
 

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 2019, 
2020 e 2021 foram deflacionadas pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade 
Interna da Fundação Getúlio Vargas (IGP-DI-FGV), a preços médios de 2018, 
estimados em 4,25%, 4,06% e 4,26% respectivamente. 
 
 
2 – Para se chegar aos valores constantes, as metas anuais dos anos de 2017 
e 2016 foram inflacionados pelo Índice Geral de Preço – Disponibilidade Interna 
da Fundação Getúlio Vargas (IGP-DI-FGV), onde temos que:  
2017: 4,51 %;       2016: 7,15%;          
 
 
 

CALCULO CONSTANTE: 
 

 
2019 – Índice de Deflação – 4,25% 
ID = [1 + (TD2019/100)] 
ID = [1 + (4,25/100)] 
ID =[1+0,0425] 
ID 2019 = 1,0425 
VALOR CONSTANTE 2019 = VALOR CORRENTE 2019/INDICE DE 
DEFLAÇÃO 2019 
VALOR CONSTANTE 2019 = X/1,0425  
 
 
2020 - Índice de Deflação – 4,06% 
ID = [1 + (TD2019/100)] X [1 + (TD2020/100)] 
ID = [1 + (4,25/100)] X  [1 + (4,06/100)] 
ID =[1+0,0425] X [1+0,0406] 
ID =[1,0425] X [1,0406] 
ID 2020= 1,085 
VALOR CONSTANTE 2020 = VALOR CORRENTE 2020/INDICE DE 
DEFLAÇÃO 2020 
VALOR CONSTANTE 2020 = Y/1,085  
 
 
2021 - Índice de Deflação – 4,26% 
ID = [1 + (TD2019/100)] X [1 + (TD2020/100)] X [1 + (TD2021/100)] 
ID = [1 + (4,25/100)] X  [1 + (4,06/100)] X  [1 + (4,26/100)] 
ID =[1+0,0425] X [1+0,0406] X [1+0,0426] 



 

ID =[1,0425] X [1,0406] X [1,0426] 
ID 2021= 1,131 
VALOR CONSTANTE 2021 = VALOR CORRENTE 2021/INDICE DE 
DEFLAÇÃO 2021 
VALOR CONSTANTE 2021 = Z/1,131 
 
 
 
2018 – Índice de Inflação – 1 
VALOR CONSTANTE 2018 = VALOR CORRENTE 2018 
  
 
2017 – Índice de Inflação – 4,51% 
II = [1 + (TI2017/100)] 
II = [1 + (4,51/100)] 
II =[1+0,0451] 
II 2017 = 1,0451 
VALOR CONSTANTE 2017 = VALOR CORRENTE 2017 X INDICE DE 
INFLAÇÃO 2017 
VALOR CONSTANTE 2017 = M X 1,0451 
  
 
 
2016 - Índice de Inflação  - 7,15% 
II = [1 + (TI2017/100)] X [1 + (TI2016/100)] 
II = [1 + (4,51/100)] X  [1 + (7,15/100)] 
II =[1+0,0451] X [1+0,0715] 
II =[1,0451] X [1,0715] 
II 2016= 1,1198 
VALOR CONSTANTE 2016 = VALOR CORRENTE 2016 X INDICE DE 
INFLAÇÃO 2016 
VALOR CONSTANTE 2016 = N X 1,1198 
 
 
 
 
 
 
   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 2018. 
  
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. 
 



Nota explicativa (complementar) do Método de Cálculo das 

Projeções de Receitas  

1) Em regra, os cálculos de estimativa de receita foram realizados com base no índice 

IGP-DI (Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna), constante da LDO da 

SEPLAN-MT para o exercício de 2019.  

A base de cálculo utilizada em 2018 é baseada nos valores realizados de 2017 mais a 

correção, exceto nos casos que serão mencionados no item 2; 

Já a BC para 2019 se deu pela média dos últimos 4 (quatro) anos, exceções serão 

apresentadas também no item 2; 

Os anos de 2020 e 2021 estão seguindo respectivamente os valores corrigidos de 2019 

e 2020; 

Cumpre ressaltar que os índices foram aplicados aos valores de 2018, 2019, 2020 e 

2021 em: 5,55%, 4,25%, 4,06% e 4,26%, nessa ordem.  

