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RESUMO
A crise sanitária causada pela COVID-19 marcou a história da humanidade porque
atingiu diretamente a vida das pessoas, independente de raça ou classe social. Por isso,
conceitos individualistas e discriminatórios devem, necessariamente, ser revistos. Após
20 meses dos primeiros casos, o número de infectados ultrapassa o assustador número
de 216 milhões de pessoas, com a triste marca de aproximadamente 4,5 milhões de
mortes a nível mundial. No Brasil, o Governo Federal assumiu comportamento anticientífico, optando por politizar a questão do enfrentamento a pandemia, resultando
em uma tragédia sanitária sem precedentes na história brasileira, com mais de 570
mil mortes até o momento. Nesse contexto de crise sanitária, os eventuais impactos
econômicos e fiscais esperados são de magnitude significativa, uma vez que a paralisação da economia é consequência direta do enfrentamento à onda pandêmica, e em
virtude disso o esperado é que se observe uma eventual queda de receitas e expansão
de despesas. Assim, é necessário que todos os resultados aqui apresentados sejam
vistos sob esse prisma. Vale ressaltar que em estudo desenvolvido pelo Ofice, publicado
na Panorama 31, está proposto para resolver a crise a elaboração, pelo Governo Federal, de um orçamento extraordinário no valor de R$ 1,5 trilhão, conforme determina
o Art.21, XVIII, da Constituição Federal. Deve-se destacar ainda que, novamente, a
falta de celeridade do Governo Federal na tomada de decisões como, por exemplo,
nas liberações do auxilio emergencial e, sobretudo, nas negociações para aquisição
de vacinas contribui para o déficit dos resultados econômicos e fiscais no país. 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 primeiro semestre de 2021 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
pelo Governo do Estado do Ceará, os dados são analisados de forma descritiva e comparada. Verificou-se que a Receita Corrente Líquida (RCL) do Ceará, em um movimento
de recuperação, teve aumento real de 18,84% quando comparada com o primeiro
semestre de 2020. No mesmo sentido, as despesas correntes cresceram 8,43%. Em face
dos resultados apresentados, bem como do contexto político, econômico e sanitário
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; Crise Sanitária; Crescimento Econômico; Ajuste Fiscal; Estado do
Ceará.

ABSTRACT
The health crisis caused by COVID-19 marked the history of humanity because it directly
affected people’s lives, regardless of race or social class. Therefore, individualistic and
discriminatory concepts must necessarily be revised. After 20 months of the first cases,
the number of infected exceeds the frightening number of 216 million people, with
the sad mark of approximately 4.5 million deaths worldwide. In Brazil, the Federal
Government assumed an unscientific behavior, opting to politicize the issue of fighting
the pandemic, resulting in a sanitary tragedy unprecedented in Brazilian history, with
more than 570 thousand deaths so far. In this context of sanitary crisis, the possible
economic and fiscal impacts are expected to be of significant magnitude, since the
paralysis of the economy is a direct consequence of the fight against the pandemic
wave, and as a result, it is expected that there will be an eventual drop in revenue and
expansion of expenses. Thus, it is necessary that all the results presented here are seen
in this light. It is noteworthy that in a study developed by Ofice, published in Panorama
31, it is proposed to solve the crisis the elaboration, by the Federal Government, of an
extraordinary budget in the amount of R$ 1.5 trillion, as determined by Art.21, XVIII,
of the Federal Constitution. It should also be noted that, again, the lack of speed of the
Federal Government in decision-making, for example, in the release of emergency aid
and, above all, in negotiations for the acquisition of vaccines contributes to the deficit
of economic and fiscal results in the parents. Thus, it is necessary that public accounts
are managed in such a way as to guarantee conditions for the sustained growth of the
economy, under penalty of fiscal management being an obstacle to social well-being.
Given this scenario, this article discusses the result for the first half of 2021 of the main
indicators of fiscal management in the State of Ceará, also considering its temporal
trajectory. Through research of predominantly quantitative nature, based on fiscal
reports published by the Government of the State of Ceará, the data are analyzed in a
descriptive and comparative way. It was found that the Net Current Revenue (RCL) of
Ceará, in a movement of recovery, had a real increase of 18.84% when compared to the
first half of 2020. In the same sense, current expenses grew by 8.43%. In view of the
results presented, as well as the political, economic and health context that presents
itself, it is salutary relevance that the fiscal management of public entities is treated as
a first-rate issue, 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, the growth of its own revenue must be taken into account, and the optimization
of expenses, but always analyzing its cost-benefit ratio. This is fundamental for the
occurrence of gains in the social well-being of the people of Ceará.

