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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 Constituição Federal de 1988 determina em seu artigo 18 que a República Federativa 
do Brasil compreende a União, Estados, Distrito Federal e os Municípios e que todos 
devem ser autônomos nos termos da Constituição. A autonomia destacada no texto 
constitucional implica necessariamente que exista, dentre outras coisas, autonomia 
financeira no federalismo fiscal. No caso dos municípios brasileiros, esta autonomia 
financeira de receitas tributárias, na maioria destes, não está sendo alcançada, haja 
vista que as transferências recebidas da União representam mais de 90% das suas 
receitas correntes em aproximadamente 50% das cidades brasileiras. Não obstante 
esse cenário de extrema dependência de recursos financeiros federais, vivenciado 
por grande parte dos municípios brasileiros, o Governo Federal, através da Lei Com-
plementar 194/2022 (LC 194/ 2022), reduziu a carga tributária do Imposto sobre Ope-
rações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), de competência dos estados 
e Distrito Federal,  para considerar bens e serviços essenciais os relativos aos combustí-
veis, à energia elétrica, às comunicações e ao transporte coletivo. Vale ressaltar que, do 
montante da receita arrecadada do ICMS, 25% (vinte e cinco por cento) são destinados 
aos municípios e Distrito Federal. Nesse contexto, o presente trabalho tem por objetivo 
analisar as finanças públicas municipais das 26 capitais estaduais, mais a cidade de 
Brasília.  Adicionalmente, analisam-se também os municípios cearenses, em especial 
aqueles que formam a Região Metropolitana de Fortaleza. A análise é realizada com 
dados obtidos no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Bra-
sileiro (SICONFI). Dentre os resultados obtidos, o primeiro ponto a se destacar é que 
a dependência das transferências recebidas pela União é muito expressiva, mesmo 
considerando as capitais. Somente as cidades de São Paulo, Florianópolis e Brasília 
possuem a proporção receita tributária em relação ao total das receitas correntes 
superior a 50%. Assim, é necessário que exista uma alteração do Pacto Federativo, 
como meio de aumentar as receitas correntes dos municípios, através da criação do 
Fundo de Participação Social (FPS), através de Emenda à Constituição Federal, para 
que possa diminuir a dependência financeira existente em relação à União.

PALAVRAS-CHAVE
Finanças Públicas Municipais, Federalismo Fiscal, Pacto Federativo, Fundo de Parti-
cipação Social.



ABSTRACT

The Federal Constitution of 1988 determines in its article 18 that the Federative Republic 
of Brazil comprises the Union, States, Federal District and Municipalities and that all 
must be autonomous under the terms of the Constitution. The autonomy highlighted 
in the constitutional text necessarily implies that there is, among other things, financial 
autonomy in fiscal federalism. In the case of Brazilian municipalities, this financial 
autonomy of tax revenues, in most of them, is not being achieved, given that the trans-
fers received from the Union represent more than 90% of their current revenues in 
approximately 50% of Brazilian cities. Despite this scenario of extreme dependence on 
federal financial resources, experienced by most Brazilian municipalities, the Federal 
Government, through Complementary Law 194/2022 (LC 194/2022), reduced the tax 
burden of the Tax on Operations Relative to the Circulation of Goods and Provision of 
Interstate and Intermunicipal Transport and Communication Services (ICMS), within 
the competence of the states and the Federal District, to consider essential goods and 
services related to fuels, electricity, communications and collective transport. It is worth 
mentioning that, of the amount of ICMS revenue collected, 25% (twenty-five percent) 
is destined for municipalities and the Federal District. In this context, the present work 
aims to analyze the municipal public finances of the 26 state capitals, plus the city of 
Brasília. Additionally, the municipalities of Ceará are also analyzed, especially those 
that form the Metropolitan Region of Fortaleza. The analysis is performed with data 
obtained from the Brazilian Public Sector Accounting and Tax Information System 
(SICONFI). Among the results obtained, the first point to be highlighted is that the 
dependence on transfers received by the Union is very expressive, even considering the 
capitals. Only the cities of São Paulo, Florianópolis and Brasília have a proportion of 
tax revenue in relation to total current revenue greater than 50%. Thus, it is necessary 
that there is an amendment to the Federative Pact, as a means of increasing the current 
revenues of the municipalities, through the creation of the Social Participation Fund 
(FPS), through an Amendment to the Federal Constitution, so that it can reduce the 
existing financial dependence on in relation to the Union.

KEYWORDS
Municipal Public Finances, Fiscal Federalism, Federative Pact, Social Participation Fund.
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1. INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988 determina em seu artigo 18 que a República Federativa 
do Brasil compreende a União, Estados, Distrito Federal e os Municípios e que todos 
devem ser autônomos nos termos da Constituição. A autonomia destacada no texto 
constitucional implica necessariamente que exista, dentre outras coisas, autonomia 
financeira no federalismo fiscal.  Cumpre destacar, como aspecto fundamental da ges-
tão fiscal o fundamento jurídico ressalta o princípio federativo e da indissolubilidade 
consagrado no art.1º da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, e confirmado 
no inciso I, §4º, art. 60, cuja dicção determina o respeito à autonomia federativa e 
financeira dos entes e delimita os campos de atuação, estabelecendo prerrogativas, 
divisão de recursos e responsabilidades para o cumprimento das funções de Estado.  
No caso dos municípios brasileiros, esta autonomia financeira de receitas tributárias, 
na maioria destes, não está sendo alcançada, haja vista que as transferências recebidas 
da União representam mais de 90% das suas receitas correntes em aproximadamente 
50% das cidades brasileiras1. Nesse sentido, vale destacar o disposto no art. 11, da Lei 
Complementar 101/200, Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), cuja dicção dispõe que 
constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, 
previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional 
do ente da Federação.
 Ainda no contexto da autonomia financeira cumpre destacar o conceito de 
receita disponível. Entende-se por receita disponível2  os recursos que cada ente gover-
namental pode utilizar depois de realizada toda a arrecadação direta das três esferas 
e de repassadas todas as transferências obrigatórias (constitucionais e legais) de um 
ente para outro. Simplificadamente trata-se do montante de recursos que cada nível 
de governo efetivamente possui para dar conta de suas atribuições. O Gráfico abaixo 
revela a evolução da receita disponível dos entes federados, no qual verifica-se uma 
média de 20 anos de 55,6% da União, 25,4% dos Estados e 19% para os municípios, no 
caso destes a questão da autonomia financeira tem um efeito complicador a partir da 
constituição de 1988 onde se aumentou o volume de despesas em função das novas 
atribuições com saúde e educação.

1 Quase metade das cidades brasileiras dependem 90% ou mais de repasses (poder360.
com.br)
2  Conceito e gráfico extraído do Relatório Multicidades da Frente Nacional dos Prefeitos-FNP
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Gráfico 1.1 – Evolução da Receita Disponível dos Entes Federados Brasileiros – 
2002 a 2021

 Não obstante esse cenário de extrema dependência de recursos financeiros 
federais, vivenciado por grande parte dos municípios brasileiros, o Governo Federal, 
através da Lei Complementar 194/2022 (LC 194/ 2022) reduziu a carga tributária 
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), 
de competência dos estados e Distrito Federal,  para considerar bens e serviços 
essenciais os relativos aos combustíveis, à energia elétrica, às comunicações e ao 
transporte coletivo. Vale ressaltar que do montante da receita arrecadada do ICMS, 
25% (vinte e cinco por cento) são destinados aos municípios e Distrito Federal.
 Destaca-se ainda que Brasil é formado, de acordo com o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), por 5.568 municípios, mais o Distrito Federal e o 
Distrito Estadual de Fernando de Noronha. A dimensão continental do país faz com 
que a realidade dos municípios seja significativamente heterogênea ao considerar-
mos aspectos socioeconômicos e demográficos.
 Nesse contexto, o presente trabalho tem por objetivo analisar as finanças 
públicas municipais das 26 capitais estaduais, mais a cidade de Brasília.  Adicional-
mente, analisam-se também os municípios cearenses, em especial aqueles que for-
mam a Região Metropolitana de Fortaleza. A análise é realizada com dados obtidos 
no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI).
 Para realizar a análise aqui pretendida, este artigo está dividido em qua-
tro seções das quais a presente introdução é a primeira. A segunda seção realiza a 
análise acerca das capitais brasileiras, focando na análise de gestão orçamentária, 
principais indicadores das finanças públicas e gestão fiscal. A terceira segue a aná-
lise realizada na seção anterior, mas analisando os municípios cearenses. Por fim, 
a seção 4 apresenta as considerações finais.
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2. ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA DAS CAPITAIS 
BRASILEIRAS

O Art. nº 102 da Lei nº 4.320/1964, determina que:

“Art. 102”...

“O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previs-

tas em confronto com as realizadas.” (BRASIL, 1964).

 O Balanço Orçamentário é uma demonstração contábil que evidencia, 
em um determinado período, as receitas previstas, as despesas fixadas em con-
fronto com as suas realizações. Com isso, a partir da comparação entre o orçado 
e o realizado é possível constatar a ocorrência de superávit, déficit ou equilíbrio 
orçamentário. Esta seção se dedicará a analisar o Balanço Orçamentário das capitais 
dos 26 estados brasileiros e o Distrito Federal (DF), de modo a avaliar as execuções 
e resultados dos sistemas orçamentários das capitais brasileiras nos exercícios 
financeiros de 2017 a 2021.

 2.1 Análise Econômico-Financeira do Balanço 
Orçamentário

 O Quociente de Equilíbrio Orçamentário é a razão entre a Previsão Inicial 
da Receita e da Dotação Inicial da Despesa, de modo a indicar se há equilíbrio ou 
desequilíbrio entre a previsão da receita e a fixação da despesa constantes na Lei 
Orçamentária Anual (LOA). Tem-se que em 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 as capitais 
brasileiras, incluindo Brasília, apresentaram resultados em conformidade com os 
princípios orçamentários e os padrões estatísticos. A Tabela 2.1 exibe os Quocientes 
de Equilíbrio Orçamentário das capitais brasileiras no período supracitado.

Tabela 2.1 – Quocientes de Equilíbrio Orçamentário das 26 capitais brasileiras 
e do Distrito Federal (DF) – 2017 a 2021
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  2.1.1 Execução da Receita

 A respeito da Execução da Receita (receita arrecadada/previsão atualizada) 
das capitais dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal (DF), foi observado que 
em 2019 as capitais Belém (PA), João Pessoa (PB), Natal (RN) e Porto Alegre (RS) 
tiveram Quocientes de Execução de Receita abaixo dos padrões estatísticos, sendo 
expressas em 0,84, 0,80, 0,85 e 0,80, respectivamente. 
 Em 2020, Cuiabá (MT), Belém (PA), Recife (PE), Teresina (PI) e Natal (RN) 
apresentaram resultados em desconformidade com o equilíbrio orçamentário. Já 
em 2021, 24 capitais brasileiras estiveram em consonância com os padrões estatís-
ticos exigidos. Então, ao longo dos anos analisados, foi observado que não houve 
assimetria significativa em relação aos padrões estatísticos das capitais brasileiras, 
conforme pode ser visualizado na Tabela 2.2.  
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Tabela 2.2 – Quocientes de Execução da Receita das 26 capitais brasileiras e do 
Distrito Federal (DF) – 2017 a 2021

  2.1.2 Execução da Despesa

 Comparando a Despesa Empenhada com a Dotação Atualizada das capi-
tais dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal (DF) observou-se que em 2019 
as capitais Maceió (AL), Manaus (AM), Fortaleza (CE), Vitória (ES), São Luiz (MA), 
Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP) mantiveram-
-se dentro dos padrões estatísticos de equilíbrio, indicando equilíbrio fiscal. Em 
contrapartida, as demais capitais brasileiras mantiveram-se abaixo dos padrões 
estatística em 2019, de modo que Porto Alegre (RS), Belém (PA) e João Pessoa (PB) 
tiveram os menores quocientes de equilíbrio, indicando que a fixação da despesa 
e a sua execução mantiveram-se em desacordo. 
 No ano de 2020 as capitais São Paulo (SP), Campo Grande (MS), Manaus 
(AM) e Fortaleza (CE) mantiveram execução equilibrada de suas Despesas. As capi-
tais Rio de Janeiro (RJ), Boa Vista (RR), São Luiz (MA), Vitória (ES) e Belo horizonte 
ficaram muito próximas do equilíbrio.
  Já em 2021, teve-se que Manaus (AM), Fortaleza (CE), Campo Grande (MS), 
Rio de Janeiro (RJ), Aracaju (SE) e São Paulo (SP) estiveram dentro dos padrões 
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estatísticos de equilíbrio. A Tabela 2.3 exibe os Quocientes de Execução da Des-
pesa entre os anos de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 das 26 capitais brasileiras e do 
Distrito Federal (DF). 

