Análise das finanças públicas do estado do
Ceará no terceiro bimestre de 2018

Análise das finanças públicas do estado do
Ceará no terceiro bimestre de 2018

Ano 4, V. 17
Jul | Ago 2018

Francisco Lúcio Mendes Maia
Gabriel Rodrigues Barroso
Gerson da Silva Ribeiro
Guilherme Reis Tavares

Panorama Fiscal, Fortaleza, v. 17, Jul | Ago 2018

1

Panorama Fiscal | v. 16 - 2018

A

Série Panorama Fiscal é uma publicação bimestral do Observatório de Finanças Públicas do Ceará (Ofice), um centro de estudos e pesquisas instituído 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 indicadores de outras unidades federadas, contribuindo, assim, com a transparência
e o controle social.
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RESUMO

Análise das finanças públicas do estado do
Ceará no terceiro bimestre de 2018

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 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 detrimento
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 necessário 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 para o terceiro bimestre de 2018 dos principais indicadores da gestão fiscal do Estado do Ceará, considerando também a sua trajetória temporal.
Por meio de pesquisa de natureza predominantemente quantitativa, com base nos relatórios fiscais publicados pela Secretária da Fazenda, os dados são analisados de formadescritiva e comparada. Verificou-se que a receita corrente líquida do Ceará teve queda real de 7,9%
quando comparada com o mesmo período de 2017, enquanto que as despesas correntes se
elevaram 3,11%, também em termos reais. 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 crescimento 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 2014 to 2017 were marked by the worst economic recession in Brazilian history, beginning in fiscal year 2014, reaching its apex in 2016, continuing in 2017 with the promulgation by the Federal Government of the Constitutional Amendment 95 of December of 2016,
which reduces public expenditures for the fiscal and social security budgets, including investments, for twenty years, called the fiscal adjustment amendment that gives privilege to
the speculative financial capital, including the service of the public debt, to the detriment of
the application of resources in investments for economic growth. With this, the fiscal situation of the Federal Government, as well as of many federative units, remains delicate and, in
some cases, becoming insolvent. In this way, it is necessary that public accounts be managed
in such a way as to guarantee conditions for the sustained growth of the economy, otherwise
fiscal management is an obstacle to social welfare. Given this scenario, this article discusses
the results for the first four months of 2018 of the main indicators of the fiscal management
of the state of Ceará, also considering its temporal trajectory. By means of research of a predominantly quantitative nature, based on the fiscal reports published by the Secretary of
Finance, the data are analyzed in a descriptive and comparative way. Ceará’s current net revenue was down 7.9% when compared to the same period in 2017, while current expenses
increased 3.11%, also in real terms. Given the results presented, as well as the political and
economic context that presents itself, it is of salutary importance that the fiscal management of public entities be treated as a matter of first magnitude, always seeking the efficient
administration of resources and means to overcome the challenges, and maintain fiscal balance. In the case of the State of Ceará, one must take into account the growth of own reve-
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nue, and optimize expenditures but always analyzing its cost-benefit. This is fundamental
for the occurrence of gains in the social well-being of Cearenses.

KEYWORDS

Public Finance; Economic Growth; Fiscal Adjustment; State of Ceará.

10

Panorama Fiscal, Fortaleza, v. 17, Jul | Ago 2018

Análise das finanças públicas do estado do
Ceará no terceiro bimestre de 2018

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 Constitucional 95 de dezembro de 2016 que limita 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 detrimento de aplicação
de recursos em investimentos para o crescimento econômico.
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 observa 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
principais indicadores fiscais do estado do Ceará no primeiro quadrimestre de
2018. 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
disponibilizados pelos entes subnacionais, e exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Utilizam-se também dados Sistema de Gestão Governamental por Resultados (S2GPR) da Secretaria da Fazenda do Ceará como fonte complementar de informação. 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 balizam a tomada de decisão dos gestores públicos.
No intuito de cumprir o já citado objetivo, o presente trabalho está divido em nove seções, além desta introdução. A segunda seção inspeciona as receitas correntes do Ceará entre 2008 e o primeiro semestre de 2018. Na seção
seguinte, a análise é realizada sobre as despesas 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 apresenta o
resultado do Balanço Orçamentário. As duas seções discutem os resultados
primário e nominal, bem como as variações na divida pública. E por último as
considerações finais.
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2

RECEITAS CORRENTES

As receitas correntes se destinam à manutenção da máquina pública e são compostas pela arrecadação do Estado através de tributos, receita patrimonial, de
serviços, agropecuária e industrial, bem como transferências correntes, sendo
de extrema importância que se acompanhe suas variações ao longo do tempo.
Depois de realizadas algumas deduções sobre a receita corrente por
determinação da Constituição Federal, como, no caso do Governo Estadual, as
transferências constitucionais aos municípios, tem-se o montante da Receita
Corrente Líquida (RCL). Tal item serve como base para reserva de contingência,
fixação dos limites globais das dívidas consolidadas, apuração do limite das
despesas de caráter continuado e apuração dos limites das despesas com pessoal, além de ser utilizado no cálculo de alguns indicadores fiscais. O primeiro
gráfico a seguir exibe o comportamento das receitas correntes e da RCL no primeiro semestre de cada ano para o Estado do Ceará.
Gráfico 1 – Receita Corrente e RCL acumuladas até junho – 2008 a 2018

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

Analisando o gráfico, é possível perceber que ambos os itens apresentaram trajetória de elevação nos últimos anos. A receita corrente acumulada até junho saiu de um patamar inferior a R$ 10 bilhões em 2008 até atingir R$ 13 bilhões
em 2018, crescimento médio real de 3,52% ao ano. Do mesmo modo, a RCL subiu
de um nível abaixo de R$ 7 bilhões para um patamar superior de R$ 9 bilhões nesse mesmo período, com elevação anual média de 3,15% em valores reais.
O gráfico abaixo apresenta a receita corrente líquida do Ceará no acumulado em
12 meses que vai de julho de 2017 a junho de 2018 ante igual período imediata-
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mente anterior, de modo a observar suas variações em intervalos mais curtos de
tempo.
Gráfico 2 – Receita Corrente Líquida – julho de 2016 a junho de 2017 vs.
julho de 2017 a junho de 2018

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

Comparando o acumulado nos dois períodos de tempo, a RCL apresentou
variação negativa de 3,74% (preços constantes de julho de 2018). Tal redução foi
ainda mais acentuada quando se compara apenas o terceiro bimestre de 2018
com o terceiro bimestre do ano anterior: queda de 7,97% em valores reais, saindo
de R$ 3,29 bilhões para 3,02 bilhões.
Importante análise a ser feita também diz respeito à composição da receita corrente no terceiro bimestre de 2018. O gráfico a seguir expõe os principais
componentes da receita corrente no terceiro bimestre de 2018.
Gráfico 3 – Composição da Receita Corrente – 3º bimestre de 2018

