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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.



3

Análise das finanças públicas do estado do Ceará em 2017: 
uma análise comparativa com os demais estados da União

Panorama Fiscal, Fortaleza, v. 14, Jani | Fev 2018

Análise das finanças públicas do estado do Ceará 
em 2017: uma análise comparativa com os demais 

estados da União

Ano 3, V. 14
Jan | Fev 2018

¹ Mestre em Administração e Controladoria pela Universidade Federal do Ceará. Auditor Fiscal da Receita
Estadual do Ceará. Pesquisador do Ofice.
²  Graduando em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Ceará. Pesquisador Júnior do Ofice.
3 Graduado em Finanças pela Universidade Federal do Ceará e mestrando em Economia pela Universida-
de Federal do Ceará.
4  Graduando em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Ceará. Pesquisador Júnior do Ofice.

Demonstrações contábeis do Estado do 
Ceará do Exercício Financeiro de 2017

Francisco Lúcio Mendes Maia¹ 
Gabriel Rodrigues Barroso²

Gerson da Silva Ribeiro³
Guilherme Reis Tavares4

Francisco Lúcio Mendes Maia¹ 
Gabriel Rodrigues Barroso²

Gerson da Silva Ribeiro³
Guilherme Reis Tavares4



Panorama Fiscal | v. 14 - 2018

4 Panorama Fiscal, Fortaleza, v. 14,  Jan | Fev 2018

A Série Panorama Fiscal, com  idioma 
ofi cial a língua portuguesa, é uma publi-
cação ofi cial bimestral do  Observatório 
de Finanças  Públicas do Ceará (Ofi ce), 
 instituído pela Fundação Sintaf de Ensi-
no,  Pesquisa, Desenvolvimento Tecnoló-
gico e Cultural

Ano 3, V. 14, Jan | Fev 2018
Série Eletrônica disponível em: 
fundacaosintaf.org.br/panoramafi scal

Análise das fi nanças públicas do estado 
do Ceará em 2017: uma análise compara-
tiva com os demais estados da união

Demonstrações contábeis do Estado do 
Ceará do Exercício Financeiro de 2017

Os conceitos e opiniões  emitidos nesta 
Série são de inteira  responsabilidade de 
seus autores, não  representando a opi-
nião das instituições envolvidas.

Diretoria Executiva
Alexandre Sobreira Cialdini 
Diretor Geral
alexandre.cialdini@fundacaosintaf.org.br

Saulo Moreira Braga 
Diretor Administrativo-Financeiro
saulo.braga@fundacaosintaf.org.br

Germana Parente Neiva Belchior
Diretora Técnico-Científi ca
germana.belchior @fundacaosintaf.org.br

Susie de Pontes Lima Marino
Diretora de Cidadania, Inclusão Social e Cultura
susie.lima@fundacaosintaf.org.br

Conselho Curador
Valéria Passos Brasil
Presidente
valeria.brasil@fundacaosintaf.org.br

Francisco Ozanan Bezerra de Moraes
1° Secretário
ozanan.moraes@fundacaosintaf.org.br

Lúcia de Fátima Dantas Muniz
2ª Secretária
lucia.muniz@fundacaosintaf.org.br

Fortaleza - Ceará - Brasil 

Fundação Sintaf 
Rua Padre Mororó, 952 - Centro
CEP: 60015-220
www.fundacaosintaf.org.br
fundacao@fundacaosintaf.org.br

Conselho Editorial
Alexandre Sobreira Cialdini
Carlos Eduardo dos Santos Marino 
Francisco Lúcio Mendes Maia
Germana Parente Neiva Belchior
Saulo Moreira Braga

Responsabilidade Editorial
Edições Fundação Sintaf

Projeto Gráfi co e diagramação
Rachel Lima - LocTab: Locação de 
Tablets e Desenvolvimento de Ideias

Revisão
Germana Parente Neiva Belchior

Catalogação na publicação por: Onélia Silva Guimarães CRB-14/071

P195    Panorama Fiscal : Publicação do Observatório de Finanças Públicas
                     do Ceará (Ofi ce) / Fundação Sintaf. - v. 14 (2018) - . - Fortaleza-CE :
                     Edições Fundação Sintaf, Jan./Fev. 2018.

                     Bimestral
                     Série eletrônica disponível em:
                     http://fundacaosintaf.org.br/panoramafi scal
                     ISSN: 2447-8105.

                      1.  Finanças públicas - Ceará. 2. Administração tributária.
              3. Contabilidade pública. 4. Ceará - Indicadores econômicos.

                                                                                                                 CDU: 35



5

Análise das finanças públicas do estado do Ceará em 2017: 
uma análise comparativa com os demais estados da União

Panorama Fiscal, Fortaleza, v. 14, Jani | Fev 2018

Análise das finanças públicas do estado do Ceará 
em 2017: uma análise comparativa com os demais 

estados da União

Ano 3, V. 10
Mai | Jun 2017

¹ Mestre em Administração e Controladoria pela Universidade Federal do Ceará. Auditor Fiscal da Receita
Estadual do Ceará. Pesquisador do Ofice.
²  Graduando em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Ceará. Pesquisador Júnior do Ofice.
3 Graduado em Finanças pela Universidade Federal do Ceará e mestrando em Economia pela Universida-
de Federal do Ceará.
4  Graduando em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Ceará. Pesquisador Júnior do Ofice.

Francisco Lúcio Mendes Maia¹ 
Gabriel Rodrigues Barroso²

Gerson da Silva Ribeiro³
Guilherme Reis Tavares4



Panorama Fiscal | v. 14 - 2018

6 Panorama Fiscal, Fortaleza, v. 14,  Jan | Fev 2018



7

Análise das finanças públicas do estado do Ceará em 2017: 
uma análise comparativa com os demais estados da União

Panorama Fiscal, Fortaleza, v. 14, Jani | Fev 2018

SUMÁRIO

1 Introdução                       11
2 Receitas Correntes                        12
 2.1 Análise do Desempenho do Ceará                   12
 2.2 Principais resultados de todas as Unidades Federativas                17
3 Despesas Correntes                      18
 3.1 Análise do Desempenho do Ceará                   18
 3.2 Principais resultados de todas as Unidades Federativas                22
4 Receitas de Capital                      23
 4.1 Análise do Desempenho do Ceará                   24
 4.2 Principais resultados de todas as Unidades Federativas                27
5 Despesas de Capital                      28
  5.1 Análise do Desempenho do Ceará                   28
 5.2 Principais resultados de todas as Unidades Federativas                32
6 Resultado Primário                      36
7 Resultado nominal e dívida públia                    37
8 Considerações Finais                      40
Referências                       42
Apêndice I                       43
Apêndice II                       46



Panorama Fiscal | v. 14 - 2018

8 Panorama Fiscal, Fortaleza, v. 14,  Jan | Fev 2018



9

Análise das finanças públicas do estado do Ceará em 2017: 
uma análise comparativa com os demais estados da União

Panorama Fiscal, Fortaleza, v. 14, Jani | Fev 2018

RESUMO
Os anos de 2014 a 2017 ficaram marcados como a pior recessão econômica da história do 
Brasil, iniciada no exercício financeiro de 2014, atingindo o seu ápice em 2016, continuan-
do em 2017 com a promulgação, pelo Governo Federal, da Emenda Constitucional 95 de 
dezembro de 2016 que reduz os gastos públicos para os orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social, incluindo investimentos, por vinte anos, denominada emenda do ajuste fiscal que dá 
privilégio ao capital financeiro especulativo, incluindo o serviço da dívida pública, em detri-
mento de aplicação de recursos em investimentos para o crescimento econômico. Com isso 
a situação fiscal do Governo Federal, bem como de muitas unidades federativas, continua 
delicada e, em alguns casos, chegando à situação de insolvência. Dessa forma, é necessá-
rio que as contas públicas sejam geridas de modo a garantir condições para o crescimento 
sustentado da economia, sob pena da gestão fiscal ser um entrave para o bem-estar social. 
Diante deste cenário, este artigo discute o resultado final para o ano de 2017 dos principais 
indicadores da gestão fiscal do estado do Ceará, considerando também a sua trajetória tem-
poral. Observa-se também, os principais resultados para todas as unidades da federação. 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. Verificou-se que as receitas correntes do Ceará tiveram redução real de 2,3%, 
enquanto que as despesas correntes se elevaram 0,97%, também em termos reais. Por outro 
lado, o Ceará continua como o estado que mais investe como proporção da sua receita cor-
rente liquida, 13,87%. Destaca-se também, que apesar do resultado primário oficial indicar 
superávit de R$ 1,04 bilhão, ao desconsiderarmos as deduções permitidas pela LDO, o resul-
tado é deficitário em R$ 130,27 milhões, a Emenda Constitucional 88 de 2016, o ajuste fiscal 
estadual, contribuiu para este resultado deficitário. Em face dos resultados apresentados, 
bem como do contexto político e econômico que se apresenta, é de salutar relevância que 
a gestão fiscal dos entes públicos seja tratada como tema de primeira grandeza, buscando 
sempre a administração eficiente dos recursos e meios para superar os desafios, e manter o 
equilíbrio fiscal. No caso do Estado do Ceará, deve ser levado em consideração o crescimen-
to da receita própria, e otimizar gastos mas sempre analisando o seu custo-benefício. Isso é 
fundamental para a ocorrência de ganhos no bem-estar social dos cearenses.

PALAVRAS-CHAVE
Finanças Públicas; Crescimento Econômico; Ajuste Fiscal; Estado do Ceará.

ABSTRACT
The years of 2014 to 2017 was marked as the worst economic recession in the history of Bra-
zil, started in the financial year of 2014, reaching its peak in 2016, continuing in 2017 with 
the promulgation, by the Federal Government, of the Constitutional Amendment 95 of De-
cember 2016 that reduces public expenditure on fiscal budget and Social Security, including 
investments, for twenty years, denominated fiscal adjustment amendment, which gives 
privilege to the speculative financial capital, including the public debt service, rather than 
applying resources in investments for the economic growth. With that, the fiscal situation 
of the Federal Government, as well as many other federative units, continues to be delicate, 
and, in some cases, reaching an insolvency situation. In this way, it is necessary public ac-
counts to be managed as to guarantee conditions for the sustained growth of the economy, 
under the penalty of the fiscal management to be an obstacle for the social welfare. In face 
of this scenario, this paper discusses the final result for the year of 2017 of the main fiscal ma-
nagement indicators for the State of Ceará, also considering its temporal trajectory. It is also 
observed the main results for all the units of the federation. Through a research of predomi-
nantly quantitative nature, with base on the fiscal reports published on the federative units’ 
portals, and on the National Treasury Secretariat’s website of the Ministry of Finance, the 
data are analyzed by descriptive and comparative way. It was found that the current receipts 
of Ceará had a real reduction of 2.3%, meanwhile the current expenditure raised in 0.97%, 
also in real terms. On the other hand, Ceará continues to be the state that most invests as 
proportion to its current net receipt, 13.87%. Stands out also that, despite the official primary 
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result indicates surplus of R$ 1.04 billion, after disregarding the deduction permitted by the 
LDO, the result is a deficit of R$ 130.27 million, the Constitutional Amendment 88 of 2016, the 
state fiscal adjustment, contributed for this deficit result. In face of the presented results, as 
well as the political and economic context that presents itself, it is of essential relevance that 
the fiscal management of the public entities be treated as a first greatness matter, always 
searching the efficient administration of the resources and means to overcome the challen-
ges, and maintain the fiscal balance. In the case of the State of Ceará, it should be taken into 
account the growth of its own revenue, and optimize spending but always analyzing the cos-
t-benefit. This is fundamental for the occurrence of gains in the social welfare for the people 
of Ceará.