Tabela 2.3 - Quocientes de Execução da Despesa das 26 capitais brasileiras e do 
Distrito Federal (DF) – 2017 a 2021

  2.1.3 Resultado Orçamentário 

 Este tópico se dedica a analisar o Quociente do Resultado Orçamentário de 
modo a analisar, primeiramente, a razão entre a Receita Realizada (RR) e a Despesa 
Empenhada (DE) e em seguida a razão entre a Receita Realizada (RR) e a Despesa 
Liquidada (DL) entre os anos de 2017 a 2021.
 Então em 2019, confrontando a Receita Realizada e a Despesa Empenhada 
das capitais dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal (DF), observa-se que 
a maior parte das capitais brasileiras se manteve dentro dos padrões estatísti-
cos, de modo que somente Rio Branco (AC) e Palmas (TO) não se mantiveram em 
equilíbrio. No ano de 2020, há um cenário de conformidade com o observado no 
ano subjacente, uma vez que 20 capitais brasileiras apresentaram Quocientes de 
Resultado Orçamentário equilibrados. Em 2021, o cenário anterior repete-se. A 
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Tabela 2.4 exibe os quocientes entre os anos analisados. 

Tabela 2.4 - Quocientes do Resultado Orçamentário (RR/DE) das 26 capitais 
brasileiras e do Distrito Federal (DF) – 2017 a 2021

 Em uma segunda análise, ao confrontar a Receita Realizada com a Despesa 
Liquidada, foi observado que em 2019, dentre as 27 capitais brasileiras, 18 apre-
sentaram quocientes de resultado orçamentário dentro dos padrões estatísticos, 
indicando equilíbrio orçamentário. Em 2020, este quantitativo foi reduzido para 
14 capitais brasileiras. No ano seguinte houve 20 capitais com quocientes de resul-
tados orçamentários equilibrados. A Tabela 2.5 evidencia os resultados obtidos ao 
confrontar a Receita Realizada e a Despesa Liquidada das capitais dos 26 estados 
brasileiros e do Distrito Federal (DF) em 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.
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Tabela 2.5 - Quocientes do Resultado Orçamentário (RR/DL) das 26 capitais 
brasileiras e do Distrito Federal (DF) – 2017 a 2021

  2.1.4 Quociente da Execução Orçamentária 
Corrente

 Comparou-se a Receita Realizada Corrente com a Despesa Empenhada 
Corrente das capitais dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal (DF) nos anos 
de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, conforme a Tabela 2.6, demonstrando que o supe-
rávit corrente pode ser aplicado em despesas com investimentos.
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Tabela 2.6 - Quocientes de Execução Orçamentária Corrente das 26 capitais 
brasileiras e do Distrito Federal (DF) – 2017 a 2021

 2.2 Análises dos principais componentes das 
finanças públicas municipais

O Brasil, em sua extensão territorial, é uma República Federativa composta por 26 
estados, divididos em municípios e o Distrito Federal (DF). Isso equivale a dizer que 
o Estado Brasileiro é formado por unidades federativas (UF) pertencentes a regiões 
que se dividem em estados e municípios, de modo a caracterizar essa sociedade 
de acordo com a economia, a cultura local, as características físicas e naturais, a 
organização territorial, entre outros fatores. Não obstante, o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) dividiu o Brasil em cinco grandes regiões: 
 • Centro Oeste: (3 estados e o Distrito Federal)
 • Nordeste: (9 estados)
 • Norte: (7 estados)
 • Sudeste: (4 estados)
 • Sul: (3 estados)
 Esta seção se dedicará a analisar os principais componentes das finanças 
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públicas das capitais brasileiras, com ênfase nas receitas e despesas correntes das 
capitais dos 26 estados brasileiros e o Distrito Federal (DF), de acordo com dados 
coletados no acervo de dados da Secretaria do Tesouro Nacional (Siconfi), de modo 
a deflacioná-los, ou seja, nesta pesquisa utilizou-se de valores reais para as análises 
em questão. 
 Em uma primeira análise, infere-se a importância de conhecer as carac-
terísticas organizacionais e territoriais de cada capital. A tabela 2.2.1 informa a 
quantidade de municípios por unidade federativa brasileira de acordo com o levan-
tamento de 2021.

Tabela 2.2.1: Números de municípios e unidade territorial por estados 
brasileiros em 2021



21Panorama Fiscal, Fortaleza, v. 55,  Out | Nov 2022

ANÁLISE DAS FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

 A Tabela 2.2.1 confirma a característica continental da Nação Brasileira, 
que possui no total 5.570 municípios, confirmando a relevância de uma gestão 
fiscal municipal estável, responsável e eficiente.

  2.2.1 Receita Corrente das capitais dos 26 
estados brasileiros e o Distrito Federal (DF)

 As Receitas Correntes são classificadas no Art. 11, § 1º, da Lei Nº 4.320/1964, 
como:

“Art. 11”...

§ 1º - São Receitas Correntes as 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 despesas 

classificáveis em Despesas Correntes.” (BRASIL, 1964)

 Desse modo, as Receitas Correntes destinam-se à conservação da máquina 
pública, sendo compostas por receitas originárias decorrentes da venda de produ-
tos 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. Sendo de extrema importância que se acompanhe suas varia-
ções ao longo do tempo.
 Neste contexto, analisaram-se as finanças públicas das capitais brasileiras 
entre 2017 a 2021, de modo a observar a tendência de acréscimo ou decréscimo 
anual em suas receitas. Cabe inferir que, para termos de comparação, deve-se 
levar em consideração a extensão territorial do estado, bem como o seu nível de 
desenvolvimento econômico, de modo que se faça uma comparação lógica e cor-
reta. O Gráfico 2.2.1 traz a taxa de crescimento real médio das Receitas Correntes 
das capitais brasileiras dentro do período mensurado.
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Gráfico 2.2.1: Taxa de Crescimento Real Médio das Receitas Correntes das 
capitais dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal (DF) entre 2017 a 2021

 Para avaliar o comparativo entre as taxas médias de crescimento real das 
Receitas Correntes no período mensurado, é necessário primeiramente conhecer 
a média nacional destas variações, que foi expressa em 3,47%. Com isso, é possível 
inferir que Macapá (AP), foi a capital que apresentou maior crescimento real médio 
com 12,15%, sendo sucedido pelo Rio de Janeiro (RJ), Boa Vista (RR), Cuiabá (MT) 
e Rio Branco (AC) com 5,78%, 5,64%, 5,38%, 5,14%, respectivamente. Fortaleza, a 
capital cearense, apresentou crescimento real médio abaixo da média nacional, 
tendo sido de 2,46% no período avaliado. 
 Tem-se que Rio Branco (AC), Manaus (AM), Macapá (AP), Vitória (ES), Goiâ-
nia (GO), São Luiz (MA), Belo Horizonte (MG), Cuiabá (MT), Porto Velho (RO), Boa 
Vista (RR), São Paulo (SP) e Palmas (TO), 12 capitais brasileiras apresentaram cres-
cimento real médio acima da média nacional. Em contrapartida, 15 capitais tiveram 
o resultado inverso, com crescimento real médio abaixo do observado na média 
nacional. Como dito no início desta análise, as Receitas Correntes são compostas 
por receitas originárias. Dessa forma, é imprescindível analisar a composição das 
Receitas Correntes das capitais dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal 
dentro do período de 2017 a 2021.
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Gráfico 2.2.2: Composição média das Receitas Correntes das capitais dos 26 
estados brasileiros e do Distrito Federal (DF) entre 2017 a 2021

 Com a análise do Gráfico 2.2.2, pode-se perceber que a Receita Tributária 
e as Transferências Correntes (TC) têm um papel fundamental na composição das 
receitas públicas destas capitais, sendo as receitas mais representativas, propor-
cionalmente ao total das receitas correntes. 
 Pode-se observar que as Transferências Correntes (TC) e as Receitas Tribu-
tárias (RT) são imprescindíveis para a manutenção fiscal das capitais brasileiras, 
principalmente em Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), Florianópolis (SC) e São Paulo 
(SP). Nesse contexto, devido à clara relevância da Receita Tributária e das Transfe-
rências Correntes, é importante demonstrar a relação entre estas fontes de receitas 
correntes e o total destas receitas. 
 Em consonância com o que foi dito anteriormente, infere-se que Brasília 
(DF), apresentou maior porcentagem de Receita Tributária, sendo expressa em 
64,87% de toda a Receita Corrente do ente federativo e 19,28% correspondem às 
Transferências Correntes. Em seguida tem-se São Paulo (SP), Florianópolis (SC) e 
Rio de Janeiro (RJ) com 56,37%, 50,77% e 48,60%, respectivamente. 
 Neste caso, estas capitais possuem uma tendência de arrecadação tributá-
ria elevada, em relação ao total das Receitas Correntes, se comparadas às demais 
capitais, devido à área populacional e ao desenvolvimento econômico nestas loca-
lidades. A Receita Tributária de Fortaleza (CE) foi expressa por 26,21% do total das 
Receitas Correntes, não havendo a possibilidade de manutenção do equilíbrio das 
finanças públicas somente com o que a cidade de Fortaleza arrecada de receita 
tributária, tornando-a dependente das Transferências Correntes. Seguindo esta 
lógica, tem-se uma tendência nas Regiões Norte e Nordeste do país a terem taxas 
de Receitas Tributárias (RT) menores se comparadas às Transferências Correntes 
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(TC), indicando assim, uma relação de dependência de receitas arrecadadas pela 
União. 
 Analisando as Receitas Tributárias e as Transferências Correntes, tendo por 
base o Demonstrativo da Receita Corrente Líquida, o Gráfico 2.2.3 exibe as taxas de 
variação média do crescimento real da Receita Tributária das capitais brasileiras e 
do Distrito Federal no período de 2017 a 2021.

Gráfico 2.2.3: Variação do Crescimento Real Médio das Receitas Tributárias das 
capitais dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal (DF)

 Conforme ilustrado no gráfico acima, observa-se que a capital que apresen-
tou maior variação média no crescimento real de sua Receita Tributária foi Palmas 
(TO), que representou o quantitativo de 10,84%, valor acima da média nacional de 
5,30%. Não obstante, esse crescimento real médio elevado é explicado pela variação 
de 32,22% entre o ano de 2018 e 2017, no comparativo entre os anos seguintes as 
variações foram de 8,89%, -5,70% e 7,97%, totalizando a média de 10,84% entre 
os anos analisados. 
 Em seguida tem a capital São Paulo (SP), que variou a sua Receita Tributária 
em 8,54%, de forma que no comparativo entre 2018 e 2017, a Receita Tributária 
variou em 13,70% e entre 2019 e 2018 esta variação foi de 10,27%. Importante res-
saltar a variação significativamente pequena que se teve de 2020 a 2019 de 0,78%. 
E contrapartida de 2021 a 2020 variou-se em 8,06% as Receitas Tributárias de São 
Paulo (SP). 
 A Receita Tributária dos municípios brasileiros é composta pela arrecadação 
dos seguintes tributos: Impostos, Taxas e Contribuições de melhoria. Os impostos 
municipais são: Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), 
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Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), Imposto sobre a Transmissão 
de Bens Imóveis (ITBI), Imposto de Renda Retido na Fonte (IRFF), incidente na 
fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas 
fundações que instituírem e mantiverem, e outras receitas tributárias. O Gráfico 
2.2.4 expressa a composição da Receita Tributária por capital brasileira.

