
 

 

 
 

Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior 
 
 

O Demonstrativo de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do 
Exercício Anterior visa dar cumprimento ao § 2º, inciso I, do art. 4º da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. A finalidade é estabelecer uma comparação entre as metas 
fixadas e o resultado obtido no exercício orçamentário anterior ao da edição da LDO. 

 
Comparando-se as metas constantes da Lei nº 7.405/2015 – Lei de 

Diretrizes Orçamentárias – LDO e na Lei nº 7.450/2015 – Lei Orçamentária Anual - 
LOA, acrescidas de suas atualizações em relação à execução orçamentária do exercício 
de 2016, observou-se que: 

 
 • A receita total arrecadada no exercício de 2016 foi de R$ 

3.655.282.150,50 (Três bilhões, seiscentos e cinqüenta e cinco milhões, duzentos e 
oitenta e dois mil, cento e cinqüenta reais e cinqüenta centavos), realizando-se 83,29% 
da receita prevista. As receitas correntes atingiram 89,78% das estimativas; as receitas 
de capital, 10,96%, devido principalmente à não realização das receitas provenientes 
das operações de crédito, bem como transferências de convênios federais e estaduais. 

 
 • A despesa total empenhada no exercício 2016 foi de R$ 

3.493.606.007,82 (Três bilhões, quatrocentos e noventa e três milhões, seiscentos e seis 
mil, sete reais e oitenta e dois centavos), representando 78,81% em relação aos valores 
das dotações atualizadas. 

 
• O Resultado Primário, diferença entre a Receita Primária Total 

(realizada) e a Despesa Primária Total (valores empenhados) foi de R$ 217.621.307,33, 
(duzentos e dezessete milhões, seiscentos e vinte e um mil, trezentos e sete reais e trinta 
e três centavos 

 
• O Resultado Nominal, diferença entre os saldos da Dívida Fiscal 

Líquida entre períodos onde são deduzidos os passivos reconhecidos, foi de R$ 
642.289.998,28 (seiscentos e quarenta e dois milhões, duzentos e oitenta e nove mil, 
novecentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos). A Dívida Fiscal Líquida de 
31/12/2015 era de R$ 3.134.730.537,65 (três bilhões, cento e trinta e quatro milhões, 
setecentos e trinta mil, quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos); em 
31/12/2016, R$ 3.777.020.535,93 (três bilhões, setecentos e setenta e sete milhões, vinte 
mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e três centavos). Cabe salientar que o 
saldo da Dívida Consolidada foi ajustado conforme Portaria 553 de 22/09/2014 – STN, 
que aprova a 5ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais, coincidindo seu registro 
com os efetivos repasses das operações de crédito contratadas. 

 
As informações supra encontra-se detalhadas no RREO – Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária, publicado no Diário Oficial do Município de 
Guarulhos, em 27/01/2017. 

 
 