Fonte: elaboração própria, com dados do Demonstrativo da Receita Corrente Líquida do Relatório Resumido
de Execução Orçamentária (RREO) – Sefaz/CE.
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Conforme o gráfico acima permite perceber, as receitas tributárias representam mais da metade do total das receitas correntes. Em segundo lugar,
as transferências correspondem a aproximadamente 40% do total. Juntos, esses
dois itens responderam por mais de 90% das receitas correntes do Estado do Ceará no terceiro bimestre de 2018. Representado parcela bem menos significativa,
vem as receitas de contribuições e patrimonial, com 2,81% e 1,36%, respectivamente. Receitas industriais, agropecuárias e de serviços se situaram abaixo de
1%. Outras receitas correntes representaram 2,44% do total.
Por serem os dois principais componentes da receita corrente, é importante que se analise mais detalhadamente as receitas tributárias e as transferências correntes de modo a verificar quais itens, dentro dessas receitas, são mais
relevantes e melhor explicam suas variações.
Os itens que compõe a receita tributária são: Imposto Sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços (ICMS), Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer
Bens ou Direitos (ITCD), Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), além de
outras receitas tributárias. No terceiro bimestre de 2018, o ICMS representou expressiva parcela do total: 77,74%. Bem inferior a isto vem o IRRF e o IPVA, com
8,02% e 7,90%, respectivamente. Já o ITCD correspondeu apenas 0,64% do total.
Outras receitas tributárias somaram 5,70%.
Quanto às transferências correntes, os itens que a compõem são: Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados (FPE), Transferências da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), Transferências do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), bem como outras
transferências correntes. No terceiro bimestre de 2018, grande parcela das transferências correntes foi composta pela cota-parte do FPE, representando 72,5% do
total. O segundo lugar ficou por conta das transferências do Fundeb, com 17,4%.
As transferências relativas à Lei Kandir somaram apenas 0,23%. Outras transferências correntes responderam por 9,87% do total.
Constata-se, a partir das informações acima, que os montantes oriundos
do ICMS e da cota-parte do FPE se constituem como dois elementos bastante relevantes no total das receitas do Estado, por representarem a maior parcela das
receitas originadas de tributos e transferências, respectivamente. O gráfico abaixo exibe a evolução das receitas com ICMS e FPE acumuladas no primeiro semestre de cada ano.
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Gráfico 4 – ICMS e FPE acumulados de janeiro a junho – 2008 a 2018

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

Verifica-se, pela análise gráfica, que ambos os itens tiveram elevação ao
longo dos últimos anos, com destaque para o ICMS. Este componente teve variação anual média (no acumulado de janeiro a junho) de 3,54%, saindo de R$
3,91 bilhões no primeiro semestre de 2008 para R$ 5,62 bilhões no primeiro semestre de 2018. No período como um todo, houve elevação de 43,64%. Entretanto, o montante arrecadado no terceiro bimestre de 2018 apresentou retração de
6,80% no comparativo com igual período do ano anterior, conforme os dados do
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida do Relatório Resumido de Execução
Orçamentária da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. Quanto às receitas
do Fundo de Participação dos Estados, apesar de apresentar maiores oscilações
no período analisado, seu crescimento anual médio (no acumulado de janeiro a
junho) foi de 1,58%, subindo de R$ 3,17 bilhões em 2008 para R$ 3,60 bilhões em
2018, considerando apenas o primeiro semestre do ano. Na comparação interanual, o FPE exibiu elevação de 5,61% no terceiro bimestre de 2018 ante terceiro
bimestre de 2017.
As informações apresentadas até aqui tornam interessante uma análise
que mostre um comparativo da evolução das receitas correntes e de sua principal origem, as receitas tributárias, conjuntamente com o principal item dessa
origem de receita, o ICMS, conforme visto. O próximo gráfico apresenta o crescimento dos três elementos mencionados acima, em índices semestrais, em que o
montante acumulado no primeiro semestre de 2008 foi tomado como base.
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Gráfico 5 – Receita Corrente, Receita Tributária e ICMS – 1º semestre de 2008 a
1º semestre de 2018

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

Conforme o gráfico revela, os três elementos analisados tiveram evolução
considerável de 2008 a 2014, em especial a receita tributária e o ICMS, com este
último apresentando maiores oscilações entre os períodos. Nota-se que a partir
de 2014 a tendência é interrompida e os três itens sofrem retração, especialmente
as receitas correntes, que no segundo semestre de 2015 retorna a patamares próximos ao de 2012.
Entre 2008 e 2014 as receitas correntes, tributárias e o ICMS tiveram variação semestral média de 2,5%, 3,81% e 4,12%, respectivamente. Entre 2014 e o
primeiro semestre de 2018, porém, o mesmo crescimento foi de apenas 0,33%,
0,65% e 0,06%. Em todo o período, as receitas correntes elevaram-se em 40,44%,
as tributárias 59,09% e o ICMS 43,64%.
Aprofundando-se ainda mais na análise, um conteúdo a ser melhor examinado são as origens da receita que compõem o ICMS. O gráfico a seguir mostra
uma decomposição do montante arrecadado com ICMS no terceiro bimestre de
2018. Para fins de análise foi considerado apenas o ICMS espontâneo, em que se
excluem as Multas e Juros, as Receitas da Dívida Ativa, as Transferências da L.C.
87/96 (Lei Kandir) e o Adicional do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. No período aqui analisado, o ICMS espontâneo representou aproximadamente 94% do
total arrecadado com ICMS.
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Gráfico 6 – Decomposição do ICMS – 3º bimestre de 2018

Fonte: elaboração própria, com dados do Sistema de Gestão Governamental por Resultados (S2GPR) da Secretaria da Fazenda – Sefaz/CE.

