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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 exitoso ajuste fiscal dos governos subnacionais realizado em 1997, os esta-
dos da Federação enfrentam, em 2015, uma nova crise fiscal, devida à redução das 
receitas provocada pela recessão econômica e pela rigidez das despesas que não 
permite reduções significativas. O Ceará enfrenta essa crise econômica e fiscal em 
situação privilegiada, com nível de endividamento excessivamente baixo até 2013, 
permitindo a prática de elevadas taxas de investimento público. Diante disso, esse 
artigo analisa a evolução dos principais indicadores da gestão fiscal do Estado do 
Ceará, expondo de forma acessível, os dados mais recentes, abrangendo até o quin-
to bimestre de 2015. Verifica-se o comportamento histórico dos indicadores, compa-
rando-se os resultados do Ceará com os indicadores de outras unidades federadas. 
Por meio de pesquisa de natureza predominantemente quantitativa, com base nos 
relatórios fiscais publicados nos portais das unidades federativas, os dados foram 
analisados de forma descritiva e comparada, a partir dos indicadores específicos. 
Conclui-se que o Ceará possui situação fiscal privilegiada ante alguns estados da Fe-
deração, entretanto, enquanto não retomado o ciclo de crescimento econômico do 
país, o Ceará só poderá manter equilibradas suas contas, por meio de um novo ci-
clo de endividamento 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 the successful fiscal adjustment of the subnational governments accomplished 
in 1997, the states of the Federation face in 2015 a new fiscal crisis due to reduced 
revenues caused by the economic downturn and by the rigidity of the expenditure 
that does not allow significant reductions. Ceará faces this economic and fiscal crisis 
in a privileged position with debt levels excessively low until 2013, allowing the prac-
tice of high levels of public investment. Therefore, this article analyzes the evolution 
of the main fiscal management indicators of the State of Ceará, demonstrating, in 
a accessible way, the latest data until the fifth quarter of 2015. One verifies the his-
torical performance of the indicators, comparing the results of Ceará with the indi-
cators of other states. Through a predominantly quantitative research, based on the 
reports published on the websites of federal states, the data was descriptively analy-
zed and compared and based on specific indicators. It is concluded that Ceará has a 
privileged fiscal situation before some states of the Federation, however, whilst the 
country’s cycle of economic growth has not been regained, Ceará may only maintain 
its accounts balanced through a new cycle of indebtedness or through a fiscal ad-
justment in a non-exclusive manner that broadens its own revenues.