Gráfico 2.2.4: Composição da Receita Tributária das capitais dos 26 estados 
brasileiros e do Distrito Federal (DF) entre 2017 a 2021

 O Gráfico 2.2.4 demonstra que o Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISS) compõe a maior parte da Receita Tributária de todas as capitais 
brasileiras. Diante disso, se pode afirmar a importância da participação relativa da 
receita do ISS em relação à receita tributária das capitais brasileiras, situando-se 
em torno da média nacional cuja participação atingiu 44,75%. 
 Dentre as capitais brasileiras, foi observado que 12 capitais brasileiras 
tiveram arrecadação de ISS acima da média nacional, de modo que a capital do 
Maranhão, São Luiz, apresentou a maior arrecadação média dentro do período 
analisado com 68,08% de sua Receita Tributária conferida a este imposto, sendo 
sucedida por Vitória (ES) com 64,75% e Rio Branco (AC) com 55,04%. 
 Das capitais que tiveram média acima do observado no cenário nacional, 
além das capitadas citadas anteriormente, tem-se Manaus (AM), Macapá (AP), São 
Paulo (SP), Porto Velho (RO), Belém (PA), Rio de Janeiro (RJ), Natal (RN), Teresina 
(PI) e Fortaleza (CE). As regiões Sudeste, Norte e Nordeste foram as que apresen-
taram maior participação do ISS em suas Receitas Tributárias (RT) com 50,47%, 
49,90% e 45,62%, respectivamente.
 Objetivando atender às demandas de suas populações por serviços públi-
cos, os municípios têm como fontes de receitas correntes, as receitas resultantes da 
arrecadação dos tributos de sua competência, receitas derivadas, além das receitas 
provenientes do seu patrimônio, receitas originárias, bem como o recebimento das 
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transferências obrigatórias de receitas estaduais e federais, conforme estabelecido 
pela Constituição Federal de 1988, além das oriundas de convênios celebrados. 
 Em uma primeira análise, foi observado o crescimento real médio entre os 
anos de 2017 a 2021 das 26 capitais brasileiras e do Distrito Federal (DF), de forma a 
analisar o comportamento das Transferências Correntes (TC) neste período. Houve 
o empenho de analisar a dependência das capitais em relação às Transferências 
Correntes, como foi observado na análise da Receita Tributária. O Gráfico 2.2.5 
demonstra esta variação real média.

Gráfico 2.2.5: Variação do Crescimento Real Médio das Transferências 
Correntes das capitais dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal (DF)

 É necessário informar, primeiramente, a média das 26 capitais brasileiras 
e do Distrito Federal (DF) do crescimento real das Transferências Correntes (TC) 
no período mensurado, que foi de 4,33%. Conforme observado no Gráfico 2.2.5, 
vê-se que a capital Vitória (ES) apresentou maior crescimento real médio dentre 
as demais capitais com 9,05% de variação, sendo 4,72% superior à média nacional. 
 Essa variação elevada pode ser explicada pelo que ocorreu nos anos de 2019 
e de 2020 nas Transferências Correntes de Vitória (ES), uma vez que na análise de 
2019 em relação ao ano que o antecedeu, houve um crescimento de 16,14% e na 
análise de 2020 em relação a 2019 o crescimento real na receita da TC foi de 12,15%.  
Em sucessão se tem Rio Branco, Cuiabá e Macapá. 
 Em Fortaleza o crescimento real médio em suas TC foi de 3,77%, percen-
tual inferior se comparado à média observada no cenário nacional. É importante 
ressaltar que nenhuma capital brasileira obteve crescimento real médio negativo 
em suas Transferências Correntes. 
 Analogamente, para esta análise, é importante traçar um paralelo com 
a análise anterior a qual observou que as Transferências Correntes e as Receitas 
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Tributárias compõem parcela expressa no total das Receitas Correntes das capi-
tais analisadas, sendo imprescindíveis para a manutenção do equilíbrio fiscal das 
capitais brasileiras. O Gráfico 2.2.6 expressa uma análise da Transferência Corrente 
em relação à Receita Corrente Total das capitais brasileiras.

Gráfico 2.2.6 – Transferências Correntes vs Receita Corrente Total

 O gráfico acima relaciona valores reais da Receita Corrente Total dessas 
capitais, de acordo com dados oficiais presentes nos Demonstrativos de Receita 
Corrente Líquida, com as suas respectivas Transferências Correntes. Diante disso, 
é possível observar que Brasília (DF), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba 
(PR), Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS) apresentam a menor dependência de 
receitas de Transferências Correntes com relação à Receita Corrente Total. 
 Entretanto, Boa Vista (RO) foi a capital que entre 2017 a 2021 apresenta 
ou maior proporção média de Transferências Correntes, sendo representada por 
74,53% de sua Receita Corrente. 
 Seguindo este panorama, têm-se as capitais Macapá (AP), Rio Branco (AC), 
Porto Velho (RR), Teresina (PI), João Pessoa (PB), São Luiz (MA), Manaus (AM), 
Maceió (AL), Palmas (TO) e Fortaleza (CE), cujas Transferências Correntes corres-
pondem a mais de 60% do total das suas Receitas Correntes, sendo expressas em 
73,84%, 73,72%, 68,77%, 68,70%, 68,06%, 67,99%, 66,93%, 66,39%, 62,92% e 
61,74%, respectivamente. 
 Foram analisadas as subcategorias que compõem as Transferências Corren-
tes das capitais brasileiras, tais como o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), 
a Cota Parte do ICMS, a Cota Parte do IPVA e as Outras Transferências Correntes, de 
modo a deduzir qual componente da receita é mais importante para o equilíbrio 
das finanças públicas das capitais brasileiras. Diante disso, tem-se o Gráfico 2.2.7 
que demonstra a composição das Transferências Correntes.
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Gráfico 2.2.7 - Composição média das Transferências Correntes nas capitais 
brasileiras entre 2017 a 2021

 Analisando as fontes de receitas das transferências correntes, o Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM) é estabelecido pelo Art. 159 da Constituição 
Federal, que determina:

“Art. 159. A União entregará:

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos 

de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, 50% (cin-

quenta por cento), da seguinte forma;

...

b) “vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Par-

ticipação dos Municípios;”

 A leitura do Gráfico 2.2.8 permite depreender que o Fundo de Participa-
ção dos Municípios (FPM) tem grande relevância nas Transferências Correntes de 
algumas capitais em análise, entretanto, em outras capitais o FPM não compõe 
parcela significativa das Transferências Correntes, tais como São Paulo (SP), Rio 
de Janeiro (RJ) e Belo Horizonte (MG).
 Isto é facilmente explicado com base no contingenciamento populacional 
e na renda per capita dos habitantes destas capitais. Diante disso têm-se as capitais 
com maior e menor dependência do Fundo de Participação dos Municípios. 
 Verificou-se que há uma grande amplitude entre as capitais que possuem 
baixo grau de dependência em relação às capitais que possuem maior grau. Com 
destaque para os municípios que possuem mais de 20% de suas receitas compostas 
pela transferência do FPM, que são dependentes das transferências intergoverna-
mentais e para as capitais onde o repasse do FPM significa um percentual inferior 
a 2%. Essa amplitude denota uma diferença entre a dependência das capitais 
brasileiras e é demonstrada nos Gráficos 2.2.8 e 2.2.9.
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Gráfico 2.2.8 - Capitais brasileiras com maior dependência média do Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM) entre 2017 a 2021

 Foram analisados os recebimentos do Fundo de Participação dos Municípios 
das capitais em análise entre 2017 a 2021, para que se estimasse uma média do 
recebimento neste período. Com isso, de acordo com o que mostra o Gráfico 2.2.9, 
a capital com maior dependência deste recurso foi Rio Branco (AC) com 46,39% de 
sua Transferência Corrente correspondente à Transferência da Cota-Parte do FPM. 
Em seguida, tem-se Boa Vista (RR) com 46,28% e Macapá (AP) com 40,22%.
 Em Fortaleza (CE), a Transferência do FPM é substancial para o equilíbrio 
das contas públicas da capital, de modo que a cota-parte do ICMS também apre-
senta grande relevância, uma vez que entre 2017 a 2021 teve-se uma participação 
média de 23,48% na composição das Transferências Correntes. 

Gráfico 2.2.9 - Capitais com menor dependência média das Transferências do 
Fundo de Participação dos Municípios (FPM) entre 2017 a 2021
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 Como exceção em relação às capitais anteriormente abordadas, São Paulo 
(SP), Rio de Janeiro (RJ) e Belo Horizonte (MG) apresentaram uma proporção muito 
baixa do FPM em suas receitas correntes, conforme observado no gráfico acima. 
Isto se deve ao fato de que se trata dos principais centros econômicos do país, que 
historicamente apresentaram alta infraestrutura logística e alta produtividade 
econômica, realidade que persiste na atualidade. Desse modo, estas capitais têm 
capacidade de autofinanciamento próprio, podendo ser independentes de Trans-
ferências Intergovernamentais. 

 • Receita Corrente Líquida (RCL)
 A Receita Corrente Líquida (RCL) dos entes federativos é o somatório de 
todas as fontes de receitas correntes: Receita Tributária, Receita de Contribuições, 
Receita Patrimonial, Receita Agropecuária, Receita Industrial, Receita de Serviços, 
Transferências Correntes e Outras Receitas Correntes, deduzidas das transferências 
constitucionais e legais. 
 O Gráfico 2.2.10 demonstra a variação média do crescimento real da Receita 
Corrente Líquida das capitais dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal (DF) 
entre 2017 a 2021.

Gráfico 2.2.10 – Variação do Crescimento Real Médio da Receita Corrente 
Líquida das capitais dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal (DF) entre 

2017 a 2021

 Conforme ilustra o gráfico acima, São Paulo (SP), Brasília (DF) e Rio de 
Janeiro (RJ) apresentaram, no período analisado, Receitas Correntes Líquidas 
expressamente superiores aos valores correspondentes às demais capitais, porque 
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representam capitais com amplo desenvolvimento econômico, além da extensão 
territorial. Macapá (AP) obteve o maior percentual de variação em sua Receita 
Corrente Líquida dentre as demais capitais, de forma a ser expressa em 13,50%. O 
percentual é justificado com base no crescimento real da RCL de 2021 em relação 
ao ano de 2020 que variou 34,76%, uma vez que em 2020 tinha-se um montante de 
R$ 1,050 bilhão de RCL e no ano seguinte a RCL foi de R$ 1,415 bilhão, confirmando 
esta variação expressiva no período. As capitais com menores variações médias na 
RCL foi Aracaju (SE), Salvador (BA), Recife (PE), Curitiba (PR). Campo Grande (MT) 
e Belém (PA), com 0,84%, 0,90%, 1,04%, 1,08%, 1,82% e 2,00%, respectivamente. 

 • Receitas de Capital (RC)
 Dando continuidade ao exame das Finanças Públicas das capitais brasi-
leiras, será abordada também a Receita de Capital destas cidades. Estas receitas 
são recursos a serem aplicados em investimentos para geração de novos serviços 
à sociedade, representam as metas traçadas nos programas e ações de um ente 
federativo. Com isso, é relevante entender ao que determina a Lei nº 4.320/1964 
em seu Art. 11, § 2º:

“Art. 11

...

