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Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Laurentino
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
Nro. Contrato
2012008101
28804838/2011

Saldo
Inicial

Nome do Contratado

Valor
Correção

Valor
Depreciação

Valor
Amortização

Saldo
Atual

BADESC - PROVIAS

449.999,98

0,00

0,00

66.666,68 383.333,30

CAIXA ECON. FEDERAL PROVIAS

229.166,76

0,00

0,00

45.833,32 183.333,44

679.166,74

0,00

0,00

112.500,00 566.666,74

Total da Movimentação ocorrida no Período

Definição:
DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA - montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras, inclusive as decorrentes
de emissão de títulos, assumidas em virtude de lei, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de Crédito, para
amortização em prazo superior a doze meses.
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - Dívida Consolidada deduzida as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os
demais haveres financeiros.
Confronto do Saldo Inicial com o Saldo Final
Analisando o Saldo Inicial do montante da Dívida Pública Municipal, na importância de R$. 679.166,74, com o Saldo Final do
período analisado que registrou R$. 566.666,74, concluímos que o montante da Dívida teve uma redução no valor de R$. 112500,
o que representa uma queda de 16,56%.
Representação percápita da Dívida Pública Municipal:
De acordo com os dados do IBGE, a população do município é de 6.402 habitantes. Analisando percapitamente a Dívida Pública
Atual do município, podemos dizer que ela seria paga com uma contribuição de R$. 88,51 de cada habitante de nosso município.
Do comprometimento das Receitas Municipais:
A arrecadação média do município no período foi de R$. 1.315.917,59. Fazendo uma projeção do saldo da dívida com a média da
arrecadação, podemos dizer que toda a dívida seria paga com 43,06% da média mensal arrecadação no período.
Da previsão de amortização da Dívida:
A LDO prevê uma média mensal de amortização da dívida de R$. 29.166,67. No período analisado a média mensal de amortização
foi de R$. 28.125,00. Isto significa dizer que a média de amortização ficou 3,57% abaixo da previsão.
Da representação gráfica:
O gráfico a esquerda representa a comparação do saldo inicial com o saldo final da Dívida Pública. Já o gráfico a direita representa
além dos valores inicial e final, o valor das movimentações positivas (inscrições e correções) e a movimentações negativas
(depreciações e amortizações) do período, que determinaram o montante da Dívida Fundada atual de R$. 566.666,74.

Nota Explicativa:

Prefeitura Municipal de Laurentino, quarta-feira, 28 de maio de 2014
VALDEMIRO AVI

ADEMIR ALVES VALENTE

JOI CESAR DE MEDEIROS

Prefeito
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