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A Série Panorama Fiscal é uma publicação bimestral do Observatório de Finan- 
ças 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 dos entes 
federartivos, de modo especial do Estado do Ceará e dos municípios cearenses.

Neste intuito, a Panorama Fiscal tem como objetivo principal realizar análises de 
temas relevantes no âmbito das finanças públicas, bem como proceder análises 
comparativas e evolutivas, a partir do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais 
do Setor Público Brasileiro (SICONFI) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) com 
base no Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e no Relatório de 
Gestão Fiscal (RGF), ambos instrumentos de transparência da gestão fiscal, de 
índices e indicadores analisados das unidades federadas, contribuindo, assim, 
com a transparência e o controle social.
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RESUMO

A crise sanitária causada pela COVID-19 continua atingindo diretamente a vida das 
pessoas em todo o planeta, independente de raça ou classe social. Por isso, conceitos 
individualistas e discriminatórios devem, necessariamente, ser revistos. 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 650 mil mortes até o momento em 
que esse trabalho foi escrito. Nesse contexto de crise sanitária, os eventuais impactos 
econômicos e fiscais esperados são de magnitude significativa, uma vez que a parali-
sação 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. Deve-se destacar ainda que, novamente, a falta de celeridade do 
Governo Federal na tomada de decisões como, por exemplo, nas liberações do auxílio 
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 finanças 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 da execução orçamen-
tária e os principais indicadores da gestão fiscal do Estado do Ceará no ano de 2021, 
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 compa-
rada. Verificou-se que a Receita Corrente Líquida (RCL) do Ceará teve aumento real 
de 5,48% quando comparada com o ano de 2020. Por sua vez, as despesas correntes 
apresentaram acréscimo real de 4,75% em 2021. Em face dos resultados apresenta-
dos, 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 otimização de 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 Sustentado; Gestão Fiscal; Estado do Ceará.



ABSTRACT

The health crisis caused by COVID-19 continues to directly affect the lives of people 
across the planet, regardless of race or social class. Therefore, individualistic and dis-
criminatory concepts must necessarily be reviewed. In Brazil, the Federal Government 
has adopted an unscientific behavior, opting to politicize the issue of coping with 
the pandemic, resulting in a health tragedy unprecedented in Brazilian history, with 
more than 650,000 deaths by the time this work was written. In this context of the 
health crisis, the eventual economic and fiscal impacts expected are of significant 
magnitude, since the stoppage of the economy is a direct consequence of facing the 
pandemic wave, and as a result, it is expected that an eventual drop in revenues and 
expenditure expansion. Thus, it is necessary that all the results presented here are 
seen in this light. It should also be noted that, again, the lack of speed on the part of 
the Federal Government in decision-making, such as, for example, in the release of 
emergency aid and, above all, in negotiations for the acquisition of vaccines, contri-
butes to the deficit of economic and fiscal results. in the country. Thus, it is necessary 
that public finances be managed in order to guarantee conditions for the sustained 
growth of the economy, otherwise fiscal management will be an obstacle to social 
well-being. Given this scenario, this article discusses the result of budget execution 
and the main indicators of fiscal management in the State of Ceará in 2021, also con-
sidering its temporal trajectory. Through research of a predominantly quantitative 
nature, based on fiscal reports published by the Government of the State of Ceará, the 
data are analyzed in a descriptive and compared way. It was found that Ceará’s Net 
Current Revenue (RCL) had a real increase of 5.48% when compared to 2020. In turn, 
current expenses showed a real increase of 4.75% in 2021. results presented, as well as 
the political, economic and health context that is presented, it is of salutary importance 
that the fiscal management of public entities is treated as a topic 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, the growth 
of its own revenue and optimization of expenses must be taken into account, but 
always analyzing its cost-benefit. This is essential for the occurrence of gains in the 
social well-being of Ceará.

KEYWORDS
Public finances; Sustained Growth; Tax Management; State of Ceara.
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1. INTRODUÇÃO

A crise sanitária causada pela COVID-19 continua atingindo diretamente a vida das 
pessoas em todo o planeta, independente de raça ou classe social. Por isso, conceitos 
individualistas e discriminatórios devem, necessariamente, ser revistos. 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 650 mil mortes até o momento em 
que esse trabalho foi escrito.
 Nesse contexto de crise sanitária, os impactos econômicos e fiscais espe-
rados 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 despe-
sas. 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 recur-
sos para o combate direto e 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 em que dispõe a ajuda financeira aos 
entes regionais 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 auxílio emer-
gencial, com valores dignos para sobrevivência das pessoas necessitadas e, sobre-
tudo, nas negociações para aquisição de vacinas, contribui para a piora dos resultados 
econômicos e fiscais.
 A paralisação da economia fez com que o Brasil apresentasse uma taxa média 
anual de desemprego de 13,2%, a segunda mais alta desde 2012, o que significa uma 
média de 13,9 milhões de brasileiros sem emprego no último ano, de acordo com 
dados do Instituto 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 10,06% em 2021, maior taxa acumulada 
desde 2016. Relacionada ao nível da inflação, a taxa de juros básica da economia 
(Taxa Selic) fechou 2021 em 9,25% ao ano, com viés de alta. 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 ano de 2021, focalizando o estado do Ceará, mas também proporcionando 
uma visão comparativa com os demais estados da União. Busca-se assim, trazer 
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aos variados setores da sociedade a possibilidade de visualizar com mais clareza 
os dados técnicos publicados nos relatórios das finanças públicas.
 Os dados aqui utilizados têm como fonte primária os relatórios fiscais dispo-
nibilizados pelos entes subnacionais, e exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF). A análise dos dados é realizada de forma descritiva e comparada em relação 
aos períodos anteriores, salvo menção contrária todos os valores analisados serão 
deflacionados pelo IPCA de dezembro 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 analisa o resultado orçamentário 
do Ceará em 2021. Na terceira seção, a análise é realizada sobre as receitas corren-
tes, enquanto as despesas correntes são analisadas na quarta seção. As duas seções 
seguintes avaliam as receitas de capital e posteriormente as despesas de capital. A 
sétima seção é destinada à análise do resultado primário. A oitava seção faz a análise 
do resultado nominal e da dívida pública. E por último as considerações finais.

  
2. RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

A análise do resultado orçamentário anual é muito importante porque reflete a 
execução orçamentária do exercício financeiro, este resultado irá mostrar a eficiên-
cia e eficácia da gestão do ente federativo. Nesta seção será analisado o resultado 
orçamentário do Estado do Ceará de 2021.   
 Destaca-se, que o resultado orçamentário de um ente corresponde à dife-
rença entre todas as receitas arrecadadas e todas as despesas empenhadas no 
exercício, conforme determinam a Lei 4.320/1964, a Lei Complementar 101/2000, 
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), e o Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) 
editado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Dessa forma, os valores apre-
sentados em seguida abrangem, também, as receitas e despesas de natureza 
intra-orçamentária.
 Pode-se ainda desmembrar o resultado orçamentário em resultado orça-
mentário corrente e de capital. O Orçamento corrente é composto por receitas 
que serão aplicadas em despesas de manutenção das atividades continuadas do 
Estado, bem como em despesas com investimentos caso ocorra superavit corrente 
(resultado positivo para a diferença entre receitas correntes e despesas correntes). 
Por sua vez, o orçamento de capital é composto pelas receitas de capital que contri-
buem para aplicação de recursos em investimentos, com isso são adquiridos bens 
de capital.
 A Tabela 2.1 apresenta o resultado orçamentário do Ceará para o ano de 
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2021, exibindo tal indicador para o acumulado no ano e para o sexto bimestre 
de 2021. Consideram-se ainda os estágios de empenho e liquidação da despesa 
pública.