As informações contidas no gráfico mostram que a principal origem das
receitas do ICMS são os combustíveis, com 21,88% do total. Em segundo lugar
vem a Indústria, com 19,31%, seguida do Comércio Atacadista e Varejista, com
18,63% e 14,90%, respectivamente. As receitas da Administração Pública e Órgãos Internacionais, Construção Civil, Pessoa Física, Produtor Agropecuário, Serviços de Alimento e Alojamento e Outros Serviços corresponderam, individualmente, a menos de 1% do total.
Continuando o detalhamento da análise, pode-se observar a participação
dos macrossegmentos no total arrecadado com ICMS pelo Estado do Ceará entre
maio e junho de 2018. O gráfico abaixo evidencia a fatia dos macrossegmentos no
total do ICMS espontâneo.
Gráfico 7 – ICMS por macrossegmentos – 3º bimestre de 2018

Fonte: elaboração própria, com dados do Sistema de Gestão Governamental por Resultados
(S2GPR) da Secretaria da Fazenda – Sefaz/CE.
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A parcela dos três macrossegmentos no total do ICMS espontâneo, conforme o gráfico demonstra, ficou um pouco acima de 40%. Combustíveis, como
já visto, equivaleu a um pouco mais de 20%. Energia Elétrica e Comunicação, por
sua vez, constituíram 13,78% e 6,45% do total.
Apesar de ter apresentado trajetória ascendente nos últimos anos, especialmente até 2014, as receitas de ICMS no terceiro bimestre de 2018 exibiram retração no comparativo com igual período de 2017, conforme visto anteriormente.
Tal dado estimula uma análise que verifique quais componentes do ICMS melhor
explicam tal variação. Para isso serão utilizados dados do Sistema de Gestão Governamental por Resultados (S2GPR) da Secretaria da Fazenda. Apesar de diferir
ligeiramente das informações contidas no Demonstrativo da Receita Corrente
Líquida do Relatório Resumido de Execução Orçamentária, o direcionamento da
variação no ICMS se mantém, não causando maiores prejuízos à presente análise.
A tabela a seguir expressa o quanto variou cada componente do ICMS.
Novamente, serão considerados apenas os itens do ICMS espontâneo. A segunda
coluna da tabela exprime a parcela que cada item representou do total do ICMS
no terceiro bimestre de 2017. A terceira coluna exibe o quanto variou cada item
no terceiro bimestre de 2018 quando comparado com igual período de 2017. Já
a quarta coluna mostra a variação do item ponderada pelo seu peso no total. Ou
seja, manifesta o quanto o elemento contribuiu para a totalidade da variação.
Como a variação total foi negativa, nesta coluna um valor negativo significa que o
item se moveu em direção contrária à variação total, enquanto um número positivo detona que o movimento foi na mesma direção do todo.
Tabela 1 – Variação dos itens do ICMS – 3º bimestre de 2018 vs.
3º bimestre de 2017

Fonte: elaboração própria, com dados do Sistema de Gestão Governamental por Resultados (S2GPR)
da Secretaria da Fazenda – Sefaz/CE.
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A tabela acima permite observar que o grande responsável pela queda
do ICMS foram os combustíveis. De fato, além de tal item ser o detentor da maior
parcela desse imposto, com aproximadamente 23%, ele também apresentou a
maior queda dentre todos os componentes analisados, com retração de 18,26%.
Conforme a última coluna da tabela expressa, os combustíveis responderam por
aproximadamente metade (47,96%) da queda total das receitas com ICMS.
Além dos combustíveis, outros dois componentes de peso expressaram
queda na arrecadação: o Comércio Atacadista e a Indústria. Esses dois itens somados foram responsáveis por outros 41,43% da variação total. A tabela também
permite perceber que alguns itens apresentaram elevação expressiva no período
analisado, a saber, as receitas de Administração Pública e Órgãos Internacionais,
Construção Civil e Outros Serviços. Porém, por configurarem parcelas pequenas
do ICMS, não impactaram significativamente no todo.
Finalizando a análise sobre as receitas correntes do Estado do Ceará, as
tabelas sínteses a seguir trazem um comparativo do estado em relação às outras
unidades da federação. Para fins de comparação, será considerado o valor médio
do Nordeste e do Brasil, ambos sem o Ceará e sem o Rio Grande do Norte, este
último por falta de informações. Quando o resultado aparecer na cor verde indica
que a variação foi superior à do Ceará, e quando aparecer na cor vermelha significa que foi inferior.
Tabela 2 – Síntese das Receitas Correntes e Comparativo com demais Unidades
Federativas – 3º bimestre de 2018 vs. 3º bimestre de 2017

Fonte: elaboração própria, com dados do Demonstrativo da Receita Corrente Líquida do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) – Sistema de informações contábeis e fiscais do setor público brasileiro (Siconfi).

Tabela 3 – Síntese das Receitas Correntes e Comparativo com demais Unidades
Federativas – 1º semestre de 2018 vs. 1º semestre de 2017

Fonte: elaboração própria, com dados do Balanço Orçamentário do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) – Sistema de informações contábeis e fiscais do setor público brasileiro (Siconfi).
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Na comparação bimestral, as informações contidas acima permitem
constatar que, em geral, o Ceará apresentou resultados inferiores à médias dos
outros estados. Enquanto o Ceará obteve queda nas Receitas Correntes, na RCL,
na Receita Tributária e no ICMS, a média do Nordeste e do Brasil foi positiva para
todos esses itens. Quanto às receitas do FPE, o Ceará exprimiu variação positiva e
superior à média do Brasil, mas inferior à do Nordeste.
No comparativo semestral, apenas a Receita Corrente Líquida variou negativamente para o Ceará. Assim como na análise bimestral, as variações do estado foram inferiores à média do Nordeste para todos os itens considerados. Quanto às médias do Brasil, estas variaram acima do resultado do Ceará, com exceção
das receitas do FPE.

3

DESPESAS CORRENTES

Dentro do amplo espectro das despesas públicas, as despesas correntes assumem 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 despesas correntes, que englobam as transferências aos municípios, bem como gastos administrativos não relacionados às despesas com pessoal.
O gráfico a seguir expõe o comportamento das despesas correntes do Estado do Ceará acumulada até o terceiro bimestre de cada ano.
Gráfico 8 – Despesas Correntes acumuladas até o 3º bimestre – 2008 a 2018

Fonte: elaboração própria, com dados do Balanço Orçamentário do Relatório Resumido de
Execução Orçamentária (RREO) – Sefaz/CE.
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Depreende-se, a partir do gráfico, que as despesas correntes elevaram-se
de forma acelerada de 2008 a 2010 (considerando apenas o primeiro semestre), e
a partir daí oscilaram em torno de determinado patamar. Em 2018, após três anos
seguidos de queda, houve um crescimento de 4,69% na comparação com 2017.
Entre 2011 e 2018 houve 4 variações positivas e 4 variações negativas. Considerando todo o período, ocorreu um crescimento médio de 3,23% a cada ano.
Trazendo a análise mais para o curto prazo, o gráfico seguinte apresenta
um comparativo do acumulado entre o quarto bimestre de 2017 e terceiro bimestre de 2018 ante o mesmo período imediatamente anterior.
Gráfico 9 – Despesas Correntes acumuladas em seis bimestres – 4º bim. de
2017 a 3º bim. de 2018 vs. 4º bim. de 2016 a 3º bim. de 2017

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

É possível perceber que o comportamento das despesas correntes foi
bastante semelhante entre um período e outro. A maior diferença se deu entre
o terceiro bimestre de 2018 e igual bimestre de 2017, tendo ocorrido elevação
de 5,70%. No acumulado em cada período, houve leve crescimento de 2,93% no
tempo mais recente.
O próximo gráfico apresenta a composição das despesas correntes no terceiro bimestre de 2018.
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Gráfico 10 – Composição das Despesas Correntes – 3º bimestre de 2018

