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A Série Panorama Fiscal é uma publicação bimestral do Observatório de Fi-
nanças Públicas do Ceará (Ofice), um centro de estudos e pesquisas insti-
tuído pela Fundação Sintaf e patrocinado pelo Sindicato dos Fazendários 

do Ceará (Sintaf) e pela Associação de Aposentados Fazendários do Ceará (AAFEC) 
que se propõe a analisar de forma científica e independente a situação fiscal do 
Estado do Ceará e dos municípios cearenses.

Neste intuito, a Panorama Fiscal tem como objetivo principal realizar a análise 
histórica dos indicadores econômico-financeiros do Estado do Ceará, utilizando 
diversas fontes disponíveis, comparando os índices analisados com os mesmos in-
dicadores de outras unidades federadas, contribuindo, assim, com a transparência 
e o controle social.
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RESUMO
Após longo período de equilíbrio fiscal iniciado em 1997, as unidades federativas enfrentam 
a partir de 2014, com intensificação em 2015, uma crise fiscal, devida à redução das recei-
tas provocada por forte recessão econômica. A rigidez das despesas correntes não permite 
reduções significativas no curto prazo. Assim, resta aos estados reduzir o investimento ou 
buscar ampliar suas receitas. O Ceará enfrenta essa crise econômica e fiscal em melhor situ-
ação que a maioria dos estados brasileiros, devido ao nível de endividamento bastante baixo 
até 2013, que permitiu a prática de elevadas taxas de investimento público, financiadas pela 
tomada de novos empréstimos. Diante disso, esse ensaio analisa a evolução dos principais 
indicadores da gestão fiscal do Estado do Ceará, expondo, de forma acessível, os dados mais 
recentes, abrangendo até o final do exercício fiscal de 2015. Verifica-se, também, para alguns 
indicadores, o comportamento histórico ao longo do tempo, efetuando-se análises das ten-
dências identificadas. Busca-se, ainda, comparar os resultados do Ceará com os indicado-
res de outras unidades federadas. Por meio de pesquisa de natureza predominantemente 
quantitativa, com base nos relatórios fiscais publicados nos portais das unidades federativas 
e no sítio eletrônico da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, os dados 
são analisados de forma descritiva e comparada, a partir de diversos indicadores específicos. 
Conclui-se que o Ceará possui situação fiscal privilegiada ante a maioria dos estados da Fede-
ração, entretanto, enquanto não retomado o ciclo de crescimento econômico do país, o Ceará 
só poderá manter equilibradas suas contas, por meio do incremento do endividamento, que 
se encontra no limiar de atingir o limite recomendado, ou, de forma não excludente, por um 
ajuste fiscal que amplie suas receitas próprias.

PALAVRAS-CHAVE
Finanças Públicas; Crise Fiscal; Contabilidade Pública; Estado do Ceará.

ABSTRACT
After a long period of financial equilibrium that started in 1997, the federation unities faced 
since 2014, with intensification in 2015, a financial crisis because of to the reduction of income 
due to strong economic recession. The rigor of current expenses does not allow significant 
short-term reductions. Therefore, States are left only with the need to reduce investments or 
seek to enlarge their tax incomes. The State of Ceará faces such economic and financial crisis 
better than most of Brazilian States due to its low level of debt until 2013, which allowed 
high rates of public investment, financed with new public loans.Bearing this in mind, this 
essay analyses the evolution of the main fiscal management indicators of the State of Ceará, 
exposing, on an easy manner, the most recent data, covering periods until the end of 2015 
fiscal year. It is also possible to verify that for some indicators, the historical behaviour over 
time, analysing identified tendencies. It also focus on comparing the results of the State of 
Ceará with other Brazilian States. Over a quantitative research, based on fiscal reports pu-
blished over online portals of different States and on the National Treasury website, data are 
descriptively analyzed and compared taking into consideration several specific indicators. It 
concludes that the State of Ceará has a privileged financial situation when compared to most 
Brazilian States, however, until the financial growth cycle does not return to the country, the 
State of Ceará can only maintain its accounts in equilibrium by an increment of its debt, whi-
ch is already on reaching its recommended limits, or, on a non-exclusionary manner, by a 
fiscal adjustment that enlarged its own income.

KEYWORDS
Public Finance; Fiscal Crisis; Public Accounting; State of Ceará.