Tabela 2.1 – Resultado Orçamentário do Ceará – Ano de 2021
 

   
  
  

 Verifica-se que o resultado orçamentário corrente apresentou resultado 
expressivo excedendo os R$ 5,29 bilhões ao considerarmos as despesas liquida-
das e R$ 4,68 bilhões tomando as despesas empenhadas. Tais resultados indicam 
que o Estado do Ceará continua comprometido com a manutenção do equilíbrio 
fiscal, mas temos que levar em consideração a relação do custo-benefício entre a 
origem e aplicação desses recursos. Nessa análise inicial, como será visto adiante, 
o aumento no superávit corrente pode ser explicado pelo maior crescimento das 
receitas correntes em relação as despesas correntes.
 Por sua vez, contrabalanceando o resultado corrente, o resultado orçamen-
tário de capital foi deficitário em 2021, com as despesas excedendo as receitas em 
R$ 2,18 bilhões (despesas liquidadas) e R$ 3,38 bilhões (despesas empenhadas). 
Tal resultado se justifica, pelo desempenho da arrecadação das receitas de capital, 
chegando apenas a 46,36 % do previsto para ser arrecadado em 2021. 
 Assim, o resultado orçamentário total do Ceará em 2021 foi de R$ 3,11 
bilhões considerando as despesas liquidadas e R$ 1,30 bilhão considerando o está-
gio de empenho das despesas, conforme determina a legislação orçamentária. 
Portanto, pode-se afirmar que a gestão fazendária foi bem-sucedida no seu intento 
de manter o Ceará com um orçamento equilibrado. 
 A Tabela 2.2 exibe o resultado orçamentário registrado pelo Ceará nos 
últimos quatro anos, em valores nominais, considerando o estágio empenhado das 
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despesas. No intuito de possibilitar a comparação entre os resultados do período 
analisado, informa-se também o resultado orçamentário como proporção da 
Receita Corrente Líquida (RCL).

Tabela 2.2 – Resultado Orçamentário do Ceará (Despesa Empenhada) – 2018 a 
2021

 A partir dos dados informados pela Tabela 2.2, verifica-se que as receitas 
totais do estado tiveram um crescimento nominal de 30,02% entre 2018 e 2021. 
Por sua vez, as despesas cresceram em ritmo menor 21,09%. 
 Analisando as últimas três linhas da tabela, em especial as colunas refe-
rentes à proporção entre o resultado orçamentário e a RCL, temos que, na média, 
o resultado orçamentário foi equivalente a 3,33% da RCL no período em questão. 
Destaca-se também, que o único ano em que ocorreu déficit orçamentário foi 
em 2018, sendo o resultado orçamentário acumulado entre 2018 e 2021 de R$ 
2,13 bilhões.
 Dessa forma, pode-se concluir que a execução do orçamento público do 
Ceará tem mantido no curto prazo o equilíbrio entre receitas e despesas públicas, 
com as receitas excedendo rotineiramente as despesas.
 Ampliando a discussão acerca do resultado orçamentário para as outras 
unidades da federação, a Tabela 2.3 traz o indicador em questão em valores mone-
tários correntes e como proporção da RCL, para os anos de 2020 e 2021.
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Tabela 2.3 – Resultado Orçamentário dos Estados (Despesa Empenhada) – 
2020 e 2021

 Conforme pode ser visto no Painel A da Tabela 2.3, apenas Minas Gerais 
(R$ 2,85 bilhões) e Rio Grande do Sul (R$ 0,60 bilhão) apresentaram resultado 
orçamentário deficitário em 2020. Ainda sobre o Painel A, é preciso destacar dois 
pontos: (i) o resultado orçamentário agregado dos Estados e Distrito Federal foi 
equivalente a R$ 35,3 bilhões, representando assim uma contribuição positiva 
para o Setor Público Nacional; (i) Na média, o resultado orçamentário como 
proporção da Receita Corrente Líquida foi 7,36%, o que posiciona o resultado 
cearense (6,7%) um pouco abaixo da média nacional.
 Acerca do cenário observado em 2021 (Painel B), assim como em 2020, 
dois estados (Alagoas e Maranhão) apresentaram déficit orçamentário. Entre-
tanto, é possível argumentar que o indicador agregado melhorou na comparação 
direta com 2020. O resultado orçamentário agregado foi de R$ 46,09 bilhões, um 
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crescimento nominal de 30% em relação ano anterior. Por sua vez, o crescimento 
nominal da Receita Corrente Líquida agregada foi de 19%. Assim, a razão entre 
os agregados do resultado orçamentário e da Receita Corrente Líquida foi de 
5,25%, um aumento de 0,45 pontos percentuais (p.p) em relação ao ano de 2020. 
 O Gráfico 2.1 simplifica a visualização do resultado orçamentário como 
proporção da Receita Corrente Líquida, permitindo inferir os estados que apre-
sentaram melhores desempenhos em 2021. Destaca-se que, na comparação com 
os demais estados, o resultado do Ceará o coloca na décima quarta posição em 
um ranking da razão analisada, uma posição que pode ser interpretada como 
média;

Gráfico 2.1 – Resultado Orçamentário como proporção da Receita Corrente 
Líquida – 2021

 Diante do exposto, é possível afirmar que, após um 2018 marcado pela 
ocorrência de um desequilíbrio orçamentário, o Ceará combinou um aumento de 
receitas com um significativo contingenciamento de despesas para obter superavits 
significativos em 2019, 2020 e 2021. Tal esforço posiciona o Estado como uma das 
unidades da federação com situação de equilíbrio fiscal.
 É importante ressaltar ainda que, após alguns anos de desequilíbrio, o 
resultado orçamentário agregado dos estados brasileiros passou a contribuir 
de forma positiva para o resultado do Setor Público Nacional. Embora o nível de 
consolidação fiscal seja heterogêneo entre as unidades federativas, tal indicador 
não pode deixar de ser visto como uma boa sinalização para as finanças públicas 
estaduais.
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3. RECEITAS CORRENTES¹

A Lei Federal nº 4.320/1964, em seu artigo 11 classifica as Receitas Orçamentárias 
em categorias econômicas que são: Receitas Correntes e Receitas de Capital. O 
parágrafo 1º classifica as Receitas Correntes em: receita tributária, de contribuições, 
patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços, transferências correntes e outras 
receitas correntes e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de 
outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas 
classificáveis em Despesas Correntes.  
 As Receitas Correntes aumentam o patrimônio público e a disponibilidade 
financeira do ente federativo, porque a receita orçamentária obedece ao regime 
contábil de caixa, conforme determina o Art. 35 da Lei 4.320/1964. 

 3.1 Análises do Estado do Ceará

A análise da execução da receita orçamentária do Estado do Ceará, será feita com 
valores a preços de dezembro de 2021 para comparar com períodos anteriores, 
utilizou-se os dados do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), que é o 
índice oficial da inflação no Brasil. 
 Como visto no início do tópico, se compreende por Receitas Correntes o 
somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimonial, agropecuária, 
industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros 
recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a 
atender às despesas classificáveis em despesas correntes. Havendo superávit, os 
recursos poderão ser aplicados em despesas de capital. Sendo importante com-
preender tal conceito, para que se tenha um entendimento amplo acerca dos resul-
tados expostos neste artigo. 
 No gráfico abaixo, é exibido o comportamento do valor real da Receita 
Corrente no período mencionado com base nos dados retirados do Relatório Resu-
mido da Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida – 
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social. 