 

 

 

2) As receitas de 2018 que não foram estimadas pelo valor arrecadado em 2017, pela 

média dos últimos quatro anos em 2019, nem tiveram ajustes em 2018 com os 

percentuais constantes no IGP-DI se dá em razão de alterações quantitativas de 

arrecadação e/ou cancelamento de programa que dava origem ao recurso. 

Para melhor entendimento segue abaixo as receitas com metodologia de cálculo 

diferenciada (fonte: comparativo mensal da receita da Fiorilli extraído em 16/07/18): 

 

a) Valor em 2018: Soma 1º semestre x 2; 

               Valor em 2019: Média últimos 4 anos; 

               Receitas: 

              - Taxa de Expediente; 

             - Transporte Escolar Estadual; 

   

b) Valor em 2018: Soma do 1º semestre x 2; 

Valor em 2019: base de cálculo valor de 2018; 

Receita: 

- Receita divida ativa não tributária; 

              - FPM;  

             - Rec. Div. Ativa Não Tributária – Outras receitas; 

            - Outras Transf. Conv. Da União; 

   



 

 

c) Valor em 2018: Média mensal do 1º semestre  x 12; 

Valor em 2019: Média dos últimos 4 anos; 

Receita: 

- Cota-parte Fundo Especial do Petróleo – FEP; 

- Multa e juros de mora de outros tributos; 

- Multa e juros de mora IPTU; 

- Rec. Div. Ativa IPTU; 

- Dedução da Receita p/ formação do FUNDEB – IPVA; 

 

d) Valor em 2018: Média mensal do 1º semestre x 12; 

Valor em 2019: Base de cálculo valor de 2018; 

Receita: 

- Multa e juros de mora sobre ISSQN; 

- Rec. Div. Ativa outros trib. Principal; 

- Outras receitas; 

          

e) Valor em 2018: Média dos cinco primeiros meses x 12; 

Valor em 2019: base de cálculo valor de 2018; 

Receita: 

              - COSIP; 

             - Rec. Remun. Dep. Vinculados (FUNDEB); 

             - Rec. Remun. De Outros Dep. Vinculados; 

             - Outras Trasnf. Conv. Dos Estados; 

 

f) Valor em 2018: Média dos cinco primeiros meses x 12; 

Valor em 2019: Média dos últimos 4 anos; 

Receita: 

- Rec. Remun. Dep. Vinculados (SAÚDE); 

- Rec. Remun. De Outros Dep. Recursos Não Vinculados; 

- Outras participações/transferências na rec. Do Estado; 

 

 

 

 

 

 



g) Valor em 2018: Soma dos três primeiros meses x 4; 

Valor em 2019: base de cálculo valor de 2018; 

Receita: 

- Rec. Remun. Dep. Vinculados (FNAS); 

 

 

h) Valor em 2018: Valor mensal x 12; 

Valor em 2019: base de cálculo valor de 2018; 

Receita: 

- PAB Variável (passa a substituir 4 receitas: NASF, Saúde Bucal, Saúde da família - PSF 

e Agente comunitário de Saúde) ; 

- FNS – Teto Munic. Alta e Média Complexidade; 

- FNAS – Indice de Gestão Descentralizada (IGDBF); 

- Outras Transf. Diretas do FNDE; 

- ICMS Desoneração 87/96; 

 

 

i) Valor em 2018: Valor mensal x 12; 

Valor em 2019: Média dos últimos 4 anos; 

Receita: 

- FNS – Piso Básico Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS); 

- FES – PAICI; 

 

j) Valor em 2018: Valor arrecadado no 1º semestre; 

Valor em 2019: base de cálculo valor de 2018; 

Receita: 

- FNAS – programa criança feliz;  

 

k) Valor em 2018: Valor arrecadado no 1º semestre; 

Valor em 2019: Média dos últimos 4 anos; 

Receita: 

- AFM – Apoio Financeiro aos Municípios; 

- Transf. Conv. Da União dest. A progs de Educação; 

 

l) Valor em 2018: Valor mensal x 10; 

Valor em 2019: Média dos últimos 4 anos; 

Receita: 

- Transf. Diretas do FNDE – Prog. Nac. Alimentação; 

 

 

 

 

 

 

 



m) Valor em 2019: base de cálculo valor de 2018 

               Receitas: 

               - ITBI;  

               - Outras Taxas pelo exercício do Poder de Polícia; 

               - Serv. De água e esgoto; 

               - FES – Farmácia Básica; 

     

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


