
2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018
Saldo Saldo Reestimativa Previsão Previsão Previsão

 (1) Dívida Consolidada 424.419,74            229.400,78       80.757,64           (109.584,68)       (355.000,74)       (662.305,66)        
(2)  Disponibilidades Financeiras (Líquidas) 5.667.685,89         6.397.794,41    7.153.000,00      6.406.160,10     6.652.318,17     6.737.159,42       

(3) Dívida Consolidada Líquida -                         -                    -                      (6.515.744,78)    (7.007.318,91)    (7.399.465,09)     

(4) Passivos Reconhecidos

(5) Dívida Fiscal Líquida -                         -                    -                      (6.515.744,78)    (7.007.318,91)    (7.399.465,09)     

(6) Resultado Nominal (1.633.395,24)        -                    -                      (6.515.744,78)    (491.574,13)       (392.146,18)        

Cronograma Anual de Operações Realizadas e do Serviço da Dívida Valores em R$

2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018
Realizado Realizado Reestimativa Previsão Previsão Previsão

2.1 - Operações de Crédito -                         -                    -                      

Operações de Crédito / Pagamentos 

Exercício

Município de Gaurama - RS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2016

TABELA 02 - Demonstraitvo da Evolução da Dívida e Resultado Nominal

2.1 - Operações de Crédito -                         -                    -                      
2.2 Encargos 48.123,38              33.163,18         14.754,48           17.480,69          20.365,56          23.601,01            
2.3 Amortizações 228.930,83            229.190,18       154.280,13         182.786,75        212.952,35        246.783,83          
Fonte: Contabilidade Municipal

Dívida Pública Consolidada – É o montante total apurado:
- das obrigações financeiras do Município, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou 
tratados;
- das obrigações financeiras doMunicípio, assumidas em virtude da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a doze 
meses ou que, embora de prazo inferior a doze meses, tenham constado como receitas no orçamento;
- dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos.

Dívida Consolidada Líquida – DCL – Corresponde à dívida pública consolidada menos as deduções, que compreendem o ativo disponível e os 
haveres financeiros, líquidos dos Restos a Pagar Processados.

Resultado Nominal – Representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de determinado ano em relação ao 
apurado em 31 de dezembro do ano anterior.