¹  Em 28/03/2022 a Sefaz republicou com alterações diversos demonstrativos utilizados na elaboração 
do presente trabalho. Dessa forma, os resultados apresentados foram verificados novamente à luz dos 
novos dados. Especificamente, ocorreram permutações de valores nos componentes da Receita Corrente, 
mas que não afetaram o valor total da mesma. Adicionalmente, ocorreram alterações no Resultado 
Primário e na análise da Dívida Pública.
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Gráfico 3.1 – Receita Corrente acumulada em 12 meses - Janeiro de 2012 a 
Dezembro de 2012 até Janeiro de 2021 a Dezembro de 2021.

 

 Ao analisar o gráfico, pode-se inferir que o Valor Real da Receita Corrente 
no ano de 2021 cresceu substancialmente, se comparando aos demais anos, cor-
respondendo a um valor acumulado no ano de R$36,94 bilhões.
 O ano de 2021 foi marcado pelas sucessivas políticas de retomada da econo-
mia em meio à Covid-19, tais resultados atestam que as políticas fiscais do Estado 
do Ceará têm-se mostrado efetivas, dados os números que comprovam tal alegação. 
Com isso, no gráfico abaixo é apresentado um comparativo entre a Receita Corrente 
entre o ano de 2020 e 2021, apresentando o comportamento da RC neste período.

Gráfico 3.2 - Receitas Correntes no mês - Janeiro de 2020 a Dezembro de 2020 
vs Janeiro de 2021 a Dezembro de 2021.
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 Ao analisar o gráfico acima, é possível compreender o cenário de expan-
são da Receita Corrente no ano de 2021 em comparação ao ano que o antecede, 
essencialmente entre os meses de março a maio, que apresentam uma diferença 
comparativa considerável. Em contrapartida, entre os meses de julho a setembro de 
2021, a Receita Corrente apresenta um declínio comparativo, voltando a elevar-se 
nos meses seguintes.  
 Entende-se por Receita Corrente Líquida (RCL), um indicador financeiro 
obtido através do cálculo da Receita Corrente da União, dos estados e dos municí-
pios, tais como contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias e de serviços, 
deduzidos os valores das transferências constitucionais.
 No período compreendido entre janeiro e dezembro de 2020, tinha-se o 
valor acumulado de R$ 25.03 bilhões. Em 2021, no mesmo espaço de tempo, tem-se 
um acumulado de R$ 26.40 bilhões. Com isso, totalizou-se um aumento real da 
RCL neste período de 24 meses em 5,48%. 
 Ademais, comparando-se com o sexto bimestre de 2020, tem-se uma varia-
ção na Receita Corrente Líquida de 10,90%, uma vez que no sexto bimestre de 2020 
tinha-se um acumulado de R$4,49 bilhões, já no ano de 2021 o valor correspondia 
a R$4,99 bilhões, confirmando o aumento na Receita Corrente do sexto bimestre 
de 2021.
  No gráfico abaixo, é apresentado o comportamento da Receita Corrente 
Líquida no período citado.
 

Gráfico 3.3 - Receita Corrente Líquida no mês – Janeiro de 2020 a Dezembro de 
2020 vs Janeiro de 2021 a Dezembro de 2021
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 Como designado no início do tópico, as Receitas Correntes são compostas 
em categorias de acordo com a origem. No gráfico abaixo, pode-se ter conheci-
mento acerca da composição das Receitas Correntes no ano de 2021.

Gráfico 3.4 - Composição das Receitas Correntes – Janeiro a Dezembro de 2021

 Analisando o gráfico 3.4, pode-se concluir que a Receita Tributária (RT), 
compreendidas em Impostos e Taxas, configura o maior contingente das Receitas 
Correntes, sendo responsável por 55,84% do total contabilizado, o que é de fato, 
uma parcela significativa, uma vez que fica à frente da sua sucessora em 19,04 
pontos percentuais. 
 Sucedendo as RT, têm-se as Transferências Correntes (TC), compreendidas 
em Transferências Constitucionais da União e as demais transferências correntes, 
que representam 36,80% das Receitas Correntes, sendo também uma parcela 
considerável do totalizado. 
 Conjuntamente, as Receitas Tributárias (RT) e as Transferências Corren-
tes (TC) somam 92,64% do total das Receitas Correntes, representam as maiores 
receitas do governo estadual, o que confirma a relevância desses constituintes 
financeiros para o Estado do Ceará, bem como para o seu equilíbrio fazendário e o 
seu crescimento econômico. Sucessivamente, têm-se as Receitas de Contribuições, 
as outras Receitas Correntes, as Receitas Patrimoniais e Receitas de Serviços.
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Gráfico 3.5 - Receita dos principais tributos no ano de 2021

 
 Em uma primeira análise do gráfico 3.5, é relevante inferir que as Receitas 
Tributárias em 2021 compreenderam o valor estimado de R$ 20,63 bilhões. Por 
conseguinte, torna-se evidente que as receitas oriundas do Imposto sobre Ope-
rações relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), instituída pela Lei 
Estadual nº 12.670/96, representam a maior parcela do total, somando R$17,00 
bilhões, representando assim, 82,53% dos impostos cobrados no Ceará, ficando 
categoricamente a frente dos demais impostos cobrados no Estado.

Gráfico 3.6 - Receita das principais Transferências Correntes no ano de 2021
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 A priori, o gráfico 3.6 permite a interpretação de que as Transferências 
Correntes do Estado do Ceará são constituídas, principalmente, pela Transferência 
do Fundo de Participação dos Estados (FPE), pela Transferência do LC 61/1989 que 
dita sobre o produto da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados, 
pela Transferência do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB e por outras 
transferências correntes.

 3.2. Comparativo com outros estados

 Este tópico tem por objetivo analisar comparativamente as Receitas Cor-
rentes dos Entes Federativos da União. O gráfico abaixo apresenta a variação real 
entre as Receitas Correntes dos estados brasileiros no último biênio.

Gráfico 3.7 – Variação das Receitas Correntes dos estados – 2020 a 2021

 De acordo com o que indica o gráfico, é possível perceber que houve uma 
convergência de resultados estabilizando entre alguns estados em até 15% de 
variação na Receita Corrente, excetuando-se os estados de Rio Grande do Sul (RS), 
Rio de Janeiro (RJ), assim como Piauí (PI) e Amapá (AP). Em contrapartida, o grá-
fico informa uma discrepância no que tange ao Estado do Rio de Janeiro, ficando 
com uma variação na RC significativa e amplamente perceptível com a leitura do 
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gráfico em relação aos demais estados brasileiros. 
 A variação na RC do Rio de Janeiro foi de 33,76%, monetariamente expressa 
em R$ 31,13 bilhões, a maior entre os entes federados. Além disso, Amapá (AP) E Piauí 
(PI) apresentaram variação na RC negativa, de -089% e -4,77%, respectivamente. 
De maneira objetiva, o Estado do Ceará seguiu o cenário nacional de heterogenei-
dade de variação na RC no período mencionado, apresentando o percentual de 
7,93% de variabilidade.  Tal percentual está abaixo da variação percentual média 
observada, 9,68%.