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

 A situação fiscal dos entes federados brasileiros apresenta comporta-
mento cíclico nas últimas décadas. No período anterior à redemocratização 
do país, a centralização da arrecadação pelo governo central gerava forte de-
pendência econômica dos estados, entretanto, esse arranjo federativo imposto 
pelo Governo Federal impedia que os governantes locais adotassem políticas 
públicas que incorressem em desequilíbrios das finanças públicas. O fim do 
regime militar conferiu as lideranças regionais, notadamente aos governado-
res eleitos pelo voto popular, força política necessária para conduzir um pacto 
federativo que descentralizou a arrecadação tributária e aumentou as transfe-
rências obrigatórias da União aos governos subnacionais.
 Este novo perfil federativo brasileiro resultou em forte deterioração das 
contas públicas, principalmente, após 1994, com a edição do Plano Real, que 
estabilizou a economia brasileira, eliminando o imposto inflacionário que ga-
rantia parte do financiamento do setor público.
 Em 1997, diante da insolvência de vários entes, em especial dos estados 
e municípios mais ricos do país, o Governo Federal promove a renegociação das 
dívidas dos entes federados, exigindo para o refinanciamento da dívida, em 
prazos mais longos, a adoção pelos estados e municípios de medidas de con-
trole dos gastos públicos. Esse processo de organização das finanças públicas 
dos entes federados culminou com a edição da Lei Complementar nº 101/2000, 
intitulada de Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 
 Entre 1999 e 2008, os governos locais, em sua maioria, geriram as finan-
ças públicas com disciplina fiscal, gerando sucessivos superávits primários, re-
duzindo inclusive o nível de endividamento. A crise econômica mundial, que 
teve início em 2008, impacta as finanças estaduais, iniciando um novo ciclo. 
Inicialmente, o governo federal, estados e municípios adotam medidas anticí-
clicas ao aumentar os investimentos e subsídios ao setor privado, financiando 
essa política expansionista por meio da elevação da dívida pública. Em 2015, a 
forte recessão econômica reduz as receitas de todos os níveis de governo. Dian-
te da rigidez das despesas correntes, a solução para os governos locais é buscar 
novas receitas próprias, por meio da revisão de subsídios ou aumento da carga 
tributária. Outra alternativa seria manter o fluxo dos investimentos públicos, 
por meio de novas operações de crédito, aumentando, assim, o nível de endivi-
damento. Por último, caberia aos governos locais a redução do ritmo do investi-
mento.
 No entanto, o Ceará enfrenta a crise econômica e fiscal em situação pri-
vilegiada. O nível de endividamento excessivamente baixo até 2013 permitiu 
a manutenção dos investimentos públicos em patamares elevados, mesmo 
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diante do quadro adverso. Evidentemente, o resultado da variação da produ-
ção brasileira e cearense em 2015 e os prognósticos de forte recessão econômica 
para 2016 devem produzir dificuldades para a gestão financeira do Estado do 
Ceará. Por enquanto, diferente de outras unidades federadas, o Ceará consegue 
manter elevado investimento e honrar os compromissos com o pagamento dos 
servidores públicos e fornecedores, bem como com o serviço da dívida pública.
 Diante disso, este trabalho analisa a evolução dos principais indicadores 
da gestão fiscal do Estado do Ceará, expondo, de forma acessível, os dados mais 
recentes, abrangendo até o quinto bimestre de 2015. Adicionalmente, verifica-
-se o comportamento histórico dos indicadores, comparando-se os resultados 
do Ceará com os indicadores de outras unidades federadas.
 Para tanto, utilizou-se de pesquisa de natureza predominantemente 
quantitativa, que, por meio dos métodos descritivos, analisou os relatórios fis-
cais publicados nos sítios eletrônicos das unidades federativas e da Secretaria do 
Tesouro Nacional, a partir de indicadores específicos. O método comparativo foi 
utilizado para realizar um estudo comparado entre a situação econômico-finan-
ceira do Estado do Ceará com respeito a situação das outras unidades federadas.
 Este ensaio é dividido em 8 seções, além desta introdução. Na segunda 
seção, são apresentadas as receitas correntes. A terceira seção explora as recei-
tas de capital. Na seção seguinte, são discutidas as despesas correntes, enquan-
to na quinta discorre-se sobre as despesas de capital. A sexta parte do artigo 
aborda o resultado primário e a dívida pública, expondo também a capacidade 
de investir do Estado com recursos próprios. Na sétima seção, o trabalho discute 
a dívida ativa estadual. A oitava seção apresenta e discute indicadores de análi-
se econômica financeira. Na última seção, são feitas as considerações finais. Ao 
final, apresenta-se um glossário, com os termos de finanças públicas utilizados 
neste trabalho, a fim de facilitar o entendimento das definições usadas neste 
ensaio.

