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RESUMO 

 

As contas públicas do Estado do Rio de Janeiro apresentaram no anos de 2015 a 2017 uma 

severa crise fiscal. A gravidade apresentada pode ter deixado indícios nos relatórios contábeis 

que possibilitariam a sua previsão e prevenção. Propõe-se analisar o papel da Contabilidade 

Pública como instrumento de exercício de accountability no auxílio a sociedade civil para 

avaliação da gestão pública e controle social. Por meio da aplicação de 41 indicadores aos 

relatórios contábeis e fiscais obrigatórios de 2007 a 2014, coletados no Portal da Transparência 

estadual, e submetidos ao julgamento de especialistas foi definida uma cesta de 14 indicadores 

que deveriam ser analisados mais profundamente para prever a crise fiscal que se verificou. A 

análise dos indicadores apontados não demonstrou a efetividade esperada. A boa performance 

dos indicadores não indicou com clareza que os anos seguintes seriam desafiadores não apenas 

para as contas públicas, mas também para toda a sociedade. A Contabilidade Pública ainda não 

promove transparência ou publicidade para montantes vultosos que poderiam aumentar a 

assertividade da análise. A interpretação e flexibilidade das leis e normas também permite a 

contabilização distinta para gastos semelhantes. A publicidade promovida pela Lei de Acesso 

à Informação ainda não é capaz, no âmbito da Contabilidade Pública, de promover a 

transparência desejável na utilização dos recursos públicos. A complexidade da Contabilidade 

Pública não é superada pela disponibilização, em abundância, de dados em linguagem técnica. 

A difusão de informação, através da Internet, sob a forma de indicadores mais simples e 

objetivos poderia ser uma colaboração mais efetiva da Contabilidade Pública para a 

accountability no Brasil. 

 

Palavras-chave: Accountability. CASP. Indicadores. Crise Fiscal. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The public accounts of the State of Rio de Janeiro presented in the years 2015 to 2017 a serious 

fiscal crisis. The severity presented may have left indications in the accounting reports that 

would enable its forecasting and prevention. This research proposes to analyze the role of 

Governmental Accounting as an instrument of accountability to evaluate government 

management and increase the citizen control. Through the application of 41 indicators to the 

mandatory accounting reports from 2007 to 2014, collected at the State Transparency Portal, 

and submitted to the expert judgment. Fourteen indicators were selected to be analyzed 

meticulously and aiming to predict the fiscal crisis that was faced. The analysis indicated that 

they did not demonstrate the expected effectiveness. The indicators performance did not point 

out clearly the financial challenges in the coming years for the government accounts. 

Governmental Accounting still does not promote transparency or publicity for accounts that 

could improve the analysis assertiveness. In addition, the interpretation and flexibility of laws 

and regulations also allows different classification for similar expenses. The publicity promoted 

by the Access Information Law is not able, in the scope of Governmental Accounting, to 

promote the desirable transparency for the public resources expenditures. The Governmental 

Accounting complexity is not overcome eventhough the availability of data in abundance 

because technical language. The information dissemination through the Internet by simple and 

objective indicators could be a more effective Governmental Accounting collaboration for 

accountability in Brazil. 

 

Key words: Accountability. Governmental Accounting. Performance Indicators.  Financial 

Crisis.
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1  INTRODUÇÃO 

 Os escândalos envolvendo autoridades públicas revelados, recentemente no Brasil, 

através de investigações ações da Polícia Federal (PF) e do Ministério Público (MP) tais como 

Operação Lava Jato1 e Operação Calicute2, vêm demonstrando à população brasileira a 

fragilidade e ineficácia dos sistemas de controle implantados no âmbito da Administração 

Pública em todo país. 

 Seja na esfera federal, estadual ou municipal, os casos repetem-se e chamam atenção 

pela frequência e a forma como estes esquemas foram desenvolvidos, surpreendem pela 

sofisticação, pelos montantes envolvidos e pela defesa dos interesses particulares na estrutura 

governamental. 

 Impressionam, também, pelo fato de o Brasil ser uma das maiores economias e 

democracias do mundo, e no qual sua sociedade parece não estar atenta aos movimentos e atos 

dos gestores públicos, e então mostrarem-se surpresos nos casos identificados pelas autoridades 

policiais. 

 Uma provável explicação seria o baixo grau de accountability3 na sociedade brasileira. 