Gráfico 3.8 – Variação da Receita Corrente Líquida Acumulada entre os Estados 
brasileiros – 2020 a 2021

 O gráfico acima demonstra um aspecto descontínuo na variação das Recei-
tas Correntes Líquidas entre os estados brasileiros, havendo uma assimetria facil-
mente identificada no gráfico, em que a maioria dos estados teve uma variação 
abaixo da média aritmética total entre os 26 estados e o Distrito Federal no período 
mencionado de 12 meses. 
 Destacando-se a variação da RCL no Estado do Rio de Janeiro (RJ) que 
correspondeu a 27,69%, equivalente a uma variação de R$18.718 bilhões na RCL, 
valor consideravelmente elevado. Os estados Amapá (AP) e Piauí (PI) apresentaram 
variação negativa na RCL no período descrito, -5,20% e -10,16%, respectivamente.
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Tabela 3.1 – Variação da Receita Corrente Líquida – Ceará vs Nordeste vs Brasil 
– 2020 e 2021

 Conforme a tabela permite perceber, no período analisado a RCL do 
Ceará cresceu em ritmo menor do que o observado para o Nordeste e o Brasil 
como um todo.

Gráfico 3.9– Variação real da Receita Tributária dos Estados – Janeiro de 2020 a 
Dezembro de 2020 vs Janeiro de 2021 a Dezembro de 2021

 O gráfico acima permite a visualização das Receitas Tributárias entre 
os estados brasileiros no período mensurado. Objetivamente, é o estado de 
Roraima (RR) apresentou maior variação no período nas RT, sendo expressa 
em 31,53%, sendo sucedida pelo estado de Mato Grosso (MT) com 27,43% de 
variação e pelo estado do Rio Grande do Sul (RS) com 26,58%. 
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 Além disso, os estados que obtiveram menor variação em suas Receitas 
Tributárias foram o Distrito Federal (DF) com 3,61%, o Rio Grande do Norte 
(RN) com 8,48%, Amazonas (AM) com 9,52% e o Pernambuco (PE) com 9,81%.

4. DESPESAS CORRENTES 

As despesas correntes cumprem o papel importante nas obrigações do Estado, 
pois asseguram o seu funcionamento das suas atividades operacionais. Dentre 
essas despesas constam as com pessoal e encargos sociais, os juros e encargos da 
dívida e outras despesas correntes.

 4.1 Análise do Estado do Ceará

 Em seguida, apresenta-se o gráfico da série histórica com o corte de janeiro 
de 2012 ao último mês de 2021. O primeiro valor se refere ao acumulado nos seis 
bimestres de 2012, o próximo é o acumulado do segundo bimestre de 2012 ao 
primeiro de 2013, e assim por diante até chegar aos seis bimestres de 2021.

Gráfico 4.1 – Despesas Correntes acumuladas em seis bimestres – 1º ao 6º 
bimestre de 2012 até 1º ao 6º bimestre de 2021
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 Através da leitura do gráfico, pode se observar que, em média, as despesas 
correntes têm apresentado um aumento real ao decorrer dos anos. No ano de 2021, 
o Estado do Ceará empenhou R$ 27,26 bilhões, resultado 4,75% maior que do ano 
anterior, onde o estado empenhou de R$ 26,03 bilhões. Uma variação parecida ao 
se comparar somente o resultado do sexto bimestre desses dois anos, em que nos 
meses de novembro e dezembro de 2021 foi 4,34% maior que os mesmos meses 
de 2020, R$ 5,84 bilhões e R$ 5,59 bilhões, respectivamente.
 Para dar continuidade à análise, o próximo gráfico apresenta detalhes 
da composição e distribuição das despesas correntes no ano de 2021. Como dito 
antes, as despesas com pessoal, juros e encargos da dívida, as transferências aos 
municípios e outros encargos que não englobam as despesas com pessoal são os 
componentes dessa rubrica. Então, o que se segue é a participação dos gastos entre 
essas quatro categorias.

Gráfico 4.2 – Composição das Despesas Correntes – Primeiro ao sexto bimestre 
de 2021

 Observando a maior e a menor parcela de despesas no ano de 2021, os 
gastos com pessoal contemplam a maior parte das despesas correntes, porém, 
desta vez por volta de quase quatro pontos percentuais a menos que os mesmos 
gastos na proporção das despesas correntes desempenhadas no ano de 2020. Desse 
ponto, se segue para os juros e encargos com a dívida, a menor fatia do gráfico, 
com 1,97%.
 Explorando mais a fundo cada uma dessas duas fatias citadas no parágrafo 
anterior, os tópicos a seguir irão fazer observações por meio da análise do histórico 
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dos últimos dez anos.
 Como visto anteriormente, as despesas com pessoal e encargos sociais 
somam uma grande parcela das despesas correntes. Para examinar o resultado des-
ses gastos ao longo dos anos, logo abaixo se apresenta um gráfico que demonstra 
o acumulado de seis em seis bimestres. Começando pelos seis bimestres de 2012 
e indo para o próximo período de seis bimestres, que é o acumulado do segundo 
bimestre de 2012 ao primeiro de 2013, e assim por diante até chegar aos seis bimes-
tres de 2021.

Gráfico 4.3 – Pessoal e Encargos Sociais acumulados em seis bimestres – 1º ao 
6º bimestre de 2012 até 1º ao 6º bimestre de 2021

 

 Nos seis bimestres de 2021, o Estado do Ceará empenhou R$ 13 bilhões 
em despesas com pessoal, que representou uma queda de 2,89% em relação ao 
ano de 2020. E na comparação do sexto bimestre de 2021 com o sexto bimestre de 
2020, foram 0,93% a menos, R$ 2,60 bilhões e R$ 2,62 bilhões, respectivamente.
 No intuito de observar no Estado do Ceará o cumprimento dos limites 
estabelecidos na LRF, para as Despesas com Pessoa, a Tabela 4.1 traz a análise dos 
anos de 2017 a 2021.
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Tabela 4.1 – Despesas com Pessoal e Limites Legais – 2017 - 2021

 Pelos resultados observados na tabela, o Estado do Ceará tem cumprido 
os limites nos últimos cinco anos. Já observando a seguir, o gráfico traz a mesma 
análise temporal dos gráficos anteriores, porém para as despesas empenhadas 
com juros e encargos da dívida.

Gráfico 4.4 – Juros e Encargos acumulados em seis bimestres – 1º ao 6º bimes-
tre de 2012 até 1º ao 6º bimestre de 2021