KEYWORDS

Public Finance; Economic Growth; Fiscal Adjustment; State of Ceará.
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1. INTRODUÇÃO
A crise sanitária causada pela COVID-19 marcou a história da humanidade porque
atingiu diretamente a vida das pessoas, independente de raça ou classe social. Por
isso, conceitos individualistas e discriminatórios devem, necessariamente, ser revistos. Após 20 meses dos primeiros casos, o total de infectados ultrapassa o assustador
número de 216 milhões de pessoas, com a triste marca de aproximadamente 4,5
milhões de mortes a nível mundial. No Brasil, o Governo Federal assumiu comportamento anti- científico, optando por politizar a questão do enfrentamento a
pandemia, resultando em uma tragédia sanitária sem precedentes na história brasileira, com mais de 570 mil mortes até o momento em que esse trabalho foi escrito.
Vale ressaltar que em estudo desenvolvido pelo Ofice, publicado na Panorama 31,
está proposto para resolver a crise, a elaboração, pelo Governo Federal, de um orçamento extraordinário no valor de R$ 1,5 trilhão, conforme determina o Art.21, XVIII,
da Constituição Federal.
Nesse contexto de crise sanitária, os eventuais impactos econômicos e fiscais
esperados são de magnitude significativa, uma vez que a paralisação da economia
é consequência direta do enfrentamento a onda pandêmica, e em virtude disso o
esperado é que se observe uma eventual queda de receitas e expansão de despesas.
Assim, é necessário que todos os resultados aqui apresentados sejam vistos sob esse
prisma e pelo olhar diligente sobre o momento atual que impôs ao Poder Público
muita inteligência na condução da gestão fiscal em face do enfrentamento da crise
provocada pela Covid-19. O nascedouro dessa crise não é financeiro, como a de 2008.
É uma crise com origens na saúde e que, de igual modo, exigiu recursos para o combate direto e também para mitigar os reflexos deletérios sobre a economia real. A
aprovação das legislações recentes pelo Congresso Nacional, que dispensa o atingimento de resultados fiscais, ao tempo que dispõe a de ajuda financeira aos entes
subnacionais na busca pelo equilíbrio federativo, exigiu providências necessárias e
urgentes ao enfrentamento da situação no âmbito orçamentário e financeiro dos
entes federativos.
Deve-se destacar ainda que, novamente, a falta de celeridade do Governo
Federal na tomada de decisões como, por exemplo, nas liberações do auxi- lio emergencial, com valores dignos para sobrevivência das pessoas necessitadas e, sobretudo, nas negociações para aquisição de vacinas contribui para a piora dos resultados
econômicos e fiscais.
De acordo com as estimativas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), espera-se que o PIB mundial sofra uma queda de 4,2%
em relação a 2019, configurando assim a pior recessão mundial no último século.
Para o Brasil, de acordo com o IBGE, a economia brasileira sofreu uma retração de
4,1%.
A paralisação da economia fez com que o Brasil apresentasse a maior taxa
média anual de desemprego desde 2012, 13,5%, o que significa um total de 13,4
milhões de brasileiros sem emprego no último ano, de acordo com dados do Instituto

Panorama Fiscal, Fortaleza, v. 46, Ago | Set 2021

11

Panorama Fiscal | v. 46 - 2021

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) computado pelo IBGE e que
representa o nível de inflação, foi de 4,52% em 2020, maior taxa acumulada desde
2016. Relacionada ao nível da inflação, a taxa de juros básica da economia (Taxa
Selic) fechou 2020 com a mínima histórica de 2% ao ano. A taxa de juros mais baixa
pode levar a incrementos nos investimentos privados, desde que os empréstimos
se tornem mais baratos. O cenário de profunda recessão econômica descrito acima
impacta consideravelmente as finanças públicas dos estados da Federação.
Tendo em vista o contexto econômico e fiscal acima descrito, o presente trabalho tem por objetivo oferecer um resumo dos principais indicadores fiscais para
o primeiro semestre de 2021, focalizando o Estado do Ceará. Busca-se assim, trazer
aos variados setores da sociedade a possibilidade de visualizar com mais clareza os
dados técnicos publicados nos relatórios das 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). A análise dos dados é realizada de forma descritiva e comparada em relação
aos períodos anteriores, salvo menção contrária todos os valores analisados serão
deflacionados pelo IPCA de junho de 2021. 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 o resultado
orçamentário do Ceará no primeiro semestre de 2021. Na terceira seção, a análise é
realizada sobre as receitas correntes, as despesas correntes são analisadas na quarta
seção. As duas seções seguintes avaliam as receitas de capital e posteriormente as
despesas de capital. A seção seguinte é destinada ao resultado a análise do resultado primário. A oitava seção é dedicada à análise da dívida pública. E por último
as considerações finais.

		
2. RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
Para iniciar a discussão acerca do comportamento das finanças públicas cearenses
no primeiro semestre, é oportuno que se verifique o resultado orçamentário obtido
no período em questão.
Destaca-se que o resultado orçamentário de um ente federativo corresponde à diferença entre todas as receitas arrecadadas e todas as despesas empenhadas no exercício, conforme determinam os artigos 101 e 52, respectivamente,
da Lei 4.320/1964 e da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF), bem como o Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) editado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Dessa forma, os valores apresentados em seguida
abrangem, também, as receitas e despesas de natureza intra-orçamentária.
12

Panorama Fiscal, Fortaleza, v. 46, Ago | Set 2021

ANÁLISE DAS FINANÇAS PÚBLICAS DO CEARÁ NO TERCEIRO BIMESTRE DE 2021

Pode-se ainda desmembrar o resultado orçamentário em resultado orçamentário
corrente e de capital. O Orçamento corrente é composto por receitas que serão
aplicadas em despesas de manutenção de serviços continuados do Estado, bem
como em despesas com investimentos caso ocorra superávit corrente (resul- tado
positivo para a diferença entre receitas correntes e despesas correntes). Por sua vez,
o orçamento de capital é composto pelas receitas de capital que são aplicadas em
investimentos para aquisição de novos serviços para sociedade.
A Tabela 2.1 apresenta o resultado orçamentário do Ceará para o primeiro
semestre de 2021, exibindo tal indicador para o acumulado no ano e para o terceiro
bimestre de 2021. Consideram-se ainda os estágios de empenho e liquidação da
despesa pública.

Tabela 2.1 – Resultado Orçamentário do Ceará – 1º semestre de 2021

Analisando primeiramente o resultado do terceiro bimestre de 2021, verifica-se
que o resultado orçamentário total foi superavitário em R$ 557,31 milhões considerando
despesas empenhadas e em R$ R$ 742,08 milhões considerando despesas liquidadas.
No que diz respeito ao acumulado no primeiro semestre, o resultado é superavitário
em R$ 2,48 bilhões no estágio de empenho e em R$ 3,06 bilhões considerando as
despesas efetivamente liquidadas.