§ 2º “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, destinados a atender despesas classi-

ficáveis em Despesas de Capital e, ainda, o superavit do Orçamento 

Corrente.” (Brasil, 1964).

 As Receitas de Capital são classificadas como: i. Operações de Crédito; ii. 
Alienação de Bens; iii. Amortização de Empréstimos; iv. Transferências de Capital; 
e v. Outras Receitas de Capital.
 Analisando as Receitas de Capital entre os anos de 2017 a 2021, e observou-
-se que São Paulo (SP) foi a capital que apresentou maior montante médio, média 
aritmética, de Receitas de Capital, sendo expresso em R$ 3,01 bilhões, em seguida 
Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), conforme demonstrado no gráfico 2.2.11. 
 Em Fortaleza (CE), foi observado que durante os anos contidos na série 
histórica em análise houve um crescimento do valor de Receita de Capital, havendo 
um montante médio de R$ 435,42 milhões. As capitais com menores valores médios 
em suas Receitas de Capital foram Rio Branco (AC), Maceió (AL), Macapá (AP), Porto 
Velho (RO) e Natal (RN). O gráfico a seguir exibe a série histórica que demonstra 
a variação dos valores médios e o Crescimento Real Médio das Receitas de Capital 
entre os anos de 2017 a 2021.
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Gráfico 2.2.11 - Média Anual e Variação da Taxa de Crescimento Médio das 
Receitas de Capital - 2017 a 2021

 Como mencionado anteriormente, entre as subcategorias econômicas das 
Receitas de Capital estão as Operações de Crédito (OP) que são ingressos advindos 
da contratação de empréstimos, de financiamento junto a entidades públicas ou 
privados e da colocação de títulos públicos, sendo a subcategoria mais represen-
tativa das Receitas de Capital. 

 • Despesas Correntes (DC) 
 As Despesas Correntes são aplicações de recursos do Estado em gastos 
para manter o funcionamento de suas atividades operacionais, tais como: Pessoal 
e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida, Transferências Constitucionais e 
Legais e Outras Despesas para manutenção da máquina pública. 
 A seguir será feita a análise da taxa de variação média do Crescimento Real 
das Despesas Correntes das capitais dos 26 estados brasileiros e do Distrito Fede-
ral (DF) nos anos de 2017 a 2021, calculada pela média aritmética com os valores 
observados neste período. O Gráfico 2.2.12 demonstra os resultados observados 
nesta análise. 
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Gráfico 2.2.12 – Variação do Crescimento Real Médio da Despesa Corrente das 
capitais dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal (DF) entre 2017 a 2021

 O gráfico acima permite a percepção de que São Paulo (SP) é a capital bra-
sileira com maior montante de Despesas Correntes, sendo sucedida pelo Rio de 
Janeiro (RJ), Brasília (DF) e Belo Horizonte (MG). Todavia, em relação à comparação 
entre as taxas de crescimento real médio das Despesas Correntes a nível nacional, 
Boa Vista (RR) e Macapá (AP) tiveram maiores taxas de crescimento médio em suas 
despesas. 

 • Despesa com Pessoal e Encargos Sociais
 Visando especificar a análise das Despesas Correntes, o Grupo de Natu-
reza da Despesa mais influente em termos percentuais do total empenhado com 
Despesas Correntes, denominado por Despesa com Pessoal e Encargos Sociais, 
corresponde a todos os gastos com pessoal incluindo ativos e aposentados. 
 O Gráfico 2.2.13 expõe as informações relativas às taxas de variações do 
crescimento real médio das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais das capitais 
dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal, no período mensurado. 
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Gráfico 2.2.13 – Variação do Crescimento Real Médio da Despesa com Pessoal 
e Encargos Sociais das capitais dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal 

(DF) entre 2017 a 2021

 Em consonância com a análise das Despesas Correntes, têm-se que São 
Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF) foram as capitais brasileiras que entre 
os anos de 2017 a 2021 tiveram maiores valores empenhados em Despesas com 
Pessoal e Encargos Sociais.  Em compensação, Rio Branco (AC), Macapá (AP), Boa 
Vista (RR) e Palmas (TO), foram as capitais que tiveram menores montantes de 
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, comparando-as ao cenário nacional 
como um todo. 
 Quanto às taxas médias de variação nas Despesas com Pessoal e Encar-
gos Sociais, o Gráfico 2.2.13 permite a conclusão que Palmas (TO) foi a capital que 
apresentou maior variação dentre as demais. Implicativamente, o crescimento 
real de 2019 em comparação ao ano anterior foi de 10,66%, sendo sucedido por 
um crescimento real maior no período sucessor (2020 comparado ao ano de 2019) 
de 12,32%, evidenciando que estas variações altas entre os períodos influenciam 
na formulação da média total do período. A Tabela 2.2.2 demonstra a composição 
média de Despesa com Pessoal e Encargos Sociais em confronto com a Receita 
Corrente Líquida (RCL) das capitais dos 26 estados brasileiros e do Distrito Fede-
ral (DF) no período analisado, em consonância com os limites contidos na Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF) a nível municipal. 
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Tabela 2.2.2 – Composição média de Despesa com Pessoal e Encargos Sociais 
(DP) em proporção à Receita Corrente Líquida (RCL)- 2017 a 2021

 • Despesas de Capital (DC)
 As Despesas de Capital são classificadas como Investimentos, Inversões 
Financeiras e Amortização de Dívida. O gráfico a seguir evidencia a série histórica 
da média anual das Despesas de Capital, bem como as Taxas de Crescimento Médio 
destas entre os anos de 2017 a 2021. 



Panorama Fiscal | v. 55 - 2022

36 Panorama Fiscal, Fortaleza, v. 55, Out | Nov 2022

Gráfico 2.2.14 - Média Anual e Variação da Taxa de Crescimento Médio das 
Despesas de Capital - 2017 a 2021

 O gráfico acima demonstra que São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Bra-
sília (DF) foram as capitais com maiores Despesas de Capital. Em contrapartida, a 
capital Aracaju (SE) apresentou maior variação média entre os anos, uma vez que 
entre os anos de 2017 a 2018 houve uma elevação de R$ 53,7 milhões em Despesa 
de Capital, sendo a maior variação entre os anos analisados, contribuindo para o 
aumento da média total.  

 • Resultado Primário
 O Resultado Primário mostra a capacidade de pagamento do serviço da 
dívida pública de um ente federativo.  É obtido pela diferença entre as Receitas 
Primárias e Despesas Primárias. 
 As Receitas Primárias são calculadas pela soma algébrica do total das 
Receitas Correntes menos as receitas de Aplicações Financeiras e Outras Receitas 
Financeiras, e o total das Receitas de Capital diminuídas de Receitas de Operações 
de Crédito, Amortização de Empréstimos, Alienação de Bens e Outras Receitas de 
Capital não Primárias. 
 Já as Despesas Primárias são as Despesas Correntes menos os Juros e Encar-
gos da Dívida, enquanto as Despesas de Capital são diminuídas de Receitas de 
Concessão de Empréstimos e Financiamentos, Aquisição de Título de Capital já 
Integralizado, Aquisição de Título de Crédito e Amortização da Dívida. 
 A soma algébrica mostra o resultado primário. Se for positivo, existe supe-
rávit primário, se for negativo evidencia o déficit primário. Dessa forma, este tópico 
se dedica a analisar o Resultado Primário das capitais dos 26 estados brasileiros e 



37Panorama Fiscal, Fortaleza, v. 55,  Out | Nov 2022

ANÁLISE DAS FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

do Distrito Federal (DF) nos anos de 2017 a 2021, de modo a utilizar os dados incor-
ridos no Demonstrativo do Resultado Primário – Acima da Linha, soma algébrica 
de receitas e despesas orçamentárias públicas.
 Foi calculada uma média aritmética com os valores contidos no Demonstra-
tivo do Resultado Primário e Nominal, considerando os valores contidos acima da 
linha, para avaliar o comportamento do Resultado Primário das capitais brasileiras 
dentro do período de cinco anos (2017 a 2021), objetivando inferir a saúde finan-
ceira destes entes. O gráfico abaixo demonstra o comparativo entre os Resultados 
Primários médios das capitais brasileiras com as respectivas médias de Receita 
Corrente Líquida (RCL). 

Gráfico 2.2.15 - Resultado Primário Médio vs Receita Corrente Líquida Média 
entre 2017 a 2021

 Com isso, o gráfico acima expressa que Manaus (AM), Salvador (BA), Campo 
Grande (MS), Belém (PA), Recife (PE), Teresina (PI), Natal (RN) e Florianópolis (SC) 
apresentaram variações médias em suas proporções entre Resultado Primário e 
Receita Corrente Líquida (RCL) negativas, demonstrando assim, resultados defi-
citários. Nacionalmente, houve uma média de 2,59%. 
 As demais capitais brasileiras apresentaram resultados superavitários, 
de modo que Rio Branco (AC), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ) apresentaram 
maior proporção entre o Resultado Primário e RCL, sendo 15,89%, 8,75% e 6,47%, 
respectivamente. Em Fortaleza (CE), houve resultado deficitário, de modo que a 
média do Resultado Primário entre 2017 a 2021 foi de menos R$ 141.30 milhões. 

 • Resultado Nominal
 O Resultado Nominal – Abaixo da Linha, evidencia a variação da Dívida 
Consolidada Líquida, sendo calculado pela soma algébrica da Dívida Consolidada 



Panorama Fiscal | v. 55 - 2022

38 Panorama Fiscal, Fortaleza, v. 55, Out | Nov 2022

Bruta deduzida da Disponibilidade de Caixa, entre dois períodos. O resultado mos-
tra o crescimento positivo ou negativo dependente do estoque da dívida e do saldo 
do disponível.  Assim como na análise anterior, calculou-se uma média aritmética 
com os valores contidos no Demonstrativo do Resultado Nominal, considerando 
os valores contidos abaixo da linha, para avaliar o comportamento do Resultado 
Nominal das capitais brasileiras dentro do período de cinco anos (2017 a 2021), 
Diante disso, o gráfico a seguir demonstra a Proporção do Resultado Nominal das 
capitais dos 26 estados brasileiros em relação às suas respectivas Receitas Correntes 
Líquidas (RCL) entre 2017 a 2021. 

Gráfico 2.2.16 - Resultado Nominal Médio vs Receita Corrente Líquida Média 
de 2017 a 2021

Gráfico 2.2.17 – Proporção do Resultado Primário Médio e Resultado Nominal 
Médio em relação à Receita Corrente Líquida de 2017 a 2021
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 • Dívida Consolidada (DC)
 O Art. 29, I, da Lei Complementar 101/2000, estabelece que a Dívida Con-
solidada ou Dívida Fundada constitui-se como sendo o total das obrigações finan-
ceiras do ente da Federação, apurado sem duplicidade, assumidas em virtude de 
leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para 
amortização em prazo superior a doze meses, sendo composta por: 
 i. Emissão de Títulos Públicos (dívida mobiliária);
 ii. Realização de empréstimos e financiamentos (dívida contratual);
 iii. Precatórios judiciais não pagos, emitidos a partir de 05/05/2000; 
 iv. Realização de operações equiparadas a operações de crédito pela LRF;
 Em nível nacional tem-se que a Dívida Consolidada média entre 2017 a 
2021 foi de 6,31%. Com isso, algumas capitais brasileiras apresentaram médias 
abaixo do observado a nível nacional, tais como em São Paulo (SP), Curitiba (PR), 
Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC), Macapá (AP), Rio Branco (AC), Belo Horizonte 
(MG), João Pessoa (PB), Belém (PA) e Cuiabá (MT). De modo a analisar este índice 
de endividamento, o Gráfico 2.2.18 analisa a proporção da Dívida Consolidada, bem 
como a sua variação, em proporção à Receita Corrente Líquida entre 2017 a 2021.