 Durante os seis bimestres de 2021, o montante empenhado com juros 
encargos da dívida chegou a R$ 537,9 milhões, 9,76% a mais que o valor de R$ 
490,08 milhões do acumulado no ano de 2020. E considerando apenas o sexto 
bimestre desses dois anos, em 2021 houve uma variação de 567,52% a mais que o 
mesmo período de 2020, R$ 126,39 milhões contra R$ 18,93 milhões. É uma variação 
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muito expressiva e que deve ser estudada mais a fundo para se entender as suas 
causas. Em um primeiro momento, essa variação no sexto bimestre decorre do fato 
que o valor observado no sexto bimestre de 2020 foi atípico, sendo o menor valor 
desde o primeiro bimestre de 2012, e estando muito abaixo da média observada 
no período, R$ 90,53 milhões.
 Para além da atipicidade citada acima, é preciso compreender possíveis 
causas do crescimento nas despesas com juros e encargos. Primeiramente, é neces-
sário considerar um fator de grande relevância: a composição do saldo devedor 
da dívida pública cearense. Conforme dados do Balanço Geral do Estado (BGE) de 
2020, 54,1% do referido saldo está em Dólar. Por sua vez, o saldo devedor em Reais 
equivale a 21% do total. 
 Posto isso, pode-se inferir que dois fatos macroeconômicos tenham contri-
buído de forma significativa para o aumento nas despesas com juros e encargos, a 
saber: (i) processo de desvalorização do Real frente ao Dólar, que se acentuou nos 
últimos três anos. De fato, conforme dados do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA) a taxa de câmbio nominal cresceu 25,3% entre janeiro de 2020 
e dezembro de 2021, indicando assim forte desvalorização da moeda brasileira. 
(ii) Em menor escala, o aumento da taxa SELIC, que começou o ano em 2,00% e 
terminou em 9,25%, em decorrência da pressão inflacionária observada em 2021.
Em face dos desafios da crise sanitária decorrida da pandemia, vale analisar tam-
bém as despesas correntes sobre saúde e educação e o cumprimento dos limites 
mínimos determinados pela legislação, duas áreas que têm funções fundamentais 
para a sociedade.
 Para os estados e Distrito Federal, na função a saúde, o limite mínimo de 
aplicação, é de 12% das receitas de impostos líquidas, já na educação esse limite 
é de 25%. O gráfico a seguir demonstra os resultados de 2018 a 2021 no Estado do 
Ceará, com base na despesa empenhada, com a linha de limites mínimos para 
aplicação de recursos em saúde e educação.
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Gráfico 4.5 – Estado do Ceará - Despesas com as funções Saúde e Educação – 
2018 - 2021

 Observando esses resultados, o Estado do Ceará não deixou de cumprir os 
limites mínimos em nenhum dos últimos quatro anos. E para complementar a aná-
lise, os painéis a seguir trazem a apuração do cumprimento dos limites junto com os 
valores acumulados para 2020 e 2021.

Tabela 4.2 – Apuração do Cumprimento do Limite Mínimo de Despesas com 
Saúde e Educação – 2020 e 2021



31

ANÁLISE DAS FINANÇAS PÚBLICAS DO CEARÁ NO ANO DE 2021

Panorama Fiscal, Fortaleza, v. 49,  Fev | Mar 2022

 É relevante observar que à medida que as receitas resultantes de impostos 
líquidas aumentam, as despesas podem aumentar, mas não na mesma medida. 
Por exemplo, no ano de 2021 houve um montante maior da despesa com educação, 
mas a receita de impostos líquida cresceu mais, proporcionalmente, o que explica 
os 3,80% a menos que a proporção de DE sobre RELIT de um ano para o outro.

 4.2 Comparativo com as demais unidades 
federativas

 As colunas do gráfico a seguir representam a variação entre o valor mone-
tário reais de despesas correntes de cada unidade federativa brasileira para os anos 
de 2020 e 2021. A linha pontilhada representa a média da variação entre todas as 
unidades federativas.

Gráfico 4.6 – Crescimento Real das Despesas Correntes dos Estados 
– 2020-2021

 A média de crescimento real por unidade federativa foi de 5,65% e o Estado 
do Ceará (CE) próximo dessa média. Já o Estado do Rio Grande (RS) foi, entre os três 
com variação negativa, o que teve maio queda real nas despesas correntes. E o Estado 
de Roraima (RR) teve o maior crescimento real, com a diferença de 13,33 pontos per-
centuais da média.
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 4.3 Síntese das Receitas e Despesas 
Correntes

 E para encerrar esta seção, este último subtópico traz a síntese de receitas e 
despesas correntes através das tabelas abaixo.

Tabela 4.3 – Síntese das Receitas e Despesas Correntes – 6º bimestre de 2020 
vs. 6º bimestre de 2021

Tabela 4.4 – Síntese das Receitas e Despesas Correntes – Acumulada em doze 
meses
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5. RECEITAS DE CAPITAL

A Lei nº 4.320/1964, em seu artigo 11, § 2º determina que: “São Receitas de Capital 
as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de 
dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras 
pessoas de direito público ou privado, destinado a atender despesas classificáveis em 
Despesas de Capital e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente.”
 Dessa forma, Receita Orçamentária de Capital é a soma dos recursos finan-
ceiros provenientes da constituição de dívidas, quando os recursos são obtidos, por 
exemplo, através de empréstimos e da venda do patrimônio público, de forma a 
aumentar as disponibilidades financeiras do Estado, diferentemente das Receitas 
Correntes, uma vez que não alteram o Patrimônio Líquido do ente federado.
 Compreendem como Receitas de Capital as operações de crédito (mercado 
interno e externo), alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências 
de capital e outras receitas de capital.
 É imprescindível destacar que as Receitas de Capital são instrumentos ati-
vos de programas e ações orçamentárias, para serem aplicados na criação de novos 
serviços à sociedade.

 5.1 Análises do Estado do Ceará

 No Ceará, entre o sexto bimestre de 2020 ao sexto bimestre de 2021, obser-
vou-se o comportamento de retraimento das Receitas de Capital do estado.
 Conquanto, no sexto bimestre de 2020 teve-se um montante de R$184,29 
milhões, já no sexto bimestre de 2021 o valor correspondente foi de R$119,71 milhões, 
o que consolida a afirmação de retração na Receita de Capital do Ceará, estimando-se 
em 35% no sexto bimestre de 2021.
 O gráfico abaixo apresenta o comportamento das Receitas de Capital do 
Ceará compreendidas no período de seis bimestres a começar no ano de 2012 a fina-
lizar-se no sexto bimestre de 2021.
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Gráfico 5.1 – Receitas de Capital acumuladas em seis bimestres – 1º bimestre 
de 2012 ao 6º bimestre de 2012 até o 1º bimestre de 2021 ao 6º bimestre de 2021

 Ao analisar o gráfico, observa-se que o sexto bimestre de 2021 apresenta 
uma Receita de Capital menor, em comparação aos bimestres anteriores, como por 
exemplo, o sexto bimestre de 2020.

Gráfico 5.2 – Operações de créditos no mês - 1º bim. de 2020 ao 6º bim. de 2020 
vs 1º bim. de 2021 ao 6º bim. de 2021
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 Em uma primeira análise, é relevante destacar que as operações de crédito 
(mercado interno e externo) totalizam uma parte relevante das Receitas de Capital, 
sendo necessária uma análise veemente clara. 
 Desse modo, no primeiro bimestre de 2021, teve-se uma diminuição nas 
operações de crédito em R$3,28 milhões, comparando-se ao primeiro bimestre do 
ano de 2020. No entanto, no bimestre posterior, essa diferença torna-se ainda mais 
significativa, sendo expressa em R$261,79 milhões. Esse panorama de assimetria 
percorre em todos os bimestres de 2021, excetuando-se no quinto bimestre.

Gráfico 5.3 – Transferências de Capital acumuladas em seis bimestres – 1º bim. 
de 2013 ao 6º bim. de 2013 até 1º bim. de 2021 ao 6º bim. de 2021

 Ao comparar as Transferências de Capital (TC) entre os períodos mencionados, 
nota-se que o quinto bimestre de 2014, apresentou a maior TC entre todo o espaço 
amostral do gráfico, evidenciando um período de exceção ao cofre público estadual 
cearense. Adicionalmente, observa-se que nos bimestres posteriores houve a queda 
desse acumulado. 
 Durante todo o período compreendido no gráfico, houve variações nas 
Transferências de Capitais. Quanto ao comportamento em 2021, as transferências 
de capitais apresentaram queda de 14% na comparação com o ano anterior. 
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6. DESPESAS DE CAPITAL

A presente seção aborda as despesas de capital. Primeiro será analisado o resultado 
total das despesas de capital e, depois, as principais rubricas de despesas de capital, 
que são os investimentos, amortizações da dívida e inversões financeiras. E ao fim 
desta seção se apresenta, como um quarto subtópico, o resumo das receitas e des-
pesas de capital do estado.