KEYWORDS
Public Finance; Economic Growth; Fiscal Adjustment; State of Ceará.
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1 INTRODUÇÃO

Os anos de 2014 a 2017 ficaram marcados como a pior recessão econômica da história 
do Brasil, iniciada no exercício financeiro de 2014, atingindo o seu ápice em 2016, 
continuando em 2017 com a promulgação, pelo Governo Federal, da Emenda Cons-
titucional 95 de dezembro de 2016 que reduz os gastos públicos para os orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social, incluindo investimentos, por vinte anos, denominada 
emenda do ajuste fiscal que dá privilégio ao capital financeiro especulativo, incluin-
do o serviço da dívida pública, em detrimento de aplicação de recursos em investi-
mentos para o crescimento econômico.
 Entretanto, não obstante tais resultados, indiscutivelmente favoráveis, a 
questão fiscal apontada como uma das principais fontes causadoras da recente crise, 
ainda permanece sem solução imediata, haja vista, por exemplo, a incapacidade da 
União em garantir a obtenção de um resultado primário superavitário. Tal incapaci-
dade pode ser verificada através das metas orçamentárias propostas pelo Governo 
Federal que preveem déficits primários até 2019.
 Nesse contexto, em que as expectativas sobre o desempenho econômico, 
que assumem viés de alta, são contrapostas por grandes desafios fiscais para todos 
os entes federativos, é de suma importância que a gestão fiscal seja conduzida de 
modo a garantir o crescimento sustentado da economia, o que é fundamental para 
garantir ganhos de bem-estar social para toda a população. Contudo, o que se obser-
va é que, em muitos casos, ocorre justamente o inverso, sendo a situação fiscal um 
entrave para o desenvolvimento econômico de vários entes federativos, o que ocorre 
pela condução, muitas vezes, incompetente, na aplicação de recursos públicos.
 Dessa forma, este trabalho tem por objetivo oferecer um resumo dos prin-
cipais indicadores fiscais para o ano de 2017, focalizando o estado do Ceará, mas 
também proporcionando uma visão comparativa com os demais estados da União. 
Busca-se assim, trazer aos variados setores da sociedade a possibilidade de visualizar 
com mais clareza o emaranhado de números e termos técnicos que são as contas 
públicas.
 Os dados aqui utilizados têm como fonte primária os relatórios fiscais dispo-
nibilizados pelos entes subnacionais, e exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF). A análise dos dados é realizada de forma descritiva e comparada em relação 
aos períodos anteriores. Buscando, sempre que possível, observar se os resultados 
obtidos estão de acordo com as limitações impostas pelos dispositivos legais que ba-
lizam, ou devem balizar, a tomada de decisão dos gestores públicos.
 No intuito de cumprir o já citado objetivo, o presente trabalho está divido 
em oito seções, além desta introdução. A segunda seção inspeciona as receitas cor-
rentes do Ceará ente 2012 e 2017, oferecendo também os principais resultados das 
demais unidades federativas. Na seção seguinte, a análise é realizada sobre as des-
pesas correntes, mantendo a mesma abordagem da segunda seção. As duas seções 
posteriores avaliam as receitas de capital e posteriormente as despesas de capital. 
A sexta seção discute o resultado primário, enquanto a sétima aborda o resultado 
nominal e as variações na divida pública. E por último as considerações finais.



Panorama Fiscal | v. 14 - 2018

12 Panorama Fiscal, Fortaleza, v. 14,  Jan | Fev 2018

2 RECEITAS CORRENTES 

 2.1 Análise do Desempenho do Ceará

As receitas correntes se destinam à manutenção da máquina pública e são com-
postas pelas receitas arrecadadas pelo Estado através de tributos, receita patri-
monial, de serviços, agropecuária e industrial, bem como transferências corren-
tes, sendo de extrema importância que se acompanhe suas variações ao longo do 
tempo. 
 Ao analisar as receitas correntes no período de tempo compreendido en-
tre janeiro de 2012 a dezembro de 2017, destaca-se a trajetória do ICMS (Impos-
to sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação) e do FPE 
(Fundos de Participações dos Estados), por serem eles os principais componentes 
das receitas correntes, tendo assim impacto considerável nas receitas estaduais. 
 O gráfi co abaixo demonstra as variações da receita corrente no período 
observado.

Gráfi co 1 – Receita Corrente do Estado do Ceará – janeiro/2012 
a dezembro/2017

 Ao inspecionar o gráfi co acima, percebe-se que as receitas correntes têm 
seus picos sempre nos últimos meses de cada ano. Destaca-se ainda que, no ano 
de 2015, as receitas correntes se comportaram de forma tímida, devido principal-
mente à crise fi scal da União decorrente de uma queda na atividade econômica.

Fonte: elaboração própria, com dados do Demonstrativo da Receita Corrente Líquida do Relatório Resumido de 
Execução Orçamentária (RREO) – Sefaz/CE.
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O gráfi co 2 mostra uma comparação das receitas correntes entre 2016 e 2017.

Gráfi co 2 – Receita Corrente do Estado do Ceará 
acumulado/2016 x acumulado/2017

 Em 2017, as receitas correntes foram da ordem de R$ 24,87 bilhões, re-
presentando uma queda de 2,32%, em termos reais, quando comparado com 
2016.  Analisando o último bimestre de 2017 com o mesmo período de 2016, o 
estado arrecadou um montante de R$ 4,67 bilhões, queda de 16,19% nas recei-
tas correntes.
 Em relação à receita corrente líquida, esta é obtida através da receita cor-
rente deduzida das transferências constitucionais a outros entes da federação e 
da aplicação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profi ssionais da Educação (Fundeb). Tal receita serve como 
base para reserva de contingência, fi xação dos limites globais das dívidas conso-
lidadas, apuração do limite das despesas de caráter continuado e apuração dos 
limites das despesas com pessoal.
 Em seguida, o gráfi co 3 mostra a trajetória histórica da Receita Corrente 
Líquida (RCL).

 

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



Panorama Fiscal | v. 14 - 2018

14 Panorama Fiscal, Fortaleza, v. 14,  Jan | Fev 2018

Gráfi co 3 – Receita Corrente Líquida – janeiro/2012 a dezembro/2017

Gráfi co 4 – Fundo de Participação dos Estados (FPE) (Janeiro/2012- Abril/2017)

 Por inspeção visual, verifi ca-se que a RCL nos dois anos em análise cami-
nham em uma trajetória semelhante, entretanto, no último bimestre de 2017, a 
receita corrente líquida do estado obteve um montante real de R$ 3,42 bilhões, 
representando uma queda de 18,49%, em termos reais, se comparado com o 
mesmo período de 2016, causando assim uma disparidade na trajetória no úl-
timo bimestre dos anos em análise. O maior desempenho obtido no último bi-
mestre de 2016 é justifi cado pela ocorrência de receitas excepcionais, especifi ca-
mente do Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação (ITCD) e da receita 
obtida pela Lei de Repatriação. O valor real do ITCD obtido no sexto bimestre de 
2016 foi de R$ 542,21 milhões, no mesmo período de 2017 o montante arrecadado 
por meio do imposto em questão foi de R$ 39,54 milhões, uma redução real de 
92,71%. No acumulado de 2017, o resultado da RCL foi da ordem de R$ 18,03 bi-

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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lhões, uma queda de 3,56% em termos reais quando comparado com 2016.
 Dado os componentes das receitas correntes citados anteriormente, as 
principais fontes das receitas correntes são as receitas tributárias e as transferên-
cias correntes, pois estas representaram, em 2017, 55,78% e 35,02% das receitas 
correntes, respectivamente.  No sexto bimestre do mesmo período, as participa-
ções destes componentes foram da ordem de 54,28% e 34,54%. Com os resulta-
dos obtidos, verifi ca-se que pouco mais de um terço das receitas correntes do Ce-
ará são provenientes de transferências correntes. No cenário nacional, como será 
visto posteriormente, o estado não é muito dependente destas receitas quando 
comparado com as outras unidades federativas.
 A receita tributária é composta por cinco elementos: ICMS; o Imposto so-
bre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA); o ITCD; o Imposto de Renda 
Retido na Fonte (IRFF); e Outras Receitas Tributárias. 
 As transferências correntes são compostas pela cota-parte do FPE; trans-
ferências da L.C. 87/1996; transferência da L.C.61/1989; transferência do FUNDEB; 
e outras transferências correntes. 
 No gráfi co 5 é exibido o comportamento histórico do ICMS e do Fundo 
de Participação do Estado (FPE), que são os maiores componentes das receitas 
correntes. A análise temporal reporta o primeiro bimestre de 2012 até o sexto bi-
mestre de 2017.

Gráfi co 5 – ICMS e FPE do estado do Ceará – janeiro/2012 a dezembro/2017

 O maior resultado obtido pelo ICMS foi em dezembro de 2017, quando foi 
arrecadado R$ 1,07 bilhão em valores reais. Para o FPE, seu maior resultado foi em 
dezembro de 2016, chegando ao montante real de R$ 958,85 milhões. Em 2017, a 
soma dos dois elementos alcançou um montante real de R$ 17,35 bilhões, uma 

Fonte: elaboração própria, com dados do Demonstrativo da Receita Corrente Líquida do Relatório Resumido de 
Execução Orçamentária (RREO) – Sefaz/CE
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participação de 69,77% nas receitas correntes. 
 O ICMS arrecadado pelo estado foi de R$ 11,33 bilhões em 2017, um au-
mento de 4,6% na arrecadação se comparado com 2016. No sexto bimestre de 
2017, o montante arrecadado foi de R$ 2,11 bilhões em valores reais, representan-
do um aumento de 11,91% em termos reais quando comparado com o mesmo 
período de 2016. Tal resultado pode ser explicado tanto devido à retomada do 
crescimento econômico, impulsionado pelo aumento no consumo das famílias 
em relação a 2016 e, também, devido ao ajuste da alíquota de 17% para 18% ocor-
rida em abril de 2017. 
 No que diz respeito ao FPE, o montante destinado para o Ceará foi de R$ 
6,17 bilhões em 2017, havendo uma redução de 7,19%, em termos reais, quando 
comparado com 2016. No sexto bimestre de 2017, o montante real destinado ao 
estado foi de R$ 1,08 bilhão, um decréscimo de 38,63% quando comparado com 
mesmo período de 2016. A seguir, as tabela 1 e 2 mostram a síntese dos resultados 
da Receita Corrente, RCL, FPE e ICMS. As sínteses são para o sexto bimestre de 
2017 em comparação ao sexto bimestre de 2016 e também uma comparação do 
acumulado de 2017 com o acumulado de 2016.

Tabela 1 – Síntese das Receitas Correntes – Resultados no bimestre

Tabela 2 – Síntese das Receitas Correntes – Resultados Acumulados no Ano

 De modo geral, verifi ca-se que o desempenho negativo das receitas cor-
rentes de 2017 se deu por conta de uma grande redução nas transferências do 
FPE para o estado e também devido a não ocorrência das receitas extraordinárias 
ocorridas em 2016. No que diz respeito à RCL, as tabelas mostram desempenho 
negativos tanto no sexto bimestre, quanto no acumulado do ano de 2017 em rela-

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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ção aos mesmos períodos de 2016.

 2.2. Principais Resultados de Todas as Unidades 
Federativas

 No âmbito nacional também fi ca nítido os efeitos da crise fi scal instau-
rada no país a partir de 2015. De modo geral, somando-se as receitas correntes 
de todas as entidades federativas, houve uma redução entre 2015 a 2017. O total 
geral das receitas correntes das unidades federativas, em valores reais, foi de R$ 
910,37 bilhões em 2015, R$ 863,57 bilhões em 2016, redução de 5,14% em relação 
a 2015. Em 2017 o montante foi da ordem de R$ 728,41 bilhões, uma redução de 
15,65% em relação a 2016 e uma queda de 19,99% em relação a 2015. 
 O gráfi co 6 mostra a variação percentual das receitas correntes de todas 
as unidades federativas em 2017, quando comparadas a 2016.

Gráfi co 6 – Taxa de Crescimento Real das Receitas Correntes das
 Unidades Federativas – 2016 - 2017

 Verifi ca-se que todos os estados tiveram desempenhos negativos em 
relação a 2016, destaca-se ainda que dos treze estados onde houve queda acima 
da média, oito são da região norte/nordeste. Santa Catarina foi o estado onde 
ocorreu a maior redução de suas receitas correntes, uma queda de 32,04%, em 
termos reais. São Paulo foi o estado onde ocorreu a menor redução de suas re-
ceitas correntes dentre todas as unidades federativas, uma redução de 2,07% 
em termos reais.
 Seguindo o mesmo ritmo das receitas correntes, a RCL também apresen-
tou resultado negativo em 2017 comparado com 2016 para todos os estado da 

Fonte: elaboração própria, com dados do Balanço Orçamentário do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) – 
Sistema de informações contábeis e fi scais do setor público brasileiro (Siconfi ).
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União. Contundo, de maneira geral, a queda foi menos acentuada em relação às 
receitas correntes. 
 A média da redução RCL entre as unidades federativas foi de 6,35%. O 
Amapá foi o estado que sofreu a maior redução na sua receita corrente líquida. 
Em 2017, o resultado do estado foi de R$ 4,35 bilhões, representando uma redu-
ção real de 18,35% quando comprado com 2016.  A menor redução dentre os es-
tados foi em Goiás, obtendo um resultado de R$ 21,03 bilhões em 2017, contra R$ 
21,09 bilhões em 2016, uma tímida redução de 0,3%.
 Em relação ao ICMS e ao FPE, estes são os componentes de maiores par-
ticipações nas receitas correntes líquidas de todos os estados, exceto pelo Dis-
trito Federal, onde outras receitas de arrecadação tiveram uma participação de 
60,75% na RCL em 2017.