Panorama Fiscal | v. 3 - 2016

8 Panorama Fiscal, Fortaleza, v. 3,  Jan | Fev 2016



9

Análise das Finanças Públicas do Estado do Ceará em 2015

Panorama Fiscal, Fortaleza, v. 3,  Jan | Fev 2016

1 INTRODUÇÃO

Durante o regime militar, ocorreu um forte processo de centralização fiscal, no 
qual o governo central exercia sua predominância sobre a gestão das finanças 
públicas nacionais. Assim, os governos locais dependiam diretamente de trans-
ferências discricionárias do Governo Federal. A redemocratização do país foi 
acompanhada pela descentralização fiscal que incrementou as transferências 
constitucionais obrigatórias para os governos subnacionais. O novo arranjo tri-
butário, ademais, ampliou as bases dos impostos de competência de estados e 
municípios. Esse novo ambiente fortaleceu positivamente a autonomia financei-
ra dos governos estaduais, sem, contudo, criar qualquer mecanismo de coorde-
nação e controle dos gastos públicos pelos entes federados. Desta forma, após o 
fim do imposto inflacionário, com a estabilidade econômica obtida com o Plano 
Real em 1994, os estados enfrentam sua primeira crise fiscal, que culminou com 
a renegociação e alongamento do prazo das dívidas dos governos locais de 1997.
 Em contrapartida ao refinanciamento, o Governo Federal exigiu a adoção 
pelos estados e municípios de medidas de controle das finanças públicos, que fo-
ram sistematizadas posteriormente pelas Lei Complementar nº 101/2000, deno-
minada de Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 
 Após longo período de estabilidade fiscal dos estados brasileiros, a retra-
ção da atividade econômica, proveniente da prolongada crise econômica mun-
dial, atinge as finanças estaduais. Inicialmente, sentida por alguns governos lo-
cais em 2014, a crise fiscal do setor público generaliza-se, variando apenas em 
grau entre as esferas de governo e os entes subnacionais. 
 As políticas públicas federais que buscaram evitar os efeitos da crise inter-
nacional no país foram estabelecidas em três vetores: renúncias tributárias, incre-
mento do investimento público e aumento do crédito. A maioria dos governos locais 
acompanhou a União nos dois primeiros vetores. Os novos investimentos estaduais, 
realizados entre 2009 e 2014, geraram um consequente aumento real do custeio. 
 A redução da atividade econômica em 2015, estimada no Brasil em 3,8%, 
reduziu as receitas dos estados que passaram a ter sucessivos decréscimos re-
ais na arrecadação própria e nas transferências constitucionais provenientes da 
União. Por outro lado, existe expressiva rigidez das despesas correntes, principal-
mente, relacionadas aos gastos com pessoal.
 Diante desse quadro, além da óbvia necessidade de melhoria da qualida-
de do gasto público, a solução para os estados brasileiros é buscar novas receitas 
próprias, por meio da revisão de subsídios ou aumento da carga tributária nos 
setores com baixo impacto na atividade econômica.
 A manutenção do fluxo dos investimentos públicos, por meio de novas 
operações de crédito, é possível para aqueles entes que apresentam um quadro de 
baixo endividamento. Por último e de forma indesejável devido aos efeitos negati-
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vos na atividade econômica, os governos locais podem reduzir os investimentos.
 O Ceará, diferentemente de outras unidades federadas, atravessa a crise 
econômica e fiscal de forma organizada, mantendo o fluxo de pagamento dos 
seus compromissos de custeio e continuando a executar os investimentos públi-
cos. Isso só foi possível, até o momento, devido ao baixíssimo nível de endivida-
mento do Estado até 2013, que permitiu a contratação de novos empréstimos. 
Nos dois últimos anos, o Ceará incrementou sua Dívida Consolidada Líquida em 
142%, recebendo, em 2014 e 2015, a título de operações de crédito, R$ 3,17 bilhões, 
equivalentes a mais de 10% da receita corrente líquida dos dois exercícios. 
 Apesar da manutenção dos investimentos, os dados contábeis de 2015 
indicam o esgotamento dessa política e a necessidade de ampliação de receitas 
próprias, por meio do incremento da arrecadação tributária.
 Dentro desse contexto, este ensaio analisa a evolução dos principais indi-
cadores da gestão fiscal do Estado do Ceará, apontando os dados mais recentes 
disponibilizados do último bimestre de 2015. Complementarmente, apresenta-
-se o comportamento histórico dos indicadores. Em algumas situações, compa-
ram-se os resultados do Ceará com os indicadores de outras unidades federadas.
 O trabalho é dividido em 8 seções, além desta introdução. Na segunda se-
ção, são expostas detalhadamente as receitas correntes. A terceira seção evidencia 
as receitas de capital. Na seção seguinte, é discutida a evolução das despesas cor-
rentes, enquanto na quinta seção são explorados os dados relativos às despesas 
de capital. A sexta parte do artigo discorre sobre o resultado primário e a dívida 
pública, expondo, também, a capacidade de investir do Estado com recursos pró-
prios e a disponibilidade de caixa. A sétima seção discute a dívida ativa estadual, 
enquanto a oitava expõe e comenta indicadores de análise econômico-financeira. 
Na última seção, apresentam-se as considerações finais. Ao final, encontram-se 
dois elementos pós-textuais, sendo o primeiro um glossário com os termos de fi-
nanças públicas utilizados neste trabalho, enquanto o segundo é um apêndice que 
detalha a metodologia utilizada para a elaboração de alguns indicadores.

2 RECEITAS CORRENTES

O Gráfico 1 exibe as receitas correntes do Estado do Ceará como percentual do 
Produto Interno Bruto (PIB). É possível identificar visualmente uma quebra es-
trutural da série em 2012. Em média, as receitas correntes do Ceará, entre 2001 e 
2011, representavam 18,1% do PIB, enquanto entre 2012 e 2015, a receita corrente 
foi, em média, apenas 14,7% do PIB, redução equivalente a 3,4 pontos percentu-
ais. Apesar de necessitar de investigações adicionais, a redução das receitas cor-
rentes pode estar associada ao incremento de renúncias fiscais.
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Gráfico 1 – Receitas Correntes do Ceará (2001 – 2015)

 
 A Receita Corrente Líquida (RCL) do Ceará é mostrada no Gráfico 2, indi-
cando forte decrescimento real, principalmente em 2015.

Gráfico 2 – Receita Corrente Líquida do Ceará (Janeiro/2013 a Dezembro/2015)

 As parcelas mais significativas das receitas correntes são o ICMS  e o Fun-
do de Participação dos Estados (FPE). Esses dois tipos de receitas, em 2015, repre-
sentaram 72,7% de toda a receita corrente. O Gráfico 3 apresenta a evolução do 
ICMS e do FPE nos últimos 36 meses. Percebe-se elevada volatilidade do FPE, nos 
últimos três anos, com tendência declinante. Quanto ao ICMS, verifica-se estabi-
lidade, com redução do volume arrecadado em 2015. 

Nota: para a construção da série do PIB, foram utilizados dados do IBGE 
para o período entre 2001 e 2013. Para 2014, foram utilizadas estimativas 
do Ipece. Em 2015, utilizou-se o IBC do Banco Central.
Fonte: elaboração própria, utilizando receitas correntes, exceto intra-orça-
mentárias constantes no Balanço Orçamentário do Relatório Resumido de 
Execução Orçamentária (RREO) – Sefaz/CE.

Fonte: elaboração própria, com dados do Demonstrativo da Receita Corrente 
Líquida do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) – Sefaz/CE.
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 Na Tabela 1, são exibidas as taxas de crescimento da RCL, ICMS e FPE 
que registram decrescimento real em 2015, com respeito a 2014, em 3,4%, 4,3% 
e 3,4%, respectivamente. A Tabela 2 exibe os valores nominais, em 2013, 2014 e 
2015, da RCL, ICMS e FPE. A RCL apresenta crescimento nominal de 5,3% em rela-
ção a 2014. As taxas de crescimento do ICMS e FPE, respectivamente, foram 4,3% 
e 5,2%, enquanto a inflação no período, medida pela variação do Índice de Preços 
ao Consumidor Ampliado (IPCA), acumulou 10,67%.

