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COMENTÁRIOS REFERENTES ÀS NOVAS ESTIMATIVAS DE METAS FISCAIS 
 
 
 

Demonstrativo I 
Metas Anuais 

 
Este quadro apresenta, em valores correntes e constantes, as estimativas das metas anuais 
relativas às receitas, despesas, resultado nominal e primário e o montante da dívida pública 
estimados no Anexo de Metas Fiscais, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e os novos valores 
estimativos, ajustados para a Lei Orçamentária de 2013, nos exercícios de 2013, 2014 e 2015. 
As alterações apresentadas entre as estimativas da Lei de Diretrizes Orçamentárias e a 
Proposta Orçamentária para 2013, devem-se aos fatores de ajuste da receita anteriormente 
mencionados.  
 

 
Demonstrativo Ia 

Memória de Cálculo Anuais para a Receita 
 
Este quadro apresenta detalhadamente em valores correntes e constantes, as estimativas das 
metas anuais relativas às receitas, com os novos valores estimativos, ajustados para a Lei 
Orçamentária de 2013, e para os exercícios de 2014 e 2015.  

 
Demonstrativo I.b 

Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Despesas 
 
Este quadro apresenta em valores correntes e constantes, as estimativas das metas anuais 
relativas às despesas, com os novos valores estimativos, ajustados para a Lei Orçamentária de 
2013, e para os exercícios de 2014 e 2015.  

 
 

Demonstrativo I.c 
Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado Nominal 

 
Este quadro apresenta os novos valores estimados para o Resultado Nominal, dos anos de 
2013, 2014 e 2015. Apresenta a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida de um ano em 
relação ao outro imediatamente anterior. 
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Demonstrativo  I.d 

Memória de Cálculo Anuais para o Resultado Primário 
 

Este quadro apresenta a memória de cálculo dos novos valores estimados para o Resultado 
Primário, dos anos de 2013, 2014 e 2015. Apresenta a diferença entre as Receitas Primárias e as 
Despesas Não Financeiras, cujo resultado é o Resultado Primário. 

 
Demonstrativo I.e 

Metodologia e Memória de Cálculo das Metas anuais para a Dívida Pública 
 
Este quadro apresenta a memória de cálculo para apuração dos novos valores da Dívida 
Consolidada Líquida, para o período de 2013 a 2015. 
 

Demonstrativo II.a  
Estimativas e Compensação da Renúncia de Receita 

 
O primeiro quadro refere-se aos valores de Renúncias de Receitas e Compensações, estimados 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2013 a 2015. O segundo quadro apresenta as novas 
estimativas de Renúncia de Receitas e Compensações, ajustadas às novas previsões de 
receitas para os anos de 2013 a 2015. 

 
 

Demonstrativo II.b 
Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado 

 
O primeiro quadro refere-se ao valor da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de 
Caráter Continuado, estimado na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2013. O segundo 
quadro apresenta a nova estimativa do valor da Margem de Expansão das Despesas 
Obrigatórias de Caráter Continuado, ajustado às novas previsões de Receitas e Despesas. 
 
 

Demonstrativo III  
Demonstrativo de Riscos Fiscais  

 
O primeiro quadro refere-se ao valor estimado para o atendimento de possíveis Passivos 
Contingentes e Outros Riscos, previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2013. O 
segundo quadro apresenta a nova estimativa do valor estimado para o atendimento de 
possíveis Passivos Contingentes e Outros Riscos, ajustado às novas previsões da Receita 
Corrente Líquida. 