3 DESPESAS CORRENTES

 3.1. Análise do Desempenho do Ceará

Dentro do amplo espectro das despesas públicas, as despesas correntes assu-
mem significativa relevância, tendo em vista sua função primária de assegurar 
o funcionamento da máquina pública. Os componentes da referida rubrica são: 
despesas com pessoal e encargos sociais; juros e encargos da dívida e outras des-
pesas correntes, que englobam as transferências aos municípios, bem como gas-
tos administrativos não relacionados às despesas com pessoal.
 Em 2017, no Ceará, as despesas com pessoal e encargos sociais represen-
taram juntas, 50,76% das despesas correntes. Outras despesas correntes repre-
sentaram 46,94% e os juros e encargos da dívida 2,3% das despesas correntes.
 A seguir, o gráfico 7 mostra trajetória temporal das despesas correntes no 
período de janeiro de 2012 a dezembro de 2017.
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Gráfi co 7 – Despesas Correntes do Ceará (Exceto Despesas Intra-
Orçamentárias) – janeiro/2012 a dezembro/2017

 Ao inspecionar o gráfi co acima, percebe-se que existe um comportamen-
to cíclico nas despesas correntes do estado, pois é nítido um maior nível de gas-
to sempre no sexto bimestre de cada ano. Entretanto, verifi ca-se que não existe 
uma tendência de crescimento ou redução, sempre está oscilando em torno de 
um mesmo nível. 
 Em 2017, as despesas correntes foram de R$ 19,88 bilhões contra R$ 19,69 
bilhões em 2016, um aumento real de 0,97%. No último bimestre de 2017, houve 
uma redução real de 1,96% comparado com o mesmo período de 2016, represen-
tando montante de R$ 4,06 bilhões em valores reais.
 O gráfi co 8 mostra as despesas de gastos com pessoal. A análise é feita a 
partir do comportamento temporal de longo prazo.

Gráfi co 8 – Gastos com Pessoal e Encargos Sociais – janeiro/2012 
a dezembro/2017

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

Fonte: elaboração própria, com dados do Demonstrativo da Receita Corrente Líquida do Relatório Resu-
mido de Execução Orçamentária (RREO) – Sefaz/CE.
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 Verifi ca-se que o comportamento temporal do componente é semelhan-
te ao observado no gráfi co 8, existindo pouca volatilidade e com a presença de 
picos sazonais durante os anos. Em 2017, as despesas de gasto com pessoal foram 
da ordem de R$ 10,09 bilhões, representando um aumento de 1,35% em termos, 
reais em relação a 2016.
 Ainda sobre as despesas com pessoal, é salutar observar que as mesmas 
devem obedecer aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 
Em específi co, no Ceará, todos os poderes, tomados em conjunto, não podem 
gastar com esse tipo de despesa valor superior a 60% da RCL, sendo o limite pru-
dencial, a partir do qual são impostas restrições ao estado, 57% da RCL, e o limite 
de alerta 54%.
 A tabela 3 informa os gastos com pessoal como proporção da RCL, a partir 
de 2014 até 2017. Além do percentual de gasto total do Ceará, é possível verifi car 
a contribuição que cada Poder tem para a despesa total com pessoal.

Tabela 3 – Despesa Total com Pessoal – 2014 a 2017

 
 É possível verifi car que a proporção dos gastos com pessoal em relação à 
RCL aumentou em 2017 em relação a 2016. Entretanto, o estado ainda está respei-
tando os limites impostos pela LRF. 
 O gráfi co 9 mostra as despesas com os juros e encargos da dívida do esta-
do. A análise é com base nos mesmos critérios abordados anteriormente.

Fonte: elaboração própria, com dados do Balanço Orçamentário do Relatório Resumido de Execução Orçamentária 
(RREO) – Sistema de informações contábeis e fi scais do setor público brasileiro (Siconfi ).
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Fonte: elaboração própria, com dados do Demonstrativo da Receita Corrente Líquida do Relatório Resumido de 
Execução Orçamentária (RREO) – Sefaz/CE

Gráfi co 9 – Juros e Encargos da Dívida – janeiro/2012 a dezembro/2017

 Ao inspecionar o gráfi co, percebe-se que existe uma grande volatilidade 
ao longo dos anos. O maior pico de gastos com juros e encargos foi no segundo bi-
mestre de 2015, gerando um montante de R$ 110,37 milhões em valores reais. Em 
2017, os juros e encargos da dívida do estado foram da ordem de R$ 457,58 mi-
lhões, uma queda real de 2,02% em relação a 2016. No último bimestre de 2017, 
o resultado foi de R$ 100,04 milhões, representando um aumento real de 12,91% 
em relação ao mesmo período de 2016.
 Tendo em vista agregar as informações obtidas dos dados analisados, as 
tabela 4 e 5 oferecem uma síntese dos resultados no sexto bimestre de 2017 e no 
acumulado dos últimos dozes meses, respectivamente.

Tabela 4 – Síntese das Despesas Correntes – Resultados no Bimestre

Tabela 5 – Síntese das Despesas Correntes – Resultados Acumulados no Ano

Fonte: elaboração própria, com dados do 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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 Ao verifi car as tabelas acima, destaca-se o aumento no pagamento de 
juros e encargos da dívida do estado no último bimestre de 2017, quando com-
parado com o último bimestre de 2016. Destaca-se ainda o resultado negativo 
das despesas correntes em 2017, onde houve um aumento destas comparadas 
com 2016.

 3.2. Principais Resultados de Todas as Unidades 
Federativas

 Ao analisar os resultados das demais unidades federativas, percebe-se 
que existe uma tendência na redução das despesas. Em 2017, a soma de todas as 
despesas correntes dos estados da União, resultou em um montante real de R$ 
714,65 bilhões, uma redução real de 2,86% quando comparado com 2016.
 O gráfi co 10 mostra a taxa de crescimento real das despesas correntes dos 
estados entre 2016 e 2017.

Gráfi co 10 – Taxa de Crescimento Real das Despesas Correntes 
das Unidades Federativas – 2016 - 2017

 Verifi ca-se que a 66,67% dos estados reduziram suas despesas no perí-
odo em questão. Destaca-se ainda o Distrito Federal, onde houve uma redução 
de 32,05% de suas despesas correntes em 2017. Apenas 9 estados aumentaram 
suas despesas, destacando-se o estado de Mato Grosso do Sul, onde houve um 
aumento real em 2017 de 6,83%.
 No que diz respeito aos gastos com pessoal e encargos sociais, no âmbito 
nacional, após uma redução real de 4,56% entre 2015 e 2016, não apresentou re-
sultado menos signifi cante entre 2016 e 2017. Em 2017, somando-se os resultados 
de todas as unidades federativas, o montante gerado foi da ordem de R$ 401,86 

Fonte: elaboração própria, com dados do Balanço Orçamentário do Relatório Resumido de Execução Orçamentária 
(RREO) – Sistema de informações contábeis e fi scais do setor público brasileiro (Siconfi ).
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Fonte: elaboração própria, com dados do Demonstrativo da Despesa com Pessoal do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) – 
Sistema de informações contábeis e fi scais do setor público brasileiro (Siconfi ).

bilhões, signifi cando uma queda de apenas 0,43%, em termos reais, em relação 
a 2016. Destaca-se positivamente mais uma vez o Distrito Federal, apresentando 
uma redução em seus gastos com pessoal da ordem de 42,56%, em termos reais. 
Por outro lado, o Rio de Janeiro apresentou um aumento de 77,27% nos seus gas-
tos em 2017 em relação a 2016.
 A seguir, o gráfi co 11 mostra os gastos com pessoal com o executivo, le-
gislativo e judiciário como proporção da receita corrente líquida em 2017. No 
gráfi co, verifi ca-se que os estados do Acre, Rio de Janeiro, Roraima e Tocantins 
ultrapassaram o limite máximo de 60% da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo 
Roraima o estado que obteve a maior proporção dentre as unidades federativas, 
76,44%. Destaque positivo para o estado de Sergipe, essa proporção apresentou 
47,65%, a menor dentre as unidades federativas. 

Gráfi co 11 – Gastos com Pessoal e Encargos Sociais com proporção da RCL – 2017

 Em relação aos juros e encargos da dívida, este componente sofreu uma 
redução real na ordem de 39,26% entre 2015 e 2016. Já entre 2016 e 2017, houve 
um aumento de 5,54%. No período em questão, destaca-se o estado do Rio Gran-
de do Sul, onde houve um aumento de 95,40%. A maior redução se deu no estado 
do Rio de Janeiro, onde foi da ordem de 69,82%.

4 RECEITAS DE CAPITAL

Conforme a 7ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público do 
Ministério da Fazenda, as receitas de capital “são arrecadadas dentro do exercí-
cio fi nanceiro, aumentam as disponibilidades fi nanceiras do Estado e são ins-
trumentos de fi nanciamento dos programas e ações orçamentários, a fi m de se 
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atingirem as fi nalidades públicas”. Desse modo, uma análise da arrecadação es-
tadual desse tipo de receita é importante para possuir uma ideia da capacidade 
de investimento e expansão das ações do estado.

 4.1 Análise do desempenho do Ceará

 Em 2017, o Ceará obteve um resultado acumulado de R$ 2,55 bilhões 
nas suas Receitas de Capital. Trata-se de um aumento de 39,47%, em termos 
reais, em relação ao acumulado de 2016, quando o valor foi de R$ 1,83 bilhão. 
Assim como nos anos anteriores, as operações de crédito e as transferências de 
capital representaram em 2017 praticamente a totalidade (99,32%) das Recei-
tas de Capital.
 O Gráfi co 12 mostra o comportamento dos principais componentes das 
Receitas de Capital no período que vai do primeiro bimestre de 2012 até o sexto 
bimestre de 2017.

Gráfi co 12 – Operações de Crédito e Transferências de Capital do Estado 
do Ceará – 1º bim./2012 a 6º bim./2017

 Observa-se que o último bimestre de 2017 apresentou um salto consi-
derável nas operações de crédito, obtendo um valor superior a qualquer outro 
no período analisado. De fato, os dois últimos bimestres dos anos considerados 
apresentam elevações nessa categoria de receita, enquanto que no bimestre ini-
cial de cada ano o valor registrado é mais reduzido.
 Os dois próximos gráfi cos exibem um comparativo do desempenho das 
operações de crédito e das transferências de capital nos 6 bimestres de 2016 e 
2017.

Fonte: elaboração própria, com dados do Balanço Orçamentário do Relatório Resumido de Execução Orçamen-
tária (RREO) – Sefaz/CE.
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Gráfi co 13 – Operações de Crédito – 1º bim./2016 a 
6º bim./2016 X 1º bim./2017 a 6º bim./2017

Gráfi co 14 – Transferências de Capital – 1º bim./2016 a 
6º bim./2016 X 1º bim./2017 a 6º bim./2017 

 Constata-se, a partir da análise dos gráfi cos, que o desempenho das ope-
rações de crédito em 2017 foi bastante superior ao de 2016. De fato, no acumu-
lado do ano, houve um incremento de 77,40% em valores reais nessa rubrica. 
Entretanto, o mesmo não ocorreu no cálculo das transferências de capital. Para 
o mesmo período de comparação, essa conta apresentou queda de 28,52%, tam-
bém para valores reais. 
 Quando se analisa apenas o último bimestre de cada ano, as operações 
de crédito obtiveram um enorme salto de 1548%, enquanto as transferências de 
capital diminuíram cerca de 29,56%, ambos em valores reais. Tal elevação das 

Fonte: elaboração própria, com dados do 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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operações de crédito deveu-se à contratação junto ao Banco do Brasil de um em-
préstimo no valor de R$ 1,150 bilhão com a fi nalidade de pagamento da amorti-
zação da dívida pública estadual dos anos 2017 e 2018 de modo a manter a ca-
pacidade de investimento do estado conforme o Plano Plurianual (PPA) e a Lei 
Orçamentária Anual (LOA).
 O gráfico a seguir retrata as operações de crédito e as transferências 
de capital como proporção da receita corrente líquida no período que vai de 
2012 a 2017.