Gráfico 3 – ICMS e FPE do Ceará (Janeiro/2013 a Dezembro/2015)

Tabela 1 – Taxas de Crescimento RCL, ICMS e FPE do Ceará (2013 - 2015)

Tabela 2 – Receitas Correntes do Ceará (2013 - 2015)

Fonte: elaboração própria, com dados do Demonstrativo da Receita Corrente 
Líquida do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) – Sefaz/CE.

Fonte: elaboração própria, com dados do Demonstrativo da Receita Corrente 
Líquida do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) – Sefaz/CE.

Fonte: elaboração própria, com dados do Demonstrativo da Receita Corrente Líquida do Relatório 
Resumido de Execução Orçamentária (RREO) – Sefaz/CE.
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3 RECEITAS DE CAPITAL

Os principais itens das receitas de capital são as operações de crédito e as transfe-
rências de capital por meio de convênios. O primeiro item contabiliza as receitas 
provenientes de empréstimos, enquanto o segundo especifica os recursos rece-
bidos, em geral, da União, que devem ser aplicados em investimentos. A Tabela 
3 indica as receitas de capital do Ceará em 2013, 2014 e 2015. Os dados indicam 
que o Ceará não manteve, em 2015, as receitas de capital no mesmo nível de 2014, 
destacando-se a forte redução nominal de 56,97% das transferências de capital, 
reflexo possivelmente da crise fiscal enfrentada pela União. Em relação às opera-
ções de crédito, registrou-se um decréscimo de 5,75%.
 Sobre as receitas de capital, é oportuno destacar que é vedada, pelo inciso 
III, do Art. 167 da Constituição Federal, a realização de operações de créditos que ex-
cedam o montante das despesas de capital. Ainda sobre a limitação de contratação 
de empréstimos, o Art. 7º da Resolução do Senado Federal nº 43/2001 determina 
que as operações de crédito não poderão exceder a 16% da RCL. Ambas as exigên-
cias estabelecidas foram cumpridas, com bastante folga, pelo Estado do Ceará.

Tabela 3 – Receitas de Capital do Ceará (2013 - 2015)

 
4 DESPESAS CORRENTES

As despesas correntes são divididas em gastos com pessoal, inclusive os encargos 
sociais, despesas com juros e encargos da dívida pública, transferências aos muni-
cípios e outras despesas correntes. Nesta última parcela, estão inclusos os gastos 
com o custeio administrativo da máquina estadual, sem considerar a folha de pa-
gamento. A Tabela 4 indica as despesas correntes do Ceará em 2013, 2014 e 2015. 
Observa-se a elevação dos juros e encargos da dívida pública em 39,27% possi-
velmente devido ao componente cambial da dívida externa e aumento da dívida 

Fonte: elaboração própria, com dados do Demonstrativo da Receita Corrente 
Líquida do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) – Sefaz/CE.
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bruta a partir de 2014. Registra-se, ainda, forte queda real no custeio da máquina 
administrativa que, em termos nominais, decresceu 1,12%. As despesas com pes-
soal, devido sua rigidez, acompanham a inflação, não ocorrendo crescimento real.
 Devido à magnitude dos gastos com pessoal, a LRF definiu limites estra-
tificados por Poder, sendo que o Poder Executivo no Ceará não pode gastar valor 
superior a 48,6% da RCL com pessoal e encargos sociais. O limite prudencial, a 
partir do qual são impostas restrições ao ente federado, é equivalente a 95% do 
limite máximo, ou seja, 46,17% da RCL. A Tabela 5 mostra os gastos com pessoal e 
encargos sociais de todos os poderes no Ceará como percentual da receita corren-
te líquida em 2013, 2014 e 2015.

Tabela 4 – Despesas Correntes do Ceará (2013 - 2015)

Tabela 5 – Despesa Total com Pessoal do Poder Executivo do Ceará (2013 - 2015)

   Verifica-se que, em um ano, a despesa total com pessoal cresceu 2,66 pon-
tos percentuais, aproximando-se do limite prudencial. Ressalte-se que este re-
sultado é derivado do decrescimento real da RCL, considerando que não ocorreu 
crescimento real das despesas com pessoal. Comparando-se os índices, do Poder 

Fonte: elaboração própria, com dados do Demonstrativo da Receita Corrente 
Líquida do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) – Sefaz/CE.

Fonte: elaboração própria, com dados do Demonstrativo da Receita Corrente 
Líquida do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) – Sefaz/CE.
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Executivo, das outras unidades federativas, verifica-se que o Ceará possui o oitavo 
menor gasto com pessoal do Poder Executivo em termos de percentual da RCL. 
O Gráfico 4 indica a Despesa Total com Pessoal do Poder Executivo das unidades 
federadas como proporção da RCL no 3º quadrimestre de 2015.

Gráfico 4 - Gastos Totais com Pessoal do Poder Executivo das
Unidades Federadas (3º Quadrimestre de 2015)

 O Gráfico 5, em análise de mais longo prazo, exibe as Despesas Totais com 
Pessoal e Encargos Sociais do Poder Executivo no período de 2001 a 2015, apon-
tando tendência decrescente como proporção do PIB. Esse resultado é surpreen-
dente, considerando o volume expressivo de investimentos realizados pelo Estado 
do Ceará nos últimos anos, haja vista que investimentos em novos equipamentos 
públicos estão associados aos períodos imediatamente posteriores à elevação das 
despesas de custeio e pessoal. 
 Desta forma, pode-se afirmar que a estabilidade das despesas com pes-
soal como proporção da RCL é resultante do baixo desempenho das receitas, seja 
pelas desonerações promovidas pela União no IPI, que têm reflexo direto no FPE, 
ou pela própria política tributária do Ceará, no tocante ao ICMS, que utiliza de for-
ma intensiva a definição de cargas tributárias líquidas do ICMS cobrado por subs-
tituição tributária. Além dessa política tributária que pode estar tendo impactos 
negativos na receita estadual, o Ceará continua a utilizar em grande magnitude a 
concessão de incentivos fiscais no âmbito do ICMS como mecanismo de atração 
de investimentos privados.

