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OBSERVATÓRIO DO DESENVOLVIMENTO 

BANCO DE DADOS 

MICRORREGIÃO- IPORÁ 

 

O eixo temático Economia do Banco de Dados reúne dados estatísticos relativos 

às principais variáveis da economia do presente município: 

 

Balança comercial 

Despesas municipais 

Receitas Municipais 

Previdência Social 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 

PIB - Produto Interno Bruto 

Financiamentos à Agricultura 

Financiamentos à Pecuária 

 

Balança Comercial 

 A balança comercial é o indicador econômico que representa o saldo das 

exportações menos importações de um país, estado ou município. O cálculo leva em 

consideração os valores de vendas e compras, ou seja, de exportação e importação, sem 

os custos internacionais de transporte e seguro. Quando as exportações são maiores do 

que as importações, o saldo da balança comercial fica positivo, isto é, houve superávit. 

Porém, quando as exportações são menores do que as importações, o saldo da balança 

comercial fica negativo. Ou seja, houve déficit. 
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Despesas e Receitas de impostos 

 Este indicador corresponde ao total de recursos arrecadados por meio de impostos 

pelos municípios e sua despesa com pessoal do Poder Executivo por ano 

 

Previdência Social 

Este e um indicador financeiro de proteção aos cidadãos que estão em situação de 

vulnerabilidade social por determinados eventos na sua vida e visa evitar o 

empobrecimento das famílias nestas situações. 

 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 

O ICMS (imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 

prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação) é de 

competência dos Estados e do Distrito Federal. 

 

Produto Interno Bruto Municipal 

 O Produto Interno Bruto Municipal (PIBM), assim como o PIB, é um indicador 

cuja finalidade é mensurar o nível de atividade econômica de um dado município. No 

caso do PIBM, estará se considerado apenas a esfera municipal como critério para a soma 

de todos os bens e serviços finais produzidos durante um determinado período de tempo 

 

Financiamentos para a Agricultura e Pecuária. 

São repasses financeiros realizados pela municípios, destinados para a Agricultura 

e Pecuária. 