2 RECEITAS CORRENTES

 O Gráfico 1 mostra as receitas correntes do Estado do Ceará como per-
centual do Produto Interno Bruto (PIB). É possível verificar uma ruptura da série 
em 2012. Em média, as receitas correntes do Ceará, entre 2001 e 2011, repre-
sentavam 18,1% do PIB, enquanto entre 2012 e 2014, a receita corrente foi, em 
média, 14,9% do PIB, redução superior a 3 pontos percentuais.
 Dados mais recentes, até o quinto bimestre de 2015, utilizando a Receita 
Corrente Líquida (RCL) do Ceará, são mostrados no Gráfico 2, indicando forte 
decrescimento real, principalmente em 2015.
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Gráfico 1 – Receitas Correntes do Ceará (2001 – 2014)

   As parcelas mais representativas das receitas correntes são o ICMS¹  e o 
Fundo de Participação dos Estados (FPE). Essas duas receitas, em 2014, foram 
responsáveis por mais de 70% de toda a receita corrente. O Gráfico 3 exibe a evo-
lução do ICMS e do FPE nos últimos 36 meses. Verifica-se elevada volatilidade do 
FPE, nos últimos três anos, com tendência claramente declinante.

¹ Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Trans-
porte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação.
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Gráfico 2 – Receita Corrente Líquida do Ceará
(Novembro/2012 a Outubro/2015)

Gráfico 3 – ICMS e FPE do Ceará
(Novembro/2012 a Outubro/2015)
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   Em relação ao ICMS, observa-se estabilidade. Na Tabela 1, são eviden-
ciadas as taxas de crescimento da RCL, ICMS e FPE que registram decrescimen-
to real superior a 2% nos últimos doze meses. A Tabela 2 exibe os montantes 
nominais, em 2013 e 2014, e os valores acumulados até o quinto bimestre, em 
2014 e 2015, da RCL, ICMS e FPE. A RCL até o quinto bimestre de 2015 apresenta 
um crescimento nominal de 6,12% em relação aos cinco primeiros bimestres de 
2014, enquanto a inflação no período, medida pela variação do Índice de Preços 
ao Consumidor Ampliado (IPCA), acumula 9,9%.

Tabela 1 – Taxas de Crescimento RCL, ICMS e FPE do Ceará
(Novembro/2012 a Outubro/2015)

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

3 RECEITAS DE CAPITAL

 Os principais componentes das receitas de capital são as operações de 
crédito, nas quais o ente público recebe recursos provenientes de emprésti-
mos. Outra receita de capital relevante é a transferência de capital por meio de 
convênios. Nesta situação, o governo subnacional recebe recursos provenien-
tes, em geral, da União, que devem ser aplicados em investimentos. A Tabela 3 
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indica as receitas de capital do Ceará em 2013 e 2014, apontando, também, as 
receitas de capital acumuladas até o quinto bimestre de 2014 e 2015. Os dados 
indicam que o Ceará não mantém, em 2015, as receitas de capital no mesmo 
nível de 2014, destacando-se a forte redução nominal de 60,8% das transferên-
cias de capital, reflexo possivelmente da crise fiscal enfrentada pela União. Em 
relação às operações de crédito, registrou-se um incremento de 15,1%.

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

4 DESPESAS CORRENTES

 As despesas correntes são estratificadas em gastos com pessoal, inclusi-
ve os encargos sociais, despesas com juros e encargos da dívida pública, trans-
ferências aos municípios e outras despesas correntes. Nesta última parcela es-
tão inclusos os gastos com o custeio administrativo da máquina estadual, sem 
considerar a folha de pagamento. A Tabela 4 mostra as despesas correntes do 
Ceará em 2013 e 2014, apontando também os valores acumulados registrados 
no quinto bimestre de 2014 e 2015. Observa-se a elevação dos juros e encargos 
da dívida pública em 53,8%, possivelmente, devido ao componente cambial da 
dívida externa e aumento da dívida bruta a partir de 2014. Registra-se, ainda, 
uma forte queda real no custeio da máquina administrativa, capturado pelo 
comportamento das outras despesas correntes, que, em termos nominais, fo-
ram reduzidas em 2,2%. Essa redução pode ser derivada, cumulativamente, do 
aumento da qualidade do gasto público ou do adiamento de despesas. As des-
pesas com pessoal, devido à sua rigidez, acompanham a inflação, não ocorren-
do crescimento real.
 Em todas as unidades federadas, o Gasto com Pessoal é a parcela de 
maior relevância para as finanças públicas estaduais. A LRF definiu limites es-
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tratificados por Poder, sendo que o Poder Executivo no Ceará não pode gastar 
valor superior a 48,6% de sua receita corrente líquida (RCL) com pessoal e en-
cargos 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 exibe os gastos com pessoal e encargos sociais do Poder Executivo do 
Estado do Ceará como percentual da receita corrente líquida em 2013 e 2014, 
indicando, ainda, a posição no final do 2º quadrimestre de 2014 e 2015. 

