
1

Análise Econômico-Financeira das Finanças Públicas do Estado do Ceará no Quarto Bimestre de 2015
N

. 1
  2

01
5

4
º 

B
im

es
tr

e

Análise Econômico-Financeira das 
finanças públicas do Estado do Ceará 
no Quarto Bimestre de 2015

Carlos Eduardo dos Santos Marino 
Francisco Arley da Silva Santos
Francisco Lúcio Mendes Maia
Germana Parente Neiva Belchior
Nathyele de Oliveira Silva
Penélope Silva Rabelo



Panorama Fiscal | n. 1 | set./out. 2015

2



3

Análise Econômico-Financeira das Finanças Públicas do Estado do Ceará no Quarto Bimestre de 2015

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

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

Neste intuito, a Panorama Fiscal tem como objetivo principal realizar a análise 
histórica dos indicadores econômico-financeiros do Estado do Ceará, utilizando 
diversas fontes disponíveis, comparando os índices analisados com os mesmos in-
dicadores de outras unidades federadas, contribuindo, assim, com a transparência 
e o controle social.
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ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DAS 
FINANÇAS PÚBLICAS DO ESTADO DO 

CEARÁ NO QUARTO BIMESTRE DE 2015 

RESUMO

O ajuste fiscal do final da década de 1980 afastou do debate nacional a análise das 
finanças públicas dos entes federados. Este trabalho tem por objetivo analisar a 
evolução dos principais indicadores da gestão fiscal do Estado do Ceará, apresen-
tando de forma acessível os dados mais recentes, avaliando seu comportamento 
histórico e comparando esses resultados com os índices obtidos de outras unidades 
federadas, o que contribui para a transparência e o controle social. Conclui-se que o 
Estado do Ceará, apesar de estar em uma situação mais confortável que a maioria 
das unidades federativas, enfrenta uma grave crise fiscal, cuja superação poderá se 
dar por medidas que ampliem a receita estadual.
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1 INTRODUÇÃO

   A centralização fiscal promovida pelo Governo Federal durante o regime 
militar não permitiu que problemas associados à gestão financeira das unidades 
federativas impactassem no desenvolvimento econômico brasileiro. A partir da 
redemocratização em 1985, os entes subnacionais passaram a ter maior relevância 
política e, consequentemente, ocorreu um forte processo de descentralização fis-
cal, acompanhado, em muitos estados, por grande expansão dos gastos públicos e 
falta de uma gestão fiscal equilibrada. 
   Com a reorganização da economia brasileira promovida pelo Plano Real, a 
estabilidade de preços eliminou o imposto inflacionário que era importante fonte 
de financiamento das unidades federativas.
   A situação de insolvência de alguns importantes estados brasileiros obri-
gou que, em 1997, as dívidas das unidades federativas fossem renegociadas com a 
União, que exigiu dos entes subnacionais disciplina fiscal. Este processo de ajuste 
fiscal culminou com a edição da Lei Complementar nº 101, em 2000, intitulada de 
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). A reorganização financeira afastou do debate 
econômico nacional a gestão financeira dos estados durante mais de 15 anos.
   A estratégia do governo brasileiro para conter os efeitos da crise econômi-
ca mundial iniciada em 2008 foi centrada na concessão de subsídios fiscais ao se-
tor produtivo e na expansão dos investimentos públicos. Este comportamento foi 
acompanhado por diversos estados brasileiros, inclusive o Ceará. Apesar de adiar 
o impacto da crise mundial no nível do produto e emprego, os custos dessa política 
se mostraram insustentáveis no horizonte temporal de médio prazo. Assim, em 
2015, as finanças estaduais voltam a ser um tema de relevante importância para a 
superação dos problemas nacionais. 
   A situação de pré-insolvência financeira de algumas unidades federadas 
preocupa toda a nação. O futuro cada vez mais incerto torna necessário que novas 
análises sejam realizadas, buscando antecipar cenários e propor caminhos, por 
meio de mudanças estruturais, que permitam a superação das dificuldades atuais. 
   Este ensaio pretende analisar a evolução dos principais indicadores da 
gestão fiscal do Estado do Ceará, apresentando de forma acessível, os dados mais 
recentes, avaliando seu comportamento histórico e comparando esses resultados 
com os índices obtidos de outras unidades federadas, contribuindo, assim, para a 
transparência e o controle social.
   Este trabalho é dividido em 8 seções, além desta introdução. Na segunda 
seção, discute-se as receitas correntes. A terceira seção aborda as receitas de ca-
pital. A seção seguinte apresenta as despesas correntes, enquanto a quinta seção 
discute as despesas de capital. A sexta parte do ensaio promove uma discussão 
sobre o resultado primário e a dívida pública, apresentando, ainda, a capacidade 
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de investir do Estado com recursos próprios. Na sétima seção, o trabalho aborda 
a dívida ativa estadual. A oitava seção apresenta e discute indicadores de análise 
econômico-financeira. Na última seção, são feitas as considerações finais.  Ao fi-
nal, foi elaborado um glossário, a fim de auxiliar o entendimento do conteúdo por 
toda a sociedade, independentemente de ter conhecimento específico na área de 
finanças públicas.