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

Observa-se que quase metade das despesas correntes é representada pelos gastos com Pessoal e Encargos Sociais, com 47,34%. As despesas com juros
se situaram em torno de 2,47%, enquanto Outras Despesas Correntes, que englobam as transferências aos municípios, totalizaram pouco mais da metade do
total, com 50,20%.
O Gráfico 11 mostra um comparativo dos gastos com Pessoal e Encargos
Sociais no período que vai do 4º bimestre de um ano até o 3º bimestre do ano
seguinte.
Gráfico 11 – Despesas com Pessoal e Encargos Sociais – 4º bim. de 2017 a 3º bim.
de 2018 vs. 4º bim. de 2016 a 3º bim. de 2017

Fonte: elaboração própria, com dados do Demonstrativo da Receita Corrente Líquida do Relatório Resumido
de Execução Orçamentária (RREO) – Sefaz/CE.
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De modo semelhante às despesas correntes, o comportamento dos gastos com pessoal no curto prazo não apresentou maiores oscilações. A diferença
entre os períodos analisados foi bastante reduzida, com exceção da elevação de
11,55% no quarto bimestre de 2017 ante igual bimestre de 2016.
Gráfico 12 – Despesas com Juros e Encargos da Dívida acumuladas até o 3º
bimestre – 2008 a 2018

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

Conforme o gráfico acima expõe, os gastos com juros e encargos da dívida
nos últimos quatro anos (considerando apenas o primeiro semestre de cada ano)
passou a se situar em patamar bem superior ao que era observado anteriormente. Em 2018, inclusive, tal gasto atingiu o maior valor entre todos os anos analisados. Entre 2008 e 2013, os gastos com juros tiveram retração média de 2,74% ao
ano, ao passo que entre 2014 e 2018 houve elevação média de 13,25%.
Trazendo a análise desse tipo de despesa para o curto prazo, o próximo
gráfico exibe um comparativo do acumulado em seis bimestres das despesas
com juros e encargos pelo Estado do Ceará.
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Gráfico 13 – Despesas com Juros e Encargos da Dívida - 4º bim. de 2017 a 3º bim.
de 2018 vs. 4º bim. de 2016 a 3º bim. de 2017

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

Analisando o gráfico, é possível perceber que o movimento de um bimestre a outro nos dois períodos é bastante semelhante, mas no período mais
recente os gastos se situaram em patamar superior, com exceção do quarto bimestre, que em 2017 foi ligeiramente inferior a 2016.Considerando o acumulado dos seis bimestres, houve elevação de 15,64% no período mais recente.
Outra importante informação a ser analisada trata-se da composição
de tais despesas com juros e encargos. O gráfico a seguir apresenta a estruturação dos gastos com juros, classificados por Ação, no terceiro bimestre de 2018.
Gráfico 14 – Despesas com Juros e Encargos da Dívida por Ação – 3º bimestre
de 2018

Fonte: elaboração própria, com dados do Balanço Orçamentário do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) – Sefaz/CE.
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Conforme o gráfico expõe, os valores destinados ao pagamento da dívida
interna representaram a maior parcela dentre todas as Ações, com pouco menos
de 80%, seguida do pagamento da dívida externa, com 10,54%. Em terceiro lugar, os valores relativos ao Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal
dos Estados (PAF), firmados pela Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, somaram 6,65%. Já com a menor parcela, o pagamento da dívida relacionada à extinta
Companhia de Habitação do Ceará (COHAB) correspondeu a 4,07%.
Analisando-se a evolução dos valores gastos com tais itens, pode-se
compreender quais Ações foram responsáveis pelo aumento no montante
dispendido com juros e encargos no terceiro bimestre deste ano, conforme exposto no Gráfico 13. No comparativo com o terceiro bimestre de 2017, todas as
Ações apresentaram aumento no montante gasto, com exceção dos pagamentos relativos à Lei 9.496/97, que retraíram 6,58%. As despesas referentes à Dívida Interna, além de representar a maior parcela do total, também apresentou
o maior crescimento, tendo variado 59,36%. O segundo lugar ficou por conta
da Dívida Externa, com elevação de 19,76%. Quanto às despesas referentes à
COHAB, o montante no terceiro bimestre de 2017 foi nulo, enquanto em igual
bimestre de 2018 foi de R$ 3,6 milhões.
A seguir, serão apresentadas tabelas sínteses das despesas correntes e
seus principais itens para o Estado do Ceará, bem como um comparativo com
as médias dos estados do Nordeste e do Brasil. A mesma lógica das tabelas referentes às receitas correntes se aplica aqui.
Tabela 4 – Síntese das Despesas Correntes e Comparativo com demais Unidades Federativas – 3º bimestre de 2018 vs. 3º bimestre de 2017

Fonte: elaboração própria, com dados do Balanço Orçamentário do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
– Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi).
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Tabela 5 – Síntese das Despesas Correntes e Comparativo com demais Unidades Federativas – 1º semestre de 2018 vs. 1º semestre de 2017
X 1º quadrimestre de 2018

Fonte: elaboração própria, com dados do Balanço Orçamentário do Relatório Resumido de Execução Orçamentária
(RREO) – Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi).

Conforme as informações contidas nas tabelas acima expõem, no terceiro bimestre de 2018, o Ceará apresentou forte elevação das despesas com juros e
encargos da dívida, enquanto que com pessoal e encargos sociais elas mantiveram-se relativamente estáveis. No comparativo com a média do Nordeste, o Ceará teve elevação inferior em todos os itens. Quanto à média de todos os estados
do país, esta foi superior ao Ceará apenas nas despesas com pessoal. No que se
refere ao acumulado no primeiro semestre do ano, o Ceará apresentou elevação
superior à média do Nordeste e do Brasil em todos os itens analisados, com exceção dos gastos médios de todos os estados com juros e encargos da dívida.

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 exercício financeiro, aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se
atingirem as finalidades públicas”. Desse modo, uma análise da arrecadação estadual desse tipo de receita é importante para possuir uma ideia da capacidade
de investimento e expansão das ações do estado.
No terceiro bimestre de 2018, o total de receitas de capital arrecada pelo
Estado do Ceará foi do montante de R$ 188,53 milhões, o que representa uma
redução de 18,81%, em termos reais, na comparação com igual período do ano
anterior. Já no acumulado do ano, a variação foi positiva em 21,38%, em valores
reais, isto é, as receitas no primeiro semestre de 2018 foram de R$ 485,17, contra
R$ 399,72 para o mesmo período do ano anterior. No acumulado dos últimos 12
meses, o total arrecadado pelo governo foi de R$ 2,72 bilhões, um aumento real
de 91,19%. Tal aumento pode ser explicado pela variação real de 151,97% das ope-
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rações de crédito no mesmo período em análise.Em relação ao apurado entre o
quarto bimestre de 2016 e o terceiro bimestre de 2017, quando o montante foi de
R$ 1,42 bilhão.
O gráfico a seguir mostra as operações de crédito do estado do Ceará. A
análise é feita sobre o acumulado no semestre de cada ano.
Gráfico 15 – Operações de Crédito do Estado do Ceará - acumulado até o 3º
bimestre de 2008 a 2018.