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

   Verifica-se que ,em um ano, a despesa total com pessoal cresceu mais 
de um ponto percentual, aproximando-se do limite prudencial. Como demons-
trado anteriormente, este resultado é derivado do decrescimento real da RCL, 
haja vista não ter ocorrido crescimento real da Folha de Pagamento, conforme 
se verifica na Tabela 4.

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



16 Panorama Fiscal, Fortaleza, v  2, Nov | Dez 2015

Análise das Finanças Públicas do Estado do Ceará do quinto bimestre de 2015

   Comparando-se os índices das outras unidades federativas, constata-se 
que o Ceará possui o sexto menor gasto com pessoal em termos de percentual da 
RCL. O Gráfico 4 mostra a Despesa Total com Pessoal das unidades federadas como 
proporção da RCL no 2º quadrimestre de 2015.

Gráfico 4 - Gastos Totais com Pessoal do Poder Executivo das
Unidades Federadas (2º Quadrimestre de 2015)

 Em uma análise de mais longo prazo, o Gráfico 5 exibe as Despesas To-
tais com Pessoal e Encargos Sociais do período de 2001 a 2014, indicando uma 
tendência decrescente como proporção do PIB. Esse resultado é surpreendente, 
considerando o volume expressivo de investimentos realizados pelo Estado do 
Ceará nos últimos 4 anos. Investimentos em novos equipamentos públicos es-
tão associados aos períodos imediatamente posteriores à elevação das despe-
sas de custeio e pessoal. 
 Conclui-se que a estabilidade das despesas com pessoal como propor-
ção da RCL é resultante do baixo desempenho da arrecadação, seja pelas deso-
nerações promovidas pela União no IPI, que têm reflexo direto no volume de 
recursos do FPE, ou pela própria política tributária do Ceará, no tocante ao ICMS, 
que utilizou intensivamente, no passado recente, a definição de cargas tributá-
rias líquidas do ICMS cobrado por substituição tributária. Além dessa política 
tributária, o Ceará continua a utilizar a concessão de incentivos fiscais no âmbi-
to do ICMS como mecanismo de atração de investimentos privados.
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Gráfico 5 - Despesas Totais com Pessoal e Encargos Sociais 
do Poder Executivo do Ceará (2001 – 2014)

5       DESPESAS DE CAPITAL

 As despesas de capital são estratificadas em investimentos, inversões 
financeiras e amortização da dívida pública. A Tabela 6 expõe as despesas de 
capital do Ceará em 2013 e 2014, indicando, também, os valores acumulados 
ao término do quinto bimestre de 2014 e 2015. A tabela aponta o crescimento 
substancial das amortizações, que cresceram 53,6%, e a redução tanto dos in-
vestimentos como das inversões financeiras. O crescimento das amortizações é 
esperado, haja vista que no final do exercício financeiro de 2014, 39% da dívida 
pública contratual estavam indexadas ao dólar americano. Além disso, confor-
me se demonstra a seguir, em 2014, há um forte crescimento da dívida pública.  
Para equilibrar o orçamento, o ajuste fiscal cearense dá-se pela redução do rit-
mo dos investimentos. 
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Tabela 6 – Despesas de Capital do Ceará (2013 - 2015)