Nota: dados não disponíveis para Mato Grosso do Sul.
Fonte: elaboração própria com dados do Siconfi do STN/MF.
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Gráfico 5 - Despesas Totais com Pessoal e Encargos Sociais 
do Poder Executivo do Ceará (2001 – 2015)

5       DESPESAS DE CAPITAL

As despesas de capital são divididas em investimentos, inversões financeiras e 
amortização da dívida pública. A Tabela 6 apresenta as despesas de capital do 
Ceará em 2013, 2014 e 2015. A tabela indica o crescimento substancial das amor-
tizações, que cresceram 29,45% e a redução os investimentos e das inversões fi-
nanceiras. O crescimento das amortizações era esperado, devido ao aumento do 
endividamento em 2014 e 2015. Além disso, em 31 de dezembro de 2014, 39% da 
dívida pública contratual estavam indexadas ao dólar americano, que teve forte 
alta durante o exercício financeiro de 2015. 

Tabela 6 – Despesas de Capital do Ceará (2013 - 2015)

Nota: para a construção da série do PIB, foram utilizados dados do IBGE para 
o período entre 2001 e 2013. Para 2014, foram utilizadas estimativas do Ipece. 
Em 2015, utilizou-se o IBC do Banco Central.
Fonte: elaboração própria, utilizando as despesas com pessoal registradas 
no Balanço Orçamentário do Relatório Resumido de Execução Orçamentária 
(RREO) – Sefaz/CE.

Fonte: elaboração própria, com dados do Balanço Orçamentário do Relatório 
Resumido de Execução Orçamentária (RREO) – Sefaz/CE.
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 Apesar da redução do volume de investimentos, nos últimos exercícios 
financeiros, o Ceará destaca-se como um dos entes federados que mais investe. 
Em 2014 e 2015, o Estado foi a quarta unidade federativa que mais investiu, sendo 
superado apenas pelos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que 
possuem PIB bem superior ao cearense. Os dados com o investimento das unida-
des federadas em 2013, 2014 e 2015 são apresentados na Tabela 7.
 O Gráfico 6 apresenta os investimentos em um horizonte mais amplo, in-
dicando os valores destinados ao investimento pelo Estado do Ceará no período 
entre 2001 e 2015 como proporção do PIB. Verifica-se que, entre 2008 e 2015, o Go-
verno do Ceará investiu, em média, 2,6% do PIB. Volume bastante alto, conside-
rando, para fins comparativos que, em 2014, com dados do Sistema de Informação 
Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi) da Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN), as unidades federadas tomadas em conjunto só investiram 1,02% 
do PIB, enquanto o Ceará investiu 2,9% do PIB.

Tabela 7 – Investimentos* por Unidade Federativa (2013 - 2015)

Notas: *nd - não disponível.
Fonte: elaboração própria, com dados do Siconfi do STN/MF.
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Gráfico 6 – Investimentos do Estado do Ceará (2001 – 2015)

6 RESULTADO PRIMÁRIO, DÍVIDA PÚBLICA, 
CAPACIDADE DE INVESTIR COM RECURSOS 
PRÓPRIOS E DISPONIBILIDADE DE CAIXA

O Resultado Primário é um importante indicador de finanças públicas, que busca 
medir a capacidade dos entes públicos em cumprir com suas obrigações perante 
os credores da dívida pública, honrando juros e amortizações. O resultado primá-
rio é a diferença entre as receitas e despesas do Governo, excluindo-se deste côm-
puto as operações financeiras. Ou seja: operações de crédito (novos empréstimos 
contratados), concessão de empréstimos (empréstimos do governo ao setor pri-
vado), amortizações e juros da dívida pública (serviço da dívida), rendimentos 
financeiros (rendimento de aplicações financeiras do governo), amortizações re-
cebidas (recebimento do principal de empréstimos concedidos pelo governo) e 
receita de alienações (venda do patrimônio estatal).
 Pela própria definição, a simples existência do superávit primário não ga-
rante a solvência do ente governamental, já que o superávit pode ser insuficiente 
para efetuar o pagamento do serviço da dívida. Neste caso, para evitar a insolvên-
cia, resta aos governos aumentarem sua dívida pública. Desta forma, déficit pri-
mário não implica, de imediato, insolvência do Poder Público, haja vista que em 
seu cálculo não são consideradas a disponibilidade financeira obtida no exercício 
anterior e a variação da dívida pública. É óbvio que déficits primários continua-
dos no longo prazo são insustentáveis, mas no curto prazo, isoladamente, pouco 
revelam sobre a saúde fiscal do Estado. No Estado do Ceará, desde 2009, por per-
missão das leis de diretrizes orçamentárias, no cálculo do resultado primário são 
excluídas as despesas com investimentos em infraestrutura. Em 2014, além dos 

Nota: para a construção da série do PIB, foram utilizados dados do IBGE para o pe-
ríodo entre 2001 e 2013. Para 2014, foram utilizadas estimativas do Ipece. Em 2015, 
utilizou-se o IBC do Banco Central.
Fonte: elaboração própria, utilizando os investimentos registrados no Balanço Or-
çamentário do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) – Sefaz/CE.
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investimentos em infraestrutura, foi excluído do cálculo do superávit primário o 
resultado do exercício anterior. 
 A Tabela 8 mostra os resultados primários de 2007 a 2015. Na última co-
luna, são apresentados os resultados não considerando os ajustes relativos aos 
investimentos em infraestrutura e a recuperação do saldo exercício anterior. Con-
siderando a metodologia de cálculo sem deduções, o Ceará, em 2015, registra 
pelo quarto ano consecutivo déficits primários.

Tabela 8 – Resultado Primário do Ceará (2007 - 2015)

 
 O Ceará optou por utilizar uma estratégia de elevação dos investimen-
tos públicos, mesmo à custa de resultados primários sucessivamente negativos. 
Diante desta postura, é importante avaliar a evolução da dívida pública estadual 
no período recente, uma vez que com níveis elevados de endividamento, mesmo 
no curto prazo, essa política é insustentável.

