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APRESENTAÇÃO

A Emenda Constitucional nº 95, de 2016 (EC nº 95/2016), que acrescentou os arts. 106 a 114 ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), instituiu o Novo Regime Fiscal (NRF), estabelecendo limites 
individualizados de pagamento para as despesas primárias do Ministério Público da União (MPU) e do Conselho 
Nacional do Ministério Público (CNMP), para os 20 exercícios subsequentes. O principal objetivo ao fixar um 
limite para pagamento das despesas é o de controlar o crescimento dos gastos governamentais.

O Limite de Pagamento é calculado com base nas despesas pagas em 2016, incluindo as referentes aos Restos 
a Pagar (RP), reajustadas pelo IPCA acumulado ano a ano, de julho a junho, respectivamente. Especificamente 
para 2017, o limite foi calculado aplicando-se o fator de correção de 7,2% sobre a despesa paga em 2016.

Segundo o art. 107 §§ 7º e 8º do ADCT, nos três primeiros exercícios de vigência do NRF, o Poder Executivo 
poderá compensar os limites dos outros poderes com a redução de até 0,25% na sua despesa primária. Essa 
medida tem por finalidade a adequação dos órgãos ao limite fixado pela emenda, sem que haja prejuízo à 
continuidade das atividades de cada entidade. Outro objetivo da compensação é o de acomodar, nas Leis 
Orçamentárias Anuais de 2017 a 2019, os reajustes salariais com percentuais superiores ao da inflação, 
escalonados e concedidos no segundo semestre de 2016.

É importante destacar que a compensação, ato discricionário e transitório do Poder Executivo, somente poderá ser 
aplicada ao triênio 2017-2019, devendo o excesso de despesas primárias retornar ao limite até o final de 2019, 
conforme disposto no art. 25, § 6º da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei nº 13.473, de 8 de agosto de 2017.

Com o advento do NRF, o controle de pagamento e inscrição de Restos a Pagar (RP) tornou-se essencial 
para o bom funcionamento orçamentário do Órgão. Segundo o art. 107, § 10 do ADCT, serão consideradas, 
para fins de verificação do cumprimento do limite, as despesas primárias pagas, incluídos os Restos a Pagar 
(RP) pagos e demais operações que afetam o resultado primário no exercício. Dessa forma, o pagamento de 
RP afetará diretamente o montante de pagamentos que o Órgão poderá realizar durante o exercício financeiro. 
Considerando que o Limite de Pagamento é igual ao orçamento aprovado para o exercício, para fins de controle 
do pagamento, os RPs concorrerão de forma direta com as despesas executadas do próprio exercício financeiro. 
Portanto, o aumento de estoque de RP impactará a disponibilidade de recursos para o planejamento do exercício.

Importante frisar que, em caso de descumprimento do limite financeiro descrito no art. 109 do ADCT pelo 
Ministério Público da União (MPU), independentemente do montante e do Ramo que tenha dado causa ao 
descumprimento, todas as sanções serão aplicadas de forma automática a todo o Órgão, até que os valores 
retornem ao limite. 
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Dessa forma, a Secretaria de Planejamento e Orçamento (SPO/MPF) desenvolveu uma metodologia de 
Projeção, Análise e Gestão de Pagamentos (PAGP) baseada no comportamento histórico dos pagamentos 
realizados pelo MPU, com o objetivo de estabelecer correlações estatísticas que possam fomentar o controle do 
limite do NRF nos exercícios subsequentes.

1 Objetivo da Metodologia de Projeção, Análise e Gestão de Pagamentos (PAGP)

O objetivo da metodologia PAGP é controlar, de forma permanente, os níveis de pagamentos realizados no 
âmbito do MPU, tendo em vista as novas regras estabelecidas pelo Novo Regime Fiscal (NRF), promovendo 
rotinas de acompanhamento periódico e possibilitando ações que maximizem os pagamentos do Órgão e 
estimulem o maior aproveitamento do orçamento disponível.