3. RECEITAS CORRENTES
As receitas correntes se destinam à manutenção da máquina pública e são compostas por receitas originárias decorrentes da venda de produtos ou prestação de
serviço pelo Estado e por receitas derivadas compostas pelos tributos. Havendo
superávit corrente (receitas menos despesas), este poderá ser aplicado em despesas
de capital, ou seja, em investimentos para criação de novos serviços à sociedade. As
Panorama Fiscal, Fortaleza, v. 46, Ago | Set 2021
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receitas correntes são classificadas como tributárias, patrimonial, de contribuições,
de serviços, agropecuária, industrial, transferências correntes e outras receitas
correntes, sendo de extrema importância que se acompanhe suas variações ao
longo do tempo.
Para fins de comparação entre diferentes períodos de tempo, todos os
valores mencionados nesta seção e nas próximas foram deflacionados pelo IPCA
de junho de 2021, de modo que todas as variações citadas são em termos reais.
Caso contrário, será especificado que os valores estão em termos nominais.
O gráfico a seguir apresenta o comportamento da receita corrente e da
receita corrente líquida (RCL, receita corrente restante após deduções legais) acumulada em doze meses entre janeiro de 2012 e junho de 2021. O primeiro valor de
cada série corresponde ao acumulado de janeiro a dezembro de 2012, o segundo
valor corresponde ao acumulado de fevereiro de 2012 a janeiro de 2013 e assim por
diante, até o acumulado de julho de 2020 a junho de 2021.

Gráfico 3.1 – Receita Corrente e RCL acumuladas em 12 meses – Janeiro de 2012
a dezembro de 2012 até julho de 2020 a junho de 2021

No acumulado entre julho de 2020 e junho de 2021, o Estado do Ceará
obteve R$ 34,144 bilhões em receitas correntes, valor 11% maior que o acumulado
em doze meses encerrado em junho de 2020. Considerando apenas o primeiro
semestre do ano houve elevação de 12,48%, saindo de R$ 14,994 bilhões entre
14
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janeiro e junho de 2020 para R$ 16,866 bilhões nos mesmos meses de 2021. Já no
terceiro bimestre de cada ano a variação foi positiva em 18,06%, passando de R$
4,643 bilhões para R$ 4,282 bilhões.
Quanto à RCL, no acumulado em doze meses até junho de 2021 o montante foi de R$ 24,763 bilhões, ante os R$ 22,341 bilhões do intervalo encerrado em
junho de 2020, resultando em uma elevação de 10,84%. Considerando apenas os
primeiros seis meses de cada ano houve crescimento de 10,60%, passando de R$
10,943 bilhões para R$ 12,102 bilhões. Já no comparativo do terceiro bimestre, em
2021 foram apurados R$ 3,965 bilhões em RCL, ante R$ 3,575 bilhões no terceiro
bimestre de 2020, resultando em elevação de 10,90%.
O gráfico a seguir apresenta o comportamento da RCL nos últimos 24 meses
divididos em dois intervalos iguais.
Gráfico 3.2 – Receita Corrente Líquida – Julho de 2019 a junho de 2020 vs. julho
de 2020 a junho de 2021

Conforme dito anteriormente, as receitas correntes podem ser decompostas
em diferentes categorias de acordo com a sua origem. O gráfico a seguir apresenta
a decomposição das receitas correntes do primeiro semestre de 2021 de acordo
com suas diferentes origens.
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Gráfico 3.3 – Composição das Receitas Correntes – 1º semestre de 2021

Conforme os gráficos mostram, em geral as Receitas Tributárias represen- tam a maior parcela das Receitas Correntes, seguidas pelas Transferências
Corren- tes. Juntas as duas representaram 93,82% do total das receitas correntes.
Bem atrás dessas duas categorias vêm, em ordem decrescente de participação, as
Receitas de Contribuições, Outras Receitas Correntes, Receita Patrimonial e Receita
de Serviços.
Avançando na presente análise, o gráfico a seguir apresenta a receita dos
principais tributos estaduais no primeiro semestre de 2021. São eles: Imposto sobre
Operações relativas à circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS); Imposto
sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA); Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis e Doação (ITCD); Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF); e Outros
tributos.

16
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Gráfico 3.4 – Receita dos principais tributos – 1º semestre de 2021

Conforme o gráfico exibe, a maior fonte de receita tributária origina-se
da arrecadação de ICMS, que nos seis primeiros meses de 2021 totalizou R$ 7,204
bilhões em valores nominais (78,68% do total). Em seguida vem o IPVA com 10,61%,
IRRF com 6,40%, Outros Tributos com 3,90% e ITCD com 0,41%.
No primeiro semestre de 2021, o Estado do Ceará obteve R$ 9,311 bilhões
em receitas tributárias, valor 18,84% maior, em termos reais, que os R$ 7,835 bilhões
do ano anterior. Considerando apenas maio e junho, o montante arrecadado em
2021 foi de R$ 2,930 bilhões, elevação de 37,46% na comparação com os R$ 2,131
bilhões de 2020. Já no acumulado em doze meses a variação foi positiva em 12,41%,
subindo de R$ 16,783 bilhões no intervalo encerrado em junho de 2020 para R$
18,865 bilhões no intervalo encerrado em junho de 2021.
O gráfico a seguir apresenta as receitas das principais transferências correntes obtidas nos seis primeiros meses de 2021, quais sejam, a Cota-Parte do Fundo
de Participação dos Estados (FPE); as transferências da Lei Complementar nº 61,
de 26 de dezembro de 1989, que trata dos repasses do Imposto sobre Produtos
Industrializados; as transferências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica (Fundeb), além do item Outras Transferências Correntes.
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Gráfico 3.5 – Receita das principais transferências correntes – 1º semestre de
2021

Observa-se que as receitas oriundas do FPE representam a maior parcela
do total, tendo sido obtidos R$ 4,577 bilhões entre janeiro e junho de 2021 através
dessa transferência (71,43% do total). Em seguida vêm Outras Transferências Correntes, as transferências do Fundeb, e por último as da L.C. 61/89.
Agregando todos esses itens, no primeiro semestre de 2021 o Ceará obteve
R$ 6,513 bilhões em Transferências Correntes, valor 7,68% superior, em termos
reais, aos R$ 6,049 bilhões de 2020. Considerando apenas o terceiro bimestre do
ano, houve pequena elevação de 0,37% (R$ 2,184 bilhões em 2021 ante R$ 2,176
bilhões em 2020). Quanto ao acumulado em doze meses, o intervalo julho de 2020
a junho de 2021 registrou R$ 12,986 bilhões em Transferências Correntes, valor
12,93% superior aos R$ 11,499 bilhões do intervalo julho de 2019 a junho de 2020.