Tabela 9 – Dívida Pública e Ativo Disponível do Estado do Ceará (2007 - 2015)

Fonte: elaboração própria, utilizando dados do registrados no Demonstrativo do 
Resultado Primário do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) – 
Sefaz/CE.

Fonte: elaboração própria com dados do Demonstrativo da Dívida Consolidada 
Líquida do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) e do Balanço Orçamentário do Relatório 
Resumido de Execução Orçamentária (RREO) – Sefaz/CE.
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 A Tabela 9 indica forte incremento na dívida pública do Estado do Ceará a 
partir de 2013. Nos dois últimos anos, a dívida consolidada cresceu 59%, enquanto 
a dívida consolidada líquida, na qual se deduz os recursos disponíveis do Estado 
no curto prazo, cresceu 142%.  Apesar do crescimento, ainda existe uma distância 
razoável do limite de 200% da RCL, estabelecido pela Resolução do Senado Fede-
ral nº 40/2001. Importante registrar que o crescimento da dívida pública no Cea-
rá não se deveu apenas à contratação de novas operações de crédito. Percebe-se, 
pelas últimas duas colunas da Tabela 9, que a variação dos indexadores da dívida 
foi responsável por R$ 2,18 bilhões (39%) do incremento total de R$ 5,6 bilhões da 
Dívida Consolidada Líquida entre 2013 e 2015. A depreciação do real e a inflação 
elevada em 2015 são os maiores responsáveis pela variação dos indexadores.
 Outro dado preocupante, apontado na Tabela 9, é a redução dos ativos 
disponíveis do Estado, que decaíram, entre 2013 e 2015, R$ 1,2 bilhão. A Tabela 
10 indica a disponibilidade de caixa do Estado do Ceará, que só é divulgada no 
último bimestre de cada exercício. Verifica-se que, no tocante a recursos não vin-
culados, o Estado do Ceará apresenta o menor valor registrado desde 2010, equi-
valente a apenas 2,2% da receita corrente líquida anual, o que equivale a 26% da 
receita corrente líquida mensal. Este dado indica que, salvo reversão dos demais 
indicadores fiscais, o Estado começará a encontrar dificuldades para a liquidação 
de suas despesas no curto prazo.

Tabela 10 – Disponibilidade de Caixa do Estado do Ceará (2010 - 2015)

 
 A Tabela 11 exibe o serviço da dívida e o rendimento financeiro do Estado 
do Ceará. Novamente, percebe-se a piora da situação fiscal do Estado que, entre 
2013 e 2015, elevou o serviço da dívida em 1,86 ponto percentual da RCL. 
 O limite, estabelecido pelo Art. 7º da Resolução do Senado Federal 
43/2001, para o serviço da dívida é de 11,5% da RCL. Desta forma, ainda existe 
uma distância razoável para o limite regulamentar. 

Fonte: elaboração própria com dados do Demonstrativo da Disponibilidade de 
Caixa e Restos a Pagar do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) - Sefaz/CE.
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Tabela 11 – Serviço da Dívida Pública e 
Rendimento Financeiro do Ceará (2007 - 2015)

  Comparando-se o endividamento do Ceará com a dívida registrada pelas 
outras unidades federativas, constata-se que o Ceará possui um nível de endivi-
damento compatível com os estados no mesmo estágio de desenvolvimento eco-
nômico. O Gráfico 7 mostra a dívida consolidada líquida das unidades federativas 
como proporção da RCL.

Gráfico 7 – Dívida Consolidada Líquida das
Unidades Federadas (3º Quadrimestre de 2015)

 Em situações nas quais o serviço da dívida pública é baixo, um possível 
indicador alternativo ao resultado primário é a capacidade de investimento com 
recursos próprios. A Tabela 12 indica que, em todo o período analisado, o Ceará 
apresentou capacidade de investimento com recursos próprios. Ou seja, a dife-
rença entre as receitas correntes primárias e despesas correntes primárias são 
suficientes para o pagamento do serviço da dívida, permitindo, ainda, que o ex-

Fonte: elaboração própria, com dados do Balanço Orçamentário do Relatório 
Resumido de Execução Orçamentária (RREO) – Sefaz/CE.

Nota: dados para Amazonas, Mato Grosso do Sul e Sergipe não disponíveis.
Fonte: elaboração própria com dados do Siconfi da STN/MF.
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cedente financie uma parcela do investimento. Apesar da existência dos recursos 
próprios, percebe-se que eles são declinantes ao longo do tempo a partir de 2011, 
chegando a apenas 2,6% da RCL em 2015.

Tabela 12 – Capacidade de Investimento com Recursos 
Próprios* do Ceará (2007 -2015)

Tabela 13 – Fontes de Financiamento do Investimento 
do Ceará (2007 -2015)

 O investimento público possui quatro possíveis fontes de financiamento: 
i) recursos próprios; ii) operações de crédito; iii) transferências de capital; e iv) ou-
tras receitas de capital. A Tabela 13 mostra a participação desses quatro tipos de 
financiamento no investimento do Ceará. Apesar da tendência declinante a partir 
de 2013, a participação dos recursos próprios como fonte do financiamento do 
investimento é significativa. 

Nota: * - Diferença entre receitas primárias correntes e despesa primárias correntes, 
mais rendimento financeiro, menos o serviço da dívida pública. ** - De 2007 a 2011: 
utilizada a despesa liquidada, enquanto de 2012 a 2015, utilizou-se a despesa 
empenhada.
Fonte: elaboração própria, com dados do Demonstrativo do Resultado Primário, do 
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO).