2 RECEITAS CORRENTES

   O Gráfico 1 exibe as receitas correntes do Estado do Ceará como proporção 
do Produto Interno Bruto (PIB), permitindo verificar que ocorre uma ruptura da sé-
rie em 2012. Em média, as receitas correntes do Ceará, entre 2001 e 2011, represen-
tavam 18,1% do PIB, enquanto nos três últimos exercícios a receita corrente é redu-
zida em aproximadamente dois pontos percentuais. Estratificando este resultado, 
verifica-se que, entre 2011 e 2014, o PIB nominal cearense cresceu 24,6%, enquanto 
as recentes correntes aumentaram apenas 11,8%.

Gráfico 1 – Receitas Correntes do Ceará (2001 – 2014)

   Dados mais recentes, utilizando a Receita Corrente Líquida (RCL) do Ceará, 
são exibidos no Gráfico 2, mostrando a manutenção de uma pequena taxa de de-
crescimento real, tendo os últimos resultados indicado uma redução drástica.

Fonte: elaboração própria com dados da Sefaz-CE para as receitas correntes, com dados do IBGE 
para o PIB de 2001 a 2012, com dados do Ipece para o PIB de 2013 e 2014.
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Gráfico 2 – Receita Corrente Líquida do Ceará
(Setembro/2012 a agosto/2015)

   Os componentes mais representativos das receitas correntes são o Imposto 
sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e o Fundo de Participação dos 
Estados (FPE). Essas duas receitas juntas foram, em 2014, responsáveis por mais 
de 70% de toda a receita corrente. O Gráfico 3 indica a evolução do ICMS e do FPE 
nos últimos 36 meses. Verifica-se que apesar da elevada volatilidade do FPE, nos 
últimos três anos, em média, o Fundo apresenta um comportamento similar ao 
imposto estadual. Na Tabela 1, são evidenciadas as taxas de crescimento da RCL, 
ICMS e FPE que registram decrescimento real nos últimos doze meses.

Fonte: elaboração própria com dados da Sefaz-CE.
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Gráfico 3 – ICMS e FPE do Ceará
(Setembro/2012 a agosto/2015)

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

3 RECEITAS DE CAPITAL

   As receitas de capital são compostas principalmente pelas operações de 
crédito, nas quais o ente público recebe os recursos provenientes de empréstimos. 
Outra receita de capital importante é a transferência de capital por meio de convê-
nios. Neste caso, o Estado recebe recursos provenientes da União para a aplicação 

Fonte: elaboração própria com dados da Sefaz-CE.

Fonte: elaboração própria com dados da Sefaz-CE.



Panorama Fiscal | n. 1 | set./out. 2015

12

em novos investimentos. A Tabela 2 mostra as receitas de capital do Ceará em 2013 
e 2014, indicando, ainda, as receitas de capital acumuladas até o término do quarto 
bimestre de 2014 e 2015. Os dados indicam que o Ceará não manteve, em 2015, as 
receitas de capital no mesmo nível de 2014, destacando-se a forte redução nomi-
nal de 20,3% das transferências de capital.

Tabela 2 – Receitas de Capital do Ceará
(2013 - 2015)

 
4 DESPESAS CORRENTES

   As despesas correntes são compostas pelos gastos com pessoal, inclusive 
os encargos sociais, as despesas com juros e encargos da dívida pública, as trans-
ferências aos municípios e os demais gastos correntes. Este último corresponde ao 
custeio administrativo, sem considerar a folha de pagamento. A Tabela 3 exibe as 
despesas correntes do Ceará em 2013 e 2014, apontando também os valores regis-
trados ao término do quarto bimestre de 2014 e 2015. Percebe-se a elevação dos 
juros e encargos da dívida pública que aumentaram 40% devido ao componente 
cambial da dívida externa. Registra-se, ainda, uma forte queda real no custeio da 
máquina administrativa.