Gráfi co 15 – Operações de crédito e Transferências de Capital como 
proporção da Receita Corrente Líquida – 2012 a 2017

 

 Ao analisar o gráfico acima, pode-se notar que ambas as contas tive-
ram suas trajetórias influenciadas pela crise econômica e fiscal vivida pelo 
país. No período pré-crise, a tendência era de crescimento para as duas par-
celas, enquanto que, após a crise, ambas obtiveram queda. No entanto, en-
quanto que as operações de crédito já retornaram ao seu patamar pré-crise, a 
participação das transferências de capital na receita corrente líquida perma-
nece em patamares ainda inferiores, tendo inclusive apresentado nova queda 
entre 2016 e 2017.
 Exibe-se agora duas tabelas com a síntese do desempenho das re-
ceitas de capital e de seus principais elementos, as operações de crédito e as 
transferências de capital, no acumulado do ano e no 6º bimestre.

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



27

Análise das fi nanças públicas do estado do Ceará em 2017: 
uma análise comparativa com os demais estados da União

Panorama Fiscal, Fortaleza, v. 14, Jani | Fev 2018

Tabela 6 – Síntese das Receitas de Capital – Resultados acumulados no ano

Tabela 7 – Síntese das Receitas de Capital – Resultados do sexto bimestre

 Apesar da queda observada nas transferências de capital, o salto das 
operações de crédito, que representam uma maior parcela das receitas de 
capital, contribuiu para que o resultado total fosse de crescimento. Obser-
vando-se as tabelas e considerando a recuperação da atividade econômica do 
país, espera-se que o cenário seja positivo para receitas de capital do Estado 
do Ceará nos próximos bimestres.

 4.2 Principais resultados de todas as unidades federativas

 Quando se analisa o resultado das receitas de capital para todos os 
estados do Brasil, percebe-se que a crise econômica e fiscal pela qual passa o 
país de fato prejudicou esse tipo de arrecadação, ainda que tal impacto difira 
entre as unidades federativas. Quando se soma as receitas de capital para to-
dos os estados no ano de 2015, obtêm-se o valor de R$ 37,517 bilhões. Em 2016 
esse valor caiu para R$ 28,2 bilhões, e em 2017 uma nova queda, dessa vez 
indo para R$ 27,2 bilhões, o que representa uma redução de 3,54% entre 2016 
e 2017 e de 27,48% em relação a 2015, considerando valores reais.
 O gráfico a seguir apresenta o desempenho das receitas de capital em 
2017 para todas as unidades federativas.

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

Fonte: elaboração própria, com dados do Balanço Orçamentário do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) e 
do Demonstrativo da Receita Corrente Líquida – Sefaz/CE.
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Gráfi co 16 – Receitas de capital das unidades federativas – 2017

 Pelo Gráfico 16, observa-se que o estado do Ceará obteve o terceiro 
maior volume de receitas de capital entre todos os estados do país, atrás ape-
nas de São Paulo e Rio de Janeiro. Este último, entretanto, como será exibido 
mais adiante, utilizou parte de suas receitas de capital para o custeio da má-
quina pública, ou seja, o Estado do Rio de Janeiro violou a Regra de Ouro, que 
diz que não se deve recorrer a endividamento público para custear despesas 
correntes.

5 DESPESAS DE CAPITAL 

Por englobar as despesas com investimento, é de substancial importância anali-
sar as despesas de capital de um ente subnacional como forma de examinar seu 
empenho e sua capacidade em realizar gastos que possam ampliar a capacida-
de produtiva do seu respectivo território. Além dos investimentos, as despesas 
dessa categoria integram ainda os gastos com amortizações da dívida pública e 
inversões fi nanceiras (essa última não será considerada na presente análise, por 
representar geralmente quantias de menor relevância).

 5.1 Análise do desempenho do Ceará

 A crise fi scal do país e do governo estadual influenciou de forma distinta 
o desempenho dos investimentos e da amortização da dívida. Enquanto que os 
gastos com investimento do Estado do Ceará foram reduzidos para patamares 
inferiores ao pré-crise, o volume dispendido em amortização da dívida pública 
passou para níveis maiores. Apesar de ter crescido em relação a 2016, os investi-
mentos ainda não retornaram ao patamar que se verifi cava antes da crise fi scal. 

Fonte: elaboração própria, com dados do Balanço Orçamentário do Relatório Resumido de Execução Orçamentária 
(RREO) – Siconfi /STN.
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 Os dois gráficos abaixo expõem uma análise de médio prazo para o 
desempenho dos investimentos e da amortização da dívida entre os anos de 
2012 e 2017.

Gráfi co 17 – Investimentos do Estado do Ceará – 1º bim./2012 a 6º bim./2017

 Gráfi co 18 – Amortização da dívida do Estado do Ceará –
 1º bim./2012 a 6º bim./2017 

 É possível também observar que há uma recorrência de picos de investi-
mento no último quadrimestre do ano, o mesmo não ocorrendo para as amor-
tizações, que possuem comportamento mais uniforme, apesar de apresentar 
intervalos com desempenho menos regular, por exemplo, entre o segundo se-
mestre de 2014 e primeiro semestre de 2015 e entre o primeiro semestre de 2016 
e segundo semestre de 2017, além de um pico no último bimestre de 2012.
 Em 2017 o Governo do Estado do Ceará realizou gastos no volume de R$ 

Fonte: elaboração própria, com dados do 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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3,69 bilhões em despesas de capital, volume 8,82% superior ao de 2016 em ter-
mos reais. O gráfi co a seguir compara os resultados bimestrais de 2016 e 2017.

Gráfi co 19 – Despesas de Capital – 1º bim./2016 a 
6º bim./2016 X 1º bim./2017 a 6º bim./2017

 Apesar do volume de despesas de capital ter sido superior nos três 
primeiros bimestres de 2016 do que nos de 2017, a partir do quarto bimestre e 
até o sexto o volume em 2017 foi maior que o de 2016, tendo o acumulado do ano 
mais recente sido superior ao ano anterior. Quando se analisa apenas o último 
bimestre de cada ano, verifi ca-se que o empenhado para 2017 cresceu 41,76% em 
valores reais, em relação ao mesmo período de 2016.
 Os dois gráfi cos a seguir exibem um comparativo dos volumes gastos 
com investimento e amortização da dívida nos seis bimestres de 2016 e de 2017.

Gráfi co 20 – Investimentos – 1º bim./2016 a 
6º bim./2016 X 1º bim./2017 a 6º bim./2017

Fonte: elaboração própria, com dados do 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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Gráfi co 21 – Amortização da Dívida – 1º bim./2016 a 
6º bim./2016 X 1º bim./2017 a 6º bim./2017

 Percebe-se, pela inspeção gráfi ca, que os investimentos possuem 
comportamento semelhante ao das despesas de capital como um todo, 
conforme analisado no início desta seção. De fato, sendo os investimentos o 
principal componente das despesas dessa natureza, é ele quem mais influencia 
no desempenho das mesmas. No acumulado do ano, houve um aumento de 
9,99%, em valores reais, nos gastos com investimentos, que passaram de R$ 2,26 
bilhões para R$ 2,49 bilhões, e de 12,77% na amortização da dívida, que saíram 
de R$ 886,7 milhões para R$ 999,94 milhões. Apenas para o último bimestre o 
aumento foi de 32,66% e 60,09% respectivamente.
 Abaixo são apresentadas duas tabelas de síntese geral das despesas 
de capital. A tabela 8 mostra um comparativo do acumulado de 2016 e o de 
2017. A tabela 9 exibe o desempenho referente apenas ao sexto bimestre 
desses dois anos.

Tabela 8 – Síntese das Despesas de Capital – Resultados acumulado no ano

Fonte: elaboração própria, com dados do 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) e 
da Receita Corrente Líquida – Sefaz/CE.
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Tabela 9 – Síntese das Despesas de Capital – Resultados do sexto bimestre

 
 5.2 Principais resultados de todas as unidades federativas

 Em 2017, o volume de gastos em despesas de capital para todos os esta-
dos do país foi de R$ 64,05 bilhões, representando uma queda de 8,47% em rela-
ção a 2016, quando o montante foi de R$ 69,98 bilhões (valores reais). Apesar do 
decrescimento, observa-se uma diminuição no ritmo de queda, tendo em vista 
que no comparativo 2016 x 2015 a redução foi de 22,23%. Comparando 2017 com 
2015, o montante reduzido foi de aproximadamente 30% em valores reais.
 O gráfi co a seguir exibe o total agregado de despesas com investimentos 
e amortização da dívida para todas as unidades federativas individualmente.

Gráfi co 22 – Despesas empilhadas de Investimentos e Amortização 
da Dívida de cada estado – 2017

 É possível enxergar que a grande maioria (22) dos estados apresenta um 
volume de gastos com investimentos de até R$ 2 bilhões. Aproximadamente 
metade dos estados possui tal despesa somando menos de R$ 1 bilhão, enquanto 
apenas cinco, Bahia, Ceará, Minas Gerais, São Paulo e Paraná, gastam mais de R$ 

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

Fonte: elaboração própria, com dados do Balanço Orçamentário do Relatório Resumido de Execução Orçamentária 
(RREO) – Siconfi /STN.
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2 bilhões em investimentos cada um. Juntos, esses cinco estados respondem por 
mais da metade (54,33%) do total nacional de investimentos realizados pelos 
entes subnacionais. O Estado de São Paulo sozinho gasta com investimentos 
25,5% do total de todos os estados somados, enquanto Bahia e Ceará juntos 
respondem por cerca de metade (47,65%) das despesas com investimentos de 
todos os estados do Nordeste. Em relação aos gastos com amortização da dívida, 
observa-se que o valor reservado para essa rubrica é inferior aos investimentos 
para todos os estados, e assim como nos investimentos, São Paulo e Minas Gerais 
são os entes que mais desembolsam com amortização. 
 A seguir mostram-se as variações das despesas com investimentos e 
amortização da dívida para as unidades federativas no período 2016 e 2017.

Gráfi co 23 – Variação da Amortização da Dívida de cada estado – 2017 X 2016

Gráfi co 24 – Variação dos Investimentos de cada estado – 2017 X 2016

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

Fonte: elaboração própria, com dados do Balanço Orçamentário do Relatório Resumido de Execução Orçamentária 
(RREO) – Siconfi /STN.
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 É possível observar que quase todos os estados (mais de 80%) 
reduziram suas despesas com amortização da dívida em 2017, comparado a 
2016, com exceção de Ceará, Piauí, Sergipe, Roraima e Espírito Santo. O Estado 
de Pernambuco foi o que mais baixou tal despesa, praticamente reduzindo-a à 
menos de 10%  do que era em 2016. Já em relação aos investimentos, observa-se 
que estes cresceram em 16 estados (a maioria, portanto), apesar de não terem 
retornado aos patamares pré-crise. 
 A tabela 10 apresenta o ranking de investimentos como proporção da RCL 
para os estados de 2016 e 2017.