 6.1 Análise do Estado do Ceará

 A princípio, vale ressaltar que as despesas de capital são despesas orçamen-
tárias aplicadas em investimentos, inversões financeiras e na amortização da dívida. 
Porquanto, somente no sexto bimestre de 2021, as despesas de capital do Estado 
do Ceará atingiram a cifra de R$ 2,31 bilhões, um aumento de 53,39% comparado 
ao mesmo bimestre no ano de 2020. Já no total acumulado de janeiro a dezembro 
desse ano, o valor chegou a R$ 5,13 bilhões, 22,51% a mais que o valor acumulado no 
mesmo período no ano anterior, 2020.
 Em sequência, o gráfico abaixo mostra a série histórica de despesas de capital 
acumuladas em seis bimestres começando do ano de 2012 e vindo até os últimos 
seis, de janeiro a dezembro de 2021.

Gráfico 6.1 – Despesas de Capital acumuladas em seis bimestres – 1º ao 6º 
bimestre de 2012 até 1º ao 6º bimestre de 2021
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 Os investimentos são a maior parte das despesas de capital e no sexto bimes-
tre de 2021 compuseram 85,36% delas. Dado o grau de importância desse item para 
a conta das despesas de capital, é pertinente analisar os seus resultados.
 Somente nos meses de novembro e dezembro, foram empenhados R$ 1,97 
bilhão com investimentos, um número 49,83% maior que o valor gasto nos mesmos 
meses do ano anterior. Com a soma do gasto apenas no ano de 2021, o item acumulou 
R$ 3,55 bilhões de janeiro a dezembro, o que em contraste ao ano anterior houve um 
acréscimo de 27,85%.
 Abaixo, o gráfico ilustra os valores gastos com investimentos em seis bimes-
tres acumulados através da série de dados coletados a partir do ano de 2012.

Gráfico 6.2 – Despesas com Investimentos acumuladas em seis bimestres – 1º 
ao 6º bimestre de 2012 até 1º ao 6º bimestre de 2021

 Em seguida, as curvas do gráfico abaixo representam os valores de cada 
bimestre colocados em contraponto aos do bimestre no ano anterior.
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Gráfico 6.3 – Investimentos – 1º bimestre ao 6º bimestre de 2020 vs. 1º bimestre 
ao 6º bimestre 2021

 As inversões financeiras corresponderam a 4,25% das despesas de capi-
tal no sexto bimestre de 2021, chegando a R$ 98,06 milhões, 4,85% menor que 
as inversões do mesmo bimestre no ano anterior. E no total acumulado do ano, 
somaram-se R$ 323,70 milhões, o que em comparação com o resultado do ano 
2020 representou um aumento de 29,22%.
 Adiante, o gráfico demonstra o histórico das inversões financeiras acumu-
ladas em seis e seis bimestres começando do ano de 2012, no mesmo esquema dos 
gráficos anteriores.

Gráfico 6.4 – Despesas com Inversões Financeiras acumuladas em seis bimes-
tres – 1º ao 6º bimestre de 2012 até 1º ao 6º bimestre de 2021
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 Outro item de relevância para exploração dos resultados do bimestre para 
as despesas de capital é a amortização da dívida. Ainda que em menor parcela, pois 
compôs apenas a 10,39% das despesas de capital no último bimestre de 2021, o 
gasto com amortização chegou a R$ 239,77  no período, trazendo um crescimento 
de 176,66% em relação aos mesmos meses do ano anterior. No total acumulado 
do ano de 2021, o estado do Ceará saldou as dívidas em R$ 1,26 bilhão, valor 8,36% 
maior que o acumulado da amortização durante o ano de 2020.
 O gráfico logo abaixo traz a ilustração do comportamento dos gastos com a 
amortização da dívida no acumulado de doze meses, seguindo na mesma dinâmica 
do Gráfico 6.1.

Gráfico 6.5 – Despesas com Amortização da Dívida acumuladas em seis bimes-
tres – 1º ao 6º bimestre de 2012 até 1º ao 6º bimestre de 2021

 6.2 Comparativo com outros estados

 Tendo em vista a relevância que o investimento público possui para o desen-
volvimento de uma região, bem como a participação fundamental que tal rubrica 
tem nas despesas de capital como um todo, a Tabela 6.1 apresenta o ranking de 
investimento dos estados brasileiros para o biênio 2020-2021. O ordenamento dos 
estados é realizado com base na razão entre o total empenhado em investimentos 
no ano pela RCL do mesmo ano.
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Tabela 6.1 – Ranking de investimentos dos estados – 2020 e 2021

 Conforme exposto na Tabela 6.1, o Ceará caiu cinco posições no ranking de 
2021 na comparação com 2020, deixando assim de ser o Estado com maior volume 
de investimentos proporcionalmente à sua RCL, posto que ocupou nos últimos 
anos. Entretanto, é preciso que se diga que o resultado cearense indica que ocorreu 
expansão nos investimentos públicos (2,54 p.p). Porém, tal movimento foi inferior 
ao observado em outros estados, o que gerou a queda de posições. 
 Para além do desempenho do Ceará é preciso observar o resultado do 
Estado de Alagoas, que ganhou uma posição e passou a liderar o ranking. Os inves-
timentos como proporção da RCL para o estado em questão foram de aproxima-
damente 30% em 2021, um resultado atípico dentro do observado nesse ano e 
em anos anteriores. É preciso observar a variação desse volume de investimentos 
nos anos seguintes e analisar as fontes de financiamento que levaram a montante 
tão significativo, pois, conforme ficou evidenciado na Seção 2 Alagoas foi um dos 
poucos estados a apresentar déficit orçamentário em 2021.
 Na parte de baixo da tabela nota-se que a última posição permanece inal-
terada, estando o Rio de Janeiro em último lugar (2,33%), precedido pelo Distrito 
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Federal, que caiu três posições em penúltimo. Ambos os estados apresentaram 
leve aumento na razão investimento/RCL, de 0,70 p.p. e 0,01 p.p., respectivamente.
 Em termo de variação na posição do ranking, cita-se como destaque positivo 
o estado de Goiás, que subiu 16 posições (aumento de 11,04 p.p. no seu percentual), 
e como destaque negativo o estado do Rio Grande do Norte, que caiu 11 posições 
(redução de 1,10 p.p. no seu percentual). A média da razão investimentos/RCL para 
as 27 unidades subiu de 5,83% em 2020 para 9,65% em 2021.

 6.3 Sínteses das Receitas e Despesas de 
Capital

 Em síntese, com o tema abordado na seção 5, Receitas de Capital, e agora 
com o tema desta seção, Despesas de Capital, foram elaboradas as tabelas a 
seguir com resultados do último bimestre dos últimos dois anos e do acumulado 
nos seis bimestres dos mesmos e respectivos anos, que correspondem aos anos 
de 2020 e 2021.