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

Ao inspecionar o gráfico acima, verifica-se que as operações de créditos
tem uma participação média de 70,97% no período em análise em relação às despesas de capital, sendo o maior componente. O maior resultado apresentado foi
no acumulado do primeiro semestre de 2010, quando o montante foi R$ 725,48
milhões em valores reais, com uma participação em relação à receita de capital
de 71,95%. No comparativo para cada semestre de cada ano, verifica-se um comportamento de grande variabilidade. A maior variação positiva foi no comparativo entre o primeiro semestre de 2009 em relação ao primeiro semestre de 2008,
um aumento real de 351,72%. Já a redução mais drástica foi no comparativo do
primeiro semestre de 2017 em relação ao primeiro semestre de 2016, uma queda
de 54,51%.
Ainda a respeito das operações de crédito, o gráfico 17 apresenta uma
analise comparativa do acumulado dos últimos doze meses.
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Gráfico 16 – Operações de Crédito do Estado do Ceará – 4º bim./2016 a 3º
bim./2017 X 4º bim./2017 a 3º bim./2018.

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

O gráfico acima mostra um comportamento bastante semelhante das
operações de crédito, exceto no comparativo do sexto bimestre, onde há um expressivo aumento deste componente no sexto bimestre de 2017 em relação ao
mesmo período em 2016. O resultado apresentado no acumulado dos últimos
doze meses de foi de R$ 2,19 bilhões, já para igual período anterior foi de R$ 870,99
milhões, representando um aumento real de 151,97%. A causa para esse aumento
das operações de crédito se deve ao à contratação junto ao Banco do Brasil de um
empréstimo no valor de R$ 1,15 bilhão com a finalidade de pagamento da amortização da dívida pública estadual dos anos 2017 e 2018. Já o resultado no bimestre
foi de R$ 129,59 milhões, havendo uma redução de 25,47%, em termos reais, em
relação ao terceiro bimestre de 2017.
O gráfico 17 detalha a finalidade das operações de crédito. A análise é
para o acumulado do ano de 2018.
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Gráfico 17 – Operações de Crédito por Programa - acumulado até o
3º bimestre de 2018.

Fonte: Elaboração própria, com dados do Sistema de Gestão Governamental por Resultados (S2GPR) da
Secretaria da Fazenda – Sefaz/CE.

Até o acumulado do terceiro bimestre, verifica-se que as operações de
crédito para programas de ação social representa a maior participação das operações de crédito totais, o montante destinado para essa finalidade foi de R$ 161,09
milhões, seguido pelo Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com R$ 66,21
milhões. Destaque negativo para programas de saúde, onde no primeiro semestre foram destinadas apenas 6,05% das operações de crédito totais.
A seguir, O gráfico 18 mostra as transferências de capital do estado do Ceará. A análise é feita sobre o acumulado no semestre de cada ano.
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Gráfico 18 – Transferências de Capital do Estado do Ceará - acumulado
até o 3º bimestre de 2008 a 2018.

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

As transferências de capital são o segundo componente de maior relevância das receitas de capital, com uma média do período em análise de 27,55%.
O maior resultado real absoluto apresentado foi no primeiro semestre de 2011, R$
335,16 milhões, representando 37,18% das receitas de capital. Já a maior participação observada no período em análise foi no primeiro semestre de 2011, 46,35%
das receitas de capital. O resultado apresentado no terceiro bimestre do ano corrente foi de R$ 51,18 milhões, contra R$ 58,06 milhões em igual período de 2017,
representando assim uma redução real de 11,84%.
As tabelas 6, 7 e 8 sintetizam as variáveis em análise. Para efeito de comparação, as tabelas também mostram as médias tanto para o Nordeste, exceto
Ceará, quanto para as outras unidades federativas, exceto Ceará.
Tabela 6 – Síntese das Receitas de Capital – 3º bim./2017 X º bim./2018

Fonte: elaboração própria, com dados do Balanço Orçamentário do Relatório Resumido de Execução Orçamentária
(RREO) – Sistema de informações contábeis e fiscais do setor público brasileiro (Siconfi).
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Tabela 7 – Síntese das Receitas de Capital – 1º semestre de 2017 X 1º semestre
de 2018.

Fonte: elaboração própria, com dados do Balanço Orçamentário do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) –
Sistema de informações contábeis e fiscais do setor público brasileiro (Siconfi).

Tabela 8 – Síntese das Receitas de Capital – 4º bim./2016 a 3º bim./2017 X 4º
bim. 2017 a 3º bim./2018.

Fonte: elaboração própria, com dados do Balanço Orçamentário do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
– Sistema de informações contábeis e fiscais do setor público brasileiro (Siconfi).

Dadas as tabelas acima, verifica-se que os resultados no terceiro bimestre, o estado do Ceará tem resultados inferiores se comparado com as médias do
Nordeste e do Brasil. Em relação ao acumulado do ano, o estado apresentou resultado superior às médias do Nordeste e do Brasil apenas em relação às transferências de Capital. Já no acumulado dos últimos doze meses, verifica-se resultados expressivos tanto nas receitas de capital, quanto nas operações de crédito.

5

DESPESAS DE CAPITAL

Por englobar as despesas com investimento, é de substancial importância analisar as despesas de capital de um ente subnacional como forma de examinar seu
empenho e sua capacidade em realizar gastos que possam ampliar a capacidade produtiva do seu respectivo território. Além dos investimentos, as despesas
dessa categoria integram ainda os gastos com amortizações da dívida pública e
Panorama Fiscal, Fortaleza, v. 17, Jul | Ago 2018
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inversões financeiras (essa última não será considerada na presente análise, por
representar geralmente quantias de menor relevância).
As despesas de capital no terceiro bimestre de 2018 apresentaram resultados superiores da ordem de 30,80% em relação ao mesmo período do ano anterior, isto é, em valores reais absolutos o resultado para o terceiro bimestredo
presente exercício foi de R$ 656,88 milhões, contra 502,21 para o mesmo período
do exercício anterior. No acumulado de 2018, o montante das despesas foi de R$
1,56 bilhão, um aumento real de 20,60% em relação ao acumulado até o mesmo
período de 2017. Já para o acumulado dos últimos doze meses, ou seja, entre o
quarto bimestre de 2017 e o terceiro bimestre de 2018, o resultado apresentado
pelas despesas foi da ordem de R$ 4,07 bilhões, havendo assim um aumento real
de 26,36% em relação ao mesmo período anterior.
Vale destacar também que o investimento é o componente de maior participação das despesas de capital, seguida pelas amortizações. No acumulado até
o terceiro bimestre, os investimentos foram da ordem de 66,51% das despesas
de capital, em valores reais absolutos de R$ 1,04 bilhão. No que diz respeito às
amortizações, estas apresentaram uma participação de 27,22% das despesas de
capital, o que representa em valores reaisR$ 425,52 milhões.
O gráfico a seguir apresenta os investimentos realizados no primeiro semestre de cada ano, a partir de 2008, bem como sua participação em relação à
Receita Corrente Líquida.
Gráfico 19 – Investimentos do Estado do Ceará acumulado até o 3º bimestre –
2008 a 2018.