4. 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 evidencia a série histórica das Despesas Correntes do
Ceará acumuladas em seis bimestres. O primeiro valor corresponde ao acumulado
18
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do ano de 2012, seguida pelo acumulado entre o segundo bimestre de 2012 e o
primeiro bimestre de 2013 e assim por diante, até o intervalo encerrado no terceiro
bimestre de 2020.
Gráfico 4.1 – Despesas Correntes acumuladas nos últimos seis bimestres – 6º
bimestre de 2012 ao 3º bimestre de 2021

Como se pode observar pelo gráfico, entre o quarto bimestre de 2020 e
o terceiro bimestre de 2021 o Estado do Ceará empenhou R$ 25,818 bilhões em
despesas correntes, montante 3,20% maior que os R$ 25,078 bilhões do intervalo
encerrado no terceiro bimestre de 2020. Considerando apenas o primeiro semestre
do ano, a variação foi positiva em 8,43%, saindo de R$ 11,095 bilhões em 2020 para
R$ 12,030 bilhões em 2021. Quanto ao resultado dos meses de maio e junho, em
2021 foram empenhados R$ 4,593 bilhões em despesas correntes ante R$ 3,663
bilhões em 2020, aumento de 25,39%.
Para detalhar e aprofundar as análises das despesas correntes, serão abordados alguns grupos de natureza da despesa, ou seja, aqueles que agregam os
elementos que possuem as mesmas características quanto ao objeto de gasto.
Inicialmente são explorados o grupo Pessoal e Encargos Sociais, que se estende
desde pessoal ativo, inativo, militares e outros, isto é, despesas com quaisquer
espécies remuneratórias. Primeiramente, porém, será exposta a composição das
despesas correntes empenhadas nos seis primeiros meses de 2020. A categoria
Outras Despesas Correntes foi dividida em Transferências a Municípios e Demais
Despesas Correntes.
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Gráfico 4.2 – Composição das Despesas Correntes – 1º semestre de 2021

Como pode ser observado, o superávit orçamentário apresentado em toda
a série, começou a crescer com mais intensidade a partir de 1999. Nesse ano, a diferença entre receita e despesa foi bem maior que nos anos anteriores. Esse padrão
continuou e foi alargado nos anos posteriores.
Levando em consideração pelo lado da receita, uma hipótese para o
aumento do superávit, pode estar relacionado ao aumento da carga tributária
durante o período, mas também a melhora na cobrança dos impostos pelo lado
do fisco.
Pelo lado da despesa, podemos verificar o comportamento de responsabilidade fiscal por parte do Estado, não acompanhando o ritmo de aumento
das receitas e sendo pontuais no aumento de certas despesas, principalmente as
relacionadas ao pagamento do pessoal.

Gráfico 4.3 – Pessoal e Encargos Sociais acumulados nos últimos seis bimestres
– 6º bimestre de 2012 ao 3º bimestre de 2021
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Entre julho de 2020 e junho de 2021, o Estado do Ceará empenhou R$ 13,066
bilhões em despesas com pessoal, valor 1,17% maior que os R$ 12,915 bilhões registrados no intervalo encerrado no terceiro bimestre de 2020. Considerando apenas
o primeiro semestre, os R$ 6,169 bilhões gastos em 2021 foram 3,90% maior que
os R$ 5,937 bilhões de 2020. Quanto aos meses de maio e junho, em 2021 foram
empenhados R$ 2,349 bilhões, ante o R$ 1,984 bilhão de 2020, resultando em elevação de 18,37%.
O gráfico abaixo traz a análise de outro grupo de natureza da Despesa, os
Juros e Encargos da Dívida do Estado do Ceará, seguindo a mesma estrutura do
gráfico anterior.

Gráfico 4.4 – Juros e Encargos acumulados nos últimos seis bimestres – 6º
bimestre de 2012 ao 3º bimestre de 2021

Entre o quarto bimestre de 2020 e o terceiro bimestre de 2021, o montante
empenhado em juros e encargos da dívida alcançou R$ 381 milhões, valor 43,37%
inferior aos R$ 672 milhões registrados no intervalo encerrado em junho de 2020.
Quanto aos seis primeiros meses do ano, os R$ 238 milhões gastos em 2021 foram
27,19% menores que os R$ 327 milhões de 2020. Considerando apenas o terceiro
bimestre, em 2021 foram empenhados R$ 87,61 milhões, ante os R$ 92,56 milhões
de 20120, resultando em queda de 5,35%.
Em tempos de crise sanitária, o Estado passa a ter ainda mais obrigações
sociais. Nesse sentido, é importante que se observe as despesas com educação
e saúde, tendo em vista a grande relevância que tais funções possuem para a
sociedade.
Acerca de tais despesas, destaca-se a existência de índices constitucionais
mínimos de aplicação, a saber: 25% das receitas líquidas de impostos para educação
e 12% para saúde. Os gráficos 4.5 e 4.6 apresentam os resultados de tais índices
para os três trimestres de 2021, realizando comparação direta com o observado
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no ano anterior.
.
Gráfico 4.5 – Despesas com educação – 1º semestre de 2021 x 1º Semestre de
2020