Tabela 6.1 – Síntese das Receitas e Despesas de Capital – 6º bimestre 2020 vs. 
6º bimestre de 2021
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Tabela 6.2 – Síntese das Receitas e Despesas de Capital – Acumulada em doze 
meses

7. RESULTADO PRIMÁRIO

 Sabe-se que os recursos financeiros à disposição dos agentes econômicos, 
inclusive entes governamentais, são limitados. Partindo desse pressuposto, com-
pete aos gestores públicos tornar o nível de gastos orçamentários condizente com 
sua arrecadação. 
 Desta interação entre despesas e receitas advém o conceito de resultado 
primário, o resultado primário definido pela diferença entre receitas e despesas 
não-financeiras do governo. Exclui receitas e despesas com juros e operações 
financeiras. Tal conceito se reveste de grande importância, tendo em vista ser um 
indicador da saúde fiscal dos entes públicos. É um conceito relevante para medir 
o desempenho fiscal, por duas razões. Primeiro, porque este representa a origem 
e a fonte de alimentação dos déficits totais e da dívida pública, por isso o termo 
primário. O segundo motivo é a identificação dos focos de desequilíbrio, por meio 
da discriminação dos fluxos de receitas e despesa. Em síntese, avalia se o Governo 
está ou não vivendo dentro de seus limites orçamentários, ou seja, contribuindo 
para a redução ou elevação do endividamento do setor público.
 No estado do Ceará, de maneira não usual, mas por permissão das Leis de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO), no cálculo do resultado primário são excluídas as 
despesas com investimentos em infraestrutura e o superávit primário do exercício 
anterior.
 O resultado oficial para o ano de 2021, considerando o critério acima da 
linha e despesas pagas, exibe um superávit primário de R$ 2,65 bilhões, enquanto 
a meta estabelecida foi de R$ 0,0492 bilhão. Ao desconsiderarmos as exclusões 
permitidas pela LDO, um total de R$ 465,35 milhões referente a programas de 
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infraestrutura, o resultado primário no ano de 2021 foi superavitário em R$ 2,19 
bilhões. 
 O Gráfico 7.1 nos permite visualizar a trajetória temporal do indicador 
em questão, considerando o período entre 2018 e 2021. Além do resultado oficial, 
é apresentado o resultado sem as deduções permitidas pela LDO, bem como o 
resultado primário oficial como proporção da RCL.

Gráfico 7.1 – Resultado Primário Anual – 2018 a 2021

 Verifica-se que, após o déficit de 2018, o resultado primário, com ou sem as 
deduções permitidas pela LDO, apresenta superávits robustos, que representam 
em média 10,42% da RCL.
 Assim como na Seção 2, a Tabela 7.1 e o Gráfico 7.1 permitem comparar veri-
ficar o comportamento individual de cada estado brasileiro e do Distrito Federal, 
bem como a situação agregada e posicionar o desempenho do Ceará em relação 
aos demais estados.
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Tabela 7.1 – Resultado primário por UF – 2020 e 2021

 Do ponto de vista do esforço fiscal, os dados informados na tabela acima 
permitem inferir que, no último biênio, os entes regionais têm melhorado sua 
situação fiscal por meio de seguidos superávits primários. De fato, o resultado pri-
mário agregado de 2021 foi R$ 877, 75 bilhões, um considerável aumento nominal 
em relação ao ano anterior (R$ 64,87 bilhões). Por sua vez, o gráfico abaixo permite 
verificar que o resultado cearense, embora superavitário, está abaixo da média 
verificada em 2021, 11,16%.
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Gráfico 7.2 – Resultado Primário como proporção da Receita Corrente Líquida 
– 2021

8. RESULTADO NOMINAL E DÍVIDA PÚBLICA E 
DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Como destacado anteriormente, o Ceará tem praticado uma estratégia de eleva-
ção nos investimentos, alternando períodos de maior crescimento, com outros de 
expansão em menor nível. Diante desta realidade, é necessário avaliar o compor-
tamento do estoque da dívida pública cearense. 

Tabela 8.1 – Dívida Consolidada e Ativo Disponível do Ceará – 2012 a 2021
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 A partir da Tabela 8.1 é possível observar que ouve significativa expansão 
no estoque da dívida pública no período selecionado, com a Dívida Consolidada 
(DC) apresentando um crescimento nominal de 228,10%, enquanto a Dívida Con-
solidada Líquida (DCL) cresceu 59,32%. Por sua vez, o ativo disponível líquido apre-
sentou crescimento de 224,63%.
 Considerando a proporção DCL/RCL, temos que o resultado que era de 
27,70% em 2012, saltou para 54,42% em 2020, e caiu para 44,34%, com um pico 
de 61,74% em 2016. 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 a RCL.
 Utilizando ainda as informações da Tabela 8.1, pode-se identificar o resul-
tado nominal obtido em 2021. Aplicando o critério “abaixo da linha”, em que o 
resultado nominal é mensurado a partir da variação no estoque da DCL, temos 
que o resultado nominal de 2021 foi de R$ 865,30 milhões, indicando assim que o 
estoque da DCL decresceu nesse montante em 2021, uma variação bem acima do 
estipulado como meta fiscal na LDO, R$ 143,74 milhões.
 Apesar dessa situação de aumento no estoque da dívida no período anali-
sado, faz-se necessário ressaltar que a proporção DCL/RCL observada para o Ceará 
está distante do limite de 200% estabelecido pela resolução nº 40/2001 do Senado. 
O Gráfico 8.1 informa a proporção DCL/RCL para todos os estados brasileiros e o 
Distrito Federal em 2021.

Gráfico 8.1 – Dívida consolidada líquida como proporção da Receita Corrente 
Líquida – 2021
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 Inicialmente, pontua-se que os estados do Amapá, Espírito Santo, Mato 
Grosso, Paraíba, Rondônia e Roraima, apresentaram DCL negativa, ou seja, a dis-
ponibilidade de caixa de tais estados foi superior ao estoque da DC. Seguindo 
orientação da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), para fins de comparação, a 
razão DCL/RCL desses estados foi considerada como zero.
 Em linhas gerais, é possível afirmar que o nível de endividamento não tem 
sido um problema para grande parte dos estados brasileiros nos últimos anos. 
Em 2021, o valor médio observado para a razão analisada foi 45,2%, tal resultado 
coloca o resultado cearense abaixo da média de endividamento nacional. Entre-
tanto, os estados do Rio de Janeiro (198,6%), Rio Grande do Sul (182,6%), Minas 
Gerais (169,3%) e São Paulo (126,6%) formam um grupo em que a razão DCL/RCL é 
bastante elevada, indicando um cenário em que o endividamento pode ser proble-
mático. Especialmente, são dignos de nota os casos do Rio de Janeiro, que está no 
limitar do limite máximo de endividamento e Minas Gerais, que excedeu o limite 
de alerta.
 A Tabela 8.2 exibe as despesas com o serviço da dívida do Estado. Pontua-se 
que o limite estabelecido pelo Art. 7º da Resolução do Senado Federal 43/2001, para 
o serviço da dívida é de 11,5% da RCL.