Com a aplicação da metodologia proposta será possível que a execução do Órgão seja constantemente 
monitorada, além de fornecer informações relevantes para facilitar a tomada de decisões pelos gestores. 

Este manual pretende explicar de forma didática a metodologia desenvolvida pela SPO/MPF e orientar as 
Unidades Orçamentárias sobre os controles necessários para otimizar a utilização do limite estabelecido pelo 
NRF.

2 A Metodologia de PAGP

A metodologia apoia-se principalmente na análise de dados históricos dos pagamentos, do limite financeiro e 
do nível de pagamento realizado no exercício.

Para o desenvolvimento da metodologia, foram utilizados os pagamentos realizados e as dotações iniciais dos 
anos de 2013 a 2016, assim como os Restos a Pagar inscritos e pagos anualmente no período. A partir dos 
dados coletados no SIAFI e sua posterior análise, foi criado o conceito de Zona Histórica de Pagamento (ZHP).

2.1 Conceitos

Limite de Pagamento – considera a Dotação Atualizada das Unidades Orçamentárias do MPU. Na aplicação 
da metodologia, o Limite de Pagamento é igual à dotação atualizada aprovada para cada Unidade. Assim, 
esse Limite poderá variar conforme alterações orçamentárias durante o exercício, como o caso da realização de 
créditos. Ressalta-se, no entanto, que o limite total do MPU permanece inalterado.
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Zona Histórica de Pagamento (ZHP) – é a demonstração gráfica do histórico de pagamentos em cada 
exercício (Lei Orçamentária Anual + Restos a Pagar). A partir dos índices de pagamentos anuais, encontra-se 
uma média da amostragem1 que torna possível traçar uma zona de pagamento mensal em que, historicamente, 
a Unidade executou seu orçamento. 

No exemplo a seguir, pode-se verificar a ZHP distribuída ao longo do exercício, a partir do Limite de Pagamento 
determinado para uma Unidade. 
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2.2 Classificação 

O comportamento da ZHP, em conjunto com o Limite de Pagamento e com os pagamentos realizados pela 
Unidade no exercício, determina como a metodologia funcionará e que tipo de análise pode-se depreender a 
partir dos gráficos.

Dessa forma, existem duas maneiras de classificar o gráfico em relação à ZHP:

Classificação por Categoria: é determinada pela posição da ZHP em relação ao Limite de Pagamento.

Classificação por Nível de Pagamento: é determinada pelo nível de pagamentos da Unidade no exercício 
em relação à ZHP.

1  Detalhamento dos cálculos para definição dos Índices de Pagamento, da média e da formação da ZHP podem ser verificados no Anexo I.
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2.2.1 Classificação por Categoria

Há três categorias em que a ZHP e o Limite de Pagamento podem se enquadrar, a depender da posição de 
ambas as curvas no gráfico:

 ʦ Categoria de Segurança;
 ʦ Categoria de Alerta; e
 ʦ Categoria Crítica.

2.2.1.1 Categoria de Segurança

Quando o Limite de Pagamento encontra-se em um nível superior ao da ZHP para todos os meses do ano, 
classifica-se como Categoria de Segurança. Nesse caso, o histórico de pagamentos projetado para a Unidade 
demonstra que os pagamentos tendem a apresentar um comportamento abaixo do Limite de Pagamento 
estabelecido para esse exercício.
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2.2.1.2 Categoria de Alerta

Quando o Limite de Pagamento cruza em algum período por entre as faixas da ZHP, classifica-se como 
Categoria de Alerta. 

Nesse caso, o histórico de pagamentos projetado para a Unidade demonstra que os pagamentos poderão ser 
superiores ao Limite de Pagamento estabelecido para esse exercício.
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2.2.1.3 Categoria Crítica

Se o Limite de Pagamento ultrapassa todas as faixas da ZHP, classificamos o cenário como Categoria Crítica. 
Nesse caso, historicamente, a Unidade realiza seus pagamentos em nível acima do Limite de Pagamento 
estabelecido para esse exercício.
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A partir das curvas demonstradas pela ZHP e pelo Limite de Pagamento, é possível classificar qualquer cenário 
em cada uma das categorias apresentadas. Assim que a Lei Orçamentária Anual (LOA) é aprovada, a Unidade 
poderá verificar, a partir da ZHP, em qual categoria de comportamento seu gráfico enquadra-se. 