 Apesar da redução dos investimentos, nos últimos exercícios financei-
ros, o Ceará destacou-se no tocante ao volume total de investimentos públicos 
realizados. Em 2014, o Estado foi a quarta unidade federativa que mais investiu, 
sendo superado apenas pelos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janei-
ro, que possuem PIB bem superior ao cearense. Nos cinco primeiros bimestres 
de 2015, o Ceará permanece em quarta posição, tendo investido R$ 1,56 bilhão. 
Os dados com o investimento das unidades federadas em 2013, 2014 e 2015 são 
apresentados na Tabela 7.
 O Gráfico 6 analisa os investimentos em um horizonte mais amplo, apre-
sentando os valores destinados a investimento pelo Estado do Ceará no período 
entre 2001 e 2014 como proporção do PIB. Verifica-se que, desde 2009, o Gover-
no do Ceará investe mais de 2% do PIB. Em 2014, com dados do Sistema de In-
formação Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi) da Secretaria 
do Tesouro Nacional (STN, 2014), as unidades federadas tomadas em conjunto 
só investiram 1,02% do PIB.
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Tabela 7 – Investimentos* por Unidade Federativa (2013 - 2015)
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Gráfico 6 – Investimentos do Estado do Ceará (2001 – 2014)

6 RESULTADO PRIMÁRIO, DÍVIDA PÚBLICA E CA-
PACIDADE DE INVESTIR COM RECURSOS PRÓPRIOS

 O resultado primário é um importante indicador de finanças públicas, 
que mede a capacidade dos entes públicos em cumprir com suas obrigações pe-
rante os credores da dívida pública. Simplificadamente, o resultado primário é a 
diferença entre as receitas e despesas do Governo, excluindo-se deste cômputo 
as operações financeiras. Ou seja: as operações de crédito (novos empréstimos), 
as amortizações e juros da dívida (pagamento do principal, juros e encargos da 
dívida) e os rendimentos financeiros do Estado (rendimento de aplicações fi-
nanceiras do governo).
 Pela própria definição, a simples existência do superávit primário não 
garante a solvência do ente governamental, uma vez que o superávit pode ser 
insuficiente para efetuar o pagamento do serviço da dívida. Neste caso, resta ao 
Governo aumentar sua dívida pública.
 É importante esclarecer que o déficit primário não implica insolvência 
do poder público, haja vista que em seu cálculo não são considerados a dispo-
nibilidade financeira obtida no exercício anterior e a variação da dívida pública. 
É óbvio que déficits primários continuados no longo prazo são insustentáveis, 
mas no curto prazo, isoladamente, nada revelam sobre a saúde fiscal do Esta-
do. No Estado do Ceará, por permissão das leis de diretrizes orçamentárias, no 
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cálculo do resultado primário são excluídos as despesas com investimentos em 
infraestrutura e o superávit primário do exercício anterior. 
 A Tabela 8 mostra os resultados primários de 2007 a 2014, bem como o 
resultado primário apurado nos primeiros cinco bimestres de 2015. Na última 
coluna, são apresentados os resultados não considerando os ajustes relativos 
aos investimentos em infraestrutura e a recuperação do saldo exercício anterior. 
 Considerando a metodologia de cálculo sem deduções, o Ceará entrará 
ao final do exercício de 2015 no quarto ano consecutivo sem geração de superá-
vit primário.

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

 O Ceará optou por uma estratégia de elevação dos investimentos públi-
cos, mesmo à custa de resultados primários sucessivamente negativos. Diante 
desta postura, é importante avaliar a evolução da dívida pública estadual no 
período recente.
 A Tabela 9 evidencia um forte incremento na dívida pública do Estado 
do Ceará a partir de 2013. Em termos percentuais da RCL, a dívida consolidada 
líquida cresceu 85% nos exercícios de 2014 e 2015.  Apesar do crescimento, ain-
da existe uma distância razoável do limite de 200% da RCL, estabelecido pela 
Resolução do Senado Federal nº 40/2001. Outro dado preocupante, apontado 
na Tabela 9, é a baixa disponibilidade financeira do caixa do Estado. A dispo-
nibilidade de caixa só é divulgada no último bimestre do exercício, entretan-



22 Panorama Fiscal, Fortaleza, v  2, Nov | Dez 2015

Análise das Finanças Públicas do Estado do Ceará do quinto bimestre de 2015

to, o valor dos ativos disponíveis no curto prazo também é declinante. Entre 
31/12/2013 e 31/10/2015, em termos de proporção da RCL anual, os ativos foram 
reduzidos em 25%.