Fonte: elaboração própria com dados da Sefaz-CE.
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Tabela 3 – Despesas Correntes do Ceará  (2013 - 2015)

   Em todas as unidades federadas, o Gasto com Pessoal é o componente que 
mais impacta as finanças públicas estaduais. A Lei de Responsabilidade Fiscal de-
finiu limites estratificados por Poder, sendo que o Poder Executivo no Ceará não 
pode gastar mais do que 48,6% de sua receita corrente líquida com pessoal e encar-
gos sociais. O limite prudencial, a partir do qual algumas restrições já são impostas 
ao ente federado, é equivalente a 46,55% da RCL. A Tabela 4 exibe os gastos com 
pessoal e encargos sociais do Poder Executivo do Estado do Ceará como percentual 
da receita corrente líquida em 2013 e 2014, indicando, ainda, a posição no final do 
2º quadrimestre de 2014 e 2015.

Tabela 4 – Despesa Total com Pessoal do Poder Executivo do Ceará 
(2013 - 2015)

   Percebe-se que, em um ano, a despesa total com pessoal cresceu mais de 
um ponto percentual, aproximando-se do limite prudencial, entretanto, compa-
rando-se com os índices das outras unidades federativas, é possível verificar que o 
Ceará possui o quinto menor gasto com pessoal em termos de percentual da RCL. 

Fonte: elaboração própria com dados da Sefaz-CE.

Fonte: elaboração própria com dados da Sefaz-CE.
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O Gráfico 4 mostra a Despesa Total com Pessoal das unidades federadas como pro-
porção da RCL no 2º quadrimestre de 2015.

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

5       DESPESAS DE CAPITAL

   As despesas de capital são divididas em investimentos, inversões finan-
ceiras e amortização da dívida pública. A Tabela 5 evidencia as despesas de capi-
tal do Ceará em 2013 e 2014, apontando, ainda, os valores registrados ao término 
do quarto bimestre de 2014 e 2015. A tabela indica o crescimento substancial das 
amortizações e a redução tantos dos investimentos como das inversões financei-
ras. O crescimento das amortizações era esperado, haja vista que no final do exer-
cício financeiro de 2014, 39% da dívida pública contratual estavam indexadas ao 
dólar americano. Para equacionar despesas e receitas, o ajuste fiscal cearense, em 
2015, dá-se pela redução do ritmo dos investimentos.

Nota: dados não disponíveis para Mato Grosso do Sul e Paraná.
Fonte: Elaboração própria com dados do STN/MF.
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Tabela 5 – Despesas de Capital do Ceará (2013 - 2015)

   Apesar da redução do nível dos investimentos, nos últimos exercícios fi-
nanceiros, o Estado do Ceará destaca-se no tocante ao volume total de investi-
mentos públicos realizados. Em 2014, por exemplo, o Ceará foi a terceira unidade 
federativa que mais investiu, sendo superado apenas pelos estados de São Paulo, 
Minas Gerais e Rio de Janeiro, que possuem PIB bem superior ao cearense. Nos 
quatro primeiros bimestres de 2015, o Ceará permanece em quarta posição, tendo 
investido R$ 1,17 bilhão. Os dados com o investimento das unidades federadas em 
2013, 2014 e 2015 são apresentados na Tabela 6.

Fonte: elaboração própria com dados da Sefaz-CE.
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Tabela 6 – Investimentos* por Unidade Federativa (2013 - 2015)

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

   Um importante indicador de finanças públicas é o Resultado Primário, que 
busca medir a capacidade dos entes públicos em cumprir com suas obrigações pe-
rante os credores. Por definição, o resultado primário é a diferença entre as recei-
tas e despesas do governo, excluindo-se deste cômputo as operações de crédito, as 
amortizações e juros da dívida pública, os rendimentos de aplicações financeiras 
do governo, as receitas de amortizações de eventuais empréstimos concedidos pelo 
Governo e as receitas provenientes da venda de bens de propriedade do Estado.
   Em tese, pela própria definição, a simples existência do superávit primário 
não garante a solvência do governo, uma vez que o superávit pode ser insuficiente 
para efetuar o pagamento do serviço da dívida. Por outro lado, o déficit primário 