Após o enquadramento do orçamento da Unidade em uma das três categorias, classifica-se, durante o exercício 
financeiro, qual a situação dos pagamentos da Unidade, conforme a Classificação por Nível de Pagamento.



12

PROJEÇÃO, ANÁLISE E GESTÃO DE PAGAMENTOS - Secretaria de Planejamento e Orçamento - Ministério Público Federal

2.2.2 Classificação por Nível de Pagamento

Existem três níveis de pagamentos que podem ser realizados pela Unidade em relação à ZHP:

 ʦ Nível 1: pagamentos em nível superior à ZHP no período;
 ʦ Nível 2: pagamentos no mesmo nível determinado pelas faixas da ZHP;
 ʦ Nível 3: pagamentos em nível inferior à ZHP no período.

2.3 Indicadores de Interpretação 

A partir da Classificação por Categoria e por Nível de Pagamento, podemos direcionar as interpretações e, 
consequentemente, as ações a serem realizadas pelas Unidades a fim de maximizar o pagamento do Órgão no 
exercício financeiro. 

Conjugando as classificações, chegamos aos Indicadores de Interpretação.

Formação dos Indicadores de Interpretação:

 ʦ Categoria de Segurança:
• S1: Categoria de Segurança + Nível 1 de pagamento
• S2: Categoria de Segurança + Nível 2 de pagamento
• S3: Categoria de Segurança + Nível 3 de pagamento

 ʦ Categoria de Alerta:
• A1: Categoria de Alerta + Nível 1 de pagamento
• A2: Categoria de Alerta + Nível 2 de pagamento
• A3: Categoria de Alerta + Nível 3 de pagamento

 ʦ Categoria Crítica:
• C1: Categoria Crítica + Nível 1 de pagamento
• C2: Categoria Crítica + Nível 2 de pagamento
• C3: Categoria Crítica + Nível 3 de pagamento

Cada indicador possibilita um conjunto de interpretações e possíveis ações a serem realizadas pela Unidade 
para que possa maximizar o nível de pagamento do Órgão.
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2.4 Aplicação dos Indicadores de Interpretação e possíveis ações

As análises apresentadas para cada cenário de pagamentos da Unidade Orçamentária são indicativas e 
estão sujeitas a justificativas, haja vista que as conclusões definitivas e a adoção de medidas deverão levar em 
consideração o limite total do MPU.

2.4.1 Indicadores de Interpretação S1 – Categoria de Segurança + Nível 1 de pagamento
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Zona Histórica de Pagamento Limite de PagamentoReal

S1 – Os pagamentos reais do exercício, incluídos os Restos a Pagar, têm comportamento superior ao histórico. 

Apesar da curva de pagamentos encontrar-se acima da ZHP, ela está abaixo do limite, logo, tal situação não 
representa, por si só, um indicativo de redução dos pagamentos da Unidade Orçamentária. O gestor deve 
acompanhar a execução para que não extrapole o referido limite, mas deve manter o nível de pagamento real 
acima da ZHP.
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2.4.2 Indicadores de Interpretação S2 – Categoria de Segurança + Nível 2 de pagamento
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S2 – Os pagamentos reais do exercício, incluídos os Restos a Pagar, têm comportamento semelhante ao 
histórico.

É recomendável que haja um esforço para aumentar os pagamentos reais, uma vez que a ZHP encontra-se 
abaixo do limite e a execução do exercício apresenta comportamento semelhante à média histórica. Caso a 
Unidade mantenha-se dentro da ZHP, ao final do exercício haverá perda de limite financeiro, podendo, também, 
ocorrer a ampliação do estoque de Restos a Pagar.