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

   A Tabela 10 exibe o serviço da dívida e o rendimento financeiro do Es-
tado do Ceará. Novamente, verifica-se uma pequena piora na situação fiscal do 
Estado, que, entre 2013 e 2014, elevou o serviço da dívida em 0,4 ponto percen-
tual da RCL. 
 Apesar do crescimento verificado em 2014 e 2015 no pagamento do 
serviço da dívida, o Ceará ainda está em situação mais confortável do que em 
2007, 2008 e 2009. O limite, estabelecido pela Resolução do Senado Federal nº 
43/2001 para o serviço da dívida é de 11,5% da RCL. Desta forma, ainda existe 
uma distância razoável para o limite regulamentar. 
 Comparando-se o endividamento do Ceará com a dívida registrada 
pelas outras unidades federativas, constata-se que o Ceará possui um nível de 
endividamento compatível com os estados no mesmo estágio de desenvolvi-
mento econômico. O Gráfico 7 mostra a dívida consolidada líquida das unida-
des federativas como proporção da RCL.
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Tabela 10 – Serviço da Dívida Pública e Rendimento Financeiro do Ceará
(2007 - 2015)

Gráfico 7 – Dívida Consolidada Líquida das
Unidades Federadas (2º Quadrimestre de 2015)

 Em uma situação na qual o serviço da dívida pública é baixo, um possí-
vel indicador alternativo ao resultado primário é a capacidade de investimento 
com recursos próprios. A Tabela 11 aponta que, em todo o período analisado, o 
Ceará apresentou capacidade de investimento com recursos próprios. Ou seja, 
a diferença entre as receitas correntes primárias e despesas correntes primárias 
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são suficientes para o pagamento do serviço da dívida, permitindo, ainda, que 
o excedente financie parte do investimento público.

Tabela 11 – Capacidade de Investimento com Recursos Próprios* do Ceará
(2007 -2015)

 O investimento público possui quatro fontes de financiamento: i) recur-
sos próprios; ii) operações de crédito; iii) transferências de capital; e iv) outras 
receitas de capital. A Tabela 12 indica a participação desses quatro tipos de fi-
nanciamento no investimento do Ceará. Apesar da tendência declinante, a par-
ticipação dos recursos próprios como fonte do financiamento do investimento 
é significativa, principalmente até 2012.
 A Tabela 13 evidencia o prazo médio para pagamento dos empréstimos 
de longo prazo do Estado do Ceará, amortizados em prazo superior a um ano. 
Em média, nos exercícios analisados, o Estado pagava sua dívida de longo pra-
zo em 11,2 anos.
 O Gráfico 8 efetua o cálculo do prazo médio para pagamento da dívida 
de longo prazo para 22 unidades da Federação em 2014. O Ceará tem o terceiro 
menor prazo médio entre as entidades subnacionais com dados disponíveis. 
Este resultado indica que a dívida pública cearense tem um perfil que não com-
promete excessivamente o bem-estar das gerações futuras. Por outro lado, exi-
ge 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 bus-
car o alongamento do prazo da dívida pública.



