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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
previsto no art. 88, inciso XVI, da Constituição do Estado do Ceará. Nele estão contidas as demonstrações contábeis pertinentes às execuções orçamentária, financeira
e patrimonial dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, de todos
os Poderes, elaboradas 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, no 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. Entretanto, além dos controles 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 contábil do governo estadual. Diante do
exposto, o objetivo deste artigo é analisar os dados contidos nessas demonstrações
contábeis, transformado em informações, para que a sociedade 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 provisions 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 monitored 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 public sector, for the benefit of society.

KEYWORDS

Public Acounting; General Balance of the State; Accountability; State of Ceará;
Application of resources; society.
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1. INTRODUÇÃO
O Balanço Geral do Estado (BGE) é uma prestação de contas, de competência
privativa do Governador do Estado, junto à Assembleia Legislativa, conforme
está previsto no art. 88, inciso XVI, da Constituição do Estado do Ceará. Nele
está contida a escrituração contábil que elabora as demonstrações financeiras
relativas às execuções orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos da
Administração Direta e Indireta, elaboradas em conformidade com as disposições da Lei Federal 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 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, no BGE o Parecer do Controle Externo, como determina
a Lei 12.509 de 1995, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (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 Contábeis Públicas (DCP) do Estado do Ceará relativo ao exercício financeiro de 2018,
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 econômicofinanceiros e seus efeitos na execução orçamentária, financeira e patrimonial do
Estado do Ceará no exercício financeiro de 2018.
As análises realizadas por essa pesquisa tiveram como base as demonstrações contábeis consolidadas do Balanço Geral do Estado do Ceará. Portanto,
estão incluídos todos os órgãos da Administração Direta, das Autarquias, Fundações, 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
contábeis. As limitações ao alcance da análise são o resumo das informações
contidas 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 segunda
seção analisa o balanço orçamentário do Estado do Ceará, evidenciando a execução da receita e da despesa, o resultado orçamentário e a execução orçamentária
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. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Conforme determinado no artigo 102 da Lei nº 4.320/1964, define-se balanço orçamentário como o documento contábil que demonstra as receitas e previstas, as
despesas fixadas, todas em confronto com as realizadas.
O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), publicado
pela Secretária do Tesouro Nacional (STN), estabelece que o balanço orçamentário
deva apresentar as receitas detalhadas por categoria econômica, origem e espécie,
especificando 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 despesa, 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 – 2018

(Fonte: Sefaz/BGE (2018)
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Figura 2 – Despesas Orçamentárias Consolidadas – 2018

Fonte: Sefaz/BGE (2017)

No intuito de fornecer subsídios para a avaliação da gestão orçamentária
do Estado do Ceará, serão detalhados a seguir os principais indicadores econômico-financeiros 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 em equilíbrio, onde cada uma apresentou o igual montante de R$ 27,37 bilhões. O mesmo equilíbrio foi observado em 2017, com ambas
apresentando um total de R$ 25,87 bilhões.
2.2. Execução da receita
Ao confrontar a previsão atualizada da receita, de R$ 29,04 bilhões, com a
receita realizada no período, de R$ 26,30 bilhões, verifica-se que houve uma arrecadação a menor de R$ 2,74 bilhões no montante esperado. Diante do exposto, a
arrecadação da receita orçamentária correspondeu a 90,56% da receita prevista,
demonstrando que a previsão da receita ou sua arrecadação ficaram de acordo
com os padrões estatísticos de elaboração de orçamento público, tendo em vista
que a variação entre a arrecadação e previsão foi de 9,44%, menor que 10,00%.
Tal resultado corresponde a um decréscimo quando comparado ao ano anterior,
que apresentou variação da ordem de 5,78%.
Acerca dos itens que contribuíram para a frustração das receitas, as receitas
correntes apresentaram resultado aquém do esperado, dado que foi arrecadado
R$ 448 milhões a menos que o previsto. Quanto às receitas de capital, estas apresentaram saldo ainda mais frustrante, tendo sido arrecadado R$ 2,29 bilhões a
menos que o aguardado, o que representa menos de 40% da previsão. Destaca-se
Panorama Fiscal, Fortaleza, v. 21, Mar - Abr 2019

