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CÁLCULO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - PREVISÃO PRELIMINAR 
2009 

ESPECIFICAÇÃO 2009 
     RECEITAS CORRENTES  4.835.331.669  
(-) DEDUÇÕES  1.068.883.905  
    TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS  533.211.674  
    CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES  153.545.018  
    FUNDEB  382.129.214  
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  3.766.447.764  
Dados sujeitos a alteração 
 
 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 

O cálculo da Receita Corrente Líquida foi estabelecido de acordo com a Lei 
Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, levando ao somatório das receitas 
estimadas para o exercício de 2009 com as deduções previstas no inciso IV, alínea b e c 
do art. 2º da citada Lei.  

Para o cálculo da estimativa da receita do ICMS e IPVA adotou-se um modelo 
econométrico que tem como parâmetros principais: o desempenho do PIB do Estado de 
ALAGOAS; a sazonalidade da arrecadação desse tributo; bem como a variação do 
índice de preço ao consumidor do país; e ainda o consumo de energia elétrica, 
mantendo-se a mesma metodologia adotada dos últimos cinco anos.  

Para o cálculo do FPE utilizou-se um método incremental tendo por base as 
variações dessa receita nos últimos quatro anos, além de uma previsão inflacionária 
anual variando entre 4 e 5% e um crescimento do PIB, indicadores estes previstos pelos 
órgãos de estudos econômicos do Governo Federal.  

Ressalte-se que as receitas projetadas são as de maior peso para formação da 
receita do tesouro estadual, seja ICMS e FPE. Por outro lado, atribui-se um acréscimo 
no total das receitas correntes estimadas para o exercício de 2009 à inclusão das receitas 
de transferências de recursos do Sistema Único de Saúde e de convênios que 
anteriormente eram consideradas como receitas de recursos próprios da administração 
indireta, bem como não foram prevista novas fontes de receita que possam advir por 
alterações na Legislação Federal e Estadual, a exemplo da reforma tributária, que já está 
sendo discutida no Congresso, mas que pela forma com que está apresentada não 
modifica com significância a estrutura atual. 