Fonte: elaboração própria, com dados do Balanço Orçamentário do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
– Sefaz/CE.
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Ao inspecionar o gráfico acima, verifica-se que os investimentos dispendidos pelo governo no primeiro semestre de 2018 são bastante inferiores com os
investimentos apresentados no primeiro semestre de 2010, onde o montante real
foi de R$ 1,86 bilhão e também no primeiro semestre de 2014, onde o investimento foi de R$ 1,74 bilhão em valores reais. Já comparando com o primeiro semestre
do exercício de 2017, houve um aumento real de 30,41%. Em relação ao resultado no terceiro bimestre, o montante dos investimentos foi de R$ 511,83 milhões,
contra R$ 333,44 milhões no mesmo período do ano anterior, ou seja, houve um
aumento real de 53,50%.
Ainda analisando os investimentos do estado, o gráfico a seguir mostra
os investimentos realizados por função. A análise é para o acumulado até o terceiro bimestre do presente exercício.
Gráfico 20 – Investimentos por Função - acumulado até o 3º bimestre de 2018.

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

O gráfico acima evidencia que a maior fatia dos investimentos no primeiro semestre do presente exercício foi destinada para os transportes, seguido de
agricultura e educação, sendo que estas três funções representam mais da metade do total dos investimentos.
Para os transportes, o montante destinado para o primeiro semestre de
2018 foi de R$ 253,73 milhões, sendo a ação de Conservação e Manutenção Rodovias a principal preocupação do estado, com um montante destinado de R$ 55,84
milhões. Já para a agricultura, o montante investido no acumulado do ano até o
terceiro bimestre foi de R$ 111,59, sendo R$ 34,73 milhões destinados para ações
de Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário Simplificado.
Em relação à educação, foi destinado R$ 105,85 milhões no primeiro sePanorama Fiscal, Fortaleza, v. 17, Jul | Ago 2018
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mestre de 2018, sendo R$ 40,51 milhões para Execução de Obras e Aquisição de
Material Permanente das Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional. E Novamente há de se destacar o baixo percentual do investimento destinado à saúde, pouco mais de 3% do total, sendo R$ 8,06 milhões para ações
de Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos da Atenção Secundária e
Terciária.
Em seguida, o gráfico 21 elencaas amortizações realizadas no primeiro
semestre de cada ano, a partir de 2008.
Gráfico 21 – Amortizações do Estado do Ceará acumulado até o 3º bimestre –
2008 a 2018.

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

Ao inspecionar o gráfico acima, verificam-se três momentos. O primeiro
período começa no primeiro semestre de 2008 e vai até o primeiro semestre de
2011, onde a amortização da dívida apresenta resultados abaixo dos períodos
seguintes com uma média de R$ 216,28 milhões. O segundo período, verifica-se
uma tendência de aumento das amortizações entre o primeiro semestre de 2012
até o primeiro semestre de 2015, onde a média do período foi de R$ 324,89. Já
no último período em análise, que inicia no primeiro semestre de 2016 e termina
no primeiro semestre de 2018, verificam-se os maiores resultados apresentados
pelas amortizações, com uma média de R$ 446,40 milhões.
O dispêndio para a amortização no terceiro bimestre do presente exercício
foi de R$ 108,66 milhões, contra R$ 149,37 milhões no mesmo período do exercício
anterior, ou seja, houve uma redução real de 27,25%. Já o resultado acumulado
no ano de 2018 em relação ao mesmo período de 2017 foram resultados bastante
semelhantes, havendo uma redução real de 2018 em 1,09% frente a 2017, isto é,
em valores reais absolutos, no primeiro semestre de 2018, as amortizações foram
de R$ 425,52 e R$ 430,22 no primeiro semestre de 2017. Já no acumulado dos
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últimos dozes meses até o terceiro bimestre de 2018, o resultados apresentados
pelas amortizações foram de R$ 1,03 bilhão, um aumento real de 18,49% em
relação aos doze meses anteriores a este período.
As três tabelas a seguir sintetizam as despesas de capital, bem como seus
componentes. As a tabela também mostram os resultados apresentados pelo
Nordeste e pelas demais unidades federativas.
Tabela 9 – Síntese das Despesas de Capital – 3º bim./2017 X º bim./2018

Fonte: elaboração própria, com dados do Balanço Orçamentário do Relatório Resumido de Execução Orçamentária
(RREO) – Sistema de informações contábeis e fiscais do setor público brasileiro (Siconfi).

Tabela 10 – Síntese das Despesas de Capital – 1º semestre de 2017 X 1º semestre
de 2018.

Fonte: elaboração própria, com dados do Balanço Orçamentário do Relatório Resumido de Execução Orçamentária
(RREO) – Sistema de informações contábeis e fiscais do setor público brasileiro (Siconfi).

Tabela 11 – Síntese das Receitas de Capital – 4º bim./2016 a 3º bim./2017 X 4º
bim. 2017 a 3º bim./2018.

Fonte: elaboração própria, com dados do Balanço Orçamentário do Relatório Resumido de Execução Orçamentária
(RREO) – Sistema de informações contábeis e fiscais do setor público brasileiro (Siconfi).
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Ao inspecionar as tabelas acima, verifica-se que no terceiro bimestre de
2018, a variação das despesas de capital em relação ao mesmo período de 2017 foi
bastante superior à variação média do nordeste, e pouco menos de quatro pontos
percentuais da média de todas as unidades federativas. Já o comparativo do
acumulado do presente exercício em relação ao exercício anterior, a variação do
estado foi superior tanto da média do nordeste, quanto da média das unidades
federativas. Tal resultado das despesas de capital é explicado pelo grande
aumento dos investimentos realizado pelo estado do Ceará em relação às médias
do nordeste e das unidades federativas.