Tabela 10 – Ranking de Investimentos dos estados – Investimento acumulado 
como proporção da Receita Corrente Líquida - 2016 e 2017

 O Estado do Ceará obteve em 2017 a primeira colocação como a unidade 
federativa que empenhou maior volume de investimentos como proporção da 
receita corrente líquida, com 13,87%. Em 2016 o topo do ranking já era ocupado 
pelo Ceará, quando seus investimentos representaram 12,18% de sua RCL. Na 
base inferior do ranking encontra-se o Estado do Rio de Janeiro, que em 2017 
empenhou em investimentos apenas 2,01% de sua RCL. O estado foi o que caiu 
mais posições no comparativo com o ranking de 2016, ocasião em que ocupava 

Fonte: elaboração própria, com dados do Balanço Orçamentário e do Demonstrativo da Receita Corrente Líquida do Rela-
tório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) – Siconfi /STN.
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Fonte: elaboração própria, com dados do Balanço Orçamentário do Relatório Resumido de Execução Orçamentária 
(RREO) – Siconfi /STN.

a 16ª colocação. Por outro lado, o Paraná foi o ente subnacional que mais evoluiu 
em relação a 2016, saindo da 22ª posição para a 5ª.
 O próximo gráfi co servirá para análise do cumprimento da Regra de Ouro 
para os estados brasileiros (exceção do Estado do Mato Grosso do Sul, em que 
não há dados sobre as operações de crédito em 2017). Tal regra estabelece que 
as operações de crédito não devam ser superiores às despesas de capital. Dito 
de outra forma, a Regra de Ouro afi rma que não se deve valer de endividamento 
público para fi nanciar despesas correntes.

Gráfi co 25 – Operações de Crédito como porcentagem das 
Despesas de Capital – 2017

 Verifi ca-se que apenas o Rio de Janeiro descumpriu a Regra de Ouro em 
2017, ano em que suas operações de crédito representaram 133,78% das suas des-
pesas de capital, um demonstrativo da grave crise e irresponsabilidade fi scal que 
assola o estado. Tal descumprimento deverá ser seguido de sanções e penaliza-
ções ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, como restrições a novas operações 
de crédito. É interessante notar que o Ceará ocupa a terceira posição nesse com-
parativo, logo atrás do Rio de Janeiro e de Santa Catarina. Apesar de ainda perma-
necer distante do limite da Regra de Ouro (100%), e de não contar com impedi-
mentos a novas operações de crédito, é necessário ser cauteloso na realização de 
novas operações, dado o percentual já elevado do estado.
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6 RESULTADO PRIMÁRIO

Sabe-se que os recursos fi nanceiros à disposição dos agentes econômicos, inclu-
sive entes governamentais, são limitados. Partindo desse pressuposto, compete 
aos gestores públicos tornar o nível de gastos orçamentários condizente com sua 
arrecadação. 
 Desta interação entre despesas e receitas advém o conceito de resultado 
primário, que é defi nido como a diferença entre as receitas e despesas do Governo, 
excetuando-se as receitas e despesas oriundas de serviços fi nanceiros. Tal concei-
to se reveste de grande importância, tendo em vista ser um indicador da saúde 
fi nanceira dos entes públicos. Apurar a diferença em questão permite analisar 
quanto o setor público depende de terceiros para custear suas despesas, sendo, 
assim, um indicador de autossufi ciência do ente público.
 No estado do Ceará, de maneira não usual, mas por permissão das Leis de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO), no cálculo do resultado primário são excluídas 
as despesas com investimentos em infraestrutura e o superávit primário do exer-
cício anterior.
 Destaca-se também, que apesar do resultado primário ofi cial indicar su-
perávit de R$ 1,04 bilhão, ao desconsiderarmos as deduções permitidas pela LDO, 
o resultado é defi citário em R$ 130,27 milhões, a Emenda Constitucional 88 de 
2016, o ajuste fi scal estadual, contribuiu para este resultado defi citário.
 O gráfico 26 nos permite visualizar a evolução do indicador em ques-
tão, considerando a despesa empenhada, entre os anos de 2012 a 2017. Além 
disso, também nos informa os resultados sem os ajustes permitidos pelas leis 
de diretrizes orçamentárias, bem como sua participação em relação à receita 
corrente líquida.

Gráfi co 26 – Resultado Primário Anual – 2012 a /2017

Fonte: elaboração própria, com dados do Demonstrativo do Resultado Primário do Relatório Resumido de Execução 
Orçamentária (RREO) – Sefaz/CE.
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 Verifica-se que existe muita oscilação no resultado primário ao longo do 
período de análise. O melhor resultado obtido no período em questão foi em 2016, 
um saldo superavitário na ordem de R$1.817,66 milhões, em valores nominais, 
sem considerar as deduções da LDO. O pior resultado foi em 2014, onde resultou 
em um superávit nominal de R$ 455,34 milhões, novamente sem considerar as de-
duções da LDO.
 Ao comparar o resultado primário como percentual da receita corrente 
líquida do estado, verifica-se que sua maior participação no período em análise 
foi em 2016, onde o montante deste elemento representou 10,19% da RCL. Sua 
menor participação foi no  ano anterior, quando sua participação foi de apenas 
3,04%.
 No cenário nacional, em 2017, 16 das 27 unidades federativas obtiveram 
um saldo negativo ao computar a diferença entre receitas e despesas primárias. 
Somando-se o resultado de todos os estados, verificou-se a ocorrência de um 
déficit primário de R$ 15,27 bilhões em valores nominais. Observa-se que em 
2016 tal déficit foi de R$ 2,85 bilhões em 2016, um aumento de 434,93%.
 Destaque positivo para o estado de São Paulo em 2017, que obteve um 
superávit de R$ 5,35 bilhões. O Rio de Janeiro foi o estado com o pior desempe-
nho, apresentando um déficit em 2017 de R$ 6,20 bilhões. Destaca-se ainda a 
região Nordeste, pois entre as dezesseis unidades federativas que obtiveram 
déficit em 2017, sete são desta região, seguido pelas regiões Centro-oeste e Sul, 
com três estados cada, em seguida, a região Sudeste com dois estados. Desta-
que positivo para a região Norte, onde apenas o estado de Rondônia apresen-
tou déficit no resultado primário.

7. RESULTADO NOMINAL E DÍVIDA PÚBLICA

A meta fiscal estabelecida para o resultado nominal em 2017 foi de R$ 1,38 bi-
lhão. O resultado nominal do Estado do Ceará em valores oficiais no acumula-
do de 2017 foi de R$ 371 milhões, o que significa que a Dívida Fiscal Líquida do 
estado cresceu nesse montante em relação a 2016. Já quando se considera o re-
sultado em termos reais, tem-se um resultado nominal de R$ -361,82 milhões, 
significando que a Dívida Fiscal Líquida do estado diminuiu em termos reais.
 O resultado nominal em relação à meta estabelecida, R$1,38 bilhão, 
correspondeu a 26,9% desta, significando que a variação da disponibilidade de 
caixa de 33,9%, R$ 2,74 bilhões em 2016 e R$ 3,67 bilhões em 2017, contribuiu 
para o baixo percentual da meta.
 O resultado nominal para o terceiro quadrimestre de 2017 foi de R$ 
1,24 bilhão, um aumento de 17,93%, em valores oficiais, do montante da dívida 
consolidada líquida em relação ao segundo quadrimestre do mesmo ano. Do 
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primeiro para o segundo quadrimestre essa variação foi de 3,92%, também em 
termos nominais, e do último quadrimestre de 2016 para o primeiro de 2017 
houve uma queda de 14,51%.
 As tabelas a seguir apresentam o desempenho da dívida pública e do 
ativo disponível em valores ofi ciais e reais, bem como gastos com serviço da 
dívida para o Estado do Ceará entre os anos de 2012 e 2017.

Tabela 11 – Dívida Consolidada e Ativo Disponível do Ceará – 
Valores ofi ciais de 2012 a 2017

Tabela 12 – Dívida Consolidada e Ativo Disponível do Ceará – Valores 
Reais de 2012 a 2017

Fonte: elaboração própria, com dados do Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Relatório de Gestão Fiscal 
(RGF) – Sefaz/CE.

Fonte: elaboração própria, com dados do Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Relatório de Gestão Fiscal 
(RGF) – Sefaz/CE.
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Tabela 13 – Serviço da Dívida – 2012 a 2017

 Observa-se que a Dívida Consolidada Líquida do Estado do Ceará cresceu 
bastante entre 2012 e 2015, saindo de R$ 3,36 bilhões para R$ 9,37 bilhões, cresci-
mento de 178,83%, em números ofi ciais. De 2015 para 2017, entretanto, a dívida 
decresceu e atingiu o valor de R$ 8,15 bilhões, uma queda de 13,06%, também em 
valores ofi ciais, em relação a 2016. Quando analisada a dívida como proporção da 
Receita Corrente Líquida, tem-se desempenho semelhante. Entre 2012 e 2015 esse 
percentual saiu de 27,7% para 61,74%, e em 2017 caiu para 45,82%.
 Quanto aos gastos com serviço da dívida, tem-se inicialmente uma queda 
entre 2012 e 2013 em termos reais. Entretanto, de 2013 a 2017 o montante foi cres-
cente em todos os anos, saindo de R$ 987,63 milhões para R$ 1,441 bilhão, cresci-
mento de 45,94% em termos reais. Em relação a 2016, as despesas com serviço da 
dívida aumentaram 1,88%, também em valores reais.
 O gráfi co a seguir apresenta a Dívida Consolidada Líquida como propor-
ção da Receita Corrente Líquida para todas as unidades federativas.

Gráfi co 27 – DCL como proporção da RCL para os entes subnacionais – 2017

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

Fonte: elaboração própria, com base no Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) 
– Siconfi /STN.
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 Percebe-se, a partir da análise gráfica, que a maioria dos estados (16 deles) 
se situa na faixa dos 25% aos 75%, o Ceará entre eles, enquanto que apenas dois 
entes se encontram abaixo dos 10%: Amapá e Pará, seguidos do Rio Grande do 
Norte com 13,22%. A mediana é representada por Rondônia, com 48,48%.
 É possível ver que apenas duas unidades federativas ultrapassaram o li-
mite de 200% definido pela resolução nº 40/2001 do Senado: o Rio de Janeiro, 
com 269% e o Rio Grande do Sul com 218%. Além desses dois, Minas Gerais já 
excedeu o limite de alerta de 180%, enquanto São Paulo se situou próximo a esse 
limite, com 171%. Nota-se que os estados com maior volume de dívida em relação 
à receita corrente líquida são aqueles de maior renda, o oposto ocorrendo para os 
estados de menor endividamento.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo apresentou diversos indicadores fiscais de todas as unidades subna-
cionais do Brasil. Dando maior atenção aos resultados do Ceará. Em termos ge-
rais, pode-se afirmar que a situação fiscal dos estados brasileiros inspira grandes 
cuidados, apresentando crise severa em alguns casos. Considerando, especifica-
mente, o caso cearense, a situação é de controle fiscal, muito embora as restrições 
orçamentárias tenham se acentuado no ano de 2017.
 Na comparação direta com 2016 o montante de receitas correntes aufe-
ridos pelo Ceará teve queda real de 2,32%. Tal queda foi capitaneada pelo mau 
desempenho das receitas obtidas através do FPE que se reduziram em 7,19%. Por 
sua vez, o montante arrecadado por meio do ICMS teve incremento de 4,60%, 
sempre em termos reais. Tais resultados nos permitem inferir que a capacidade 
de arrecadação própria cearense tem possibilitado ao estado a manutenção da 
solvência, em um cenário de queda das receitas oriundas da União.
 No que tange ao comportamento das demais unidades federativas, o re-
sultado é negativo para todos os estados, sendo a média de decrescimento das re-
ceitas correntes de aproximadamente 20%. Tal situação reforça a ideia de que as 
restrições fiscais impostas aos entes públicos se acentuaram ainda mais em 2017.
 Acerca das despesas correntes do Ceará, muito embora exista um cons-
tante apelo para redução das mesmas, houve um acréscimo real de 0,97% em 
relação a 2016. Observando o comportamento dos componentes da referida ru-
brica, temos que os gastos com juros e encargos da divida recuaram em 2%, en-
quanto que os gastos com pessoal e encargos sociais foram expandidos em 1,35%, 
considerando valores reais. Apesar da elevação nos gastos com pessoal o Ceará 
tem cumprido todos os limites estabelecidos pela LRF para tal tipo de despesa.
 Em termos médios, o resultado das despesas correntes para todos os es-
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tados apresentou decréscimo real de 1,8%. O que pode indicar um maior esforço 
dos gestores públicos na busca pela eficiência no gasto público. Contudo, é válido 
ponderar que tal resultado é impactado diretamente pela queda da inflação e da 
taxa juros da economia, sendo necessário observar se tal resultado irá se man-
ter como uma tendência, ou se foi decorrente apenas das flutuações das variáveis 
econômicas. Ressalta-se ainda que, acerca das despesas com pessoal, Acre, Rio de 
Janeiro, Roraima e Tocantins ultrapassaram o limite máximo de 60% da Lei de 
Responsabilidade Fiscal.
 Outro resultado importante a se considerar, é o fato do Ceará se manter 
como estado que realiza o maior nível de investimento como proporção da RCL, 
dentre todas as unidades federativas, 13,87%.
 Em termos de resultado primário, apesar de o resultado oficial cearense 
indicar superávit de R$ 1,04 bilhão, ao desconsiderarmos as deduções permitidas 
pela LDO, o resultado primário é deficitário em R$ 130, 27 milhões. 
 Acerca da gestão da dívida pública, o resultado nominal para 2017 indica 
incremento de R$ 371 milhões, o que significa que a Dívida Fiscal Líquida do esta-
do cresceu nesse montante em relação a 2016. Já quando se considera o resultado 
em termos reais, tem-se um resultado nominal de R$ -361,82 milhões, significan-
do que a Dívida Fiscal Líquida do estado diminuiu em termos reais. 
 Ainda sobre a gestão da dívida é interessante observar o comportamen-
to do indicador dívida consolidada líquida sobre receita corrente líquida. O Cea-
rá, bem como grande parte dos demais estados, apresentou desempenho muito 
abaixo do limite de 200%. Destacam-se negativamente os estados do Rio de Ja-
neiro e Rio Grande do Sul que excederam significativamente a limitação imposta.
 Tendo em vista todas as informações aqui detalhadas, é possível afir-
mar que se deve buscar uma recuperação das receitas, tendo em vista o caráter 
inflexível de grande parcela das despesas correntes. Dessa forma, é preciso que 
existam ações que visem melhorar o desempenho da administração tributária. 
Além disso, é necessário avaliar e eliminar, se for caso, incentivos e benefícios ao 
setor privado, além de rever a legislação tributária, adequando a real capacidade 
dos contribuintes de pagarem os tributos estaduais, especificamente o ICMS, com 
base nas margens de lucro do mercado. Caso não ocorram tais medidas, é inevi-
tável que o ajuste ocorra pela diminuição do nível de investimentos, o que segu-
ramente trará grande prejuízo para o desenvolvimento dos estados brasileiros, e 
consequentemente para o bem estar da 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 
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).
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I
• Inversões Financeiras: despesas de capital com aquisição de imóveis, de bens 
de capital, já em utilização, aquisição de títulos representativos de capital de 
entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando tal, constituição não im-
porte em aumento de capital, constituição ou aumento de capital de entidades 
que visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações de crédito 
bancárias ou de seguros.
• 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.