Tabela 8.2 – Serviço da Dívida – Valores oficiais de 2012 a 2021

 Notadamente, no período analisado, o serviço da dívida não tem sofrido 
grandes variações, podendo ser visto como estável em torno dos 7%. Dessa forma, 
o serviço da dívida tem se mantido abaixo do limite estabelecido pela legislação 
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anteriormente citada.
 De posse dos dados aqui informados, é possível afirmar que a situação da 
dívida pública cearense é equilibrada, com a proporção DCL/RCL bastante inferior 
ao limite legal e com redução em relação ao ano anterior. Acerca do serviço da 
dívida, a situação também é controlada, conforme verificado na Tabela 8.2.
 Finalizando esta seção, a Tabela 8.3 apresenta dados sobre a disponibili-
dade de caixa do Poder Executivo para os anos de 2020 e 2021, destacando o total 
de recursos vinculados e não vinculados.

Tabela 8.3 – Disponibilidade de Caixa Poder Executivo – 2020 e 2021

 Inicialmente, destaca-se que a disponibilidade de caixa bruta do Estado 
aumentou, em termos nominais, 28,2% entre 2020 e 2021, saindo de R$ 7,35 bilhões 
em 2020, para R$ 9,43 bilhões em 2021. Considerando o ano de 2021, os recursos 
não vinculados tiveram uma participação bem maior no total da disponibilidade 
de caixa bruta na comparação com 2020 (59,20% contra 49,92%), enquanto os 
recursos vinculados caíram de 50,08% para 40,8% em 2021.
 Observando agora as obrigações financeiras, ocorreu um aumento nominal 
de 14,83% nos valores descontados da disponibilidade bruta de caixa. Tal cresci-
mento é explicado pela variação positiva de 13,18% nas obrigações financeiras 
referentes aos recursos não vinculados e 21,91% dos recursos vinculados.
 Por fim, verifica-se que a disponibilidade caixa líquida (disponibilidade de 
caixa bruta descontada as obrigações financeiras e restos a pagar não processados) 
saiu de R$ 5,03 bilhões em 2020 para R$ 6,30 bilhões em 2021, uma variação nomi-
nal de 25,21%. Recursos não vinculados cresceram 55,11%. Por sua vez, recursos 
vinculados tiveram uma variação negativa de 1,00%. Destacando especificamente 
o crescimento dos recursos não vinculados, destaca-se que a rubrica Outros Recur-
sos não Vinculados cresceu 491,72%, podendo assim ser apontada como principal 
responsável pelo crescimento da disponibilidade caixa líquida.
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Gráfico 8.2 – Disponibilidade de Caixa como proporção da RCL – 2021 

 O Gráfico 8.2 expressa a Disponibilidade de Caixa com proporção à Receita 
Corrente Líquida no ano de 2021. Pode-se inferir que o estado de Amapá (AP) deteve 
a maior proporção observada no período, sendo expressa por 69%, sendo sucedido 
pelo estado do Espirito Santo (ES) com 30% de disponibilidade de caixa em relação 
à sua RCL. 
 O estado do Ceará apresentou uma posição positiva em relação aos demais 
estados, de forma a situar a sua Disponibilidade de Caixa em 24% da RCL, o que 
representa uma quantidade de disponibilidade de caixa significativa, se levada em 
consideração as políticas públicas de retomada da economia em meio à pandemia 
da Covid-19.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A crise sanitária e fiscal provocada pela COVID 19 no nosso país e no mundo afe-
tou a saúde e as finanças dos estados e municípios do Brasil. O Governo Federal 
menosprezou a crise e com isso milhares de vidas foram perdidas. Mas vale ressaltar 
que estudo desenvolvido pelo Ofice, publicado na Panorama Fiscal 31, em abril de 
2020, 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.
 A análise das finanças do Estado do Ceará em 2021, através deste artigo, 
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apresentou diversos indicadores fiscais de todas as unidades estaduais do Brasil. 
Dando maior atenção aos resultados do Estado do Ceará. Em termos gerais, pode-se 
afirmar que a situação fiscal dos estados brasileiros apresentou melhoras na com-
paração com anos anteriores. Considerando, especificamente o Ceará, a situação é 
de controle fiscal, sendo 2021 marcado por uma significativa elevação de receitas 
e despesas crescendo em ritmo menor.
 Na comparação direta com 2020 o montante de receitas correntes auferidos 
pelo Ceará teve crescimento real de 7,93%. Os dois principais componentes das 
receitas correntes: receitas tributárias e de transferências correntes, apresentaram 
variação de 11,85% e 2,5%, respectivamente. 
 Acerca das despesas correntes do Ceará, confirmando a tendência política 
de contingenciamento sem levar em consideração a relação custo-benefício, houve 
um aumento real de 4,75% em relação a 2020. 
 Observando o comportamento dos componentes da referida despesa 
orçamentária, temos que os gastos com juros e encargos da dívida cresceram em 
9,76%, enquanto os gastos com pessoal e encargos sociais foram reduzidos em 
2,89%, considerando valores reais.
 O Ceará tem cumprido todos os limites estabelecidos pela LRF para a des-
pesa com pessoal, ficando o percentual da relação Despesa com Pessoal X Receita 
Corrente Líquida, abaixo do limite de alerta.
 Em termos de resultado primário, houve melhora significativa do indi-
cador, com o resultado oficial atingindo R$ 2,65 bilhões, ao desconsiderarmos as 
deduções permitidas pela LDO, o resultado primário continua superavitário em 
R$ 2,19 bilhões. 
 Acerca da gestão da dívida pública, o resultado nominal para 2021 foi de 
R$ 865,30 milhões, o que significa que a Dívida Consolidada Líquida do estado foi 
reduzida nesse montante em relação a 2020. 
 Ainda sobre a gestão da dívida pública é importante observar que o indica-
dor dívida consolidada líquida sobre receita corrente líquida, no Estado do Ceará 
foi de 44,13%  muito abaixo do limite máximo de 200%, estabelecido por resolução 
do Senado Federal. 
 Com base na análise feita neste trabalho, é possível afirmar que no Estado 
do Ceará, deve-se estar diligente com a gestão fiscal eficiente com foco no equilí-
brio fiscal intertemporal buscando o aumento da arrecadação própria e o controle 
eficiente das despesas correntes, haja vista a evasão fiscal, bem como o caráter 
inflexível de grande parcela das despesas correntes. Dessa forma, é preciso que 
existam ações que visem melhorar o desempenho da administração tributária 
vis-à-vis ao controle dos gastos correntes no intuito de gerarmos poupança pública 
para financiar os investimentos tão requeridos pela sociedade cearense.
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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 Res-
ponsabilidade 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 recur-
sos 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 exe-
cução 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 orçamen-
tário no período.
• Quociente do Resultado Orçamentário: a relação entre a receita arreca-
dada e a despesa realizada demonstrando se houve superávit ou déficit orçamentá-
rio 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, transferên-
cias 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 contri-
buições 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, com-
pondo 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 Manuten-
ção 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 ativi-
dade 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 des-
pesas tais como educação, saúde, segurança, meio ambiente, dentre outras, bem 
como as despesas com investimentos destinados a novos serviços para atender às 
necessidades da sociedade. 
• Receita Tributária: receitas que o Estado obtém resultantes da arrecadação 
dos tributos.
• Rendimento de Aplicações Financeiras: espécie de receita patrimonial 
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 pri-
márias 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 com-
putadas pelo empenho (Art. 35, inciso II, da Lei nº 4.320/1964), este ensaio, salvo 
menção explícita em contrário, utiliza as despesas empenhadas.

2. 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, espe-
cificado na Tabela 9, foi estimado como resíduo pela seguinte expressão:



Panorama Fiscal | v. 49 - 2022

56 Panorama Fiscal, Fortaleza, v. 49, Fev | Mar 2022

Apoio:Realização:


