
2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025

Saldo Saldo Reestimativa
Previsão (Saldo 

Médio)
Previsão (Saldo 

Médio)
Previsão (Saldo 

Médio)

 DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 210.654,06           234.594,82           2.633.686,63        1.026.311,84        1.298.197,76        1.652.732,08        

    Dívida Mobiliária -                        -                        -                        -                        -                        -                        

    Dívida Contratual (inclusive parcelamentos) 210.654,06           234.594,82           2.633.686,63        1.026.311,84        1.298.197,76        1.652.732,08        

    Precatórios posteriores a 05-05-2000 -                        -                        -                        -                        -                        -                        
DISPONIBILIDADES DE CAIXA (II) 20.151.721,10      18.252.327,26      20.581.185,97      19.661.744,78      19.498.419,34      19.913.783,36      
   Disponibilidade da Caixa Bruta 974.247,11           3.571.369,51        5.009.496,71        3.185.037,78        3.921.968,00        4.038.834,16        
   (-) Restos a Pagar Processados 375,50                  31.544,96             530.952,41           187.624,29           250.040,55           322.872,42           
   Demais Haveres Financeiros 19.177.849,49      14.712.502,71      16.102.641,67      16.664.331,29      15.826.491,89      16.197.821,62      

DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III = I - II) (19.941.067,04)     (18.017.732,44)     (17.947.499,34)     (18.635.432,94)     (18.200.221,57)     (18.261.051,28)     

-94,71% -83,65% -77,18%

Cronograma Anual de Operações de Crédito e  de Amortização e Serviço da Dívida Valores em R$
2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025

Realizado Realizado Reestimativa Previsão Previsão Previsão
2.1 - Operações de Crédito -                        -                        -                        -                        -                        -                        
2.2 Encargos - Exceto RPPS -                        -                        -                        -                        -                        -                        
2.3 Amortizações - Exceto RPPS 203.554,41           229.681,04           309.394,96           298.132,47           307.672,71           316.902,89           
Fonte: Setor de Contabilidade

Operações de Crédito / Pagamentos 

Município de : DOM PEDRO DE ALCÂNTARA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2023

TABELA 05 - Demonstrativo da Evolução da Dívida Consolidada Líquida 

Exercício

Previsão de comprometimento da RCL com a Dívida Consolidada Líquida

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.

Os valores para 2022 foram utilizados com base os de 31.07.2022. (dívida, disponibilidade de caixa e haveres financeiros) , para os restos a pagar processados, foram 
utilizados os empenhos liquidados e não pagos até 31.07.2022, mais o  saldo dos restos processados de exercicios anteriores.

O valor da dívida Pública nos anos de 2020 e 2021 no balanço patrimonial estavam distrocidos, por isso , com  a atualização em 31.07.2022 do montante da dívida pelo 
setor de contabilidade, há uma grande discrepancia de valor entre os anos.


