
 

Memória e Metodologia de Calculo das metas Anuais 
    
 
 
  Para melhor entendimento. Podemos ressaltar: 
 
1 – Para se chegar aos valores constantes, as metas anuais dos anos de 2018, 
2019 e 2020 foram deflacionadas pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade 
Interna da Fundação Getúlio Vargas (IGP-DI-FGV), a preços médios de 2017, 
estimados em 4,65%, 4,56% e 4,51% respectivamente. 
 
 
2 – Para se chegar aos valores constantes, as metas anuais dos anos de 2016 
e 2015 foram fracionados pelo Índice Geral de Preço – Disponibilidade Interna 
da Fundação Getúlio Vargas (IGP-DI-FGV), onde temos que:  
2016: 7,15 %;       2015: 10,67%;          
 
 
 

CALCULO CONSTANTE: 
 

 
2018 – Índice de Deflação – 4,65% 
ID = [1 + (TD2018/100)] 
ID = [1 + (4,65/100)] 
ID =[1+0,0465] 
ID 2018 = 1,0465 
VALOR CONSTANTE 2018 = VALOR CORRENTE 2018/INDICE DE 
DEFLAÇÃO 2018 
VALOR CONSTANTE 2014 =X/1,0465  
 
 
2019 - Índice de Deflação – 4,56% 
ID = [1 + (TD2018/100)] X [1 + (TD2019/100)] 
ID = [1 + (4,65/100)] X  [1 + (4,56/100)] 
ID =[1+0,0465] X [1+0,0456] 
ID =[1,0465] X [1,0456] 
ID 2019= 1,094 
VALOR CONSTANTE 2019 = VALOR CORRENTE 2019/INDICE DE 
DEFLAÇÃO 2019 
VALOR CONSTANTE 2019 =Y/1,094  
 
 
2020 - Índice de Deflação – 4,51% 
ID = [1 + (TD2018/100)] X [1 + (TD2019/100)] X  [1 + (TD2010/100)] 
ID = [1 + (4,65/100)] X  [1 + (4,56/100)] X  [1 + (4,51/100)] 
ID =[1+0,0465] X [1+0,0456] X [1+0,0451] 



 

ID =[1,0465] X [1,0456] X [1,0451] 
ID 2020= 1,143 
VALOR CONSTANTE 2020 = VALOR CORRENTE 2020/INDICE DE 
DEFLAÇÃO 2020 
VALOR CONSTANTE 2020 =Z/1,143  
 
 
 
2017 – Índice de Inflação – 1 
VALOR CONSTANTE 2017 = VALOR CORRENTE 2017 
  
 
2016 – Índice de Inflação – 7,15% 
II = [1 + (TI2016/100)] 
II = [1 + (7,15/100)] 
II =[1+0,0715] 
II 2012 = 1,0715 
VALOR CONSTANTE 2016 = VALOR CORRENTE 2016 X INDICE DE 
INFLAÇÃO 2016 
VALOR CONSTANTE 2016 = M X 1,0715 
  
 
 
2015 - Índice de Inflação  - 10,67% 
II = [1 + (TI2016/100)] X [1 + (TI2015/100)] 
II = [1 + (7,15/100)] X  [1 + (10,67/100)] 
II =[1+0,0715] X [1+0,1067] 
II =[1,0715] X [1,1067] 
II 2016= 1,1858 
VALOR CONSTANTE 2015 = VALOR CORRENTE 2015 X INDICE DE 
INFLAÇÃO 2015 
VALOR CONSTANTE 2015 = N X 1,1858 
 
 
 
 
 
 
   Para a projeção da receita das metas anuais, foram usados 
como parâmetro a sua evolução durante os anos, com base nos índices Gerais 
de Preços. 
 
   Para maior entendimento, cabem aqui os seguintes 
conceitos: 
 
1 – Valor Corrente – valor projetado com índice de inflação acumulada de cada 
exercício. 



 

 
2 – Valor Constante – Valor deflacionado para evidenciação a preço de 2017. 
  
3- Receita Total – registra-se as estimativas de receitas total orçamentária.  
 
4 – Receitas Primária – corresponde ao total das receitas orçamentárias 
deduzidas as operações de crédito, as provenientes de rendimentos de 
aplicações financeiras e retorno de operações de crédito (juros e 
amortizações), o recebimento de recursos oriundos de empréstimos 
concedidos a as receitas de privatizações. 
 
5 – Despesa Total – são os valores estimados para as despesas totais do 
exercício orçamentário e para os dois subseqüentes. 
 
6 – Despesas Primárias – corresponde as total da despesa orçamentária 
deduzidas com juros e amortização da divida interna e externa, com a 
aquisição de títulos de capital integralizados e as despesas com concessão de 
empréstimos com retorno garantido. 
 
7 – Resultado Primário – é o resultado das receitas primarias menos as 
despesas primárias. Indica se os níveis de gastos orçamentários dos entes 
federativos são compatíveis com a sua arrecadação. 
 
8 – Resultado Nominal – representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal 
líquida em 31 de dezembro de determinado ano em relação ao apurado de 
dezembro do ano anterior . 
  
9 – Dívida Pública Consolidada – corresponde as montante total apurado das 
obrigações financeiras do ente da Federação decorrente de: 
 a) emissão de títulos, assumidos em virtude de leis, contratos, convênios 
ou tratados; 
 b) 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; 
 c) precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não 
pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos. 
 
10 – Dívida Consolidada Líquida – DCL – corresponde à dívida pública 
consolidada deduzindo os valores que compreendem o ativo disponível e os 
haveres financeiros, liquidados dos restos a pagar processados. 
 
11 – as deduções (ativo disponível e haveres financeiros líquidos dos restos a 
pagar processados) e os passivos reconhecidos.  
  
 
 
 