13

Panorama Fiscal | v. 21 - 2019

que desses R$ 2,29 bilhões não arrecadados, 74,10% são referentes às operações
de crédito, enquanto 28,63% dizem respeito às transferências de capital. Alienação
de bens e Outras Receitas de Capital obtiveram resultados acima do previsto, mas
representam percentuais pequenos do total.
Analisando as receitas correntes, estas apresentaram resultado da ordem
de R$ 24,81 bilhões, desempenho superior em 8,51% em relação ao exercício anterior em valores nominais. Ainda em relação às receitas correntes, verifica-se que a
receita tributária teve uma participação de 52,16%, 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 7,75%, 3,11%, 0,00003%, 0,48% e 4,53%, respectivamente.
2.3. Execução da despesa
Ao comparar a dotação atualizada da despesa, de R$ 29,77 bilhões, com
a despesa empenhada do período, de R$ 26,98 bilhões, verifica-se que deixou de
ser executado o montante de R$ 2,79 bilhões. Portanto, a despesa orçamentária
empenhada correspondeu a 90,63% da despesa fixada, demonstrando que a fixação da despesa ou sua execução ficaram em acordo com os padrões estatísticos de
elaboração de orçamento público, tendo em vista que a variação entre o arrecadado
e o previsto foi de 9,37%. Tal resultado é superior ao obtido no ano anterior onde
a variação foi de 13,58%.
Ressalta-se que a redução da execução da despesa orçamentária foi mais
que proporcional à receita não realizada, evidenciando uma politica parcimoniosa
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 2018 foi deficitário em R$ 2,41 bilhões, sendo necessário utilizar recursos
do disponível das receitas correntes e do balanço patrimonial para financiar tal
déficit.
Em relação aos investimentos, no exercício de 2018, as despesas foram da
ordem de R$ 2,92 bilhões, um aumento de 18,38% em valores correntes se comparado com o exercício anterior.
2.4. Resultado Orçamentário
Como ocorrido no ano anterior, resultado orçamentário apresentou resultado desfavorável, pois a despesa empenhada superou em 2,59% a receita arrecadada. Isto significa que o déficit orçamentário do exercício financeiro de 2018 foi
de R$ 680 milhões, ante um superávit de 3,25% em relação ao exercício anterior.
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2.5. Execução Orçamentária Corrente
O resultado do orçamento corrente foi superavitário no valor de R$ 1,73
bilhão, indicando que a receita corrente realizada excedeu em 7,50% a despesa
empenhada corrente. Entretanto, o superávit do exercício de 2018 foi inferior em
9,68% ao superávit do exercício anterior.

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 movimentação
financeira das entidades do setor público no período a que se refere, discriminando
o seguinte:
(a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação
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
orçamentária;
(e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.
A partir do referido demonstrativo, é possível encontrar o resultado financeiro de duas maneiras. A primeira é pela diferença entre o somatório dos ingressos orçamentários com os extraorçamentários e dos dispêndios orçamentários e
extraorçamentários. Se os ingressos forem maiores que os dispêndios, ocorrerá
um superávit; caso contrário, ocorrerá um déficit. A segunda é mais simples, basta
calcular a diferença entre o saldo em espécie para o exercício seguinte e o saldo
em espécie do exercício anterior. Vale ressaltar que este resultado não deve ser
entendido como superávit ou déficit financeiro do exercício, cuja apuração é obtida
por meio do Balanço Patrimonial.
De acordo com o BGE (2018), o balanço financeiro é composto por fluxos
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 financeiro
extraorçamentário.
No exercício em análise, o fluxo financeiro orçamentário obteve um déficit
de R$ 680 milhões, já o fluxo financeiro extraorçamentário apresentou um superávit de R$ 261 milhões. Somando-se o os resultados dos dois fluxos resultou-se em
montante deficitário de R$ 420 milhões, resultado bastante inferior ao do exercício
Panorama Fiscal, Fortaleza, v. 21, Mar - Abr 2019
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de 2017, quando tal montante foi positivo em R$ 1,72 bilhão.
Figura 3 – Balanço Financeiro Consolidado – 2018

Fonte: Sefaz/BGE (2018).