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. 

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.
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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).
• Receita Derivada: receitas arrecadadas pelo Estado através do seu poder sobe-
rano. São exemplos de receitas derivadas os tributos e as contribuições. Todos 
definidos em Lei.
• Receitas Originárias: receitas arrecadas pelo Estado através de sua atividade 
comercial, industrial ou prestação de serviços, além de rendimentos do seu patri-
mônio: alugueis e rendimentos de aplicações financeiras. 
• Receita Patrimonial: receita resultante da exploração do patrimônio do Estado, 
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.
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T
• Transferências Correntes: recursos financeiros recebidos de outros entes fe-
derativos, de natureza constitucional ou legal, para aplicar em despesas cor-
rentes 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, utilizaram-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, di-
vulgada 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 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
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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 da 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 da Tabela 15, foi estimado pela seguinte expressão:

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

Inv - ConvCap - OpCred - OutRecCap
Inv

EmpInicial + EmpFinal

Amort
2

DivAtInicial+ DivAtFinal

PgtoDivAt

2
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RESUMO
O Balanço Geral do Estado do Ceará (BGE) é uma prestação de contas, de competência 
privativa do Governador do Estado, junto à Assembleia Legislativa, conforme está previs-
to no art. 88, in¬ciso XVI, da Constituição do Estado do Ceará. Nele estão contidas as de-
monstrações contábeis perti-nentes às execuções orçamentária, financeira e patrimonial 
dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, de todos os Poderes, elabora-
das em conformidade com as disposições da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, da Lei Complementar nº 101, de 04 
de maio de 2000, da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001 e da Portaria 
da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) nº 406, de 20 de junho de 2011. Deve compor, 
ainda, ao BGE o Parecer do Controle Interno, como determina a Lei Orgânica do Tribunal 
de Contas do Estado do Ceará de nº 12.509, de junho de 1995. Entretan¬to, além dos con-
troles previstos em lei, a prestação de contas do governo pode e deve ser acompanhada 
pela sociedade civil organizada, através de controles específicos e pelo próprio cidadão. 
O Balanço Geral do Estado, apesar de ser uma peça analítica, vem acompanhado de uma 
síntese que simplifica e evidencia os principais atos e fatos registrados no sistema con-
tábil do governo estadual. Diante do exposto, o objetivo deste artigo é analisar os dados 
contidos nessas demonstrações contábeis, transformado em informações, para que a so-
ciedade possa entender como foram aplicados os recursos financeiros arrecadados pelo 
Estado, principalmente nas atividades como educação, saúde, segurança saneamento e 
demais atividades do setor público, em benefício da sociedade.

PALAVRAS-CHAVE
Contabilidade Pública; Balanço Geral do Estado; Prestação de Contas; Estado do Ceará, 
Aplicação de recursos, sociedade.

ABSTRACT
The General Balance of the State of Ceará (BGE) is a rendering of accounts, of exclusive 
competence of the State Governor, next to the Legislative Assembly, as foreseen in art. 88, 
no. XVI, of the Constitution of the State of Ceará. It contains the accounting statements 
related to the budgetary, financial and asset executions of the organs and entities of the 
Direct and Indirect Administration, of all Powers, prepared in accordance with the provi-
sions of Federal Law No. 4,320 of March 17, 1964, of Federal Law 6,404, dated December 
15, 1976, Complementary Law No. 101, dated May 4, 2000, Interministerial Ordinance No. 
163, dated May 4, 2001, and the National Treasury Secretariat (STN) Ordinance No. 406, 
dated June 20, 2011. The Internal Control Opinion, as determined by the Organic Law of 
the Court of Audit of the State of Ceará, No. 12,509, June 1995, should also be included in 
the BGE. controls provided by law, government accountability can and should be moni-
tored by organized civil society, through specific controls and by the citizen himself. The 
General State Balance, despite being an analytical piece, is accompanied by a summary 
that simplifies and highlights the main acts and facts recorded in the accounting system 
of the state government. In view of the above, the objective of this article is to analyze 
the data contained in these financial statements, transformed into information, so that 
society can understand how the financial resources collected by the State were applied, 
mainly in activities such as health, education, sanitation, security and other activities pu-
blic sector, for the benefit of society.

KEYWORDS
Public Acounting; General Balance of the State; Accountability; State of Ceará; Applica-
tion of resources; society.
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1 INTRODUÇÃO

O Balanço Geral do Estado (BGE) é uma prestação de contas, de competência pri-
vativa do Governador do Estado, junto à Assembleia Legislativa, conforme está 
previsto no art. 88, inciso XVI, da Constituição do Estado do Ceará. Nele está con-
tida a escrituração contábil que elabora as demonstrações financeiras relativas 
às execuções orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos da Administra-
ção Direta e Indireta, elaboradas em conformidade com as disposições da Lei Fe-
deral nº 4.320, de 17 de março de 1964, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio 
de 2000, da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e da Portaria Inter-
ministerial nº 163, de 04 de maio de 2001 e da Portaria da Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN) nº 406, de 20 de junho de 2011. 
 Deve compor, ainda, no BGE o Parecer do Controle Externo, como deter-
mina a Lei 12.509 de 1995, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Cea-
rá (TCE). Entretanto, além dos controles previstos em lei, a prestação de contas 
do governo pode e deve ser acompanhada pela sociedade para exercer o seu 
próprio controle. 
 O objetivo deste trabalho é efetuar a análise das Demonstrações Contá-
beis Públicas (DCP) do Estado do Ceará relativo ao exercício financeiro de 2016, 
tendo por base as seguintes DCP: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, 
Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa e 
Balanço Patrimonial. 
 A metodologia adotada foi a análise por meio de indicadores econômico- 
financeiros e seus efeitos na execução orçamentária, financeira e patrimonial do 
Estado do Ceará no exercício financeiro de 2017.
 As análises realizadas por essa pesquisa tiveram como base as demons-
trações contábeis consolidadas do Balanço Geral do Estado do Ceará. Portanto, 
estão incluídos todos os órgãos da Administração Direta, das Autarquias, Funda-
ções, Fundos e Empresas Estatais.
 Destaque-se, ainda, que os procedimentos de auditoria aplicados foram 
a análise por meio de índices, enquanto a extensão foram as demonstrações con-
tábeis. As limitações ao alcance da análise são o resumo das informações conti-
das nas demonstrações contábeis, mas isso não inviabiliza o entendimento dos 
autores contidos neste estudo.
 O trabalho foi dividido em seis partes, além desta introdução. A segun-
da seção analisa o balanço orçamentário do Estado do Ceará, evidenciando a 
execução da receita e da despesa, o resultado orçamentário e a execução orça-
mentária corrente. A terceira seção retrata o balanço financeiro consolidado. 
Em seguida, o quarto tópico aborda a demonstração das variações patrimoniais 
consolidadas. O quinto analisa a demonstração dos fluxos de caixa, enquanto 
o sexto avalia o balanço patrimonial consolidado. Por fim, apresentam-se as 
considerações finais.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Conforme expresso no artigo 102 da Lei nº 4.320/1964, defi ne-se balanço orça-
mentário como o documento contábil que demonstra as receitas e despesas pre-
vistas em confronto com as realizadas. 
 O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), publica-
do pela Secretária do Tesouro Nacional (STN), estabelece que o balanço orçamen-
tário deva apresentar as receitas detalhadas por categoria econômica, origem e 
espécie, especifi cando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, 
a receita realizada e o saldo a realizar. Acerca das despesas, preceitua-se que as 
mesmas sejam publicadas por categoria econômica e grupo de natureza da des-
pesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as 
despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da 
dotação.

Figura 1 – Receitas Orçamentárias Consolidadas – 2017

Demonstrações contábeis do Estado do 
Ceará do Exercício Financeiro de 2017

Fonte: Sefaz/BGE (2017)
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Figura 2 – Despesas Orçamentárias Consolidadas – 2017

 No intuito de fornecer subsídios para a avaliação da gestão orçamentá-
-ria do Estado do Ceará, serão detalhados a seguir os principais indicadores eco-
nômico-fi nanceiros obtidos por meio das informações do balanço orçamentário.

 2.1 RESULTADO DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO

 O equilíbrio orçamentário tem como objetivo mostrar a igualdade entre 
a previsão inicial da receita e a dotação inicial da despesa. Em 2017, as receitas e 
despesas se mantiveram no equilíbrio, onde cada uma apresentou um montante 
de R$ 25,86 bilhões. Já em 2016, as despesas superaram as receitas em R$ 81,9 mil.

 2.2 EXECUÇÃO DA RECEITA

 Ao confrontar a previsão atualizada da receita, de R$ 26,96 bilhões, 
com a receita realizada no período, de R$ 25,40 bilhões, verifi ca-se que houve 
uma frustração de R$ 1,55 bilhão no montante esperado. Diante do exposto, 
a ar¬recadação da receita orçamentária correspondeu a 94,21% da receita 
prevista, demonstrando que a previsão da receita ou sua arrecadação fi caram 
de acordo com os padrões estatísticos de elaboração de orçamento público, 
tendo em vis¬ta que a variação entre a arrecadação e previsão foi de 5,78%. Tal 
resultado cor¬responde a uma melhora quando comparado ao ano anterior, que 
apresentou variação da ordem de 8,75%. 
 Acerca dos itens que contribuíram para a frustração das receitas, as 
receitas correntes apresentaram resultado satisfatório, dado que foi arrecado R$ 
288 milhões a mais que o previsto. Entretanto, as receitas de capital não tive¬ram 
comportamento semelhante, arrecadando apenas 57,87% do valor previsto. 
Destaca-se que dos R$ 1,84 bilhão não arrecadado, concernentes a receitas de 

Fonte: Sefaz/BGE (2017)
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capital, 78,79% são referentes a operações de crédito, enquanto 20,37% dizem 
respeito a transferências de capital.
 Analisando as receitas correntes, em 2017, esta apresentou resultado 
da ordem de R$ 22,9 bilhões, desempenho superior em 1,51% em relação 
ao exercício anterior. Ainda em relação às receitas correntes, verifica-se que 
a receita tributária teve uma participação de 53,34%, destaca-se também 
a participação das receitas de transferências correntes, apresentando 
uma participação de 32,71% das receitas correntes em 2017. As receitas de 
contribuições, patrimoniais, agropecuária, serviços e outras receitas correntes 
apresentaram resultados menos expressivos na ordem de 7,28%, 1,85%, 
0,0001%, 0,47% e 4,35%, respectivamente.