Gráfico 4.6 – Despesas com saúde – 1º semestre de 2021 x 1º Semestre de 2020

Para analisar os gráficos acima, destaca-se, inicialmente, que a apuração
final dos limites constitucionais é feita no encerramento do exercício. Assim, o
Estado em dado bimestre pode estar abaixo do limite, sem que esteja incorrendo
em descumprimento do que prever a determinação constitucional. Posto isso,
segue-se a análise dos gráficos.
22
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O Gráfico 4.5 apresenta o percentual das receitas líquidas de impostos aplicadas em educação. A mensagem central é que, na comparação direta com 2020,
até o final do terceiro bimestre, as despesas com educação foram diminuídas. De
fato, em 2020, já no terceiro bimestre o Estado alcançou o limite mínimo de 25%.
Por sua vez, em 2021 as despesas com educação, no mesmo período, representaram
22% das receitas líquidas de imposto.
Embora, o limite mínimo de 25% deva ser cumprido ao final do exercício,
ainda com relação ao gasto com educação e a receita líquida de impostos e transferências (GE/RELIT), cumpre destacar com base na tabela abaixo que a redução do
percentual de 25,53% para 22,17%, verificada no 3º bimestre de 2021 comparado
ao 3º bimestre de 2020, conforme gráfico 4.5, se deu em função do crescimento da
Relit de 27,5% pari passu ao crescimento do gasto com educação de 10,7%, isto é,
um crescimento mais do que proporcional do denominador vis-à-vis ao numerador da relação GE/RELIT, mesmo com o acréscimo em termos absoluto do gasto
com educação em um ano adverso para as finanças públicas decorrente da crise
sanitária e econômica que assolou o país em virtude da pandemia da Covid-19.

Tabela 4.1 – Despesas com educação – 1º semestre de 2021 x 1º Semestre de
2020

Acerca das despesas com saúde (Gráfico 4.6), embora também tenha ocorrido uma queda na proporção das despesas em relação à receita líquida de imposto
na comparação com 2020, o limite mínimo já foi alcançado no terceiro bimestre
(12,81%), mesmo considerando as ressalvas feitas anteriormente, tal fato é um
indicador positivo.
Encerrando esta subseção, as tabelas a seguir apresentam uma síntese dos
resultados das receitas e despesas correntes apresentados até aqui para o Estado
do Ceará.
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Tabela 4.2 – Síntese das Receitas e Despesas Correntes – 3º bimestre de 2020
vs. 3º bimestre de 2021

Tabela 4.3 – Síntese das Receitas e Despesas Correntes – Acumulado em doze
meses

5. 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
24
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finalidades públicas”. Desse modo, uma análise da arrecadação estadual desse tipo
de receita é importante para avaliar a capacidade de investimento e expansão das
ações do Estado.
No terceiro bimestre de 2021, as receitas de capital do Ceará foram do montante de R$ 1,03 bilhão, o que representa um aumento de 5.28% quando comparadas
com o que foi registrado no mesmo período do ano anterior R$ 975,5 milhões. No
acumulado do semestre, a variação foi negativa em 12.97%, passando de R$ 1,31
bilhão em 2020 para R$ 1,14 bilhão em de 2021.
O gráfico a seguir apresenta o comportamento das receitas de capital do
Ceará acumulada em seis bimestres a partir de 2012. O primeiro valor corresponde ao
acumulado de 2012, o segundo valor corresponde ao acumulado entre o 2º bimestre
de 2012 e o 1º bimestre de 2013 e assim por diante.

Gráfico 5.1 – Receitas de Capital acumuladas em seis bimestres – 1º bim. de
2012 ao 6º bim. de 2012 até 4º bim. de 2020 a 3º bim. de 2021

De modo geral, as operações de crédito são o maior componente das receitas
de capital do Estado do Ceará. O gráfico abaixo apresenta o comportamento das
operações de crédito seguindo a mesma estrutura do gráfico anterior. Nota-se que
a linha de ambos os gráficos apresentam trajetória semelhante, indicando que o
desempenho das receitas de capital é bastante influenciado pelo comportamento
das operações de crédito.
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Gráfico 5.2 – Operações de Crédito acumuladas em seis bimestres – 1º bim. de
2012 ao 6º bim. de 2012 até 4º bim. de 2020 a 3º bim. de 2021

Entre maio e junho de 2021, as operações de crédito somaram R$ 984,7
milhões, acréscimo de 8,93% quando comparado com igual período do ano ante- rior,
quando foram obtidos R$ 904,03 milhões. No acumulado entre o quarto bimestre
de 2020 e o terceiro bimestre de 2021, o montante arrecadado foi de R$ 1,41 bilhão,
redução de 45.68% na comparação com o acumulado encerrado no terceiro bimestre
de 2020, quando foram arrecadados R$ 2,6 bilhões.
Analisando o período mais recente, o gráfico a seguir apresenta a comparação do montante obtido de operações de crédito do quarto bimestre de 2019 ao
terceiro bimestre de 2021. O período é dividido em dois intervalos de tempo de seis
bimestres cada.

Gráfico 5.3 – Operações de Crédito – 4º bimestre de 2019 ao 3º bimestre de
2020 vs. 4º bimestre de 2020 ao 3º bimestre de 2021
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O outro componente relevante das receitas de capital trata-se das transferências de capital. O gráfico abaixo traz o comportamento deste item na mesma
estrutura já exibida nos gráficos 5.1 e 5.2.
Gráfico 5.4 – Transferências de Capital acumuladas em seis bimestres – 1º bim.
de 2012 ao 6º bim. de 2012 até 4º bim. de 2020 ao 3º bim. de 2021

Observa-se que, após se situar em patamares mais elevados entre o final de
2013 e meados de 2015, com um pico expressivo de R$ 1,818 bilhão no acumulado
entre o sexto bimestre de 2013 e o quinto bimestre de 2014, as transferências de
capital, acumuladas em seis bimestres, se reduziram e passaram a se situar num
patamar entre R$ 200 milhões e R$ 600 milhões (em valores constantes de junho
de 2021), com um breve pico de R$ 786 milhões no acumulado do ano de 2016.
O montante obtido entre o quarto bimestre de 2020 e o terceiro de 2021,
de R$ 210 milhões, é 53,06% menor que o valor registrado em igual intervalo retrocedido em 12 meses, quando foi de R$ 446 milhões. Entre maio e junho de 2021, as
transferências de capital somaram R$ 33 milhões, resultado 52.68% inferior aos
R$ 71 milhões de maio e junho de 2020.

