líquida, somado às receitas de privatizações, deduzidos os 
passivos reconhecidos, decorrentes de déficits ocorridos em exercícios 
anteriores. Já o saldo da dívida consolidada líquida corresponde a dívida 
consolidada, deduzida do ativo disponível e dos haveres financeiros, e somado 
os restos a pagar processados. 

 
A metodologia utilizada para o exercício de 2008 com relação as metas 

fiscais é igual a adotada no exercício anterior, devido há época da elaboração 
do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2007 ter a administração 
municipal padronizado os conceitos com os propostos pela Secretaria do 
Tesouro Nacional, na Portaria nº 587/STN, de 29 de agosto de 2005. 

 
Os valores correntes das metas anuais encontram-se ainda projetados 

em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) projetado do Estado do Pará, 
conforme informação IBGE/SEPOF/DIEPI/GERES. 

 
As metas de resultados primário e nominal estimados para o exercício 

de 2008, visam garantir novos investimentos que venham proporcionar o 
desenvolvimento da Cidade. Ressaltamos que apesar dos resultados serem 
negativos os mesmos não comprometem a capacidade de pagamento da 
dívida pública, pois o montante atual corresponde a 0,08 da receita corrente 
líquida, sendo este resultado bastante inferior ao limite estabelecido pelo 
Senado Federal, de 1,2 da mesma receita.  

 
A meta estimada, para o exercício de 2008, fará com que o montante da 

dívida passe para 0,15 da receita corrente líquida demonstrando manter uma 
grande folga quanto ao limite de endividamento do Município, outro ponto 
fundamental é que a fonte de financiamento aqui utilizada para garantir os 
investimentos trata-se de recursos a serem amortizados a longo prazo, entre 
15 à 20 anos, e com juros diferenciados dos praticados no mercado. 

 
A projeções das metas de receitas seguiram as variáveis econômicas 

definidas pelo Governo Federal para o estabelecimento de suas próprias metas 
anuais, conforme Tabela 1. 
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Tabela 1 – Projeção dos Parâmetros Macroeconômicos para 2008 - 2010 

 

VARIÁVEIS 2008 2009 2010 

Crescimento Real do PIB Nacional (% a.a.) (1) 5,00 5,00 5,00 

Crescimento Real do PIB Estadual (% a.a.) (2) 4,90 5,20 6,10 

Taxa Selic (média % a.a.) (3) 11,40 10,50 10,10 

Taxa de Referência (média % a.a.) (2) 1,98 2,06 2,20 

TJLP (média % a.a.) (2) 4,50 5,50 5,50 

Câmbio (R$/US$ - média do ano) (1) 2,23 2,33 2,37 

Salário Mínimo (2) 410,00 437,00 452,00 
     Fonte: PLDO União para 2008 / SEPOF-DIEPI-GERIN 
     Nota: (1) Projeções  Ministério do Planejamento 
               (2) Projeções SEPOF/DIEPI/GERIN 
               (3) Meta estabelecida no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 
               (4) As projeções estão sujeitas a revisão considerando especulações que ocorrem em ano eleitoral e as 

incertezas pós ano eleitoral. 
                (5) Para a Taxa s de Juros deve ser considerado o possível desvio de um ponto percentual para mais ou 

para menos. 

   
A meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional para 

2007 e para 2008 é de 4,5%, com intervalo de tolerância de mais/menos 2 p.p., 
mantido o percentual base para os anos de 2009 e 2010. 

 
Os procedimentos adotados na previsão da receita levam em 

consideração que muitos componentes que afetam o desempenho desta estão 
fora da governabilidade do Município, contudo influenciam em muito os 
resultados esperados. Dentre esses fatores se encontram a política monetária 
e fiscal do Governo Federal, que afeta o desempenho da economia que é 
variável fundamental para o crescimento da arrecadação do Município, bem 
como a arrecadação a ser atingida pela própria União e pelo Estado, que dão 
origem as transferências constitucionais e legais. 
 
 Os itens de receita foram projetados levando em consideração sua 
origem, desta forma os resultados das receitas transferidas por força 
constitucional ou legal estão baseados no PIB Nacional e no PIB Estadual, 
além do índice de inflação estabelecido como meta pelo Banco Central.  
 

As receitas próprias municipais foram estimadas com base o índice de 
inflação estabelecido como meta pelo Banco Central, além dos fatores 
específicos de cada item de receita, os quais podemos relacionar como 
exemplo o crescimento econômico do município e do cadastro de imóveis, as 
variações do piso salarial em relação a tabela do imposto de renda.   
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Quanto às estimativas das despesas essas seguiram a parâmetros 

históricos dados pelas necessidades de manutenção da Cidade e dos serviços 
prestados à população. Além disso, consideramos as necessidades de 
manutenção futura a partir dos investimentos projetados para os próximos três 
anos e o custeio dos novos serviços a serem disponibilizados, principalmente, 
nas áreas de educação e saúde que demandam sempre maiores aportes 
nesse aspecto.  

 
Assim foram utilizados os seguintes indicadores do lado da despesa: 

pessoal - tomou-se como base a variação do Salário Mínimo e o crescimento 
vegetativo da folha e os demais itens de despesa - cada item, de acordo com 
as especificidades dos mesmos avaliada portanto, a aplicabilidade dos índices 
projetados. 

 
As projeções garantem o cumprimento dos limites legais de gastos 

definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial, as despesas com 
pessoal, serviço da dívida e contratação de serviços de terceiros. 

 
As metas apresentadas dependem diretamente das hipóteses 

macroeconômicas consideradas, como crescimento real do PIB, taxa de 
inflação e taxa real de juros projetadas, baseadas em suas estimativas de 
comportamento da economia brasileira para o próximo exercício. 
 
 Com relação ao montante de dívida pública o valor apresentado refere-
se ao saldo devedor estimado para o exercício de 2008, 2009 e 2010 levando 
em consideração os valores de operações de crédito ainda a serem 
desembolsadas no atual exercício e a serem contratadas no próximo exercício, 
bem como as taxas de correção e de juros projetadas com base nos diversos 
indicadores financeiros. 

 
O cálculo foi realizado seguindo as condições estabelecidas nas 

cláusulas de cada contrato de crédito, bem como seguindo os padrões do 
Banco Central. Vale ressaltar que o volume da dívida se encontra dentro dos 
limites estabelecidos pela Resolução nº 40, de 20 de dezembro de 2001, do 
Senado Federal e que o pagamento desta se encontra em dia.  

 
O perfil médio da dívida fundada é de 15 anos para pagamento, sendo 

que o montante da dívida pública aqui demonstrado poderá ser inferior caso 
não haja todos os desembolsos previstos para o exercício de 2007. 

 
Para os exercícios de 2009 e 2010 as metas apresentadas são apenas 

indicativas, devendo ser fixadas respectivamente através da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 2009 e 2010. 