25

Análise das Finanças Públicas do Estado do Ceará do quinto bimestre de 2015

Panorama Fiscal, Fortaleza, v  2, Nov | Dez 2015

Tabela 12 – Fontes de Financiamento do Investimento do Ceará
(2007 -2015)

Tabela 13 – Dívida de Empréstimos a 
Longo Prazo do Estado do Ceará (2010 -2014)
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Gráfico 8 – Prazo Médio para Pagamento dos 
Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo (2014)

7 DÍVIDA  ATIVA

 A dívida ativa do ente federado representa os direitos a receber a longo 
prazo, sendo composta principalmente pelos tributos lançados e não efetiva-
mente arrecadados. Esses recursos não são considerados receitas no exercício 
em que foram lançados, tendo em vista o regime de caixa adotado para o registro 
da receita na contabilidade orçamentária pública. A Tabela 14 expõe o prazo mé-
dio de recebimento da dívida ativa no Estado do Ceará nos últimos cinco anos. 
Constata-se 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 procedimen-
tos operacionais de cobrança. 
 Apesar de impressionante, o mesmo cálculo realizado para 22 unidades 
da federação revelou que o prazo médio para recebimento dos créditos da dívida 
ativa no Ceará encontra-se no nível intermediário da distribuição, 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 apresentados no Gráfico 9.
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Tabela 14 – Dívida Ativa do Estado do Ceará

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

8 ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

   Nesta seção, são apresentados indicadores clássicos de análise econô-
mico-financeira para o Estado do Ceará. Os resultados são apresentados na Ta-
bela 15. 
 Dos indicadores levantados, destaca-se o baixo nível de execução da 
receita e despesa no exercício de 2014 e 2015, confirmando que os efeitos da 
crise econômica foram subdimensionados por ocasião da elaboração da lei or-
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çamentária anual. Outro fato que merece registro são os superávits elevados 
no orçamento corrente que financiam os déficits do orçamento de capital, indi-
cando a existência de poupança pública.

Tabela 15 – Indicadores de Análise Econômico-Financeira do Ceará
(2013 – 2015)

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A análise desenvolvida nas seções anteriores demonstrou que a situação 
fiscal do Estado do Ceará entrou em declínio no exercício de 2014, com perspec-
tivas de agravamento da crise fiscal, principalmente no cenário recessivo previs-
to para 2016. 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. 
 O Ceará está em uma situação mais confortável que a maioria das uni-
dades federativas porque apresenta médio nível de endividamento, ainda bas-
tante distante do limite regulamentar e, também, por ter um baixo comprome-
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timento de sua receita corrente líquida para o pagamento do serviço da dívida. 
Além disso, as despesas com pessoal encontram-se dentro dos patamares es-
tabelecidos pela LRF, sem qualquer sinalização quanto a eventuais comporta-
mentos explosivos. Apesar disso, a folha de pagamento cresce nominalmente 
acompanhando a inflação. Evidentemente, o processo de crescimento da des-
pesa com pessoal pode ser reduzido, por meio da imposição de perdas remu-
neratórias reais aos servidores públicos, por ocasião das revisões anuais, entre-
tanto, tal medida tem custos políticos substanciais, além de impactar o nível da 
atividade econômica, considerando que as despesas com pessoal do governo 
estadual representaram 7,55% do PIB.
 Até o quinto bimestre de 2015, o governo estadual efetuou um profundo 
corte nas despesas com custeio administrativo, com redução nominal de 2,2%. 
Apesar do corte drástico, salvo a redução do ritmo dos investimentos e alguns 
fatos isolados, o Governo Estadual cumpre com suas funções finalísticas sem 
comprometimento substancial no nível de atuação do setor público. Aparen-
temente, o Ceará está distante do colapso de serviços públicos vivenciado em 
algumas unidades federadas em 2015.
 Uma série de investimentos iniciados no segundo governo Cid Gomes 
não podem ser paralisados, haja vista o risco de graves ineficiências na retoma-
da futura do crescimento econômico. Ressalte-se, ainda, que grande parte dos 
investimentos é financiada por operações de crédito já contratadas.
 Especificamente para o Ceará, que possui situação fiscal privilegiada 
ante alguns estados da Federação, a superação da crise fiscal será bastante rá-
pida, no caso de recuperação econômica. Confirmado o prognóstico de reces-
são para 2016, o Ceará só poderá manter equilibradas suas contas por meio de 
um novo ciclo de endividamento ou, de forma não excludente, por um ajuste 
fiscal que amplie suas receitas próprias, principalmente, revendo-se subsídios 
ineficientes concedidos ao setor produtivo no âmbito do ICMS. Outra verten-
te de atuação é agilizar as execuções fiscais e aumentar a intensidade e o rigor 
da fiscalização do ICMS. Nesse caso, é condição necessária a promoção de um 
grande pacto com o Ministério Público e o Poder Judiciário, a fim de efetivar os 
princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processual.
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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 
execuções e o resultado orçamentário do período.

