
2018 (a) 2018 (b) Valor (c) = (b-a)
%               

(c/a) x 100
Receita Total        199.440.417,43 128,81%        202.099.642,60 130,53%           2.659.225,17 1,33%
Receita Primárias (I)        170.098.130,27 109,86%        192.366.407,78 124,24%         22.268.277,51 13,09%
Despesa Total        199.440.417,43 128,81%        192.324.446,98 124,21% -         7.115.970,45 -3,57%
Despesa Primárias (II)        192.773.677,02 124,50%        184.538.566,79 119,18% -         8.235.110,23 -4,27%

Resultado Primário (I–II) -        22.675.546,75 -14,64%            7.827.840,99 5,06%
        30.503.387,74 -134,52%

Resultado Nominal                 49.390,78 0,03% 0,00% -              49.390,78 -100,00%

Dívida Pública 
Consolidada          31.834.294,72 20,56%          26.281.761,97 16,97%

-         5.552.532,75 -17,44%

Dívida Consolidada 
Líquida          19.673.898,21 12,71% -      121.384.862,01 -78,40%

-     141.058.760,22 -716,98%

R$ 1,00 
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EXERCÍCIO DE 2020

Município de Santo Ângelo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS   DO EXERCÍCIO ANTERIOR                            

O objetivo deste demonstrativo é estabelecer uma comparação entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício 

anterior ao da edição da LDO (2018), incluindo análise dos fatores determinantes para o alcance ou não dos valores 

estabelecidos como metas, visando a atender o disposto no art. 4º, § 2º, inciso I da LRF.

Assim, conforme demonstrado em audiência pública de avaliação das metas fiscais relativas ao terceiro quadrimestre do 

exercício financeiro de 2018 (art. 9º, § 4º da LRF), o resultado primário, principal indicador de sustentabilidade fiscal do setor 

público, ficou em R$ 7.827.840,99, valor -135,52%  superior  à meta estabelecida, que era de R$ -22.675.546,75. O 

desempenho verificado demonstra que o ingresso das receitas primárias (não financeiras)  foi  capaz de suportar o total das 

despesas primárias (não financeiras) do exercício.
As receitas não financeiras totalizaram R$ 192.366.407,78 , superando  em 13,09% a projeção para o período de R$ 
170.098.130,27 . As despesas não financeiras atingiram R$ 184.538.566,79 ,  estabelecendo-se  -4,27%  abaixo  da previsão 
orçamentária. Não obstante a sua retração,   não comprometendo , dessa forma, a obtenção do superávit primário.

Em parte, esse resultado é em decorrência do desempenho  favorável  apresentado pela receita, tendo sido fortemente 

condicionado pelo comportamento das receitas correntes, que apresentaram um  incremento em relação ao valor consignado 

no orçamento. Destaca-se no exercício de 2018 o desempenho dos grupos de receita tributária, patrimonial e de 

transferências correntes, que  superaram  a expectativa.
A dívida consolidada totalizou R$ - 121.384.862,01 , valor superior  ao saldo estimado para o exercício. 
No anexo de metas fiscais, que acompanhou a LDO para 2018, estipulou-se o montante da dívida fiscal líquida em R$ R$ 