Notas: *Investimento liquidado no período; **não disponível.
Fonte: elaboração própria com dados da Sefaz-CE.
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não implica, em hipótese alguma, insolvência do poder público, haja vista que em 
seu cálculo não são considerados a disponibilidade financeira do exercício anterior 
e a variação da dívida pública. É evidente que déficits primários continuados no 
longo prazo são insustentáveis, entretanto, em períodos limitados de tempo, nada 
revelam sobre a saúde fiscal do Estado. No Estado do Ceará, por permissão da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias de 2014, o Governo Estadual deduziu do resultado 
primário as despesas com investimentos em infraestrutura e o superávit primário 
do exercício de 2013. 
   A Tabela 7 exibe os resultados primários de 2007 a 2014 e o resultado pri-
mário apurado nos primeiros quatro bimestres de 2015. Na última coluna, são 
apresentados os resultados não considerando os ajustes relativos aos investimen-
tos em infraestrutura e a recuperação do saldo exercício anterior.

Tabela  7  – Resultado Primário do Ceará (2007 - 2015)

   Um dado que merece destaque é a diferença entre o superávit primário 
apurado no quarto bimestre ao se utilizar critérios distintos. Ao considerar as des-
pesas liquidadas, o Ceará tem um superávit de R$ 245,4 milhões, mas se forem 
consideradas as despesas empenhadas surge um déficit primário de R$ 583,6 mi-
lhões. A diferença de R$ 829 milhões é bastante considerável e necessita de avalia-
ção adicional e acompanhamento mais detalhado.
   A análise das tabelas 5 e 6 indica que o Governo do Ceará optou por uma 
estratégia de elevação dos investimentos públicos, mesmo à custa de resultados 
primários eventualmente negativos. Diante desta postura, é importante avaliar a 
evolução da dívida pública estadual no período recente.

Fonte: elaboração própria com dados da Sefaz-CE.
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Tabela  8  – Dívida Pública do Estado do Ceará (2007 - 2015)

   A Tabela 8 revela um forte incremento no endividamento do Estado do   
 Ceará a partir de 2014, apesar do seguro distanciamento do limite de 200% da RCL, 
estabelecido pela Resolução do Senado Federal nº 40/2001. A Tabela 9 apresenta 
o serviço da dívida e o rendimento financeiro do Estado do Ceará. Apesar do cres-
cimento verificado em 2014, o Ceará ainda está distante do percentual registrado 
em 2007. Ressalte-se que o limite, imposto pela Resolução do Senado Federal nº 
43/2001, para o serviço da dívida é de 11,5% da RCL. Em relação aos rendimentos fi-
nanceiros, verifica-se que são bastante próximos aos pagamentos relativos a juros 
da dívida. Ao efetuar uma análise comparativa com outras unidades federativas, 
percebe-se que o Ceará possui um nível de endividamento compatível com os esta-
dos no mesmo estágio de desenvolvimento econômico. O Gráfico 5 mostra a dívida 
consolidada líquida das unidades federativas como proporção da RCL.

Tabela  9  – Serviço da Dívida Pública e Rendimento Financeiro do Ceará 
(2007 - 2015)

Fonte: elaboração própria com dados da Sefaz-CE.

Fonte: elaboração própria com dados da Sefaz-CE.
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Gráfico 5 – Dívida Consolidada Líquida das Unidades Federadas 
(2º Quadrimestre de 2015)

   Em um ambiente no qual o montante da dívida pública e seu respectivo 
serviço são baixos, um indicador alternativo ao resultado primário, que reflete 
melhor a gestão fiscal, é a capacidade de investimento com recursos próprios. A 
Tabela 10 mostra que, em todo o período analisado, o Estado do Ceará possuiu ca-
pacidade de investimento com recursos próprios. 

Tabela 10 – Capacidade de Investimento com Recursos Próprios do Ceará
(2007 -2015)

Nota: dados para Alagoas, Mato Grosso do Sul e Paraná não disponíveis.
Fonte: Elaboração própria com dados da STN/MF.