6. RESULTADO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
O orçamento corrente é composto por receitas que serão aplicadas em despesas
de manutenção das atividades continuadas do Estado, ou seja, o custeio da administração pública.
No período analisado, o resultado orçamentário corrente, receita menos
despesa, foi de R$ 1,9 bilhão, considerando a despesa liquidada, esta despesa já
atingiu o estágio, aquele em que o fornecedor já prestou o serviço ou entregou o
bem ao Estado. Considerando a despesa empenhada, primeiro estágio, da despesa, aquele em que somente o orçamento foi comprometido, o resultado orçamentário foi de R$ 1,5 bilhão. Em ambos os casos o resultado foi superavitário,
significando dizer que este superávit poderá ser aplicado em despesas de capital,
ou seja, em despesas de investimentos.
O orçamento de capital é composto por receitas que serão aplicadas em
despesas de investimento do Estado, como obras, aquisição de veículos, máquinas e equipamentos dentre outros investimentos.
No período analisado, o resultado orçamentário de capital, receita menos
despesa, foi deficitário no valor de R$ 0,8 bilhão, considerando a despesa liquidada. Tomando por base a despesa empenhada o resultado, também, foi deficitário
R$ 1,1 bilhão.
O resultado geral, somatório entre receitas e despesas correntes e de capital, foi superavitário de R$ 1,1 bilhão, na despesa liquidada e R$ 0,4 bilhão na
despesa empenhada.

7 RESULTADO PRIMÁRIO
Sabe-se que os recursos financeiros à disposição dos agentes econômicos, inclusive entes governamentais, são limitados. Partindo desse pressuposto, compete
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aos gestores públicos tornar o nível de gastos orçamentários condizente com sua
arrecadação.
Em face da restrição acima descrita, é de salutar importância que o resultado fiscal dos entes públicos seja mensurado de forma a evidenciar a transparência da situação financeira da União, estados e municípios. Nesse contexto, os
indicadores ou estatísticas fiscais cumprem o papel de medir a evolução das finanças do setor público, demonstrando os resultados da gestão fiscal implementada, tendo também a função de promover a transparência das finanças públicas.
Por determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal, União, estados e municípios
são obrigados a bimestralmente informar dois indicadores fiscais de grande relevância, a saber: os resultados primário e nominal.
Acerca da metodologia utilizada pelo Ceará para computar e publicar os
indicadores fiscais cabe as seguintes observações: até o 6º bimestre de 2017 os
resultados primário e nominal eram publicados em relatórios distintos, sendo
adotada a metodologia “acima da linha” para o resultado primário e “abaixo da
linha” para o resultado nominal. Contudo, a partir do 1º bimestre de 2018, seguindo o Manual de Demonstrativos Fiscais publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, os referidos resultados passaram a ser publicados conjuntamente. Além
disso, agora os indicadores são computados observando os dois critérios.
Além disso, 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 exercício anterior.
Destaca-se negativamente que as novas práticas adotadas pelos entes federativos se constituem em empecilho ao melhor entendimento pela sociedade
da situação fiscal do estado, tendo em vista que não existe clareza sobre as mudanças metodológicas aplicadas. Dessa forma, o novo Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal contribui para aprofundar o déficit informacional da
população acerca da gestão fiscal do estado.
Outra ressalva a se fazer, diz respeito ao momento em que tal mudança
ocorre. Como já pontuado, é sabido que a União, bem como grande parte das
unidades federativas, está apresentando resultados fiscais negativos seguidamente. Nesse contexto, uma mudança metodológica no cômputo dos principais indicadores fiscais enseja questionamentos sobre quais interesses motivaram tal mudança.
O resultado primário acima da linha, segundo a nova metodologia, é calculado como a diferença entre as receitas realizadas e a soma de despesas pagas,
restos a pagar processados pagos e restos a pagar não processados pagos.
O resultado oficial acumulado até o terceiro bimestre exibe um superávit primário de R$ 1,06 bilhão. Comparando com o montante acumulado ao final
do segundo bimestre (R$ 836,6 milhões), temos que nos meses de maio e junho
do atual exercício, as receitas primárias excederam as despesas primárias em R$
Panorama Fiscal, Fortaleza, v. 17, Jul | Ago 2018
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225,62 milhões.
Destaca-se ainda, que a meta fiscal fixada para o indicador em questão
na LDO é de R$ 507,23 milhões, o que implica dizer que o superávit registrado
até o final do terceiro bimestre já excede a meta fiscal em aproximadamente
109,41%.
Ao desconsiderarmos as exclusões permitidas pela LDO o resultado primário acumulado no ano é menor, mas ainda superavitário, apresentando um
saldo positivo de R$ 580,52 milhões, enquanto que no terceiro bimestre ocorre
um déficit primário de R$ 256,08 milhões. Evidencia-se assim, que não só a intensidade do indicador em questão pode ser alterada pela legislação em vigência,
mas também a sua direção, podendo proporcionar conclusões equivocadas sobre
a situação fiscal do estado.
Tendo em vista as mudanças metodológicas supracitadas, torna-se importante comparar o valor do resultado primário pela nova metodologia com
aqueles que seriam obtidos caso o antigo procedimento fosse mantido. A metodologia anterior computava o resultado primário como a diferença entre receitas
realizadas e despesas empenhadas.
A tabela a seguir nos permite acompanhar o desempenho no ano do indicador aqui analisado, informando os resultados publicados de acordo com a nova
metodologia, bem como uma estimativa seguindo os procedimentos adotados
até dezembro de 2017. Além disso, informam-se também os resultados com e
sem os ajustes permitidos pela LDO.
Tabela 12 – Resultado Primário do Ceará em 2018.

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

Uma análise rápida da Tabela 12 nos permite verificar, que a nova metodologia tem, até o momento, superestimado a diferença entre receitas e despesas primárias, quando comparada diretamente com a metodologia anterior.
Dessa forma, a percepção de que a mudança metodológica foi implementada em
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um momento inadequado, tendo em vista o quadro de crise fiscal é corroborada
pelos resultados até então apresentados.

