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METODOLOGIA DE CÁLCULO 

 

Para elaboração da projeção das Metas Fiscais Anuais, a metodologia 

de cálculo segue a progressão histórica da arrecadação municipal, a evolução 

da Dívida Pública e do Patrimônio Público, as oscilações econômicas ocorridas e 

previstas para os anos em projeção, e ainda, as diretrizes administrativas e o 

planejamento tributário para os anos propostos. 

 

IPCA (IBGE) e do IGP-DI (FGV), a situação econômica atual e o cenário 

macroeconômico apresentado nos dois anos seguintes, conforme determina § 1°, 

do art. 4°, da Lei de Responsabilidades Fiscal. 

 

Foram retirados dados e indicadores das mais diversas instituições 

realizadas pela Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica mais 

próximas possível da realidade do Município de Calçoene. 

 

Além disso, para a projeção dos valores das receitas municipais, foram 

utilizados dados históricos da Coordenadoria de Planejamento e Gestão 

Orçamentária, aliado a indicadores econômicos e considerando margem de 

erro, com valores estimados e balizadores da Lei Orçamentária anual. 

 

especializados para constatação do cenário econômico do Brasil para o próximo 

ano, que afetará o município de Calçoene. 

 

A seu turno, também foram consultados os Balanços Anuais referentes 

aos exercícios de 2017 e 2018, como também o Orçamento para o exercício de 

2019. 

 

CENÁRIO ECONÔMICO DE 2020 

 

a) Expectativa de pequena recuperação do PIB, com aquecimento da 

economia; 
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c) E

Governo até 2022, de acordo com o relatório do Instituto FOCUS; 

 

d) O Banco Central tem trabalhado com cenário de redução da Taxa 

SELIC, o que resulta em um ambiente otimista na economia nacional; 

 

e) Taxa de Desemprego com recuperação progressiva e continua 

 e 

 

f)  econômica. 

 

g) Na metodologia de cálculo foi adotada a margem de erro de 2% 

(dois pontos percentuais) para mais ou para menos. É importante ressaltar que 

-se uma margem que poderia variar entre 3% 

(três pontos percentuais) a 5% (cinco pontos percentuais) como margem de erro 

para projeção de crescimento da economia dos Municípios no Estado do 

Amapá, entretanto, segundo o IBGE estudos realizados pelo Banco Itau o PIB do 

Estado do Amapá crescerá apenas 1.1% em 2020, o que limita e restringe 

quaisquer cálculos para projeção de crescimento, em particular do Município de 

Calçoene. 
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