Nota: * De 2007 a 2011: utilizada a despesa liquidada, enquanto de 2012 a 2015, uti-
lizou-se a despesa empenhada. ** - calculado como resíduo.
Fonte: elaboração própria, com dados do Demonstrativo do Resultado Primário, do 
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO).
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 A Tabela 14 exibe prazo médio para pagamento dos empréstimos de lon-
go prazo do Estado do Ceará, que são amortizados em prazo superior a um ano. 
Em média, nos anos analisados, o Estado paga suas dívidas de longo prazo em 
apenas 11,5 anos. O Gráfico 8 apresenta o cálculo do prazo médio para pagamento 
da dívida de longo prazo para 22 unidades da Federação em 2014. Constata-se 
que o Ceará tem o terceiro menor prazo médio entre as entidades subnacionais. 
Este resultado sinaliza que a dívida pública cearense tem um perfil que não com-
promete excessivamente o bem-estar das gerações futuras. Por outro lado, exige 
maior desembolso da geração atual para o custeio da dívida. De qualquer forma, 
os dados apontam que uma possível política fiscal para o Estado é buscar o alon-
gamento do prazo da dívida pública.

Tabela 14 – Dívida de Empréstimos a 
Longo Prazo do Estado do Ceará (2010 -2015)

Gráfico 8 – Prazo Médio para Pagamento dos 
Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo (2014)

Fonte: elaboração própria, com dados do Balanços Patrimonial - Sefaz/CE.

Fonte: elaboração própria, com dados da Balanço Patrimonial das unidades federativas.
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7 DÍVIDA  ATIVA

A dívida ativa do ente federado representa os direitos a receber no longo prazo, 
sendo composta principalmente pelos tributos lançados e não efetivamente ar-
recadados. Esses recursos não são considerados receitas no exercício em que fo-
ram lançados, tendo em vista o regime de caixa adotado para o registro da recei-
ta na contabilidade orçamentária pública. A Tabela 15 mostra o prazo médio de 
recebimento da dívida ativa no Estado do Ceará nos últimos seis anos. A análise 
da Tabela 15 permite constatar que, em média, o Ceará demora quase 100 anos 
para transformar seus créditos da dívida ativa em receita efetiva, mostrando que, 
possivelmente, existem ineficiências nas normas legais de execução fiscal ou nos 
procedimentos operacionais de cobrança. 
 Apesar de impressionante, o mesmo cálculo realizado para 22 unidades 
da federação, no exercício de 2014, revelou que o prazo médio para recebimento 
dos créditos da dívida ativa no Ceará encontra-se no nível intermediário da distri-
buição, sendo o prazo de 99,5 anos inferior àqueles registrados para os estados do 
Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco por exemplo. Esses dados são apresenta-
dos no Gráfico 9.

Tabela 15 – Dívida Ativa do Estado do Ceará

Gráfico 9 – Prazo Médio para Recebimento da Dívida Ativa (2014)

          Fonte: elaboração própria com dados do Balanço Patrimonial - Sefaz/CE.

Fonte: elaboração própria, com dados da Balanço Patrimonial das unidades federativas.



25

Análise das Finanças Públicas do Estado do Ceará em 2015

Panorama Fiscal, Fortaleza, v. 3,  Jan | Fev 2016

8 ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Nesta seção, são apresentados indicadores clássicos de análise econômico-finan-
ceiro para o Estado do Ceará. Os resultados são exibidos na Tabela 16. 
 Dos indicadores levantados, destaca-se o baixo nível de execução da re-
ceita e despesa no exercício de 2014 e 2015, confirmando que os efeitos da crise 
econômica foram subdimensionados por ocasião da elaboração da lei orçamen-
tária anual. Outro fato que merece registro são os superávits elevados no orça-
mento corrente que financiam os déficits do orçamento de capital, indicando a 
existência de poupança pública.
 No exercício financeiro de 2015, o Estado do Ceará, na sua execução orça-
mentária, incorreu em déficit de R$ 200 milhões, considerando as despesas em-
penhadas, enquanto registrou um superávit de R$ 170 milhões quando se consi-
dera a despesa efetivamente liquidada.

Tabela 16 – Indicadores de Análise Econômico-Financeira 
do Ceará (2013 – 2015)

 A Disponibilidade de Caixa Líquida, ou seja, os recursos em caixa do Es-
tado para pagamento de despesas vinculadas e não vinculadas de curto prazo, 
passou de R$ 2,04 bilhões, em 2013, para R$ 1,40 bilhão, em 2015, apresentando 
um decréscimo de 31% em três anos.
 O Estado do Ceará aplicou em despesas com manutenção e desenvolvi-
mento do ensino R$ 3,8 bilhões, correspondendo a 26,78% das receitas resultantes 
de impostos estaduais e transferências federais. Este percentual está acima do limi-
te mínimo que é de 25%. Em relação aos gastos com saúde, o Ceará aplicou R$ 2,05 
bilhões, correspondendo a 14,25% das receitas resultantes de impostos estaduais e 
transferências federais. Este percentual está acima do limite mínimo que é de 12%. 