Gráfico 2.2.18 – Proporção da Dívida Consolidada relação à Receita Corrente 
Líquida de 2017 a 2021

 Dessa forma, observando o gráfico acima, é possível visualizar que as capi-
tais São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF) e Belo Horizonte (MG) for-
mam um grupo em que a Dívida Consolidada sobressai em relação aos resultados 
observados nas demais capitais, de modo a ser problemático, substancialmente 
no caso de São Paulo (SP), uma vez que a média da Dívida Consolidada foi de R$ 
50,66 bilhões, sendo R$ 31,33 bilhões maior do que a capital que a sucede, de modo 
que essa diferença significativa eleva a média nacional, havendo uma assimetria, 
comparando-se São Paulo (SP) com uma capital menor.  
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Seguindo essa linha de pensamento, a Tabela 2.2.3 apresenta as capitais que apre-
sentaram Dívida Consolidada Média acima de um bilhão de reais, enquanto a 
Tabela 2.2.4 expressa as capitais com menores dívidas consolidadas. 

Tabela 2.2.3 – Capitais com Dívida Consolidada média acima de um bilhão 
entre 2017 a 2021

Tabela 2.2.4 – Capitais com Dívida Consolidada média inferior a um bilhão 
entre 2017 a 2021

 • Indicador da Capacidade de Investimento
 O referido indicador é obtido por meio do confronto entre as despesas 
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correntes e as receitas correntes, sendo somados, às despesas correntes, os desem-
bolsos com as amortizações das dívidas. Quanto mais próxima ou superior a 100% 
estiver essa relação, pior é a condição na sua capacidade de investir. Nas despesas 
correntes constam a despesa de pessoal e do serviço da dívida (juros + amorti-
zações) e as despesas com custeio que correspondem a todos os desembolsos 
correntes, exceto pessoal, pagamentos de juros e encargos da dívida.

    Da fórmula deduz-se o quanto sobra da receita corrente após o comprometimento 
com a despesa corrente. O gráfico abaixo demonstra em percentual essa relação, 
cujos valores do numerador correspondem ao somatório dos valores das despesas 
correntes de 2017 a 2021 a preços médios de 2021. De igual modo, o denominador 
corresponde ao somatório dos valores das receitas correntes de 2017 a 2021 a preços 
médios de 2021.

Gráfico 2.2.19 – Indicador da Capacidade de Investimento das Capitais Brasi-
leiras, exceto Brasília (DF) – 2017 a 2021

 Nessa linha de análise o gráfico abaixo demonstra o volume de investi-
mento por capital realizado em 2021, exceto Brasília (DF).
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Gráfico 2.2.20 – Investimento das Capitais dos Estados Brasileiros, exceto 
Brasília (DF) – 2021

 2.3 Análise da gestão fiscal

 No intuito de consolidar a análise acerca da gestão fiscal dos entes federa-
tivos analisados, a presente seção irá apresentar um Indicador Síntese da Gestão 
Fiscal Eficiente (IS-GEFISE). 
 A seguir é apresentada a metodologia para construção do referido índice, 
bem como os resultados verificados para os municípios analisados.

  2.3.1 Metodologia para cálculo do IS-GEFISE

 A explanação a seguir tem por base o artigo de Gondim (2022)3, publicado 
na Revista Controle - volume XX (Instituto Plácido Castelo do Tribunal de Contas 
do Estado do Ceará), que apresenta a metodologia para o cômputo do indicador 
em questão. O cálculo do IS-GEFISE está fundamentado em um esquema de ges-
tão fiscal eficiente composto por seis pilares, a saber: (i) Melhorias na arrecada-
ção pública; (ii) Controle dos gastos correntes; (iii) Capacidade de gerar poupança 
pública; (iv) Elevação dos investimentos públicos; (v) Captação de recursos como 
meio para complementar a poupança pública gerada e (vi) Nível de endividamento 
decorrente da captação realizada no pilar. Importante frisar ainda que os pilares 
(i) e (ii) devem ser abordados sob a perspectiva de aumentar a receita tributária 
sem o aumento de impostos, enquanto as despesas devem ser otimizados visando 
aumento dos serviços sem prejuízo à qualidade.
 Uma vez estabelecido como fundamento da análise o esquema de gestão 
fiscal eficiente, é preciso definir os Índices de Referência de Representatividade 

3 TCE-Revista Controle, Fortaleza, v. 20, n.1, p. 41-72, jan./jun. 2022.
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(IRR), que irão retratar cada um dos pilares na formação do IS-GEFISE. O quadro 
abaixo apresenta como cada IRR é obtido. Considera-se como referência para todos 
os índices a Receita Corrente Líquida (RCL), tendo em vista ser uma boa proxy para o 
nível de atividade econômica, bem como ser uma métrica já consagrada na análise 
das finanças públicas no Brasil.

Quadro 2.1 – Definição dos Índices de Referência de Representatividade (IRR)

 Ainda sobre o Quadro 2.1 é necessário esclarecer que os IRR2, IRR3 e IRR9 
são calculados de forma a equalizar as polaridades de todos os IRR, ou seja, é rea-
lizado o ajuste para que todos os indicadores possam ser do tipo “Maior Melhor”.
 Uma vez obtido o IRR de cada pilar, conforme as fórmulas do Quadro 2.1, 
é preciso calcular o Índice de Referência Padronizado (IRP). A necessidade de apli-
cação do procedimento estatístico de padronização emerge das diferentes ordens 
de grandeza existentes entre as variáveis analisadas. Assim, aplica-se o procedi-
mento de padronização para que todas as variáveis estejam na mesma ordem de 
grandeza. Dessa forma, o IRP será calculado da seguinte forma:

 De acordo com os valores computados para o IS-GEFISE, é proposta a 
seguinte classificação para os municípios analisados:
 • Classificação OUTLIER INFERIOR (OI): valores menores que 6;
 • Classificação D: valores maiores ou iguais a 6 e menores que 7;
 • Classificação C: valores maiores ou iguais a 7 e menores que 8;
 • Classificação B: valores maiores ou iguais a 8 e menores que 9;
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 • Classificação A: valores maiores ou iguais a 9 ou iguais a 10;
 • Classificação OUTLIER Superior (OS): valores maiores que 10.

  2.3.2 Resultados do IS-GEFISE para as 
capitais

Uma vez apresentada a metodologia utilizada, pode-se agora trazer os resulta-
dos obtidos. A fim de exemplificar o processo de cálculo do IS-GEFISE, a Tabela 
2.3 informa os IRR calculados para as capitais no ano de 2021, de acordo com as 
definições do Quadro 2.1.

Tabela 2.3– Resultados IRR – 2021

 
 Como destacado anteriormente, todos os IRR são calculados de forma a 
indicarem uma situação de quanto maior, melhor. Nesse sentido, é possível apon-
tar, por exemplo, que municípios como São Paulo e Rio de Janeiro estão em uma 
condição de endividamento muito pior do que aquele observado na média da 
amostra, conforme pode ser visto na coluna referente ao IRR 9. Ao observar o IRR 
4, é possível verificar que Campo Grande foi a única capital em que ocorreu déficit 
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no orçamento corrente em 2021. 
 Embora seja possível analisar o comportamento de cada um dos IRR, como 
exemplificado acima, tal análise pode ser pouco conclusiva se realizada de forma 
isolada. Nesse sentido é que o IS-GEFISE adquire grande relevância, pois possibilita 
sintetizar os resultados da gestão fiscal em um único indicador, facilitando assim 
a compreensão dos resultados. A Tabela 2.4 apresenta as estatísticas descritivas 
dos IS-GEFISE e sua versão padronizada, no período entre 2018 a 2021. Exibe-se 
também, para fins de comparação, os resultados retirando os outliers da amostra.

Tabela 2.4– Estatísticas descritivas IS-GEFISE – 2018 a 2021

 O maior IS-GEFISE apresentado no período (10,01 e 11,54 na versão padro-
nizada) foi obtido pelo município de Boa Vista (RR) no ano de 2018. No entanto, 
de acordo com a classificação apresentada na seção anterior, tal nota coloca o 
município na condição de um outlier, i.e, um dado discrepante. Assim, o Painel B 
informa o valor máximo considerando apenas municípios classificados entre as 
categorias A e D, dentro desse recorte, o IS-GEFISE mais alto foi de 10,00 referente 
ao município de Vitória (ES) em 2021. Analisando agora os piores resultados, o ente 
federativo com pior desempenho foi o município do Rio de Janeiro em 2020 (6,22). 
 O gráfico a seguir permite visualizar como a distribuição da classificação das 
capitais brasileiras quanto ao IS-GEFISE se comportou ao longo dos últimos 4 anos. 
Primeiro ponto a se observar é que, no período analisado, não existiu nenhuma 
capital com a classificação OI, ou seja, com nota inferior a 6. Entretanto, o número 
de capitais com classificação A pode ser considerado baixo, tendo em vista que 
representou em média somente 8,33% do total. Nota-se assim a prevalência de 
municípios classificados como C, que representaram em média 46,3% da amostra.
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Gráfico 2.3.2.1 – Distribuição da classificação das capitais – 2018 a 2021

 Por fim, a Tabela 2.5 apresenta os resultados completos do IS-GEFISE para 
o ano de 2021, segmentados por região e organizados em ordem crescente dentro 
de cada região geográfica. Destaca-se inicialmente que a região norte apresentou 
o melhor resultado médio (8,74). Por sua vez, a região centro-oeste obteve a pior 
média em 2021 (7,13). O desempenho da região nordeste (7,79) a posiciona na 
terceira colocação dentre as regiões.
 Considerando o desempenho individual, Fortaleza (7,61) apresenta resul-
tado abaixo da média do nordeste, o que indica a necessidade de buscar uma maior 
eficiência da gestão fiscal por parte da capital cearense. Positivamente, destaca-se 
o desempenho de Vitória (ES) que alcançou pontuação máxima. Por outro lado, 
Natal (6,67) e Campo Grande (6,87) foram as únicas capitais com classificação D 
em 2021.
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Tabela 2.5 – Resultados IS-GEFISE por região – 2021

3. ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA DOS PRINCIPAIS 
MUNICÍPIOS CEARENSES

Seguindo a mesma abordagem da Seção 2, a seguir será feita a análise orçamentária 
de 22 municípios cearenses, incluindo os da Região Metropolitana de Fortaleza 
(RMF), excetuando-se a capital, que já foi estudada anteriormente. Também estão 
presentes os municípios-sedes da Região Metropolitana de Sobral (RMS) e da 
Região Metropolitana do Cariri (RMC), Sobral e Juazeiro do Norte, respectivamente. 
E completando a lista, os municípios de Aracati e Russas pela importância de seus 
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orçamentos para as regiões do Litoral Leste do Estado e do Vale do Jaguaribe.
Contextualizando, serão apresentadas, a seguir, algumas informações relevantes 
sobre os municípios cearenses selecionados para este estudo. Primeiramente, tem-
-se um mapa extraído do mapa da ferramenta IPECEDATA do Instituto de Pesquisa 
e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE sobre o Estado do Ceará, destacando o 
território dos 22 municípios.

Figura 3.1 – Mapa dos Municípios Cearenses Selecionados

 A figura abaixo contém informações sobre os 22 municípios selecionados, 
com população residente estimada, área, PIB e IDH.

Figura 3.2 – Informações Gerais sobre os Municípios Selecionados
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 Esta seção está dividida em três subseções em que cada uma delas aborda 
um tipo de análise do orçamento público dos municípios. Para a análise entre os 
períodos, os valores apresentados foram deflacionados a preços de 2021 pelo IPCA; 
caso contrário, será identificado que os valores estão em termos nominais.