2.4.3 Indicadores de Interpretação S3 – Categoria de Segurança + Nível 3 de pagamento
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S3 – Os pagamentos reais do exercício, incluídos os Restos a Pagar, têm comportamento inferior ao histórico. 

É necessário o aumento dos pagamentos reais, ou disponibilizar crédito e limite para outra Unidade com maior 
capacidade de pagamento, para evitar perda de limite financeiro e ampliação do estoque de Restos a Pagar ao 
final do exercício.

2.4.4 Indicadores de Interpretação A1 – Categoria de Alerta + Nível 1 de pagamento
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A1 – Os pagamentos do exercício, incluídos os Restos a Pagar, têm comportamento superior ao histórico.

Como o limite  encontra-se dentro da ZHP e a execução do exercício acima, em regra, se o comportamento 
de pagamentos mantiver o mesmo ritmo apresentado, será necessária a redução do pagamento real. Caso 
a Unidade Orçamentária não implemente medidas de redução dos pagamentos, irá ultrapassar seu limite, 
podendo comprometer o cumprimento, pelo Ministério Público da União, do disposto na  EC nº 95/2016.
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2.4.5 Indicadores de Interpretação A2 – Categoria de Alerta + Nível 2 de pagamento
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A2 – Os pagamentos do exercício, incluídos os Restos a Pagar, têm comportamento semelhante ao histórico. 

O comportamento dos pagamentos reais, similar à média histórica, exige do gestor um acompanhamento da 
execução para evitar que se ultrapasse o Limite de Pagamento.

2.4.6 Indicadores de Interpretação A3 – Categoria de Alerta + Nível 3 de pagamento
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A3 – Os pagamentos do exercício, incluídos os Restos a Pagar, têm comportamento inferior ao histórico. 
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É recomendável que haja um esforço para aumentar o pagamento real, ou disponibilizar crédito e limite para 
outra Unidade com maior capacidade de pagamento, de forma a evitar perda de limite financeiro e ampliação do 
estoque de Restos a Pagar ao final do exercício.

2.4.7 Indicadores de Interpretação C1 – Categoria Crítica + Nível 1 de pagamento
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C1 – Os pagamentos do exercício, incluídos os Restos a Pagar, têm comportamento superior ao histórico. 

É necessária a redução dos pagamentos reais, ou apresentação de justificativa, em virtude de o limite estar 
abaixo da ZHP e a execução do exercício acima. Caso a Unidade Orçamentária não implemente medidas de 
redução dos pagamentos, irá ultrapassar seu limite, podendo comprometer o cumprimento pelo Ministério 
Público da União do disposto na  EC nº 95/2016.
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2.4.8 Indicadores de Interpretação C2 – Categoria Crítica + Nível 2 de pagamento
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C2 – Os pagamentos do exercício, incluídos os Restos a Pagar, têm comportamento similar ao histórico. 

É necessária a redução dos pagamentos reais, ou apresentação de justificativa, em virtude de o limite estar 
abaixo da ZHP e a execução apresentar comportamento semelhante à média histórica. Caso a Unidade 
Orçamentária não implemente medidas de redução dos pagamentos, irá ultrapassar seu limite, podendo 
comprometer o cumprimento pelo Ministério Público da União do disposto na  EC nº 95/2016.

2.4.9 Indicadores de Interpretação C3 – Categoria Crítica + Nível 3 de pagamento
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C3 – Os pagamentos do exercício, incluídos os Restos a Pagar, têm comportamento inferior ao histórico. 

A Unidade Orçamentária deve acompanhar sua execução de forma a evitar que se ultrapasse o Limite de 
Pagamento ou que ocorra a perda de limite financeiro e ampliação do estoque de Restos a Pagar. 

As medidas a serem adotadas pelo gestor dependerão da proximidade da curva de pagamentos reais em 
relação à ZHP. Será essa relação que indicará se o nível de execução deve ser mantido ou reduzido de forma a 
respeitar o disposto na  EC nº 95/2016. 