6. 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 inversões
Panorama Fiscal, Fortaleza, v. 46, Ago | Set 2021
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financeiras.
No terceiro bimestre de 2021, o total de despesas de capital somou R$
668,88 milhões, ante R$ R$ 382,94 milhões em igual período do ano anterior, o que
reflete um crescimento, em termos reais, de 74,67%. Comparando o acumulado
em seis bimestres encerrado em junho de 2021 com o acumulado encerrado em
junho de 2020, a variação, em termos proporcionais, foi de 5%, passando de R$
3,98 bilhões para R$ 4,18 bilhões a valores constantes.
O gráfico a seguir traz uma série histórica, com início em 2012, evidenciando
o total empenhado em despesas de capital acumulado em seis bimestres. A lógica
é a mesma dos gráficos 5.1, 5.2 e 5.4.

Gráfico 6.1 – Despesas de Capital acumuladas em seis bimestres – 1º bim. de
2012 ao 6º bim. de 2012 até 4º bim. de 2020 a 3º bim. de 2021

O item mais relevante, de modo geral, das despesas de capital são os gastos com investimentos. Estes somaram R$ 384 milhões no terceiro bimestre de
2021, o que corresponde a um aumento de 127,29% na comparação com os R$
168 milhões registrados em igual período de 2020. Na comparação do acumulado
em seis bimestres, o intervalo encerrado no terceiro bimestre de 2020 registrou
acréscimo de 10.31% em relação ao mesmo intervalo do ano anterior, passando de
R$ 2,487 bilhões para R$ 2,743 bilhões. O próximo gráfico mostra a despesa com
investimentos acumulada em seis bimestres a partir 2012.
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Gráfico 6.2 – Despesas com Investimentos acumuladas em seis bimestres – 1º
bim. de 2012 ao 6º bim. de 2012 até 4º bim. de 2020 a 3º bim. de 2021

Analisando o período de tempo mais recente, o gráfico a seguir compara
as despesas de investimentos em dois intervalos de seis bimestres cada: o período
que vai do quarto bimestre de 2019 ao terceiro bimestre de 2020, ante o intervalo
do quarto bimestre de 2020 ao terceiro bimestre de 2021.
Gráfico 6.3 – Investimentos – 4º bimestre de 2019 ao 3º bimestre de 2020 vs. 4º
bimestre de 2020 ao 3º bimestre de 2021

Nota-se que de certa forma os dois intervalos têm trajetória relativamente
semelhante, porém no intervalo mais recente apresentou direção inversa entre eles.
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No acumulado de cada um, o montante da janela encerrada em junho de 2021 é
10.31% menor.
Em relação às despesas com amortização da dívida, estas somaram R$
293,33 milhões entre maio e junho de 2021, valor 30,63% superior aos R$ 179
milhões de iguais meses de 2020. No acumulado em seis bimestres, encerrado
no terceiro bimestre de 2021, o total empenhado somou R$ 962,6 milhões, ante
R$ 1,320 bilhão do acumulado de maio de 2019 a junho de 2020. O gráfico a seguir
traz o comportamento dos gastos com amortização da dívida acumulados em doze
meses.

Gráfico 6.4 – Despesas com Amortização da Dívida acumuladas em seis bimestres – 1º bim. de 2012 ao 6º bim. de 2012 até 4º bim. de 2020 a 3º bim. de 2021

No período de tempo analisado, um mínimo de R$ 673.3 milhões foi observado no agregado entre o sexto bimestre de 2013 ao quinto de 2014, enquanto o
máximo de R$ 1,320 bilhão foi apurado no agregado que vai do quarto bimestre
de 2019 ao terceiro de 2020. Observa-se também que desde o intervalo iniciado
no terceiro bimestre de 2018 (indo até o segundo bimestre de 2019) os gastos com
amortização da dívida estavam em trajetória crescente, porém uma tendência de
queda foi apresentada até bimestre passado, tendo essa trajetória interrompida
com o crescimento do atual bimestre.
Por fim, a seguir são apresentadas duas tabelas que resumem os resultados
expostos até aqui para as receitas e despesas de capital.
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Tabela 6.1 – Síntese das Receitas e Despesas de Capital – 3º bimestre 2020 vs. 3º
bimestre de 2021

Tabela 6.2 – Síntese das Receitas e Despesas de Capital – 4º bimestre 2019 ao 3º
bimestre de 2020 vs. 4º bimestre de 2020 ao 3º bimestre de 2021

7. RESULTADO PRIMÁRIO
Sabe-se que os recursos financeiros à disposição dos agentes econômicos, inclusive entes governamentais, são limitados. Partindo desse pressuposto, compete
aos gestores públicos tornar o nível de gastos orçamentários condizente com sua
arrecadação.
Desta interação entre receitas e despesas advém o conceito de resultado
primário, que é definido como a diferença entre as receitas e despesas públicas,
excetuando-se as receitas e despesas financeiras oriundas de receitas patrimoniais
e despesas com o serviço da dívida pública, respectivamente. Tal conceito se reveste
de grande importância, tendo em vista ser um indicador da saúde financeira dos
entes públicos. Apurar a diferença em questão permite analisar quanto o setor
público depende de terceiros para custear suas despesas, sendo, assim, um indicador de autossuficiência do ente público.
No estado do Ceará, de maneira não usual, mas por permissão das Leis de
Diretrizes Orçamentárias (LDO), no cálculo do resultado primário são excluídas as
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despesas com investimentos em infraestrutura e o superávit primário do exercício
anterior.
O resultado oficial para o primeiro semestre de 2021, considerando o critério acima da linha e despesas pagas, exibe um superávit primário de R$ 2,29
bilhões. Ao desconsiderarmos as exclusões permitidas pela LDO no total de R$
199,42 milhões referente a programas de infraestrutura, o resultado primário no
primeiro semestre de 2021 foi superavitário em R$ 2,09 bilhões.

