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RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 
 

ESPECIFICAÇÃO 2007 

       RECEITA CORRENTES           3.029.271.045  
DEDUÇÕES              745.196.333  

( - ) TRANSF MUNICIPIOS              388.125.000  
( - )  FUNDEF              142.137.270  
( - ) CONTRIBUIÇÃO DOS SERV.              188.252.813  
( - ) PASEP                26.681.250  

RECEITA CORRENTE LIQUIDA           2.284.074.712  

dados sujeito a retificação  

 

MEMORIA DE CÁLCULO 
 

O calculo da Receita Corrente Liquida foi estabelecido de acordo com a Lei 

Complementar nº. 101, de 05 de maio de 2000, levando o somatório das receitas estimadas 

para o exercício de 2007 com as deduções previstas no inciso IV , alínea b e c do art. 2º da 

citada Lei  

Para cálculo da estimativa da receita do ICMS e IPVA adotou-se um modelo 

econométrico que tem como parâmetros principais: a performance 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 adotados dos últimos três 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 de 4 e 5% e um crescimento do PIB variando entre 3 e 4% anualmente, 

indicadores estes previsionados 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 não foram previstas 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. 

 

 