 2.3 EXECUÇÃO DA DESPESA

 Ao comparar a dotação atualizada da despesa, de R$ 28,47 bilhões, com 
a despesa empenhada do período, de R$ 24,60 bilhões, verifica-se que deixou de 
ser executado o montante de R$ 3,86 bilhões. Portanto, a despesa orçamentá¬ria 
empenhada correspondeu a 86,41% da despesa fixada, demonstrando que 
a fixação da despesa ou sua execução ficaram em desacordo com os padrões 
estatísticos de elaboração de orçamento público, tendo em vista que a variação 
entre o arrecadado e o previsto foi de 13,58%. Tal resultado é um pouco inferior ao 
obtido no ano anterior onde a variação foi de 14,29%.
 Ressalta-se que a redução da execução da despesa orçamentária foi 
mais que proporcional à receita não realizada, evidenciando uma politica 
parcimonio¬sa no controle das despesas em conformidade com os recursos 
disponíveis, bem como ocorrido no exercício anterior.
 Destaca-se ainda que o saldo entre receitas e despesas de capital no 
exercício de 2017 foi deficitário em R$ 1,12 bilhão, sendo necessário utilizar 
recursos do disponível das receitas correntes e do balanço patrimonial para 
financiar tal déficit.
 Em relação aos investimentos, no exercício de 2017, as despesas foram da 
ordem de R$ 2,47 bilhões, um aumento de 13,59% se comparado com o exercício 
anterior.

 2.4 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

 Como ocorrido no ano anterior, resultado orçamentário apresentou 
resultado favorável, pois a receita arrecadada superou em 3,25% a despesa 
empenhada. Isto significa que o superávit orçamentário do exercício financeiro 
de 2017 foi de R$ 800,6 milhões, uma redução no superávit de 21,15% em relação 
ao exercício anterior.

Demonstrações contábeis do Estado do 
Ceará do Exercício Financeiro de 2017
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 2.5 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRENTE

 O resultado do orçamento corrente foi superavitário no valor de R$ 1,91 
bilhão. Indicando que a receita corrente realizada excedeu em 9,51% a despesa 
empenhada corrente. Entretanto, o superávit do exercício de 2017 foi inferior em 
23,73% ao superávit do exercício anterior.

 2.6 INDICADORES DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

 a) Capitalização/Descapitalização - mede a relação entre todas as 
receitas de capital e todas as despesas de capital. É desejável que seja obtido 
uma situação de capitalização, quando as receitas de capital são menores que 
as despesas de capital, pois indica a utilização de receitas correntes para pagar 
despesas de capital.
 A execução orçamentária de 2017 evidenciou uma situação desejável de 
CAPITALIZAÇÃO. A receita de capital arrecadada foi de R$ 2,53 bilhões, enquanto 
a despesa de capital foi de R$ 3,65 bilhões, o que indica a utilização de R$1,12 
bilhão de receitas correntes para cobrir as despesas de capital.
 b) Endividamento - O endividamento mede a relação entre as operações 
de créditos (um dos tipos de receitas de capital) e a amortização da dívida (uma 
das despesas de capital). A situação desejável é que ocorra uma diminuição 
do endividamento, para isso, temos que observar se as Operações de Crédito 
contraídas são menores do que as Amortizações da Dívida no exercício.
 A receita com operações de créditos arrecada foi de R$ 2,05 bilhões, 
enquanto as amortizações da dívida foram de R$ 0,89 bilhão. Portanto, houve 
uma situação indesejável de ENDIVIDAMENTO no valor de R$ 1,16 bilhão.
 c) Regra de Ouro - as operações de crédito devem ser menores ou iguais ao 
somatório de todas as despesas de capital (investimentos, inversões financeiras e 
amortização da dívida). Essa regra serve para que o governo melhore a qualidade 
do gasto. O intuito da regra é fazer com que o governo aumente os gastos públicos 
desde que seja em investimentos.
 A Regra de Ouro foi respeitada. A receita de operações de crédito arrecada 
foi de R$ 2,05 bilhões, menor que a despesa de capital que foi de R$ 3,65 bilhões.

  

3 BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO

O Balanço Financeiro Consolidado foi elaborado de acordo com a Portaria STN nº 
406, de 20 de junho de 2011, sem prejuízo ao que determina a Lei nº 4.320/1964. 
De acordo com a citada legislação, o Balanço Financeiro evidencia a movimenta-
ção financeira das entidades do setor público no período a que se refere, discrimi-
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nando o seguinte:
 (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destina-
-ção vinculada e/ou destinação ordinária);
 (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (desti¬-
nação vinculada e/ou destinação ordinária);
 (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
 (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orça¬-
mentária;
 (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.
 A partir do referido demonstrativo, é possível encontrar o resultado finan-
ceiro de duas maneiras. A primeira é pela diferença entre o somatório dos ingres-
sos orçamentários com os extraorçamentários e dos dispêndios or-çamentários 
e extraorçamentários. Se os ingressos forem maiores que os dis-pêndios, ocor-
rerá um superávit; caso contrário, ocorrerá um déficit. A segunda é mais simples, 
basta calcular a diferença entre o saldo em espécie para o exer¬cício seguinte e o 
saldo em espécie do exercício anterior. Vale ressaltar que este resultado não deve 
ser entendido como superávit ou déficit financeiro do exercí¬cio, cuja apuração é 
obtida por meio do Balanço Patrimonial.
 De acordo com o BGE (2017), o balanço financeiro é composto por flu-
-xos financeiros (ingressos e dispêndios). Os fluxos financeiros que integram o 
referido balanço são os seguintes: a) fluxo financeiro orçamentário excluído de 
transferências orçamentárias, b) fluxo financeiro de transferências, e c) fluxo fi-
nanceiro extraorçamentário. 
 No exercício em análise, o fluxo financeiro orçamentário obteve um su-
perávit de R$ 800,60 milhões, já o fluxo financeiro extraorçamentário apresen-
tou um superávit de R$ 923,06 milhões. Somando-se o os resultados dos dois flu-
xos resultou-se em montante de R$ 1,72 bilhão, resultado 69,75% superior a 2016.

Demonstrações contábeis do Estado do 
Ceará do Exercício Financeiro de 2017
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Figura 3 – Balanço Financeiro Consolidado – 2017

 3.1 QUOCIENTE ORÇAMENTÁRIO DO RESULTADO 
FINANCEIRO

 Este indicador mostra a razão entre a diferença da receita e despesa 
orçamentária e a variação entre os saldos em espécie para o exercício seguinte de 
2017 e 2016. Ao analisar o indicador, verifi cou-se que diferença entre as receitas 
e despesas orçamentárias representa 46,45% do resultado entre os saldos em 
espécie.

 3.2 QUOCIENTE DO RESULTADO DOS SALDOS FINANCEIROS

 Este indicador mostra a razão entre os saldos fi nanceiros do ano 
observado e do ano anterior. Verifi cou-se que em 2017, houve um aumento das 
razões dos saldos em 6,51% comparado com 2016. Em valores nominais, o saldo 
de 2017 aumentou em R$ 709,41 milhões em relação ao ano anterior.

4 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES 
PATRIMONIAIS CONSOLIDADAS

De acordo com o art. 104 da Lei nº 4.320/1964, “a Demonstração das Variações 

Fonte: Sefaz/BGE (2017)
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Patrimoniais evidenciará as alterações verifi cadas no patrimônio, resultantes ou 
independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do 
exercício.” As alterações verifi cadas no patrimônio consistem nas variações quan-
titativas e qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes de transações 
no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as varia-
ções qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a 
composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O re-
sultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações pa-
trimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.
 As variações patrimoniais quantitativas são fatos contábeis que modifi -
cam a situação líquida das entidades públicas. As variações aumentativas alte-
ram positivamente a situação líquida, enquanto as variações diminutivas redu-
zem a situação líquida.
 As variações patrimoniais qualitativas representam fatos contábeis per-
mutativos, ou seja, não alteram a situação líquida da entidade porque são fatos 
envolvendo contas de Ativo e Passivo, não envolvendo o Patrimônio Líquido.
 Ao analisar as variações patrimoniais do exercício de 2017, verifi ca-se que 
houve um total de variações patrimoniais aumentativas de R$ 52,27 bilhões e um 
total de variações patrimoniais diminutivas contabilizadas em R$ 48,24 bilhões, 
signifi cando um superávit econômico apurado no período de R$ 4,03 bilhões. Tal 
resultado representa uma queda de 28,81% em relação a 2016, quando o superávit 
foi de R$ 5,67 bilhões, conforme Tabela 3 a seguir:

Figura 4 - Demonstração das Variações Patrimoniais Consolidadas – 2017

Demonstrações contábeis do Estado do 
Ceará do Exercício Financeiro de 2017

Fonte: Sefaz/BGE (2017)
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 Dentre os itens das Variações Patrimoniais Quantitativas, o item de Valo-
rização e Ganhos com Ativos foi o que apresentou valores mais distintos no com-
parativo 2016 e 2017, saindo de valor nulo para R$ 878 milhões. Outra variação 
considerável ocorreu na conta de Variações Patrimoniais Diminutivas Financei-
ras, que obteve salto de 46,81%: R$3,4 bilhões em 2017, ante R$ 2.32 bilhões em 
2016. As demais contas obtiveram valores relativamente semelhantes em ambos 
os anos.
 O Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais em 2017 foi de 1,08, 
queda de 3,7% em relação a 2016, quando foi de 1,12. Tal quociente, que mede a 
razão entre Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas, por ser superior 
à unidade, indica que houve superávit patrimonial nos dois anos analisados.

5 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Os fluxos de caixa evidenciam as entradas e saídas de recursos financeiros do 
Estado em um determinado período. A Demonstração dos Fluxos de Caixa 
(DFC) identifica às fontes dos fluxos financeiros de entrada de caixa e equiva-
lente a caixa, com base nos seguintes fluxos: operacional, investimento e finan-
ciamento. 
 O Fluxo de Caixa Operacional consiste nos ingressos e desembolsos re-
ferentes às ações públicas continuadas, tais como arrecadação de tributos des-
pesas com pessoal, água, luz, telefone e demais despesas de custeio.
 O Fluxo de Caixa dos Investimentos compreende os recursos relaciona-
dos à aquisição de novos serviços públicos, tais como construção de infraestru-
tura como escolas, estradas, açudes, dentre outros, que irão beneficiar a socie-
dade no futuro.
 O Fluxo de Caixa dos Financiamentos diz respeito aos ingressos de ope-
rações de crédito para adquirir novos serviços bem como os desembolsos para 
amortização desses financiamentos.
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Figura 5 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Consolidado – 2017

 A Geração Líquida de Caixa do Estado do Ceará em 2017 foi positiva em 
R$ 1,72 bilhão, o que somado aos R$ 3,75 bilhões disponíveis em caixa e equiva-
lente de caixa do exercício anterior resulta em um saldo fi nanceiro disponível 
de R$ 5,47 bilhões. Em 2016 a Geração Líquida de Caixa foi do montante de R$ 1 
bilhão, o que indica que houve um aumento de pouco mais de 70% na geração 
de caixa de um período para o outro.
 Em ambos os anos, houve superávit nos fluxos operacionais e de fi nan-
ciamento, e défi cit no fluxo das atividades de investimento. Em 2017, o superá-
vit nos fluxos operacionais e de fi nanciamento foi de R$ 2,49 bilhões e R$ 1,06 
bilhão, respectivamente, enquanto o défi cit do fluxo de investimentos foi de 
R$ 1,83 bilhão. Apenas o fluxo das atividades de fi nanciamento apresentou al-
teração signifi cativa, de mais de 300%, indicando que o aumento de 70% na 
Geração Líquida de Caixa do estado decorreu em grande parte pela variação da 
conta de fi nanciamento.