Caso a curva de pagamentos reais esteja próxima à ZHP, deve-se ficar atento para que ela não atinja o limite 
estabelecido pela  EC nº 95/2016. Por sua vez quanto mais distante estiver a curva de pagamentos reais da 
ZHP, maior será a possibilidade de perda de limite financeiro e ampliação de estoque de Restos a Pagar ao final 
do exercício.

3 Aplicações da Metodologia

A SPO/MPF será a responsável por operacionalizar a PAGP e divulgar os resultados periodicamente, sugerindo 
possíveis ações para as Unidades em prol da maximização da utilização do Limite de Pagamento disponível 
para o Ministério Público da União (MPU). 

Na aplicação da metodologia exposta, grande parte da análise será baseada em relação às despesas 
discricionárias de cada Unidade do MPU. A aplicação nas despesas discricionárias permite maior liberdade 
de atuação das Unidades para que a maximização da utilização do Limite de Pagamento seja alcançada. As 
despesas obrigatórias serão demonstradas apenas em dados consolidados do MPU, para que o Limite de 
Pagamento total seja apresentado em face dos pagamentos totais do Órgão. 

Para o melhor funcionamento da metodologia proposta, reuniões periódicas para nivelamento e troca de 
informações entre as Unidades Orçamentárias do MPU são essenciais. Com as reuniões periódicas, será 
possível determinar as ações a serem tomadas pelas Unidades para melhor utilização da dotação orçamentária 
e do Limite de Pagamento do Órgão.

Além das reuniões propostas, a SPO/MPF deverá divulgar relatórios periódicos de acompanhamento, para 
que cada Unidade possa adequar suas ações e processos em face do Limite de Pagamento do MPU e de sua 
melhor utilização.
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ANEXO I

DETALHAMENTO DOS CÁLCULOS 
E FÓRMULAS UTILIZADOS NA 

METODOLOGIA 

PAGP
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 ɶ Metodologia para construção da Zona Histórica de Pagamentos (ZHP)

Para a formação da Zona Histórica de Pagamentos (ZHP) consideram-se as seguintes variáveis: Índice de 
Pagamentos da LOA, Índice de Pagamentos de RP, Desvio Padrão, Coeficiente de Variação e a média dos 
pagamentos mensais para construção da curva.

1 Variáveis

a Índice de Pagamentos da LOA

Para o cálculo do índice de pagamentos da LOA, duas variáveis são utilizadas: a Dotação Inicial e o Total de 
Pagamentos da LOA.

Dotação Inicial – consiste na dotação aprovada na LOA, antes de qualquer modificação.

Total de Pagamentos da LOA – informação obtida por meio de Relatórios do Tesouro Gerencial que evidencie 
o montante pago em cada despesa da LOA.

Com base nessas duas variáveis, é estabelecido o Índice de Pagamentos da LOA, que representa de forma 
percentual o volume de pagamento em relação à dotação inicial.

Índice de Pagamentos da LOA (%) = Total de Pagamentos da LOA
Dotação Inicial

São calculados os índices de pagamentos da LOA de todos os exercícios considerados na amostra histórica, 
até o ano imediatamente anterior ao de referência. 

Em seguida é calculada a média dos índices relativos aos referidos exercícios, aplicando-a ao ano de referência.

b Índice de Pagamentos de RP

Para o cálculo do índice de pagamentos dos RPs, duas variáveis são utilizadas: o Estoque de Restos a Pagar 
e o Total de Pagamentos de Restos a Pagar.

Estoque de Restos a Pagar – consiste no montante total de Restos a Pagar disponível no início do exercício.

Total de Pagamentos de Restos a Pagar – informação obtida por meio de Relatórios do Tesouro Gerencial 
que evidenciem o montante pago de Restos a Pagar no exercício.
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Índice de Pagamentos de RP (%) = Total de Pagamentos de RP
Estoque de RP

São calculados os índices de pagamentos de RP de todos os exercícios considerados na amostra histórica, até 
o ano imediatamente anterior ao de referência.