8. RESULTADO NOMINAL E DÍVIDA PÚBLICA
O resultado nominal no primeiro semestre de 2021, apurado pelo critério abaixo
da linha, é de R$ 2,66 bilhões. Tal valor é obtido pela diferença entre a Dívida
Consolidada Líquida (DLC) acumulada até dezembro de 2020 e a registrada ao
final de junho de 2021. O sinal positivo do resultado obtido indica que no primeiro semestre de 2021 ocorreu uma redução nominal no estoque da DCL no
montante de R$ 2,66 bilhões.
A tabela a seguir apresenta o desempenho da dívida pública e do ativo
disponível em valores oficiais do Estado no primeiro semestre entre os anos de
2012 e 2021. 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 nas receitas efetivamente disponíveis do
Estado.

Tabela 8.1 – Dívida Consolidada e Ativo Disponível do Ceará – 1º semestre do
ano - 2012 a 2021
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A partir da Tabela 8.1 é fácil observar que, diferente do ocorrido no ano
anterior, houve uma retração no estoque da Dívida Consolidada (DC) no primeiro
semestre de 2021 comparado com o primeiro semestre de 2020, de aproximadamente 1%. Comparando a DC no primeiro semestre de 2012 com o ano vigente,
temos um crescimento nominal de 233,11%. Por sua vez, a Dívida Consolidada
Líquida (DCL) cresceu 263%, enquanto o ativo disponível líquido apresentou crescimento de 180%.
Considerando a proporção DCL/RCL, temos que o resultado que era de
22,38% em 2012, saltou para 39,11% em 2021, uma redução significativa ante o
resultado apresentado em 2020 (59,97%). É importante destacar que, de acordo
com a Tabela 8.1 a queda considerável da DCL é resultado principalmente do crescimento do ativo disponível líquido do Estado nesse semestre. Portanto, é possível
afirmar que o grau de endividamento do Ceará se alterou de forma significativa
nos últimos anos, sendo tal afirmação evidenciada pelo aumento no estoque da
DCL, bem como por sua proporção em relação à RCL. Todavia, cumpre destacar
que a evolução da dívida tem que ser olhada pelo prisma da qualidade do endividamento, isto é, se os recursos obtidos via operações de crédito estão sendo destinados aos investimentos requeridos pela sociedade e que se tornam elementos
de alavancagem do desenvolvimento estadual sem comprometer sua capacidae
de pagamento e endividamento.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo apresentou diversos indicadores fiscais do Estado do Ceará. A situação é
de controle fiscal, muito embora as restrições orçamentárias tenham se acentuado,
e o cenário econômico não inspire otimismo na retomada do crescimento no país
em virtude da incapacidade do Governo Federal em promover incentivos adequados para a economia, bem como pela crise sanitária da COVID-19, enfrentada em
nosso país e em todo o mundo.
Na comparação direta com o primeiro semestre de 2020 o montante de
receitas correntes auferidos pelo Ceará teve crescimento real de 12,48%. Os dois
principais componentes das receitas correntes, a saber: ICMS e FPE apresentaram
crescimento de 22,09% e 21,53%, respectivamente.
Acerca das despesas correntes do Ceará, houve um aumento real de 8,43%
em relação ao primeiro semestre de 2020. Observando o comportamento dos
componentes da referida rubrica, temos que os gastos com juros e encargos da
dívida caíram em 27,19%, enquanto que os gastos com pessoal e encargos sociais
aumentaram em 3,90%, considerando valores reais. Ressalta-se que o Ceará tem
cumprido todos os limites estabelecidos pela LRF para a despesa, ficando o percentual da relação Despesa com Pessoal X Receita Corrente Líquida, abaixo do limite
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de alerta.
Em termos de resultado primário, o resultado oficial cearense indica superávit de R$ 2,29 bilhões no primeiro semestre de 2021, ao desconsiderarmos as
deduções permitidas pela LDO, o resultado primário é superavitário em R$ 2,09
bilhões.
Com relação à gestão da dívida pública, o resultado nominal para o período
anali- sado indica uma diminuição de R$ 2,66 bilhões no estoque da DCL em relação ao observado no final de 2020. Ainda sobre a gestão da dívida é interessante
observar o comportamento do indicador dívida consolidada líquida sobre receita
corrente líquida. O Ceará apresenta desempenho muito abaixo do limite de 200%.
Nesse contexto de resultados fiscais num ambiente ainda sobre os efeitos
de uma crise sanitária e econômica, importante ressaltar que a ciência econômica e
a teoria de finanças públicas tem como premissa e essência a busca pelo equilíbrio
do sistema econômico no uso de seus instrumentos monetários, fiscais e creditícios.
Todavia, dado a complexidade do sistema econômico, é difícil dizer quão bem-sucedida será a política monetária e fiscal para retomada da economia e reverter as
situações fiscais impostas pela profunda recessão. Mas, à medida que os eventos se
desenrolam, pode-se ter certeza de que os formuladores de políticas econômicas
não se desvencilharam de olhar através de uma lente keynesiana. Nessa linha,
cumpre destacar a afirmação do ganhador do prêmio Nobel Paul Krugmam (2008)¹,
que o governo só deve equilibrar o orçamento em média, isto é, deve ser permitido
que incorram em déficits em anos economicamente desfavoráveis, compensados
por superávits em anos economicamente favoráveis. Não acredita que o governo
deva ser forçado a ter um orçamento equilibrado todos os anos, pois isso solaparia
o papel dos impostos e dos gastos públicos como estabilizadores automáticos. É
cediço que ao ser restringido por regra de equilíbrio orçamentário, o governo teria
que responder a esse déficit com políticas fiscais contracionistas, que por sua vez
tenderiam a aprofundar a recessão.
É fundamental que o Estado intervenha para resolver desequilíbrios no
curto prazo, mesmo ao custo de endividamento, do que esperar o próprio mercado
se autoajustar no médio e longo prazo. Nessa mesma linha, outro ganhador do
prêmio Nobel Joseph Stiglitz (2016)², afirma que os déficits não são, necessariamente, problemáticos: não há problema se o dinheiro é gasto em investimentos
e, principalmente, se esse gasto ocorre quando a economia está fraca. Todavia, é
importante manter-se diligente com o aumento do déficit orçamentário prolongado, sobretudo quando os gastos governamentais apresentados inicialmente
