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DEMONSTRATIVO DAS METAS ANUAIS 
 

METAS FISCAIS ANUAIS 
 
 

(Art. 4º, § 1º, inciso II do § 2º, da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000) 
 

Em cumprimento ao disposto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei 

de Responsabilidade Fiscal - LRF, o Anexo de Metas Anuais, integrante do Anexo de Metas 

Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2013, LDO-2013, estabelece a meta de 

resultado primário do ente público consolidado, como percentual do Produto Interno Bruto – 

PIB, para o exercício de 2013 e estima as metas de 2014 e 2015 , conforme tabela abaixo: 

R$ 1,00

Valor Corrente      
(a)

Valor Constante % PIB  
a/PIB x 100

Valor Corrente      
(b)

Valor Constante % PIB  
b/PIB x 100

Valor Corrente      
(c)

Valor Constante % PIB  
c/PIB x 100

RECEITA TOTAL 428.229.344,00 409.788.845,00 0,1340% 478.119.628,00 437.828.463,00 0,1348% 541.024.226,00 474.097.691,00 0,1383%
RECEITA PRIMÁRIA ( I ) 376.044.617,00 359.851.308,00 0,1177% 443.268.685,00 405.914.411,00 0,1250% 490.428.257,00 429.760.616,00 0,1254%
DESPESA TOTAL 376.468.786,00 360.257.211,00 0,1178% 413.294.774,00 378.466.403,00 0,1165% 456.361.424,00 399.907.966,00 0,1167%
DESPESA PRIMÁRIA ( II ) 374.060.590,00 357.952.717,00 0,1171% 409.840.755,00 375.303.454,00 0,1156% 453.006.569,00 396.968.118,00 0,1158%
RESULTADO PRIMÁRIO (III = I - II) 1.984.027,00 1.898.590,00 0,0006% 33.427.930,00 30.610.956,00 0,0094% 37.421.688,00 32.792.498,00 0,0096%
RESULTADO NOMINAL (50.665.733,00) (48.483.955,00) -0,0159% (64.916.156,00) (59.445.668,00) -0,0183% (86.574.544,00) (75.864.978,00) -0,0221%
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA 190.500.654,00 182.297.276,00 0,0596% 200.824.347,00 183.900.869,00 0,0566% 212.027.721,00 185.799.171,00 0,0542%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (91.868.830,00) (87.912.755,00) -0,0288% (156.784.986,00) (143.572.707,00) -0,0442% (243.359.530,00) (213.255.129,00) -0,0622%
Fonte: SEF/PMPF

ESPECIFICAÇÃO

2013 2014 2015

 

A gestão da política fiscal tem como objetivo a promoção de uma relação equilibrada 

entre a receita e a despesa do governo, promovendo a prevenção de riscos e as correções de 

desvios para que se cumpram as metas de resultado entre a receita e a despesa. Neste 

contexto, a gestão equilibrada dos recursos públicos objetiva assegurar a manutenção da 

estabilidade econômica e tributária do Município possibilitando um crescimento consistente e 

sustentado da economia local. 

 

 



As projeções anuais para o exercício de 2013, 2014 e 2015 foram realizadas 

considerando o seguinte cenário macroeconômico: 

VARIÁVEIS 2013 2014 2015 

PIB real Brasil (crescimento % anual) (1) 5,50% 6,00% 5,50% 

PIB real Estado - RS (crescimento % anual) (2) 5,50% 6,00% 5,50% 

PIB real Brasil WEO - 04/2012-IMF (3) 3,50% 4,10% 4,00% 

Taxa Selic (Fim de período, % a.a.) (4) 7,50% 8,50% 10,00% 

Câmbio (R$/US$ - Final do Ano)  (1) 1,84 1,87 1,88 

Inflação (% anual) - IPCA (4) 5,54% 5,00% 4,80% 

Projeção PIB - RS (milhões R$ - correntes)   319.484,00   354.628,00  391.154,00 
  (1) Estimativas LDO da União para 2013, para Brasil.    
  (2) Estimativas LDO do Estado do RS para 2013 (revisado DPPO), para o Estado.    
  (3) Estimativas International Monetary Fund – IMF – WEO-04/2011, para o Brasil    
  (4) BACEN, Relatório de Mercado e CPPO.    

 

Crescimento Econômico 

Para o ano de 2013, A LDO-2013 da União estima que o crescimento do produto 

interno bruto brasileiro seja de 5,50%. Para os anos de 2013, 2014 e 2015 adotou-se como 

referência para o crescimento econômico as estimativas de crescimento do PIB da LDO-2013 

da União. O crescimento do PIB do Estado do Rio Grande do Sul foi projetado com base na 

LDO-2013 do governo Estadual. Destaca-se que as projeções de mercado estimam que o 

crescimento da economia para o ano de 2012 será de 2,30% (Relatório de Mercado do Banco 

Central do Brasil, do dia 15 de junho de 2012). 

 

Taxa Selic 

Durante o exercício de 2011 a taxa Selic, definida pelo Conselho de Política Monetária 

(COPOM), apresentou acentuada elevação nas primeiras cinco reuniões do Conselho de 

Política Monetária (COPOM), passando de 11,25% em janeiro para 12,50% em julho, 

especialmente em virtude de uma expectativa de crescimento da economia mundial e aumento 

da inflação medida pelo IPCA-IBGE para o Brasil. Posteriormente, o agravamento da 

situação fiscal dos países da Zona do Euro ocasionou uma significativa reversão do cenário 

econômico mundial, levando o COPOM a iniciar um ciclo de redução de juros que levou a 

taxa Selic para 10,50% em dezembro e para 8,50% em maio de 2012. Segundo o Relatório de 



Mercado do Banco Central do Brasil, do dia 15 de junho de 2012, projeta-se uma meta de taxa 

Selic de 7,50% a.a. para 2012 e 8,50% a.a. para o final de 2013.  

 

Inflação 

A meta para a inflação, com base no IPCA (IBGE), estabelecida pelo Conselho 

Monetário Nacional – CMN, para o exercício de 2013 é de 4,5%, com intervalo de tolerância 

de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, conforme Resolução do Banco Central.  

As projeções da receita e da despesa foram realizadas com base nas estimativas do 

Relatório de Mercado do Bacen de 15 de junho de 2012 para o IPCA, ajustadas pela CPPO, 

sendo 5,54%, 5,00% e 4,80% para 2013, 2014 e 2015, respectivamente. 

 

Receita  

Para o exercício de 2013 a expectativa de crescimento nominal médio da receita foi 

estimado de acordo com a expectativa de inflação e de crescimento econômico. As projeções 

das receitas próprias do Município foram estimadas considerando as suas características 

específicas, principalmente no que se refere às receitas tributárias. Quanto às receitas 

provenientes de transferências da União e do Estado do Rio Grande do Sul consideraram-se as 

expectativas de crescimento econômico nominal e real dos respectivos entes federativos.  

 

Resultado Primário 

As metas para o resultado primário foram definidas em R$ 1.984.027,00, R$ 

33.427.930,00 e R$ 37.421.688,00 para os exercícios de 2013, 2014 e 2015, respectivamente. 

Em relação ao PIB estimado do Estado do Rio Grande do Sul, correspondem a 0,0006% em 

2013, 0,0094% em 2014 e 0,0096% em 2015. 