Em seguida calcula-se a média dos índices relativos aos referidos exercícios, aplicando-a ao ano de referência.

c Desvio Padrão

Calcula-se o Desvio Padrão dos índices de pagamentos da LOA e de RP com objetivo de mensurar a dispersão 
dos valores anuais em relação à média.

Um baixo Desvio Padrão indica que o comportamento da amostra tende a estar próximo da média. 

Por outro lado, um alto Desvio Padrão indica um comportamento irregular da amostra, ou seja, demonstra que 
os pontos dos dados estão espalhados por uma ampla gama de valores.

O Desvio Padrão é calculado da seguinte forma:

Quando X é uma variável aleatória de um conjunto de dados finito X1, X2,..., XN.

Desvio Padrão = (Xi - média)2

N - �
∑

N

i = �

Onde: 

Xi representa o Índice de Pagamentos (LOA ou RP) de cada ano da amostra. Com i variando de 1 até N.

N representa o número de elementos da amostra.

d Coeficiente de Variação

Algumas categorias de despesas apresentam um comportamento histórico irregular, ou seja, possuem um 
elevado Desvio Padrão (comportamento não homogêneo).
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Assim, mostrou-se necessário estabelecer uma regra para diferenciar as despesas que possuem comportamento 
homogêneo das que possuem comportamento não homogêneo. 

Para isso, foi utilizado como parâmetro o Coeficiente de Variação (CV). Esse coeficiente aponta a relevância 
do Desvio Padrão frente à média calculada, o que demonstra a amplitude da variação no comportamento.

Coeficiente de Variação = Desvio Padrão
Média

2 Comportamento homogêneo e não homogêneo

a Comportamento homogêneo

As despesas que apresentarem Coeficiente de Variação inferior a 10% serão consideradas despesas de 
comportamento homogêneo. 

Para tais despesas serão utilizadas como estimativa base para o exercício:

 ʦ Média dos Índices de Pagamentos; e
 ʦ Desvio Padrão.

b Comportamento não homogêneo

As despesas que apresentarem Coeficiente de Variação superior a 10% serão consideradas despesas de 
comportamento não homogêneo. 

Para tais despesas serão utilizadas como estimativa base para o exercício:

 ʦ Índice de Pagamentos do último exercício; e
 ʦ 50% do Desvio Padrão.

3 Curva do percentual mensal de pagamentos

É a curva que projeta o percentual de pagamentos, em cada mês, para o exercício. Seu cálculo é feito utilizando-
se a média percentual de pagamento mensal em todos os anos da base histórica. A soma dos percentuais de 
todos os meses deve ser igual a 100%.
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4 Construção da Zona Histórica de Pagamentos

a Despesas com comportamento homogêneo

A média dos índices de pagamentos da base histórica é um percentual e representa a estimativa central de 
pagamentos para o exercício. Para o cálculo do intervalo, deve-se somar e subtrair o Desvio Padrão.

Para o cálculo da projeção do exercício deve-se multiplicar a Dotação Inicial/estoque de Restos a Pagar pelos 
seguintes percentuais:

 ʦ Média dos índices de pagamentos
 ʦ Média + Desvio Padrão
 ʦ Média – Desvio Padrão

Após essa etapa, aplica-se a curva do percentual mensal de pagamentos e consolidam-se os valores máximos 
e mínimos da projeção para pagamento da LOA e dos Restos a Pagar.

b  Despesas com comportamento não homogêneo

O índice de pagamentos do último exercício é a estimativa central de pagamentos para o exercício. Para o 
cálculo do intervalo, deve-se somar e subtrair 50% do Desvio Padrão.

Para o cálculo da projeção do exercício deve-se multiplicar a dotação inicial/estoque de Restos a Pagar pelos 
seguintes percentuais:

 ʦ Índice de pagamentos do último exercício
 ʦ Índice de pagamentos do último exercício + Desvio Padrão/2
 ʦ Índice de pagamentos do último exercício – Desvio Padrão/2

Após essa etapa, aplica-se a curva do percentual mensal de pagamentos e consolidam-se os valores máximos 
e mínimos da projeção para pagamento da LOA e dos Restos a Pagar.
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