
5  FINANCIAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

O Plano Plurianual Municipal 2010-2013 será, basicamente, financiado pelas receitas correntes originárias das receitas 

arrecadadas,  das  transferências  constitucionais  e  voluntárias  e  das  receitas  de  capital,  originárias  de  operações  de  crédito,  

alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e de outras receitas de capital. 

No tocante a projeção da receita municipal para o período, observou-se as normas técnicas e legais em vigor, ou seja,  

considerando-se a variação do índice  de preços;  o  crescimento  econômico;  o  esforço  fiscal;  e  os efeitos das alterações na  

legislação. Os indicadores utilizados foram: o índice de variação de preços (IPCA e INPC), e o índice de crescimento econômico 

(PIB) e efeitos da legislação  para que se obtivessem os valores demonstrados na tabela 06, com o montante da ordem de R$ 

1.471.486.988 ( Hum bilhão, quatrocentos e setenta e hum milhões, quatrocentos e oitenta e seis  mil, novecentos e oitenta e oito  

reais) , para o período do PPA 2010-2013.
TABELA 06: Demonstrativo das Receitas Estimadas ,Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Período: 2010-2013, R$
 PREVISTA   

RECEITAS  / PREVISTAS 2010 2011 2012 2013
TOTAL 

 VALOR VALOR VALOR VALOR

 RECEITA TOTAL            349.421.573            337.906.327            372.695.493            411.463.595         1.471.486.988 

 RECEITAS CORRENTES ( excluídas dedução fundeb)            290.294.116            273.539.684            302.338.603            334.556.768         1.200.729.171 

 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                5.877.457                6.324.143                6.800.351                7.312.418              26.314.370 

 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO FUNDEB            (21.407.490)            (22.749.139)            (24.291.996)            (25.943.118)                         (94.
391.743)

 RECEITAS DE CAPITAL              53.250.000              58.042.500              63.556.538              69.594.409 244443447

Fontes : 1.  Secretaria Municipal de Fazenda – SEFA 
     2.  Secretaria Municipal de Planejamento/VG



O Plano Plurianual- PPA, conforme a programação projetada para o período 2010-2013, demanda recursos da ordem de R$  

1,47 bilhões, cuja distribuição segundo os objetivos estratégicos de Governo, Programas e Órgãos da Administração Pública  

Municipal, pode ser observada no Anexo I, Quadro Consolidado dos Programas do PPA – 2010-2013.

A análise comparativa da receita e da demanda de recursos do PPA, conforme Tabela 07, demonstram a consistência da 

sua efetiva execução.

TABELA 07: Demonstrativo da Receita Municipal e Demanda de Recursos do PLANO 
PLURIANUAL 2010-2013.

ESPECIFICAÇÃO
ANOS  

2010 2011 2012 2013 TOTAL
      
RECEITA TOTAL 349.421.573 337.906.327 372.695.493 411.463.595 1.471.486.988
      
DEMANDA DO PPA 349.421.573 337.906.327 372.695.493 411.463.595 1.471.486.988
Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento/VG 2009.
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