Página 1 de 1

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

Meta

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

478.400,00

Resultado Primário Verificado no Primeiro Quadrimestre

-307.385,35

Definição:
Resultado Primário, para fins da Lei Complementar nº. 101/2000, é apurado através da diferença entre a receita arrecadada e a
despesa realizada, deduzindo-se daquela as aplicações financeiras, receitas de privatização, operações de crédito, anulação de
restos a pagar, (art. 38, Lei nº. 4.320/64), retorno das operações de crédito e transferências intra-governamentais; e dessa o
pagamento de juros, encargos e amortização da dívida, concessão de empréstimos, aquisição de títulos de capital já integralizados
e transferências intra-governamentais.
Do Confronto com os valores previstos:
Como pode ser avaliado no quadro acima, o Resultado Primário verificado ao término do período analisado, na importância de R$.
-307.385,35, está abaixo da previsão estabelecida na LDO para o exercício, no montante de R$. 478.400,00.
Dos resultados apresentados:
O Resultado Primário apurado no período, apresenta valores negativos. Isto caracteriza uma situação não muito favorável, pois
significa dizer que as Receitas Não Financeiras são menores do que as Despesas Não Financeiras, ou seja, diante desta situação,
o município fica impedido de assumir novas obrigações decorrentes de contratação de dívidas fundadas.
Da influência das Receitas e Despesas Financeiras no Resultado Primário:
As Receitas Financeiras no período, na importância de R$. 38.264,11 superaram as Despesas Financeiras na quantia de R$.
25.358,70, num montante de R$. 12.905,41. O gráfico abaixo à esquerda, representa este confronto entre as Receitas e as
Despesas Financeiras. Já o gráfico à direita, representa o valor do Resultado Primário apurado em relação ao valor previsto para o
exercício.

Nota Explicativa:

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

ADEMIR ALVES VALENTE

JOI CESAR DE MEDEIROS

Prefeito

Contador CRC-SC 29063/O-6

Responsável Controle Interno

file:///C:/Users/Windows/AppData/Local/Temp/B8RLADAR.htm

28/05/2014