 
 3.1 Análise Econômico-Financeira do Balanço 
Orçamentário

 A seguir, serão analisadas a elaboração, a execução e os resultados do orça-
mento de cada município por meio do cálculo de seis quocientes que auxiliam na 
presente análise. Para todos eles, quanto mais o resultado for próximo ou igual a 
1,00 indica que o orçamento está em equilíbrio.
 O primeiro quociente é o de equilíbrio orçamentário (QEO), representado 
pela divisão da previsão inicial das receitas orçamentárias sobre a dotação inicial 
das despesas orçamentárias. No equilíbrio, este quociente indica que foi respei-
tado o princípio do equilíbrio orçamentário na elaboração do orçamento público, 
ou seja, a previsão da receita é igual à fixação da despesa. Este equilíbrio deverá 
constar na Lei Orçamentária Anual (LOA). A média dos municípios supracitados 
entre os exercícios de 2019 a 2021 foi de 1,014.

Gráfico 3.1.1 – Quociente de Equilíbrio Orçamentário (QEO) - 2019 a 2021

 Pela análise dos resultados do QEO, os municípios de Horizonte, Maraca-
naú e Pacatuba não equilibraram em nenhum dos anos observados as previsões 
de receitas com as dotações de despesas e em todos eles as previsões de receitas 
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superaram em mais de 4% as dotações de despesas, e isso mostra que precisam 
melhorar o planejamento orçamentário.
 Dando prosseguimento à análise dos quocientes, os três tópicos a seguir 
examinam separadamente as receitas, as despesas e o resultado e execução do 
orçamento.

  3.1.1 Execução da Receita

 O segundo quociente trata da execução da receita, nomeado de Quociente 
de Execução das Receitas (QER). Ele é calculado pela divisão das receitas realizadas 
sobre a previsão atualizada das despesas. O equilíbrio continua sendo quando o 
quociente é 1,00, e se for maior indica que houve mais arrecadação do que o pre-
visto. A média do QER dos 22 municípios no intervalo dos últimos três exercícios 
completos foi de 1,037.

Gráfico 3.1.2 – Quociente de Execução das Receitas (QER) - 2019 a 2021

 Em consideração aos resultados expostos no gráfico, os municípios de 
Horizonte, Pindoretama e São Luís do Curu foram os únicos em todos os três anos 
a não atingirem o equilíbrio de 1,00. Isso significa que em nenhum dos períodos 
analisados os municípios conseguiram atingir a previsão de receitas. Enquanto isso, 
outros municípios como Aquiraz, Aracati e Russas têm superado recorrentemente 
às previsões de receitas.

  3.1.2 Execução da Despesa

 O Quociente de Execução das Despesas (QED) é o terceiro índice, evidencia 
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uma análise similar à que foi feita no tópico anterior com as receitas. Para calcular o 
QED é preciso dividir as despesas realizadas pela dotação atualizada das despesas. 
A média total para 22 municípios dos anos de 2019 a 2021 foi de 1,036. Pelo Gráfico 
3.1.3 é possível visualizar os resultados para cada um dos municípios nos três anos.

Gráfico 3.1.3 – Quociente de Execução das Despesas (QED) - 2019 a 2021

 Diferentemente das receitas, nas despesas não há resultado acima de 
1,00, porque a despesa não pode ser executada sem dotação orçamentária. Os 
municípios de Eusébio, Maracanaú e São Luís do Curu foram os que obtiveram as 
menores médias do QED somando-se os três períodos. Esse resultado pode ser 
tanto positivo quanto negativo. Em primeiro plano, seria bom no aspecto de con-
seguir economizar recursos públicos, mas em outra perspectiva poderia ser pela 
falta da distribuição eficiente dos gastos do orçamento na manutenção ou criação 
de algum serviço ou bem público do ente federativo.

  3.1.3 Resultado Orçamentário e Execução 
do Orçamento Corrente

 Encerrando a análise econômico-financeira do balaço orçamentário, foram 
calculados mais três quocientes. O primeiro é uma avaliação do resultado final das 
receitas realizadas sobre as despesas empenhas. A nomenclatura dada a esse índice 
foi Quociente do Resultado Orçamentário com Despesas Empenhadas (QRODE). 
Ele indica quanto das Receitas Orçamentárias cobrem as Despesas Orçamentárias 
Empenhadas.
 O segundo índice, chamado de Quociente do Resultado Orçamentário 
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com Despesas Liquidadas (QRODL), é como o QRODE, mas em vez de despesas 
empenhadas, são consideras as despesas liquidadas, que é o segundo estágio 
da execução da despesa orçamentária. O QRODL será sempre menor ou igual ao 
QRODE, porque só haverá despesa liquidada se antes houver o empenho, que é 
primeiro estágio da despesa orçamentária.   
 E, por fim, o Quociente de Execução do Orçamento Corrente (QEOC), que 
é a divisão das Receitas Correntes pelas Despesas Correntes Empenhadas. Está 
relacionado somente com receitas e despesas correntes. O Gráfico 3.1.4 evidencia 
a média dos três quocientes entre os exercícios de 2019 a 2021 para cada um dos 
municípios.

Gráfico 3.1.4 – Média dos Quocientes de Resultados Orçamentários e de Execu-
ção do Orçamento Corrente - 2019 a 2021

 Em síntese, a maioria dos municípios está com mais receitas que despesas, 
pois os quocientes estão acima de 1,00. Contudo, é importante avaliar os casos em 
que não há esse equilíbrio. Aquiraz, Pacatuba e Paracuru são casos em que há mais 
despesas que receitas tanto no QRODE quanto no QRODL.

 3.2 Análise dos Principais Componentes das 
Finanças Públicas Municipais

 A análise dos principais componentes das finanças públicas municipais 
aborda de maneira mais aprofundada as receitas e despesas, exceto as intraorça-
mentárias dos exercícios de 2017 a 2021.
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 Os gráficos apresentados a seguir foram majoritariamente elaborados com 
base no cálculo das medidas de tendência centrais das variáveis do orçamento dos 
municípios, como a média aritmética e a mediana.
 Começando pelas Receitas Correntes, no Gráfico 3.2.1, logo a seguir verifi-
ca-se a média das variações reais das Receitas Correntes totais para cada um dos 
22 municípios cearenses estudados.

Gráfico 3.2.1 – Variação Média das Receitas Correntes - 2018 a 2021

 Nota-se que, na grande maioria dos municípios estudados, houve mais 
aumentos em relação a diminuições nas Receitas Correntes. O município que teve 
maior média foi São Gonçalo do Amarante, com 8,69%. Por outro lado, os muni-
cípios de Aracati, Juazeiro do Norte e Paracuru tiveram médias negativas, ou seja, 
as Receitas Correntes tiveram mais quedas que aumentos. Com destaque a este 
último município mencionado, que, apesar dos seguidos aumentos das receitas 
nos últimos três exercícios completos (2019 a 2021), não foi possível ainda superar 
a queda que houve entre os anos de 2017 e 2018.
 Continuando a análise das Receitas Correntes, o Gráfico 3.2.1 demostra os 
percentuais de cada um dos principais componentes destas receitas na média dos 
últimos cinco anos. Dessa forma, esses componentes foram trazidos aqui conforme 
enquadram-se nos relatórios extraídos do Sistema de Informações Contábeis e 
Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi.
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Gráfico 3.2.2 – Média dos Últimos Cinco Anos da Composição das Receitas 
Correntes

 Observando-se os resultados da composição das Receitas Correntes, é 
possível fazer algumas inferências, e uma delas é que o componente com maior 
participação entre todos os municípios são as Transferências Correntes, onde a 
menor porcentagem foi no município de Eusébio com R$ 257,16 milhões na média, 
por volta de 64% das Receitas Correntes. Já o município com maior porcentagem 
média desse mesmo componente é Guaiúba, cuja porcentagem média foi cerca 
95%, que se traduz em R$ 69,194 milhões em valores reais.
 Em geral, entre os 22 municípios, as Transferências Correntes correspon-
deram em média a 83,3% (e mediana 85,5%) das Receitas Correntes. Já a Receita 
Tributária, subcategoria econômica com a segunda maior participação nas Recei-
tas Correntes, teve uma média de 9,33%. E as demais subcategorias - Receita de 
Contribuições, Receita Patrimonial e Receita de Serviços - tiveram as respectivas 
médias de 3,55%, 1,71% e 0,37% na composição das Receitas Correntes nos últimos 
cinco anos dos municípios estudados.
 Adicionalmente, uma observação relevante para este estudo sobre os dados 
no gráfico é que fica claro o grau de dependência dos municípios às transferências. 
Municípios menores em respeito ao tamanho populacional, como Guaiúba, São 
Luís do Curu, Pindoretama e Trairi, têm médias de TC acima de 90% das Receitas 
Correntes. Ainda os municípios maiores, como Aquiraz, Juazeiro do Norte, São 
Gonçalo do Amarante e Eusébio, as médias de TC são todas acima de 60%.
 Como visto anteriormente, dentro das Receitas Correntes estão a Receita 
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Tributária e as Transferências Correntes como os itens de maior participação na 
composição desta categoria econômica. Os gráficos apresentados na sequência 
trazem o detalhamento das fontes de Receita Tributária dos municípios e das 
Transferências Correntes (TC). Começando pelo primeiro tipo de receita citado, 
no gráfico a seguir verifica-se a média das variações reais de Receita Tributária dos 
últimos cinco exercícios completos e, sobreposto no mesmo gráfico, verifica-se o 
valor médio real também dos últimos cinco anos.

Gráfico 3.2.3 – Média Anual e Variação Média (%) de Receita Tributária - 2017 a 
2021

 Pelos resultados apresentados, sobrepostos no gráfico, é possível observar 
que o município de Paracuru teve uma média de decrescimento de Receita Tributá-
ria. Consultando-se os dados extraídos do Siconfi, constatou-se que houve seguidas 
variações anuais negativas na receita tributária do município supracitado. Já no 
outro extremo, Pindoretama teve uma média de crescimento de 36,4%. Entre os 
anos de 2017 a 2021, o município teve seguidos aumento de sua receita tributária, 
mas com destaque para o ano de 2018, em que houve um crescimento real de 
159,8% em relação ao ano anterior, 2017.
 Analisando-se as médias anuais, os municípios com maiores receitas tribu-
tárias são: Aquiraz, Caucaia, Eusébio, Juazeiro do Norte, Maracanaú, São Gonçalo 
do Amarante e Sobral. Todos eles com mais de R$ 80 milhões na média anual de 
Receita Tributária, e, como pode observar-se, os demais 15 municípios têm média 
abaixo de R$ 30 milhões, que é um valor bem abaixo da média geral de R$ 38,0 
milhões, o que justifica usar-se neste caso a linha da mediana em vez da média.
Abaixo, o Gráfico 3.2.4 evidencia o percentual médio de cada fonte de receita 
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tributária dos últimos cinco exercícios completos, 2017 a 2021.