Fonte: elaboração própria com dados do Balanço Orçamentário, do Relatório Resumido 
de Execução Orçamentária (RREO) - Sefaz/CE.
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A discussão apresentada nas seções anteriores revelou que a situação fiscal do Es-
tado do Ceará entrou em rápido declínio a partir de 2014 e agravou-se durante o 
exercício de 2015, devido à redução das receitas, provocada principalmente pela 
queda da atividade econômica. A continuidade do processo recessivo em 2016 
pode vir a gerar dificuldades para o Estado liquidar seus compromissos de curto 
prazo. Evidenciou-se que os principais responsáveis pelos resultados negativos do 
tesouro estadual são o decrescimento real da receita corrente líquida e o grande 
volume de investimentos realizados em 2014 e 2015. 
 Apesar de inegavelmente afetado pela crise econômica e fiscal, o Ceará con-
tinua em situação mais confortável que a maioria das unidades federativas, porque 
registra médio nível de endividamento, distante do limite regulamentar. Além dis-
so, tem baixo comprometimento de sua receita corrente líquida para o pagamento 
do serviço da dívida. As despesas com pessoal encontram-se dentro dos patamares 
estabelecidos pela LRF, com ligeira tendência de crescimento, quando medida em 
percentual da RCL, unicamente devido ao declínio real da RCL. De fato, observa-se 
uma redução do gasto com pessoal como proporção do PIB, não existindo qualquer 
sinalização quanto a eventuais comportamentos explosivos.
 Evidentemente, o processo de crescimento da despesa nominal com 
pessoal pode ser reduzido, por meio de concessão de reajustes remuneratórios 
inferiores à inflação, por ocasião das revisões anuais, entretanto, tal política tem 
custos políticos substanciais pelo número de atingidos. Além disso, tem forte im-
pacto no nível da atividade econômica, considerando que as despesas com pesso-
al do governo estadual representaram 7% do PIB.
 Em 2015, o governo estadual conseguiu reduzir nominalmente o custeio 
da máquina administrativa. Apesar do corte, salvo a redução do ritmo dos inves-
timentos e alguns fatos isolados, o Governo Estadual cumpriu com suas funções 
finalísticas, sem comprometimento substancial no nível de atuação do setor pú-
blico. O baixo nível da disponibilidade de caixa do Ceará, no final do exercício de 
2015, aproxima o Estado do colapso de serviços públicos vivenciados em algumas 
unidades federadas em 2014 e 2015.
 Aparentemente, os cortes no custeio já atingiram os limites que não 
comprometem a prestação de serviços à população. Parte significativa dos inves-
timentos já foram iniciados e não se recomenda a paralisação, considerando as 
ineficiências geradas pela interrupção, o efeito na atividade econômica do Estado 
e as operações de crédito já contratadas.
 Retomado o crescimento econômico, que ainda não é previsto no curto 
prazo diante da crise política que se intensifica, o Ceará, que possui melhor situa-
ção fiscal que a maioria dos estados da Federação, superará a crise fiscal de forma 
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bastante rápida, devido ao incremento das receitas. Confirmado o prognóstico 
de recessão para 2016, o Ceará só poderá manter equilibradas suas contas, sem 
associar-se aos estados em situação de pré-insolvência, por um ajuste fiscal que 
amplie suas receitas próprias, principalmente, revendo-se subsídios ineficientes 
concedidos ao setor produtivo no âmbito do ICMS. Trata-se principalmente de in-
centivos concedidos aos setores com demandas cujo incremento da carga tributá-
ria teria baixo impacto na atividade econômica.
 Outra possibilidade para incrementar as receitas é agilizar as execuções 
fiscais e aumentar a intensidade e a eficiência da fiscalização do ICMS. Essas polí-
ticas, entretanto, só serão exitosas com a participação efetiva do Ministério Públi-
co, do Poder Judiciário e, obviamente, de toda a sociedade.
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APÊNDICE I 
GLOSSÁRIO

A
• Amortizações: pagamento total ou parcial do principal da dívida pública.

B
• Balanço Orçamentário: demonstrativo contábil regulamentado pela Lei nº 
4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) em 
que se apresentam as receitas e despesas previstas e despesas fixadas, suas exe-
cuções e o resultado orçamentário do período.

C
• Convênios: receitas recebidas de terceiros para aplicação em despesas correntes 
ou de capital.

D
• Despesa com Pessoal: seu conceito é definido no artigo 18 da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, onde estão enumerados os somatórios dos gastos do ente da 
federação com os ativos, os inativos e os pensionistas.
• Despesa Corrente: aplicação de recursos públicos na realização de gastos neces-
sários à manutenção e ao funcionamento de serviços públicos já existentes.
• Despesas de Capital: despesas destinadas a atender investimentos, criação de 
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novos serviços, inversões financeiras e amortizações da Dívida Pública.
• Disponibilidade de Caixa: recursos financeiros disponíveis, incluindo as aplica-
ções financeiras. 
• Dívida Consolidada: são os empréstimos contraídos pelo Estado em longo pra-
zo mais os títulos de capitalização de recursos emitidos pelo Estado.
• Dívida Consolidada Líquida: empréstimos de longo prazo menos os recursos 
financeiros disponíveis, deduzidos das obrigações de curto prazo. O resultado são 
as obrigações líquidas que o Estado tem com terceiros.

E
• Encargos Sociais: custos incidentes sobre a folha de pagamentos de salários. 

F
• Fundo de Participação dos Estados (FPE): são transferências de recursos para 
os Estados e o Distrito Federal previstas na Constituição Federal relativas à parte 
do Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IR), do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI).

I
• Investimentos: as Despesas de Investimentos são aquelas necessárias ao pla-
nejamento e à execução de obras, aquisição de instalações, equipamentos, cons-
tituição ou aumento de capital de empresas que não sejam de caráter comercial 
ou financeiro.
• Inversões Financeiras: são despesas com aquisição de imóveis, de bens de capi-
tal, já em utilização, aquisição de títulos representativos de capital de entidades 
de qualquer espécie, já constituídas, quando tal, constituição não importe em au-
mento de capital, constituição ou aumento de capital de entidades que visem a 
objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações de crédito bancárias ou 
de seguros.

J
• Juros e Encargos da Dívida: são os recursos destinados ao pagamento dos en-
cargos financeiros da dívida consolidada.

O
• Operações de Crédito Externas: empréstimos adquiridos pelo Estado no merca-
do externo, ou seja, fora do país.
• Operações de Crédito Internas: empréstimos adquiridos pelo Estado no merca-
do interno, ou seja, dentro do próprio país. 
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Q
• Quociente do Equilíbrio Orçamentário: razão resultante da divisão entre a pre-
visão inicial da receita e a dotação Inicial da Despesa, indicando se há equilíbrio 
entre a previsão e a fixação constante da Lei Orçamentária Anual. 
• Quociente de Execução da Despesa: indicador que examina a relação entre as 
despesas fixadas e as despesas realizadas. É resultante da relação entre a despesa 
executada e dotação atualizada.
• Quociente de Execução da Receita: indicador que mede a eficiência da previsão 
de arrecadação dos entes públicos e é obtido da relação entre a receita realizada 
e a previsão atualizada da receita.
• Quociente da Execução Orçamentária Corrente: divisão entre a receita corrente 
e a despesa corrente que mostrará se houve superávit ou déficit orçamentário no 
período. 
• Quociente do Resultado Orçamentário: a relação entre a receita arrecadada e a 
despesa realizada demonstrando se houve superávit ou déficit orçamentário no 
período. Se a receita for maior que a despesa haverá superávit orçamentário, se 
ocorrer o contrário haverá déficit.