C
• Capacidade de Investimento com Recursos Próprios: diferença entre as recei-
tas correntes e serviço da dívida pública.
• Convênios: receitas recebidas de terceiros para aplicação em despesas corren-
tes 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 ne-
cessários à manutenção e ao funcionamento de serviços públicos já existentes.
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• Despesas de Capital: despesas destinadas a atender investimentos, criação de 
novos serviços, inversões financeiras e amortizações da Dívida Pública.
• Disponibilidade de Caixa: recursos financeiros disponíveis, incluindo as apli-
cações financeiras. 
• Dívida Consolidada: são os empréstimos contraídos pelo Estado em longo 
prazo 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 par-
te do Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IR), do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI) e do Imposto sobre Produtos Industria-
lizados (IPI).

I
• Inversões financeiras: despesas com aquisição de bens de capital existentes, 
aquisição de títulos representativos de capital de empresas já integralizados 
e constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas que tenham 
como objeto as atividades comerciais ou financeiras.
• Investimentos: são despesas de capital destinadas ao planejamento e à exe-
cução de obras públicas, à realização de programas especiais de trabalho e à 
aquisição de novas instalações, novos equipamentos e material permanente. 
Os investimentos aumentam o Produto Interno Bruto (PIB) do país.

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 mer-
cado externo, ou seja, fora do país.
• Operações de Crédito Internas: empréstimos adquiridos pelo Estado no mer-
cado interno, ou seja, dentro do próprio país. 
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Q
• Quociente do Equilíbrio Orçamentário: razão resultante da divisão entre a 
previsão inicial da receita e a dotação Inicial da Despesa, indicando se há equi-
líbrio 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 des-
pesa executada e dotação atualizada.
• Quociente de Execução da Receita: indicador que mede a eficiência da pre-
visão 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 cor-
rente e a despesa corrente que mostrará se houve superávit ou déficit orçamen-
tário 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 cré-
ditos, alienação de bens, amortização de empréstimos concedidos, transferên-
cias financeiras para aplicação em despesas de capital e outras fontes de recur-
sos destinados a atender despesas de novos serviços a serem criados. 
• Receitas de Contribuições: contribuições sociais e econômicas. As contribui-
ções sociais são aplicadas em despesas com saúde, assistência e previdência. As 
contribuições econômicas são aplicadas em despesas constantes no orçamen-
to fiscal. 
• Receitas Correntes: receitas destinadas a manter a máquina pública, com-
pondo um importante instrumento de financiamento dos programas voltados 
às políticas públicas. 
• Receita Corrente Líquida: receita corrente deduzida das transferências cons-
titucionais a outros entes da Federação e da aplicação do Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação (Fundeb).
• Receita Patrimonial: receita resultante da exploração do patrimônio do Esta-
do, não possuindo caráter tributário. 
• Receitas Primárias Correntes: receitas correntes deduzidas dos juros de apli-
cações financeiras.
• Receita Pública: recursos arrecadados pelo Estado, provenientes de receitas 
próprias e transferências constitucionais ou não, com a finalidade de custear 
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despesas 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 for-
mada 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 primá-
rias 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 fe-
derativos para aplicar em despesas correntes e de capital. 
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