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 2018
e 2017. Ao analisar o indicador, verificou-se que diferença entre as receitas e despesas orçamentárias representa 162% do resultado entre os saldos em espécie, com
ambos os resultados sendo negativos.
3.2. Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros
Este indicador mostra a razão entre os saldos financeiros do ano observado
e do ano anterior. Verificou-se que em 2018, houve uma redução das razões dos
saldos em 7,63% comparado com 2017. Em valores nominais, o saldo de 2018 caiu
em R$ 419 milhões quando comparado com o ano anterior.

4. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS CONSOLIDADAS
De acordo com o art. 104 da Lei nº 4.320/1964, “a Demonstração das Variações
Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou
independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do
16
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exercício.” As alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes de transações no
setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações
qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado
patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais
quantitativas aumentativas e diminutivas.
As variações patrimoniais quantitativas são fatos contábeis que modificam a situação líquida das entidades públicas. As variações aumentativas alteram
positivamente a situação líquida, enquanto as variações diminutivas reduzem a
situação líquida.
As variações patrimoniais qualitativas representam fatos contábeis permutativos, 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 2018, verifica-se que
houve um total de variações patrimoniais aumentativas de R$ 55,46 bilhões e um
total de variações patrimoniais diminutivas contabilizadas em R$ 51,65 bilhões,
significando um superávit econômico apurado no período de R$ 3,81 bilhões. Tal
resultado representa uma queda de 5,44% em relação a 2017, quando o superávit
foi de R$ 4,03 bilhões, conforme Tabela 3 a seguir:
Tabela 3 - Demonstração das Variações Patrimoniais Consolidadas – 2018

Fonte: Sefaz/BGE (2017)

Dentre os itens das Variações Patrimoniais Quantitativas, o item de Transferências e Delegações Recebidas foi o que apresentou maior variação absoluta em
relação ao ano anterior, com R$ 2,35 bilhões. Outra variação considerável, porém
em termos relativos, ocorreu na conta de Exploração e Venda de Bens, Serviços e
Panorama Fiscal, Fortaleza, v. 21, Mar - Abr 2019
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Direitos, que foi 277% maior que a de 2017. Outras variações relevantes foram nas
contas de “Valorização e Ganho com Ativos” e na de “Outras Variações Patrimoniais Recebidas”, que em relação a 2017 apresentaram variação de -81% e 40%,
respectivamente.
O Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais em 2018 foi de 1,07,
queda de 0,9% em relação a 2017, quando foi de 1,08. 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 equivalente a caixa,
com base nos seguintes fluxos: operacional, investimento e financiamento.
O Fluxo de Caixa Operacional consiste nos ingressos e desembolsos referentes às ações públicas continuadas, tais como arrecadação de tributos despesas
com pessoal, água, luz, telefone e demais despesas de custeio.
O Fluxo de Caixa dos Investimentos compreende os recursos relacionados à
aquisição de novos serviços públicos, tais como construção de infraestrutura como
escolas, estradas, açudes, dentre outros, que irão beneficiar a sociedade no futuro.
O Fluxo de Caixa dos Financiamentos diz respeito aos ingressos de operações de crédito para adquirir novos serviços bem como os desembolsos para
amortização desses financiamentos.
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Tabela 4 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Consolidado – 2018

Fonte: Sefaz/BGE (2018)

A Geração Líquida de Caixa do Estado do Ceará em 2018 foi negativa em
R$ 418,93 milhões o que somado aos R$ 5,48 bilhões disponíveis em caixa e equivalente de caixa do exercício anterior resulta em um saldo financeiro disponível
de R$ 5,06 bilhões. Em 2017 a Geração Líquida de Caixa foi do montante de R$ 1,72
bilhão, o que indica que houve uma queda de aproximadamente 124% na geração
de caixa de um período para o outro.
Em ambos os anos, houve superávit nos fluxos operacionais e de financiamento, e déficit no fluxo das atividades de investimento. Em 2018, o superávit nos fluxos operacionais e de financiamento foi de R$ 1,79 bilhão e R$ 101,68
milhões, respectivamente, enquanto o déficit do fluxo de investimentos foi de R$
2,31 bilhões.
O fluxo das atividades de financiamento apresentou alteração significativa,
queda de 90,42%, indicando que a queda na Geração Líquida de Caixa do estado
decorreu em grande parte pela variação da conta de financiamento.

6. BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
Segundo a Portaria da STN nº 406, de 20 de junho de 2011, o Balanço Patrimonial é
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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 eventos
passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos
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 satisfizerem 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 passivos 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 5 – Balanço Patrimonial Consolidado - 2018

Fonte: Sefaz/BGE (2018)

O ativo total do Ceará em 2018 foi de R$ 46,49 bilhões apresentando assim
um crescimento de 13,16% em relação a 2017. Deste total, 16,7% correspondem
aos ativos classificados como circulante, enquanto que 84,3% são tidos como
não circulantes.
O ativo circulante caiu de R$ 7,35 bilhões em 2017 para R$ 7,29 bilhões em
2018, o que significa um decrescimento de 0,83%, em valores correntes. Por sua
vez, o ativo não circulante registrou um aumento de 16,2% no biênio em questão.
Ainda sobre o lado dos ativos, podem-se classificar os mesmos entre ativos
financeiros e permanentes. Considerando essa classificação, os resultados apresentaram uma diminuição de 7,6% nos ativos financeiros, enquanto que os ativos
permanentes cresceram 16,4%.
De acordo com os números obtidos através das Demonstrações Contábeis
do Estado do Ceará e dos cálculos desenvolvidos, constatou-se que os recursos
financeiros disponíveis, dinheiro em caixa, em 31.12.2018, somaram R$ 5,05 bilhões,
uma redução nominal de aproximadamente 7,7% em relação ao exercício anterior.
Acerca do comportamento do passivo, verificou-se um crescimento de
18,3% no passivo total do estado entre 2017 e 2018. Observa-se que o passivo total
é composto pelas obrigações de curto prazo e de longo prazo, que em 2018 representaram 16% e 84% do passivo total, respectivamente. Nota-se assim, que o perfil
Panorama Fiscal, Fortaleza, v. 21, Mar - Abr 2019
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das obrigações do estado é predominantemente de longo prazo.
As obrigações de curto prazo na mesma data, com o pagamento até 2018,
geraram um montante de R$ 2,65 bilhões, que representa um aumento de 66%
nas obrigações de curto prazo do estado.
Cabe destacar, que as informações contidas no Balanço Patrimonial esclarecem a origem desse acréscimo significativo no passivo circulante do Ceará, é
referente à rubrica Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo que saltou de R$
253,01 mil em 2017, para R$ 937,34 milhões no ano de 2018.
O patrimônio líquido do Estado em 2018 foi de R$ 29,87 bilhões contra R$
27,03 bilhões do ano anterior. Percentualmente, houve um crescimento de 10,5%
em relação ao exercício financeiro anterior.
A liquidez imediata do Estado corresponde a valores existentes em caixa
para pagarem obrigações de curto prazo, equivale a 1,90, em 2018, significando
que para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo o Estado tem R$ 1,90 de dinheiro
em caixa para efetuar o pagamento da obrigação. Em 2017 a liquidez imediata foi
de 3,42, indicando assim uma piora de 44,4% 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 2,74 em
2018, enquanto que em 2017 foi igual a 4,59. 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 corrente apresentou
queda de 40,16% em relação ao período anterior.
A liquidez seca, disponível mais créditos de curto prazo, para financiamento
de obrigações de curto prazo foi de 3,99 em 2017, e 2,22 em 2018, exibindo assim
uma variação negativa de 44,4%.
A liquidez geral, bens e direitos de curto e longo prazo, para financiamento
das obrigações de curto e longo prazo foi igual a 1,19 em 2018, e 1,23 em 2017. Dessa
forma, existiu uma queda de 3,21% no indicador em questão.
Considerando conjuntamente todos os índices de liquidez obtidos através
do Balanço Patrimonial, pode-se verificar nitidamente uma piora na capacidade
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 acompanhamento
dos ativos e passivos estaduais para garantir que tal situação se mantenha.
A dívida ativa do Estado se divide em tributária e não tributária. A dívida
ativa consiste numa parcela de grande relevância na estrutura patrimonial do
Balanço Patrimonial, integrando o grupamento de contas a receber, sendo classificada em Dívida Ativa Tributária que trata dos direitos referentes aos tributos
lançados e não arrecadados e a Dívida Ativa Não Tributária oriunda de multas
de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias; foros e laudêmios; preços
resultantes de alienação, concessão ou permissão de uso de bens públicos; preços
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públicos pela prestação de serviços; e indenizações. Consiste, geralmente, numa
dívida com perfil de longo prazo.
Em dezembro de 2018, o estoque da Dívida Ativa do Estado do Ceará da
ordem de R$ 12,51 bilhões, em 2017 foi de R$ 9,99 bilhões. O prazo médio para
recebimento do estoque desta dívida é de 181,67 anos em 2018 e de 122,24 anos
em 2017.
O aumento no prazo médio de recebimento entre 2017 e 2018 torna ainda
mais nítido a morosidade existente no processo de recebimento da dívida ativa,
tal situação pode ser classificada como um foco de ineficiência na gestão fiscal do
estado. Para melhorar eficiência 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 2018 um saldo de R$ 12,25 bilhões, o resultado no ano
de 2017 foi R$ 11,39 bilhões. O prazo médio de pagamento dessa dívida é de 14,66
anos em 2018, e foi de 10,73 anos em 2017.
Analisando os prazos médios da divida ativa e dívida fundada nos dois
períodos é possível verificar 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 verificar
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)