como extraordinários para o enfrentamento das crises e recessões tendem a ser
¹ Krugman, Paul. Wells, Robin. Macroeconomia; tradução da 3ª edição. Rio de Janeiro: Elsevier
Editora Ltda, 2015. Capítulo 14.
² STIGLITZ, J. E. O grande abismo: sociedades desiguais e o que podemos fazer sobre isso / Joseph
E Stiglitz. Rio de Janeiro, RJ: Alta Books, 2016. Pág. 7.
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mantidos, gerando, assim, déficits fiscais persistentes e prejudicando a sustentabilidade fiscal intertemporal. Sendo assim, diante de uma crise com origens na
saúde que exigiu recursos para o combate direto, e de igual modo necessitou de
recursos para mitigar os reflexos deletérios sobre a economia real, os entes subnacionais lançaram mão de um amplo conjunto de medidas emergenciais de apoio
à saúde e à economia, muitas das quais envolveram e ainda envolvem custo fiscal
significativo.
O manual macroeconômico em momentos de crise nos revela o velho
receituário keynesiano como mais do que justificado e imperativo para estimular,
de forma direta, o consumo e o investimento e, de forma indireta, pela tributação.
O arsenal tributário, como cortar impostos, diferir pagamento, dilatar prazos, subsídios e descontos, tem efeito indireto e, portanto, a resposta é mais lenta ao passo
que utilização do efeito multiplicador do gasto público, por tempo determinado
e foco, é a arma mais potente e adequada para o momento dessa pandemia. Portanto, importante deixar claro que uma crise sanitária e econômica da magnitude
causada pela pandemia da Covid-19 e seus efeitos deletérios sobre as finanças
públicas, tem seu enfrentamento restrito para os entes subnacionais comparativamente ao leque de instrumentos de política monetária e fiscal de que dispõe
o governo federal. Dessa forma, os impactos nas receitas próprias e o aumento
dos gastos extemporâneos de combate à pandemia expuseram a capacidade dos
governos subnacionais de lidar com os desafios fiscais impostos pela pandemia.
Poder Público Estadual foi posto à exaustão na condução tempestiva da gestão
do sistema de saúde e da gestão fiscal no enfrentamento da crise provocada pela
Covid-19, expondo sobre maneira a sua resiliência fiscal, cujo destaque se dá pela
capacidade dos governos de antecipar, absorver e reagir aos choques que afetam
suas finanças no curto e com reflexos inequívocos no longo prazo.
Sob a égide da ciência econômica e com base na análise dos seus resultados fiscais apresentados até o 1º semestre apresentado pelo Estado, revela a
necessidade e preocupação em seguir os preceitos de uma Gestão Fiscal Eficiente,
uma vez que calcada em áreas chaves de resultados e em seis pilares preconiza:
(1º) o aumento da arrecadação e o controle dos gastos correntes (2º); a fim de gerar
poupança pública (3º); para suportar a elevação dos investimentos (4º); aliada
a captação de recursos onerosos (5º) para o financiamento complementar dos
investimentos requeridos pela sociedade; e o controle diligente do nível de endividamento (6º). Do ponto de vista da equação fiscal, no confronto entre receitas e
despesas, do lado da receita, podemos afirmar que o crescimento da arrecadação
estadual deve se dar a partir da implementação de medidas que tornem mais eficazes a cobrança dos tributos estaduais da sua competência. Do lado da despesa,
trata-se da otimização dos gastos sem redução dos serviços ou prejuízo à qualidade do que é ofertado, de forma a ampliar a capacidade de investimento aliada
à estratégia de gestão do endividamento público, que se materializa a partir da
captação de recursos sem comprometimento da capacidade de pagamento e de
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endividamento, tendo a dívida pública como fator de alavancagem adicional do
investimento.
Por fim, com ações alinhadas às lições aprendidas e os protocolos da ciência
econômica, a reação do governo estadual com estratégias fiscais adotadas devem
contribuir para minimizar ao final os impactos econômicos adversos oriundos da
pandemia, principalmente, pela manutenção do cronograma vigoroso de investimento combinado com a estrutura fiscal existente, cujo sincronismo das ações
governamentais devem e serão determinantes para o processo de retomada do
crescimento econômico estadual no período pós-pandemia. Ademais, é razoável
afirmar, portanto, que o princípio do equilíbrio das contas públicas se assenta em
uma perspectiva muito maior do que o simples cotejo entre receitas e despesas
públicas. Para ser mais exato, é um princípio que vai muito além da mera dimensão
financeira. Na arquitetura do sistema econômico, o governo como um poderoso
agente econômico, mantendo as contas do setor público ajustadas no tempo, é
parte crucial de um modelo de crescimento econômico que se pretenda sustentável
e capaz de ampliar o bem-estar social.
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APÊNDICE I
Glossário
•
Amortizações: pagamento total ou parcial do principal da dívida pública.
•
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.
•
Convênios: receitas recebidas de terceiros para aplicação em despesas
correntes ou de capital.
•
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.
•
Encargos Sociais: custos incidentes sobre a folha de pagamentos de
salários.
•
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).
•
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.
•
Juros e Encargos da Dívida: são os recursos destinados ao pagamento dos
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encargos financeiros da dívida consolidada.
•
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.
•
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.
•
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
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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.
•
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:
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3. O cálculo do percentual do investimento realizado com recursos próprios, especificado na Tabela 9, foi estimado como resíduo pela seguinte expressão:
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Realização:

Apoio:

42

Panorama Fiscal, Fortaleza, v. 46, Ago | Set 2021