Fonte: elaboração própria com dados da Sefaz-CE.
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   De fato, o Investimento público possui três fontes de financiamento: i) re-
cursos próprios; ii) operações de crédito; e iii) transferências de capital. A Tabela 11 
aponta a participação desses três tipos de financiamento no Investimento.

Tabela 11 – Fontes de Financiamento do Investimento do Ceará (2007 -2015)

   Apesar da dependência quanto às operações de crédito, a participação dos 
recursos próprios no financiamento do investimento é sempre superior a 20%, 
com exceção do ano de 2013. 
   A Tabela 12 indica o prazo médio de pagamento dos empréstimos de longo 
prazo do Estado do Ceará, amortizados em prazo superior a um ano. Em média, o 
Estado paga sua dívida de longo prazo em 11,2 anos.

Tabela 12 – Dívida de Empréstimos a Longo Prazo do Estado do Ceará

Fonte: elaboração própria com dados da Sefaz-CE.

Fonte: Elaboração própria, com dados da Balanço Patrimonial (Sefaz/CE).
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7 DÍVIDA  ATIVA

   A dívida ativa do Estado representa os direitos a receber a longo prazo, 
composta principalmente pelos tributos lançados e não arrecadados. Esses recur-
sos não são considerados receitas no exercício em que foram lançados, tendo em 
vista o regime de caixa adotado para receita na contabilidade pública. A Tabela 
13 aponta o prazo médio de recebimento da Dívida Ativa no Estado do Ceará nos 
últimos cinco anos. Constata-se que, em média, o Ceará demora quase 100 anos 
para transformar seus créditos da Dívida em receita efetiva, mostrando que exis-
tem ineficiências nas normas legais de execução fiscal ou nos procedimentos ope-
racionais de cobrança. 
 Apesar de impressionante, o mesmo cálculo para os estados da Bahia e 
Pernambuco, em 2014, revelaram que esses estados demoram, em média, 163 e 
241 anos para receberem suas dívidas.

Tabela 13 – Dívida Ativa do Estado do Ceará

8 ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

   Nesta seção, são apresentados alguns indicadores de análise econômico-
-financeira do Estado do Ceará. Os resultados estão resumidos na Tabela 14.

Fonte: elaboração própria com dados da Sefaz-CE.
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Tabela 14 – Indicadores de Análise Econômico-Financeira do Ceará
(2013 – 2015)

   Os dados constantes da Tabela 14 foram computados pelos valores regis-
trados no Balanço Orçamentário, demonstrativo contábil que evidencia todas as 
receitas e despesas do período analisado, tendo como resultado o superávit ou dé-
ficit. Ressalte-se que as receitas são escrituradas pelo regime de caixa enquanto as 
despesas são registradas pelo regime de competência.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

   Os dados apresentados nas seções anteriores demonstraram que, em geral, 
os indicadores fiscais do Estado do Ceará pioraram nos exercícios de 2014 e 2015. 
Notadamente, em 2015, o decréssimo real das receitas correntes impactou negati-
vamente o resultado primário acumulado do segundo quadrimestre de 2015. Desta 
forma, o Estado do Ceará, apesar de estar em uma situação mais confortável que a 
maioria das unidades federativas, enfrenta uma grave crise fiscal.
   Em relação às despesas, a rigidez dos gastos com pessoal e serviço da dí-
vida impede qualquer iniciativa de redução no curto prazo. O corte nas despesas 

Fonte: elaboração própria com dados da Sefaz-CE.
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com custeio da máquina administrativa já foi realizado em 2015, inviabilizando, in-
clusive, em algumas situações, as funções finalísticas do Estado como a prestação 
de serviços de saúde. Os investimentos iniciados no segundo governo Cid Gomes 
não devem ser paralisados, sob pena de desperdícios elevadíssimos. Além disso, 
a maioria dos investimentos está associada a operações de crédito já contratadas.
   Para superar a crise fiscal, resta o lado da receita. É possível a ampliação da 
receita estadual, por meio de alteração da legislação tributária adequando às mar-
gens de lucro fiscal com as margens de lucro contábil dos contribuintes do ICMS. 
Além disso, readequações na sistemática de substituição tributária podem prover 
o Estado de recursos importantes com custos sociais baixos. Agilizar as execuções 
fiscais e aumentar a intensidade e o rigor da fiscalização do ICMS são fontes poten-
ciais de receitas, o que deve ser considerado pela política tributária cearense.