Demonstrações contábeis do Estado do 
Ceará do Exercício Financeiro de 2017

Fonte: Sefaz/BGE (2017)
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6 BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Segundo a Portaria da STN nº 406, de 20 de junho de 2011, o Balanço Patrimo-
nial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, 
a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas 
do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes 
definições:
 a) Ativo - são recursos controlados pela entidade como resultado de even-
tos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios eco-
nômicos futuros ou potencial de serviços;
 b) Passivo - são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos 
passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de 
recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços;
 c) Patrimônio Líquido: é o valor residual dos ativos da entidade depois de 
deduzidos todos seus passivos;
 d) Contas de Compensação: compreende os atos que possam vir ou não a 
afetar o patrimônio. No Patrimônio Líquido, deve ser evidenciado o resultado do 
período segregado dos resultados acumulados de períodos anteriores, além de 
outros itens.
 A classificação dos elementos patrimoniais considera a segregação em 
“circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e 
exigibilidade. Os ativos devem ser classificados como circulantes quando satisfi-
zerem a um dos seguintes critérios:
 a) Estiverem disponíveis para realização imediata;
 b) Tiverem a expectativa de realização até doze meses após a data das 
demonstrações contábeis.
 Os demais ativos devem ser classificados como não circulantes. Os passi-
vos devem ser classificados como circulantes quando corresponderem a valores 
exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis. Os demais 
passivos devem ser classificados como não circulantes. As contas do ativo devem 
ser dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez; as contas do passivo, 
em ordem decrescente de grau de exigibilidade. Em conformidade com a Lei nº 
4.320/1964, artigo 105, que confere o viés orçamentário ao Balanço Patrimonial, já 
que separa o Ativo e Passivo em dois grandes grupos em função da dependência 
ou não de autorização orçamentária para realização dos itens que o compõem, 
apresenta-se o seguinte:
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Figura 6 – Balanço Patrimonial Consolidado - 2017

 O ativo total do Ceará em 2017 foi de R$ 41,08 bilhões apresentando as-
sim um crescimento de 16,6% em relação a 2016. Deste total, 17,9% correspon-
dem aos ativos classifi cados como circulante, enquanto que 82,1% são tidos 
como não circulantes. O ativo circulante saltou de R$ 5,28 bilhões em 2016 para 
R$ 7,35 bilhões em 2017, o que signifi ca um crescimento de 39,2%, em valores 
correntes. Por sua vez, o ativo não circulante cresceu em percentual, registran-
do um aumento de 12,7% no biênio em questão.
 Ainda sobre o lado dos ativos, podem-se classifi car os mesmos entre 
ativos fi nanceiros e permanentes. Considerando essa classifi cação, os resulta-
dos apresentaram um crescimento de 45,7% nos ativos fi nanceiros e 13,2% nos 
permanentes.
 De acordo com os números obtidos através das Demonstrações Con-
tábeis do Estado do Ceará e dos cálculos desenvolvidos, constatou-se que os 
recursos fi nanceiros disponíveis, dinheiro em caixa, em 31.12.2017, somaram R$ 
5,47 bilhões, um acréscimo nominal de aproximadamente 46% em relação ao 
exercício anterior. 

Demonstrações contábeis do Estado do 
Ceará do Exercício Financeiro de 2017

Fonte: Sefaz/BGE (2017)
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 Acerca do comportamento do passivo, verificou-se um crescimento de 
22,9% no passivo total do estado entre 2016 e 2017. Observa-se que o passivo to-
tal é composto pelas obrigações de curto prazo e de longo prazo, que em 2017 
representaram 11,4% e 88,6% do passivo total, respectivamente. Nota-se assim, 
que o perfil das obrigações do estado é predominantemente de longo prazo.
 As obrigações de curto prazo na mesma data, com o pagamento até 
2017, geraram um montante de R$ 1,59 bilhão, que representa um aumento de 
81,2% nas obrigações de curto prazo do estado. Cabe destacar, que as informa-
ções contidas no Balanço Patrimonial não esclarecem a origem desse acrésci-
mo significativo no passivo circulante do Ceará, pois a maior elevação do passi-
vo está registrada na conta Demais Obrigações de Curto Prazo, que saltou de R$ 
711,20 milhões em 2016, para R$ 1,41 bilhão no ano de 2017, representando 88% 
das obrigações de curto prazo. Dessa forma, existe uma falha na evidenciação 
nas obrigações em questão.
  O patrimônio líquido do Estado em 2017 foi de R$ 27,03 bilhões contra 
R$ 23,78 bilhões do ano anterior. Percentualmente, houve um crescimento de 
13,7% em relação ao exercício financeiro anterior.
 A liquidez imediata do Estado corresponde a valores existentes em cai-
xa para pagarem obrigações de curto prazo, equivale a 3,42 significando que 
para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo o Estado tem R$ 3,42 de dinheiro em 
caixa para efetuar o pagamento da obrigação. Em 2016 a liquidez imediata foi 
de 4,25, indicando assim uma piora de 19,5% na capacidade de caixa do estado 
para pagar suas obrigações de curto prazo. 
 A liquidez corrente, bens e direito de curto prazo (ativo circulante) para 
financiarem as obrigações de curto prazo (passivo circulante), foi igual a 4,59 
em 2017, enquanto que em 2016 foi igual a 5,98. Ao considerarmos o total do 
ativo circulante a capacidade de pagamento do estado aumenta, tal resultado 
é esperado e até mesmo óbvio. Entretanto, deve-se observar que a liquidez cor-
rente apresentou queda de 23,19% em relação ao período anterior.
 A liquidez seca, disponível mais créditos de curto prazo, para financia-
mento de obrigações de curto prazo foi de 4,98 em 2016, e 3,99 em 2017, exibin-
do assim uma variação negativa de 19,9%. 
 A liquidez geral, bens e direitos de curto e longo prazo, para financia-
mento das obrigações de curto e longo prazo foi igual a 1,23 em 2017, e 1,26 em 
2016. Dessa forma, existiu uma queda de 1,73% no indicador em questão. 
 Considerando conjuntamente todos os índices de liquidez obtidos atra-
vés do Balanço Patrimonial, pode-se verificar nitidamente uma piora na capa-
cidade do estado em cumprir suas obrigações de curto e longo prazo. Contudo, 
é válido notar que tais índices indicam também que o estado está longe de uma 
situação de não conseguir honrar suas obrigações, sendo necessário o acom-
panhamento dos ativos e passivos estaduais para garantir que tal situação se 
mantenha.
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 A dívida ativa do Estado se divide em tributária e não tributária. A dívi-
da ativa consiste numa parcela de grande relevância na estrutura patrimonial 
do Balanço Patrimonial, integrando o grupamento de contas a receber, sendo 
classifi cada em Dívida Ativa Tributária que trata dos direitos referentes aos tri-
butos lançados e não arrecadados e a Dívida Ativa Não Tributária oriunda de 
multas de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias; foros e laudê-
mios; preços resultantes de alienação, concessão ou permissão de uso de bens 
públicos; preços públicos pela prestação de serviços; e indenizações. Consiste, 
geralmente, numa dívida com perfi l de longo prazo. 
 Em dezembro de 2017, o estoque da Dívida Ativa do Estado do Ceará da 
ordem de R$ 9,99 bilhões, em 2016 foi de R$ 9,74 bilhões. O prazo médio para re-
cebimento do estoque desta dívida é de 122,24 anos em 2017 e de 190,76 anos em 
2016. Não obstante a diminuição no prazo médio entre 2016 e 2017, é nítida a mo-
rosidade existente no processo de recebimento da dívida ativa, tal situação pode 
ser classifi cada como um foco de inefi ciência na gestão fi scal do estado. Para me-
lhorar efi ciência da cobrança desses direitos, o Estado deve, tempestivamente, 
procurar  alterar a legislação a nível estadual e federal, com isso, esses créditos 
poderão ser cobrados com prazos menores, melhorando a arrecadação para que 
essa receita possa ser aplicada em benefício da sociedade cearense. 
 A dívida fundada representada no Estado do Ceará pelos empréstimos 
de longo prazo apresentou em 2017 um saldo de R$ 11,39 bilhões, o resultado no 
ano de 2016 foi R$ 9,84 bilhões. O prazo médio de pagamento dessa dívida é de 
10,73 anos em 2017, e foi de 11,96 anos em 2016.
 Analisando os prazos médios da divida ativa e dívida fundada nos dois 
períodos é possível verifi car uma enorme discrepância entre eles, o que indica 
uma falta de sincronia entre as dívidas a receber e a pagar, o que pode gerar 
desequilíbrio no fluxo de caixa do estado. 
 A série histórica entre 2010 e 2017 exibida na tabela 1, permite-nos ve-
rifi car que há uma grande defasagem entre o prazo médio de recebimento e 
pagamento da dívida ativa e da dívida fundada, respectivamente.

Tabela 1 – Prazo Médio de Recebimento da Dívida Ativa e 
Pagamento da Dívida Fundada (Em Anos)Pagamento da Dívida Fundada (Em Anos)

Fonte: Balanço Geral do Estado do Ceará - 2010 a 2017
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 O índice de endividamento geral obteve resultado percentual de 34,19% 
em 2017 e 32,46% em 2016. Esses valores indicam que em 2017 e 2016 o Estado 
comprometeu 34,19% e 32,46% do seu ativo, respectivamente. 
 Quanto à composição do endividamento, indicador da dívida de curto 
prazo  em relação à dívida total, foi de 11,39% em 2017 e 7,72% em 2016, de-
monstrando os baixos índices que o perfil da dívida de curto prazo vem atingin-
do nos dois períodos. 
 A capacidade do Estado em quitar suas obrigações, medido pelo Índice 
de Solvência, mostrou que o Estado continua solvente quanto a sua capacidade 
de pagamento, atingindo o valor de 2,92 em 2017, contra 3,08 em 2016.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Balanço Geral do Estado, apesar de ser uma peça composta por vários relató-
rios, vem acompanhado de uma síntese que simplifica e evidencia os principais 
atos e fatos registrados no sistema contábil do governo estadual. 
 Quanto aos fatos constatados na análise econômico-financeira realiza-
da, baseada nas Demonstrações Contábeis de 2017, verificou-se que os riscos 
de mau gerenciamento do patrimônio do Estado não ficaram evidenciados. 
Grande parte dos indicadores calculados nas demonstrações contábeis foi posi-
tivo, significando que o patrimônio do Estado do Ceará, no exercício financeiro 
de 2017, está solvente. 
 Entretanto, o prazo médio de recebimento da dívida ativa está muito 
alto. Dessa forma, para que este prazo fique em patamar aceitável, deverá ser 
feito um esforço concentrado no sentido de executar, com maior brevidade, a 
dívida ativa do Estado do Ceará. 
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APÊNDICE I
NOTAS METODOLÓGICAS

A seguir são detalhadas as fórmulas utilizadas para o cálculo dos índices apre-
sentados no trabalho.
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Demonstrações contábeis do Estado do 
Ceará do Exercício Financeiro de 2017
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Demonstrações contábeis do Estado do 
Ceará do Exercício Financeiro de 2017
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APÊNDICE II
GLOSSÁRIO

B
• Balanço Orçamentário: documento contábil que demonstra as receitas e des-
pesas previstas em confronto com as realizadas.
• Balanço Financeiro Consolidado: evidencia a movimentação financeira das 
entidades do setor público no período a que se refere, discriminando: a recei-
ta orçamentária realizada por destinação de recurso; a despesa orçamentária 
executada por destinação de recurso; os recebimentos e os pagamentos extra-
orçamentários; as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução 
orçamentária; o saldo inicial e o saldo final em espécie.
• Balanço Patrimonial Consolidado: é a demonstração contábil que evidencia, 
qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, 
por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de 
compensação.

D
• Demonstração das Variações Patrimoniais Consolidadas: evidencia as altera-
ções verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução or-
çamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.
• Demonstração dos Fluxos de Caixa: evidenciam as entradas e saídas de recur-
sos financeiros do Estado em um determinado período, identificando as fontes 
de entrada de caixa e equivalente a caixa, com base nos seguintes fluxos: ope-
racional, investimento e financiamento.
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Apoio:Realização:


