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Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Laurentino
AVALIAÇÃO DAS METAS DE RESULTADO NOMINAL
PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2014
Periodo

Meta Alcançada

Meta de Resultado Nominal fixada na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício:

1.114.417,15

Resultado Nominal Verificado no Primeiro Quadrimestre

-572.843,20

Dívida Fiscal Líquida no início do exercício

-216.468,23

Dívida Fiscal Líquida apurada no Quadrimestre Analizado

-789.311,43

Definição:
Resultado Nominal, para fins da Lei Complementar nº. 101/2000, é apurado através da diferença entre a Dívida Consolidada
Líquida de dois períodos, resultante esta do somatório entre a Dívida Consolidada e a Receita de Privatizações, deduzidas as
disponibilidades de caixa, aplicações financeiras e demais ativos financeiros.
Do Confronto com os valores previstos:
De acordo com o quadro acima, o Resultado Nominal verificado ao término do período analisado, na importância de R$.
-572.843,20, está abaixo da previsão estabelecida na LDO para o exercício, no montante de R$. 1.114.417,15.
Dos resultados apresentados:
A Dívida Fiscal Líquida apurada no término do período analisado, apresenta valores negativos. Isto caracteriza uma situação
bastante favorável, pois significa dizer que a Dívida Consolidada está abaixo do valor das Disponibilidades Financeiras.
Do comportamento do Quociente da Dívida Fiscal Líquida:
Comparando a Dívida Fiscal Líquida do início do exercício, na importância de R$. -216.468,23 com o valor apurado ao término do
período analisado, no valor de R$. -789.311,43, podemos deduzir que houve um crescimento favorável no confronto das dívidas
existentes com os recursos disponíveis. O gráfico abaixo à esquerda, representa o confronto entre o valor do Resultado Nominal
previsto na LDO com o valor verificado no período analisado. Já o gráfico a direita, representa o confronto da Dívida Fiscal Líquida
do início do exercício com o valor existente ao término do período analisado.

Nota Explicativa:
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