Panorama Fiscal | n. 1 | set./out. 2015

24

REFERÊNCIAS

ESTADO DO CEARÁ. Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. Relatórios de Ges-
tão Fiscal, 2001 a 2015. Disponível em: <http://www.sefaz.ce.gov.br/Content/apli-
cacao/internet/financas_publicas/gerados/lrf.asp>. Acesso em: 31 de out. 2015.

ESTADO DO CEARÁ. Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. Relatórios Re-
sumidos da Execução Orçamentária, 2001 a 2015. Disponível em: <http://www.
sefaz.ce.gov.br/Content/aplicacao/internet/financas_publicas/gerados/lrf.asp>. 
Acesso em: 31 de out. 2015.

MINISTÉRIO DA FAZENDA. Secretaria do Tesouro Nacional. Sistema de Informa-
ções Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro. Disponível em: <https://si-
confi.tesouro.gov.br/siconfi/index.jsf>. Acesso em 15 de nov. 2015.

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 execu-
ções e o resultado orçamentário do período.

C
• Capacidade de Investimento com Recursos Próprios: diferença entre as receitas 
correntes e serviço da dívida pública.
• 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 Responsabi-
lidade Fiscal, onde estão enumerados os somatórios dos gastos do ente da federa-
ção com os ativos, os inativos e os pensionistas.
• Despesa Corrente: aplicação de recursos públicos na realização de gastos neces-
sários à manutenção e ao funcionamento de serviços públicos já existentes.
• Despesas de Capital: despesas destinadas a atender investimentos, criação de 
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novos serviços, inversões financeiras e amortizações da Dívida Pública.
• Disponibilidade de Caixa: recursos financeiros disponíveis, incluindo as aplica-
ções financeiras. 
• Dívida Consolidada: são os empréstimos contraídos pelo Estado em longo prazo 
mais os títulos de capitalização de recursos emitidos pelo Estado.
• Dívida Consolidada Líquida: empréstimos de longo prazo menos os recursos fi-
nanceiros 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 Pro-
dutos Industrializados (IPI) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

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

J
• Juros e Encargos da Dívida: são os recursos destinados ao pagamento dos encar-
gos 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-
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visão inicial da receita e a dotação Inicial da Despesa, indicando se há equilíbrio 
entre a previsão e a fixação constante da Lei Orçamentária Anual. 
• Quociente de Execução da Despesa: indicador que examina a relação entre as 
despesas fixadas e as despesas realizadas. É resultante da relação entre a despesa 
executada e dotação atualizada.
• Quociente de Execução da Receita: indicador que mede a eficiência da previsão 
de arrecadação dos entes públicos e é obtido da relação entre a receita realizada e 
a previsão atualizada da receita.
• Quociente da Execução Orçamentária Corrente: divisão entre a receita corrente 
e a despesa corrente que mostrará se houve superávit ou déficit orçamentário no 
período. 
• Quociente do Resultado Orçamentário: a relação entre a receita arrecadada e a 
despesa realizada demonstrando se houve superávit ou déficit orçamentário no 
período. Se a receita for maior que a despesa haverá superávit orçamentário, se 
ocorrer o contrário haverá déficit.

R
• Receitas de Capital: receitas arrecadadas provenientes de operações de créditos, 
alienação de bens, amortização de empréstimos concedidos, transferências finan-
ceiras para aplicação em despesas de capital e outras fontes de recursos destina-
dos 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 constitu-
cionais a outros entes da Federação e da aplicação do Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb).
• 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 pró-
prias e transferências constitucionais ou não, com a finalidade de custear despesas 
tais como educação, saúde, segurança, meio ambiente, dentre outras, bem como 
as despesas com investimentos destinados a novos serviços para atender às neces-
sidades da sociedade. 
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• Receita Tributária: receitas que o Estado obtém resultantes da arrecadação dos 
tributos.
• Rendimento de Aplicações Financeiras: espécie de receita patrimonial formada 
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 despesa 
de capital.

T
• Transferências Correntes: recursos financeiros recebidos de outros entes federa-
tivos para aplicar em despesas correntes e de capital. 



Panorama Fiscal | n. 1 | set./out. 2015

28



29

Análise Econômico-Financeira das Finanças Públicas do Estado do Ceará no Quarto Bimestre de 2015

Realização: Apoio:

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