Gráfico 3.2.4 – Média dos Últimos Cinco Anos da Composição das Receitas 
Tributárias

 
 Analisando-se as médias das fontes de Receita Tributária, é possível consta-
tar que as receitas arrecadas com o Imposto Sobre Serviços (ISS) têm a maior média, 
na maioria dos municípios, dentre as outras fontes de receita. Em São Gonçalo do 
Amarante o ISS é o que tem maior média, chegando a quase 90%. O município 
também é o que tem maior receita de ISS entre os outros entes presentes no grá-
fico, com um montante médio de R$ 88,63 milhões arrecadados anualmente nos 
últimos cinco anos. Para conferir os cinco municípios com as maiores porcentagens 
médias de ISS, verificar o gráfico.
 A segunda fonte de Receita Tributária com maior percentual médio é o 
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). O município de Paraipaba foi o que teve o 
maior percentual médio da composição de sua Receita Tributária com esse imposto 
(49,5%), e Maracanaú foi o que teve maior valor médio real de IRRF arrecadado 
(na média dos últimos cinco anos foram R$ 29,41 milhões).
 Seguindo no detalhamento das Receitas Correntes, as Transferências Cor-
rentes são fontes de receitas constitucionais e legais recebidas pelos municípios, e 
são divididas em: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
(FUNDEB), Fundo de Participação dos Municípios (FPM), Cota-Parte do ICMS, 
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Rural (ITR), Lei Complementar (LC) 87/1996, LC 61/1989 e 
em Outras Transferências Correntes.
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Gráfico 3.2.5 – Média dos Últimos Cinco Anos da Composição das Transferên-
cias Correntes

 Por meio da análise do gráfico, é possível observar que, dentre todas as fon-
tes de transferências para os municípios, as que tiveram maiores volumes médios 
de 2017 a 2021 foram: FUNDEB, FPM e ICMS. Para essas transferências os valores 
das médias percentuais dos 22 municípios são, respectivamente, 28,3%, 23,2% e 
20,1%. E para o IPVA, ITR e as LC’s 87/1996 e 61/1989 as respectivas médias foram: 
1,98%, 0,01%, 0,02% e 0,07%.
 Os municípios que recebem os maiores percentuais médios do FUNDEB 
em relação às outras fontes de transferências foram Aracati (35,0%), Horizonte 
(34,0%) e São Luís do Curu (32,8%). Na segunda fonte, o FMP, os três municípios que 
têm maiores percentuais médios do fundo são os de Cascavel (30,5%), Chorozinho 
(29,1%) e Pindoretama (29,0%). E de ICMS, os municípios com as maiores médias 
foram Sobral (27,4%), Maranguape (26,5%) e Caucaia (24,7%).
 No entanto, analisando pelo valor médio do volume de transferências, o 
cenário é um pouco diferente, tendo em conta que cada um desses municípios tem 
características distintas entre si, como população, capacidade produtiva, dimensões 
territoriais, etc. Como exemplo, será mostrada a seguir a média dos valores reais 
de TC total e do FPM transferidos aos 22 municípios de 2017 a 2021. Para melhor 
visualização deste exemplo, segue o Gráfico 3.2.6.
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Gráfico 3.2.6 – Média dos Últimos Cinco Anos das Transferências Correntes e 
do FPM

 Como pode observar-se, o volume de TC em cada um dos quatro municípios 
mais à direita do gráfico (Caucaia, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Sobral) é maior 
até que o somatório das TC dos quatro municípios mais à esquerda (Chorozinho, 
Guaiúba, Pindoretama e São Luís do Curu). E que somente as transferências do 
FPM desses mesmos quatro municípios à direita são ainda maiores que o total de 
TC de cada um dos sete municípios mais à esquerda, com menores TC.
 Concluindo a redação somente sobre receitas correntes, será abordada 
em seguida a Receita Corrente Líquida (RCL). Essa receita é calculada pela dedu-
ção do total das receitas correntes das seguintes fontes de receitas: Contribuição 
do Servidor para o Plano de Previdência; Compensação de Financiamento entre 
Regimes Previdência; e Dedução de Receita para Formação do FUNDEB.
 Com a mesma diretriz do Gráfico 3.2.3, o gráfico traz informações sobre a 
média de variações e o valor médio da RCL para os 22 municípios entre os anos de 
2017 a 2021.
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Gráfico 3.2.7 – Média Anual e Variação Média (%) da Receita Corrente Líquida - 
2017 a 2021

 Como já visto no decorrer desta subseção, municípios menores têm orça-
mentos proporcionalmente inferiores aos municípios com maior poder econômico. 
Na RCL não seria diferente: as maiores receitas são nos municípios de Caucaia, Jua-
zeiro do Norte, Maracanaú e Sobral. E as menores foram em Chorozinho, Guaiúba, 
Pindoretama e São Luís do Curu.
 As maiores médias de variações positivas entre 2017 e 2021 foram em Itai-
tinga, São Gonçalo do Amarante e Trairi, mas, em nenhuma delas passou de 10%. 
Já as três únicas médias de variações negativas foram em Aracati, Juazeiro do Norte 
e Paracuru, com médias acima de -4%.
 Na RCL, verificam-se variações menos acentuadas que as vistas no grá-
fico que analisou a Receita Tributária. Isso pode significar que, no longo prazo, o 
orçamento dos municípios tende a uma estabilidade, podendo os componentes 
variar bastante. No geral, as perdas são compensadas e permanecem numa ten-
dência de crescimento que não foge da normalidade, sem variações exorbitantes 
na comparação de uma série temporal de exercícios financeiros.
 Encaminhando-se para a última análise das receitas, exceto as intraorça-
mentárias, o Gráfico 3.2.8 examina a categoria econômica de Receitas de Capital 
dos municípios. Na Seção 2 foi explicada e dada a definição desta receita; entre-
tanto, é importante ressaltar que a maior parte das Receitas de Capital vem das 
chamadas Operações de Crédito, que são captações de recursos destinados a conter 
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desequilíbrios orçamentários ou, também, na execução de investimentos públicos. 
A seguir o texto contém as análises dos resultados para os municípios cearenses 
selecionados.

Gráfico 3.2.8 – Média Anual e Variação Média (%) das Receitas de Capital - 2017 
a 2021

 Observando-se os valores do eixo direito, estão as variações das Receitas 
de Capital. Na maioria dos municípios houve elevadas médias de variação dessas 
receitas, com destaque para o município de Itaitinga, onde sua média foi 802,5% 
de aumento por ano. Verificando-se as variações de Receitas de Capital em Itaitinga 
nos cinco anos, o maior valor percentual encontrado foi entre os exercícios de 2020 
e 2021, quando o município saiu de R$ 100,7 mil em 2020 para R$ 3,48 milhões em 
2021.
 Ainda que com a média alta de variações, Itaitinga não é um município com 
grande volume dessas receitas, diferentemente de Caucaia, Maracanaú e Sobral. 
Caucaia, em especial, é um município que tem Receitas de Capital altas e com 
recorrentes aumentos. Em 2020, o município de Caucaia recebeu R$ 222,2 milhões, 
valor que é quase cinco vezes maior que o do ano anterior, 2019. Esse aumento só 
não foi maior porque em 2019 essas receitas já haviam aumentado em 1.517,2% em 
relação ao ano de 2018, ou seja, caberia 16,17 vezes o valor das receitas de capital 
de 2018 no valor de 2019.
 Analisando as despesas orçamentárias, Despesas Correntes e Despesas 
de Capital, começando pelas Despesas Correntes (DC). As DC, são destinadas à 
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manutenção da máquina administrativa dos municípios. São Despesas Correntes: 
Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida e Outras Despesas Correntes.
 O gráfico a seguir evidencia a média dos últimos cinco exercícios e a média 
das variações entre esses mesmos anos para as Despesas Correntes.

Gráfico 3.2.9 – Média Anual e Variação Média (%) das Despesas Correntes - 
2017 a 2021

Gráfico 3.2.10 – Média dos Últimos Cinco Anos das Despesas Correntes e Des-
pesa com Pessoal – 2017 a 2021

 Assim como no Orçamento Corrente existem as RC têm as DC, o Orçamento 
de Capital é composto por Receitas de Capital (RC) e Despesas de Capital (DC). As 
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Despesas de Capital são recursos destinados a investimentos, inversões finan-
ceiras e amortização da dívida. No gráfico adiante são observados os resultados 
dessas despesas para os 22 municípios, seguindo as mesmas diretrizes dos gráficos 
anteriores.

Gráfico 3.2.11 – Média Anual e Variação Média (%) das Despesas de Capital - 
2017 a 2021

 Como pode observar-se, os municípios com maior poder econômico têm 
também maiores volumes de recursos no orçamento. Eles, ainda, executam obras 
maiores e mais caras para atender a sua população. O município de Aracati é o 
quinto na ordem crescente de médias de Despesas Correntes, mas é o ente que teve 
maiores variações desses gastos. Entre 2017 e 2018, Aracati aumentou em 428,3% 
as suas Despesas de Capital.
 Sabendo-se que os recursos financeiros são limitados, a análise do Resul-
tado Primário e do Resultado Nominal sintetiza as análises feitas do orçamento, 
pois através desses indicadores é possível capturar o estado da saúde financeiras 
dos entes públicos.
 Sendo assim, cabe ressaltar que o Resultado Primário calculado pelo 
método Acima da Linha serve como medida que ajuda a examinar a saúde finan-
ceira do ente através da interação das receitas e despesas. Quando esse indicador 
mostra que houve um déficit primário significa que o ente federativo teve um 
resultado negativo na diferença de receitas e despesas primárias e, dessa maneira, 
o resultado primário negativo evidencia o grau de dependência dos municípios a 
outros entes públicos ou terceiros para honrar seus gastos.
 Entre os 22 municípios cearenses presentes no estudo, três apresentaram 
média negativa do resultado primário dos anos de 2017 a 2021, o que para este 
indicador reflete que os entes têm mais despesas que receitas e recorrem a terceiros 
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para cobrir as suas despesas.
 A seguir, o gráfico apresenta a média dos resultados primários para cada 
município ao mesmo tempo que também mostra a média do percentual dos resul-
tados primários em relação às RCLs de cada um dos entes estudados aqui.

Gráfico 3.2.12 – Média dos Últimos Cinco Anos dos Resultados Primários e 
Média da Relação do Resultado Primário com a RCL (%) – 2017 a 2021

 Complementando o que foi dito anteriormente sobre Caucaia, Pacatuba 
e Sobral, é importante ressaltar que não foram os únicos a apresentar resultados 
deficitários do Resultado Primário, outros municípios também foram deficitários 
em algum dos cinco anos analisados.
 Como exemplo disso, tem-se o município de Juazeiro do Norte, que por 
três anos seguidos teve resultados deficitários, de 2018 a 2020, porém, no ano 
anterior e no posterior, 2017 e 2021, respectivamente, obteve resultados positivos 
bem superiores aos déficits que consequentemente elevaram a média para os 
cinco anos mencionados.
 Não obstante, o Resultado Nominal calculado pela metodologia Abaixo da 
Linha, que é a diferença entre a Dívida Consolidada Líquida (DCL) do ano anterior 
menos a do ano de referência, faz saber se o ente se endividou mais (resultado 
negativo) ou se conseguiu diminuir a dívida (resultado positivo).
 O gráfico abaixo evidencia a média dos resultados para os 22 municípios 
estudados para os anos de 2018 a 2021 e a proporção dessa média do Resultado 
Nominal em relação à RCL. Por questão de alinhamento da leitura do resultado 
nominal, foi escolhido retirar os resultados de 2017 pela diferença de cálculo entre 
alguns municípios devido ao ajuste metodológico ocorrido no referido ano.
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Gráfico 3.2.13 – Média dos Últimos Cinco Anos dos Resultados Nominais e 
Média da Relação do Resultado Nominal com a RCL (%) – 2018 a 2021

 Como se pode ver no gráfico, entre os anos de 2018 a 2021, a Dívida Con-
solidada Líquida de 12 municípios diminuiu no referido período. Os municípios de 
Horizonte, Paraipaba e São Gonçalo do Amarante foram os que ao mesmo tempo 
em que conseguiram diminuir a dívida, tiveram um valor percentual acima de 10% 
do Resultado Nominal em proporção à RCL.
 Por outro lado, dez municípios tiveram mais resultados nominais negati-
vos que positivos no período. Entre eles, o município de Chorozinho apresentou 
percentual mais negativo na relação Resultado Nominal/RCL (a média foi -22,6%). 
Nos quatro anos, somente Chorozinho e Juazeiro do Norte tiveram resultados 
nominais negativos em todos os exercícios e, consequentemente, a relação Resul-
tado Nominal/RCL também.
 Seguindo na mesma abordagem, a última análise desta subseção é da 
Dívida Pública Consolidada, ou somente Dívida Consolidada. A dívida pública é 
um tema que está sempre em voga quando o assunto é orçamento público, e por 
esse e outros motivos é importante explorar como anda a gestão das obrigações 
financeiras nos municípios.
 Entre 2017 a 2021, os municípios que mais aumentaram sua dívida foram 
Caucaia, Eusébio, Pindoretama e Sobral. O gráfico a seguir mostra que a média de 
variação desses municípios citados foi acima de 50%. A variação mais expressiva 
vista nesse período foi a de Eusébio, que saiu de R$ 5,52 milhões em 2020 para 
R$ 20,9 milhões em 2021, representando um aumento de 278,8%. Esse mesmo 
município já havia aumentado sua dívida em 132,5% em 2020, comparando com 
o exercício anterior.
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Gráfico 3.2.14 – Média Anual e Variação Média (%) da Dívida Consolidada – 
2017 a 2021

 Assim, como pode visualizar-se no gráfico, os entes com maiores volumes 
médios de dívida consolidada são: Caucaia, Juazeiro do Norte e Maracanaú. Já Eusé-
bio, o município com maior variação na dívida, foi o que apresentou menor valor 
da média anual da Dívida Consolidada (R$ 7,09 milhões), sendo que a mediana 
dos cinco anos para todos os municípios foi de R$ 33,6 milhões.