Fonte: Balanço Geral do Estado do Ceará - 2010 a 2017

O índice de endividamento geral obteve resultado percentual de 35,75%
em 2018 e 34,19% em 2017. Esses valores indicam que em 2018 e 2017 o Estado
comprometeu 35,75% e 34,19% do seu ativo, respectivamente.
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Quanto à composição do endividamento, indicador da dívida de curto
prazo em relação à dívida total, foi de 15,9% em 2018 e 11,39% em 2017, demonstrando os baixos índices que o perfil da dívida de curto prazo vem atingindo 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 2,8 em 2018, contra 2,92 em 2017.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Balanço Geral do Estado, apesar de ser uma peça composta por vários relatórios,
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 realizada,
baseada nas Demonstrações Contábeis de 2018, verificou-se que os riscos de mau
gerenciamento do patrimônio do Estado não ficaram evidenciados. Grande parte
dos indicadores calculados nas demonstrações contábeis foi positivo, significando
que o patrimônio do Estado do Ceará, no exercício financeiro de 2018, 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, através da otimização da cobrança operacional e de alteração
da legislação para eficácia sua de execução.
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APÊNDICE I
NOTAS METODOLÓGICAS
A seguir são detalhadas as fórmulas utilizadas para o cálculo dos índices
apresentados no trabalho.
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APÊNDICE II
GLOSSÁRIO
Balanço Financeiro Consolidado: evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, discriminando: a receita orçamentária realizada por destinação de recurso; a despesa orçamentária executada
por destinação de recurso; os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; o
saldo inicial e o saldo final em espécie.
Balanço Orçamentário: documento contábil que demonstra as receitas e despesas
previstas em confronto com as realizadas.
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.
Demonstração dos Fluxos de Caixa: evidenciam as entradas e saídas de recursos
financeiros do Estado em um determinado período, identificando as fontes de
entrada de caixa e equivalente a caixa, com base nos seguintes fluxos: operacional,
investimento e financiamento.
Demonstração das Variações Patrimoniais Consolidadas: evidencia as alterações
verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.
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