R
• Receitas de Capital: receitas arrecadadas provenientes de operações de crédi-
tos, alienação de bens, amortização de empréstimos concedidos, transferências 
financeiras para aplicação em despesas de capital e outras fontes de recursos des-
tinados a atender despesas de novos serviços a serem criados. 
• Receitas de Contribuições: contribuições sociais e econômicas. As contribuições 
sociais são aplicadas em despesas com saúde, assistência e previdência. As contri-
buições econômicas são aplicadas em despesas constantes no orçamento fiscal. 
• Receitas Correntes: receitas destinadas a manter a máquina pública, compondo 
um importante instrumento de financiamento dos programas voltados às políti-
cas públicas. 
• Receita Corrente Líquida: receita corrente deduzida das transferências consti-
tucionais a outros entes da Federação e da aplicação do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Edu-
cação (Fundeb).
• Receitas Derivadas: são receitas arrecadadas pelo Estado através do seu poder 
soberano. São exemplos de receitas derivadas os tributos e as contribuições. To-
dos definidos em Lei.
• Receitas Originárias: São receitas arrecadas pelo Estado através de sua ativida-
de comercial, industrial ou prestação de serviços, além de rendimentos do seu 
patrimônio: alugueis e rendimentos de aplicações financeiras.
• Receita Patrimonial: receita resultante da exploração do patrimônio do Estado, 
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não possuindo caráter tributário. 
• Receitas Primárias Correntes: receitas correntes deduzidas dos juros de aplica-
ções financeiras.
• Receita Pública: recursos arrecadados pelo Estado, provenientes de receitas 
próprias e transferências constitucionais ou não, com a finalidade de custear des-
pesas tais como educação, saúde, segurança, meio ambiente, dentre outras, bem 
como as despesas com investimentos destinados a novos serviços para atender às 
necessidades da sociedade. 
• Receita Tributária: receitas que o Estado obtém resultantes da arrecadação dos 
tributos.
• Rendimento de Aplicações Financeiras: espécie de receita patrimonial forma-
da pelos juros das aplicações no mercado financeiro. 
• Resultado Nominal: variação da dívida do Estado de longo prazo.
• Resultado Primário: diferença entre as receitas primárias e despesas primárias 
que servirão para pagamento da dívida consolidada.
• Resultado do Orçamento de Capital: divisão entre a receita de capital e a des-
pesa de capital.

T
• Transferências Correntes: recursos financeiros recebidos de outros entes fede-
rativos, de natureza constitucional ou legal, para aplicar em despesas correntes e 
de capital.

APÊNDICE II
NOTAS METODOLÓGICAS

1. Alguns relatórios contábeis utilizados para elaboração deste ensaio apresentam 
as despesas públicas em dois estágios: despesa empenhada e despesa liquidada. 
Objetivando padronizar a exposição e considerando que as despesas são com-
putadas pelo empenho (Art. 35, inciso II, da Lei nº 4.320/1964), este ensaio, salvo 
menção explícita em contrário, utiliza as despesas empenhadas.

2. O Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará usado para construir a base de dados 
para os gráficos 1, 5 e 6 foi estimado da seguinte forma: i) para o período de 2001 a 
2013, utilizou-se os valores apurados pelo IBGE nas Contas Regionais do Brasil; ii) 
para a estimação do PIB de 2014, utilizou-se a variação real do PIB em 2014, divul-
gada pelas Contas Regionais do Ipece, na pesquisa do PIB Trimestral do Ceará, 4º 
Trimestre de 2014. Para a obtenção do PIB nominal, utilizou-se a variação do IPCA 
em 2014; iii) para a estimação do PIB de 2015, utilizou-se a variação do Índice de 
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Atividade Econômica do Ceará (IBC-CE) em 2015, divulgado pelo Banco Central do 
Brasil. Para a obtenção do PIB nominal, utilizou-se a variação do IPCA em 2015.

3. A capacidade de investimentos com recursos próprios, especificada na Tabela 
12, foi estimada pelas seguintes expressões:

ResPCor = RecPrimCor-DesPrimCor
Onde:    ResPCor = Resultado Primário Corrente
 RecPrimCor = Receita Primária Corrente
 DesPrimCor = Despesa Primária Corrente
S = ResPCor+AplFin-ServDiv
Onde:     S = Capacidade de Investimento com Recursos Próprios
 ResPCor = Resultado Primário Corrente
 Apl = Rendimento de Aplicações Financeiras
 ServDiv = Serviço da Dívida Pública

4. O cálculo do percentual do investimento realizado com recursos próprios, espe-
cificado na Tabela 13, foi estimado como resíduo pela seguinte expressão:

InvRPro = 

Onde:    InvRPro = Percentual do Investimento com recursos próprios
 Inv = Investimento
 ConvCap = Receitas de Capital de Convênios
 OpCred = Operações de Créditos contratadas
 OutRecCap = Outras Receitas de Capital

5. O prazo médio em anos para pagamento da Dívida de Empréstimos de Longo 
Prazo, constante na Tabela 14, foi estimado pela seguinte expressão:

PrazMedEmp =
 

Onde:    PrazMedEmp = Prazo Médio em anos para pagamento da
 Dívida de Empréstimos de Longo Prazo
 EmpInicial = Dívida de Empréstimos no início do exercício
 EmpFinal = Dívida de Empréstimos no final do exercício
 Amort = Amortizações de empréstimos 

6. O prazo médio em anos para recebimento da Dívida Ativa de Longo Prazo, 
constante na Tabela 15, foi estimado pela seguinte expressão:

Inv - ConvCap - OpCred - OutRecCap
Inv

EmpInicial + EmpFinal

Amort
2
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DivAtInicial+ DivAtFinal

PgtoDivAt

2
PraMedDivAt = 

Onde:    PraMedDivAt=Prazo Médio em anos para recebimento da
 Dívida Ativa de Longo Prazo
 DivAtInicial=Dívida Ativa no início do exercício
 DivAtFinal=Dívida Ativa no final do exercício
 PgtoDivAt=Pagamentos da Dívida Ativa
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Realização: Apoio:

http://www.fundacaosintaf.org.br
http://www.fundacaosintaf.org.br
http://www.aafec.org.br
http://www.sintafce.org.br