8 RESULTADO NOMINAL E DÍVIDA PÚBLICA
Enquanto o resultado primário é um indicador do fluxo entre receitas e despesas
primárias, sinalizando em alguma medida o esforço dos gestores públicos em
amortizar a dívida pública, o resultado nominal sinaliza a variação no estoque da
dívida pública. Assim como o resultado primário, o resultado nominal pode ser
obtido pelos critérios “acima e abaixo da linha”.
Pelo critério “acima da linha”, o resultado nominal será obtido aos somarmos os juros nominais ao resultado primário. Por sua vez, a análise “abaixo da linha” é realizada comparando o estoque da Dívida Consolidada Líquida (DCL) em
momentos de tempo distintos. Aqui, iremos focar nossa análise nos resultados
obtidos pelo critério “abaixo da linha”, pois se considera que este seja o melhor
meio de computar o indicador em questão.
O resultado nominal acumulado até o terceiro bimestre do ano corrente
é de R$ -720,85 milhões. Tal valor é obtido pela diferença entre a DCL acumulada
até dezembro de 2017 e a registrada ao final de junho de 2018. O sinal negativo do
resultado obtido revela que no primeiro semestre de 2018 ocorreu um incremento nominal no estoque da DCL no montante supracitado.
Considerando apenas a variação dentro dos bimestres do ano vigente, temos um resultado nominal de R$ 128,54 milhões indicando que entre o segundo
e o terceiro bimestre de 2018 o estoque da DCL regrediu neste valor.
As tabelas a seguir apresentam o desempenho da dívida pública e do
ativo disponível em valores oficiais, bem como gastos com serviço da dívida
para o Estado do Ceará para o primeiro semestre entre os anos de 2012 e 2018.
Os dados são apresentados em valores correntes, mas também como proporção da RCL acumulada nos 12 meses anteriores, o que nos permite ter uma visão
da participação da dívida pública e do seu serviço nas receitas efetivamente disponíveis estado.
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Tabela 13 – Dívida Consolidada e Ativo Disponível do Ceará – Valores oficiais de
2012 a 2018

Fonte: elaboração própria, com dados do Balanço Orçamentário do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) –
Sistema de informações contábeis e fiscais do setor público brasileiro (Siconfi).

Tabela 14 – Serviço da Dívida – Valores oficiais de 2012 a 2018

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

Observa-se das tabelas acima, que no período analisado a proporção
DCL/RCL atingiu seu maior valor no ano em questão chegando ao percentual de
49%. Tal fato pode ser explicado pelo crescimento da DCL evidenciado pelo já
explanado resultado nominal, bem como pela queda na RCL detalhada na seção
2. Entretanto, a razão obtida ainda é bem inferior ao limite de 200% estabelecido
pela legislação.
Acerca do serviço da dívida, verifica-se que os valores destinados para o
pagamento de juros e amortizações foram proporcionalmente maiores que em
2017. Destaca-se também o fato que o gasto com juros e encargos teve uma participação de 38,13% no total do serviço da dívida, sendo inferior apenas ao percentual de participação registrado no primeiro semestre de 2015. Tal evidência está
alinhada com o crescimento da despesa com juros apresentada anteriormente.
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo apresentou diversos indicadores fiscais do estado do Ceará. As evidências expostas permitem afirmar que o Ceará tem sido impactado negativamente
com a grave crise fiscal da União. Entretanto, não obstante o cenário negativo, as
finanças públicas cearenses tem mantido equilíbrio, quando comparada com as
demais unidades federativas.
O principal complicador da atual conjuntura econômica do Ceará é a redução real das receitas próprias e das transferências da União provocada, em última análise, pela retração da economia e pela crise fiscal. O resultado acumulado
nos últimos 12 meses exibiu uma redução real de 3,74% na RCL do estado.A queda de 6,45% no FPE pode ser vista como principal causa da redução de receitas,
pois no mesmo período o ICMS cresceu 4,99%.
Destaca-se ainda, que o resultado do terceiro bimestre do ICMS foi 6,80%
inferior quando comparado ao mesmo período de 2017. Por sua vez, o FPE registrou crescimento real de 5,61%. Tendo em vista o maior peso que o ICMS possui
na composição da RCL, a mesma sofreu uma redução de 7,97% quando comparada aos primeiros seis meses de 2017.
Em relação às despesas correntes, o resultado acumulado nos últimos 12
meses aponta crescimento de 2,93% no total das despesas. Gastos com pessoal
cresceram 3,79% e juros e encargos 15,64%.
Considerando o resultado até o terceiro bimestre de 2018 em comparação com o mesmo período de 2017, ocorreu um crescimento real de 3,11% no
montante total das despesas. Os gastos com pessoal tiveram incremento real de
0,64%, enquanto que os juros e encargos tiveram um aumento real de 51,38%.
Ressalta-se ainda, que embora tenha ocorrido crescimento nos gastos com pessoal, o estado do Ceará continua a respeitar todos os limites impostos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Tendo em vista todas as informações aqui detalhadas, é possível afirmar 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
inevitável que o ajuste ocorra pela diminuição do nível de investimentos, o que
seguramente 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
execuções 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
Responsabilidade 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
necessários 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
aplicações financeiras.
• Dívida Consolidada: são os empréstimos contraídos pelo Estado em longo
prazo mais os títulos de capitalização de recursos emitidos pelo Estado.
• Dívida Consolidada Líquida: empréstimos de longo prazo menos os recursos
financeiros disponíveis, deduzidos das obrigações de curto prazo. O resultado são
as obrigações líquidas que o Estado tem com terceiros.

E

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

F

• Fundo de Participação dos Estados (FPE): são transferências de recursos para
os Estados e o Distrito Federal previstas na Constituição Federal relativas à parte
do Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IR) e 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
importe 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: despesas de capital necessárias ao planejamento e à execução
de obras, aquisição de instalações, equipamentos, constituição 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
encargos financeiros da dívida consolidada.

O

• Operações de Crédito Externas: empréstimos adquiridos pelo Estado no
mercado externo, ou seja, fora do país.
• Operações de Crédito Internas: empréstimos adquiridos pelo Estado no
mercado interno, ou seja, dentro do próprio país.

Q

• Quociente do Equilíbrio Orçamentário: razão resultante da divisão entre
a previsão 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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• Receitas de Capital: receitas arrecadadas provenientes de operações de créditos,
alienação de bens, amortização de empréstimos concedidos, transferências
financeiras para aplicação em despesas de capital e outras fontes de recursos
destinados 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
contribuições 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
políticas públicas.
• Receita Corrente Líquida: receita corrente 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
Profissionais da Educação (Fundeb).
• Receita Derivada: receitas arrecadadas pelo Estado através do seu poder
soberano. 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
patrimônio: 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
aplicações financeiras.
• Receita Pública: recursos arrecadados pelo Estado, provenientes de receitas
próprias 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 necessidades da sociedade.
• 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.

Panorama Fiscal, Fortaleza, v. 17, Jul | Ago 2018

45

Panorama Fiscal | v. 16 - 2018

T

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

APÊNDICE II

NOTAS METODOLÓGICAS
1. Alguns relatórios contábeis utilizados para elaboração deste ensaio apresentam
as despesas públicas em dois estágios: despesa empenhada e despesa liquidada.
Objetivando padronizar a exposição e considerando que as despesas são
computadas pelo empenho (Art. 35, inciso II, da Lei nº 4.320/1964), este ensaio,
salvo menção explícita em contrário, utiliza as despesas empenhadas.
2. A capacidade de investimentos com recursos próprios, especificada na Tabela
8, foi estimada pelas seguintes expressões:
Onde:

Onde:

3. O cálculo do percentual do investimento realizado com recursos próprios,
especificado na Tabela 9, foi estimado como resíduo pela seguinte expressão:

Onde:
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