 3.3 Análise da Gestão Fiscal

 A presente seção é dedicada a apresentar e discutir os resultados dos 
IS-GEFISE para os municípios cearenses. Contudo, antes de discutir os resultados, 
é necessário pontuar algumas características dos dados utilizados na análise: (i) 
Todos os dados foram obtidos através das declarações enviadas pelos municí-
pios para o Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro 
(SICONFI); (ii) Diferente das seções anteriores, optou-se por uma amostra mais 
completa dos municípios cearenses. No entanto, nem todos os municípios têm 
apresentado regularmente suas declarações ao SICONFI. Por isso, a amostra final 
é de 149 municípios (aproximadamente 81% do total); (iii) Também pela questão 
da disponibilidade dos dados, foi analisado o período entre 2018 e 2021. 
 Para iniciar a discussão dos resultados, a Tabela 3.1 apresenta os resultados 
dos IRR para os 5 melhores e 5 piores municípios analisados. Por sua vez, a Tabela 
3.2 traz as estatísticas descritivas do IS-GEFISE e sua versão padronizada, conside-
rando o período entre 2018 e 2021. Exibem-se também, para fins de comparação, 
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os resultados sem os outliers da amostra.

Tabela 3.1 – Resultados IRR – 2021

Tabela 3.2 – Estatísticas descritivas IS-GEFISE – 2018 a 2021

 As medidas de tendência central (média e mediana) apresentadas acima 
estão de acordo com o esperado, tendo em vista que o processo de padronização 
aplicado impõe que a média deva ser igual a 8, conforme visto na seção anterior. 
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Observando os valores máximos e mínimos, é possível extrair algumas informa-
ções relevantes. O maior IS-GEFISE apresentado no período (9,89 e 12,22 na versão 
padronizada) foi obtido pelo município de Brejo Santo no ano de 2021. No entanto, 
de acordo com a classificação apresentada na seção anterior, tal nota coloca o 
município na condição de um outlier, i.e, um dado discrepante. Assim, o Painel B 
informa o valor máximo considerando apenas municípios classificados entre as 
categorias A e D. Dentro desse recorte, o IS-GEFISE mais alto foi de 9,96, referente 
ao município de Ubajara em 2021. Analisando agora os piores resultados, para a 
amostra completa, o ente com pior desempenho foi o município de Barro em 2019 
(3,99). Enquanto Umirim, no ano de 2018, teve o pior resultado dentre os municípios 
(6,01) que tiveram classificação a partir de D.

Gráfico 3.3.1 – Distribuição da classificação dos municípios analisados – 2018 a 
2021

 O Gráfico 3.3.1 permite verificar como a distribuição dos municípios variou 
ao longo dos últimos quatro anos, de acordo com a classificação do IG-GEFISE. O 
primeiro ponto digno de nota é que tem ocorrido significativa estabilidade no modo 
como os municípios estão distribuídos. Tal fato pode ser verificado visualmente 
através da inexistência de alterações no formato do gráfico entre os anos. Outra 
questão relevante é que existe uma prevalência das classificações B e C, em especial 
da categoria C, que representou em média 51,5% dos munícipios no período. Tal 
evidência indica que existe grande margem para aumentar a eficiência da ges-
tão fiscal nos municípios cearenses. Destaca-se ainda a redução que houve entre 
2019 e 2021 no total de municípios na categoria A, 14 municípios em 2019 contra 
6 em 2020, queda de 57,14%, indicando o impacto que a pandemia de COVID-19 
exerceu sobre a gestão fiscal dos municípios cearenses.
 Tomando por base o ano de 2021, a Tabela 3.3 apresenta os dez melhores e 
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os dez piores municípios da amostra analisada, informando seu desempenho em 
cada pilar de análise, bem como o resulto final.

Tabela 3.3 – Resultados IS-GEFISE – 2021

 Tendo em vista as significativas diferenças socioeconômicas, geográficas 
e demográficas entre os municípios cearenses, não é adequado realizar compa-
rações diretas entre municípios díspares sem ponderar aspectos chaves de suas 
formações. Entretanto, deve-se enxergar a tabela acima como um referencial do 
desempenho que pode ser alcançado, bem como um indicador das áreas da gestão 
fiscal que devem ser melhoradas para alavancar o resultado final. Nesse sentido, 
é interessante observar que a composição dos dez melhores municípios oferece 
diferentes perfis municipais com a presença de municípios da Região Metropoli-
tana de Fortaleza (RMF), a saber: Paraipaba e Pacatuba. O terceiro município mais 
populoso do Ceará (Juazeiro do Norte) e municípios de pequeno porte como Cruz e 
Porteiras, por exemplo. Assim, para além dos resultados em si mesmo, a principal 
mensagem trazida pela Tabela 3.3 é que alcançar bons resultados fiscais é possí-
vel para diferentes tipos de municípios, assim como encontrar bons exemplos de 
gestão a serem seguidos.
 A Tabela 3.4 restringe a análise aos mesmos municípios selecionados nas 
seções 3.1 e 3.2.
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Tabela 3.4 – IS-GEFISE municípios selecionados – 2021

 A partir dos dados informados pela Tabela 3.4 é possível extrair algumas 
informações relevantes. Inicialmente, é possível verificar que um grande nível de 
atividade econômica não é condição suficiente para uma boa gestão fiscal. De 
fato, tal afirmativa é facilmente exemplificada pelo caso de Fortaleza (classificação 
C), que figura na 14º posição considerando somente os municípios de sua região 
metropolitana e na 82º posição na amostra completa. Mais ainda, o município de 
Aquiraz, que possui o oitavo maior Produto Interno Bruto (PIB) entre os municípios 
cearenses, considerando o ano de 2018, de acordo com informações do Instituto 
de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), apresentou o pior desempe-
nho dentre os municípios selecionados. Outro ponto digno de nota é que entre os 
munícipios da RMF, o resultado dominante foi a classificação C (53,63%), resultado 
este que é pior do que aquele observado para amostra completa, uma vez que a 
classificação C representou aproximadamente 49% dos municípios analisados, 
conforme pode ser visto no Gráfico 3.3.1.
 Assim, a partir dos dados apresentados, é possível sintetizar as seguintes 
informações acerca da gestão fiscal dos municípios cearenses: 
 (i) Aproximadamente 50% dos municípios analisados obtiveram classifi-
cação C, o que indica a existência de uma grande margem de melhora na gestão 
fiscal municipal cearense; 
 (ii) Os melhores resultados advêm de municípios com diferentes perfis 
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socioeconômicos e demográficos, o que indica que uma boa gestão fiscal pode 
acontecer independente das características inatas de cada município; 
 (iii) Maior nível de atividade econômica não é condição suficiente para 
uma boa gestão fiscal; e 
 (iv) É possível afirmar que os resultados da RMF são piores do que aqueles 
verificados para a amostra completa.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo do presente trabalho foi realizar uma análise quantitativa das finanças 
públicas municipais no Brasil. Para isso, utilizou-se como amostra as capitais bra-
sileiras e municípios cearenses, considerando o período entre 2017 e 2021.
 Dentre os resultados obtidos, o primeiro ponto a se destacar, é que nos 
orçamentos municipais existe uma grande dependência das transferências rece-
bidas da União e dos estados, mesmo considerando as capitais. Como exceção, 
somente as cidades de São Paulo, Florianópolis e Brasília possuem a proporção 
entre receita tributária e receita corrente superior a 50%. Assim, é necessário que 
exista um incremento nas receitas tributárias municipais como meio de diminuir 
a dependência financeira existente em relação à União.
 Acerca da gestão fiscal, a análise realizada por meio do IS-GEFISE revelou 
que, entre as capitais, a região norte apresentou o melhor resultado médio (8,74). 
Por sua vez, a região centro-oeste obteve a pior média em 2021 (7,13). O desempe-
nho da região nordeste (7,79) a posiciona na terceira colocação dentre as regiões.
Considerando o desempenho individual, Fortaleza (7,61) apresenta resultado 
abaixo da média do nordeste, o que sugere uma análise mais percuciente dos 
indicadores que compõem o IS-GEFISE e verificar qual deles impactou de forma 
mais contundente o referido Indicador Síntese, indicando uma ação mais diligente 
de recuperação ao patamar satisfatório de gestão fiscal e de manutenção da sus-
tentabilidade fiscal intertemporal. Positivamente, destaca-se o desempenho de 
Vitória (ES) que alcançou pontuação máxima (10,01). Por outro lado, Natal (6,67) 
e Campo Grande (6,87) foram as únicas capitais com classificação D em 2021.
 No que diz respeito à gestão fiscal dos municípios cearenses, é interessante 
observar que a composição dos dez melhores municípios oferece diferentes perfis 
municipais com a presença de municípios da Região Metropolitana de Fortaleza 
(RMF), a saber: Paraípaba e Pacatuba. O terceiro município mais populoso do 
Ceará, Juazeiro do Norte,  e municípios de pequeno porte como Cruz e Porteiras, 
por exemplo. Assim, a principal mensagem trazida pela análise aqui realizada é 
que alcançar bons resultados fiscais é viável para diferentes tipos de municípios e 
que é possível encontrar bons exemplos de gestão a serem seguidos.
 Vale ressaltar que no período analisado tivemos a crise sanitária e fiscal 
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provocada pela COVID-19, além de uma política econômica do Governo Federal 
direcionada com mais ênfase no mercado financeiro em detrimento de outros 
setores de negócios, também, importantes da economia, como indústria, comércio 
e serviços.
 Por fim, é necessário reforçar a necessidade da criação do Fundo de Par-
ticipação Social (FPS), conforme artigo publicado na Revista Panorama Fiscal 47. 
Este FPS, a ser criado através de Emenda à Constituição Federal, fará o repasse das 
Contribuições Sociais de competência da União, como COFINS, CSLL e Receitas de 
Loterias, na mesma proporção do cálculo do Fundo de Participação dos Estados e 
do Distrito Federal (FPE) e Fundo de Participação dos Municípios (FPM), para os 
estados, Distrito Federal e municípios. Os recursos desse fundo deverão ser receitas 
do Orçamento da Seguridade Social e aplicados em saúde, previdência e assistência 
social. Com isso, as receitas do Orçamento Fiscal destes entes federativos ficarão 
mais flexíveis em sua execução.
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ANEXO – RESULTADOS COMPLETOS MUNICIPIOS 
CEARENSES 2021
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