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SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Gabinete do Prefeito

Nota:
As metas anuais constantes deste Anexo de Metas Fiscais foram
calculadas com base no acompanhamento da realização da receita nos
exercícios anteriores, especialmente a do exercício de 2016, bem como a
evolução das despesas de caráter permanente e os projetos em andamento no
mesmo período.
Sobre as outras despesas correntes, a incidência da inflação no
período também foi considerada, com a eventual incorporação de novos
serviços e sua respectiva compensação.
Para o serviço da dívida, que compreende juros, encargos e
amortização, foi mantida a metodologia, com o cálculo considerando toda a
expectativa da evolução futura do estoque do endividamento, agregando as
taxas de inflação e câmbio, dadas as particularidades de cada contrato, bem
como a incorporação da expectativa de novos ingressos de financiamentos já
contratados.
O investimento é dado pela garantia da cobertura da parcela dos
projetos em andamento que se supõe prosseguirem em 201 8, bem como pela
parcela dos novos projetos que poderão constituir parte do volume alocado
nos termos do Plano Plurianual.
Os resultados primário e nominal foram calculados com base nos
procedimentos constantes da Portaria nº 495, de 06 de junho de 2017, da
Secretaria do Tesouro Nacional. Os resultados primários projetados, somados
aos recursos de origem financeira, garantem os pagamentos previstos para o
serviço da dívida. Os resultados nominais refletem as variações do
endividamento líquido, atualizado, entre as datas referidas.
O cálculo efetuado em valores constantes, médios de 2016, foi realizado
obedecendo a característica entre variáveis de fluxo e de estoque. Portanto, as
projeções das receitas e despesas, totais e não-financeiras, e do resultado
primário, que se referem ao fluxo realizado ao longo do exercício, foram
ajustados pela variação média do IPCA projetado, enquanto que os demais
valores, dívidas consolidada e consolidada líquida e resultados nominais e,
dessa forma, variáveis de estoque, foram transformados em constantes pela
variação da média do exercício de 2016 até o fim do respectivo ano.
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