Tal deficiência, inicia-se na falta de um termo, uma tradução inequívoca na língua portuguesa, 

mas que vem demonstrando avanços a medida em que avançam os valores democráticos, tais 

como igualdade, dignidade humana, participação e representatividade (CAMPOS, 1990). 

 É necessário que a sociedade civil exerça o seu papel controlador e fiscalizador das 

finanças públicas. A eleição não credencia ao vencedor do pleito à liberdade para agir conforme 

seus interesses pessoais ou políticos, mas estes poderão ser priorizados caso os cidadãos não 

exerçam o seu papel democraticamente. Deve-se analisar se os gastos públicos estão sendo 

praticados conforme legislação, preços de mercado e se estes gastos tem publicidade e 

transparência necessárias para o controle social. Além dos gastos, incluem-se também as 

medidas tomadas pelos governantes para aumento ou renúncia de receita.  

 Adotando o cenário econômico e fiscal do Estado do Rio de Janeiro entre os anos de 

2007 e 2014 como objeto, período do ex-Governador Sérgio Cabral4 e de grande euforia 

                                            
1 Ação Penal Nº 5035110-84.2014.4.04.7000. 
2 Justiça Federal, Seção Judiciária do Rio de Janeiro, Sétima Vara Federal Criminal Processos nº: 0509565-

97.2016.4.02.5101; 0509566-82.2016.4.02.5101 e 0509567-67.2016.4.02.5101. 
3 Obrigação de abrir-se ao público, obrigação de explicar e justificar suas ações e subordinação à possibilidade de 

sanções (SCHEDLER, 2008). 
4 Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho, governador do Estado do Rio de Janeiro de 1º de janeiro de 2007 a 3 de 

abril de 2014. 
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econômica no Estado; utilizando os métodos da Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

(CASP) com ênfase na Análise de Demonstrações; e a busca por iniciativas e ações que possam 

fortalecer o papel do cidadão na gestão pública como fundamentos para esta pesquisa, é 

proposta a formulação do seguinte problema: “quais os indicadores de análise de performance 

contábil e fiscal poderiam ser utilizados em uma Análise de Demonstrações Contábeis que 

indicasse o colapso fiscal do Estado do Rio de Janeiro?” 

 

1.1 Objetivo Geral 

 O objetivo geral deste estudo é pesquisar como a CASP, através da análise das 

demonstrações contábeis e indicadores, poderia indicar um colapso fiscal, auxiliar a sociedade 

civil a avaliar a gestão pública e fortalecer o controle social5.   

 

1.2 Objetivos Específicos 

 Desenvolver a pesquisa utilizando a accountability e a CASP como pilares 

estruturantes para o alcance do objetivo geral e a resposta da problema proposto fazendo uso 

da literatura especializada, utilizando os relatórios obrigatórios, tomando a opinião de 

especialistas e aplicando uma técnica de contabilidade para fundamentar a conclusão. 

1.2.1 Elaborar o Referencial Teórico 

 Explorar a literatura especializada para obter conceitos e citações importantes que 

servirão como fundamentação teórica para a o desenvolvimento da pesquisa em seus aspectos 

mais relevantes.  

 Um dos conceitos mais importantes é o de Accountability; que embora não seja o 

objetivo final da pesquisa, exerce um importante papel de fundo neste trabalho. Conceituar este 

termo da língua inglesa e demonstrar a importância desta atividade em regimes políticos 

democráticos.  

                                            
5 O controle social envolve a capacidade que a sociedade civil tem de interferir na gestão pública no sentido de 

controlá-la, orientando as ações do Estado e os gastos estatais na direção dos interesses da maioria da população 

(CORREIA, 2002). 
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 A respeito da Ciência Contábil, identificar seus principais aspectos, tais como: objeto, 

objetivo e técnicas utilizadas, enfatizando uma das principais funções desta ciência que é a 

geração de informação para a tomada de decisão. Entre as vertentes da Ciência Contábil, 

caracterizar aquela que será utilizada como enfoque desta pesquisa, a CASP, que apresenta 

particularidades e diferenças da Contabilidade Societária. 

  

1.2.2 Coletar Dados  

Explorar o Portal da Transparência ou sites equivalentes para obter os relatórios 

obrigatórios referentes ao Estado do Rio de Janeiro de 2007 a 2014. Coletar os dados 

disponibilizados nestas demonstrações e relatórios, assim como os indicadores 

macroeconômicos do mesmo período em análise. Organizá-los em um banco de dados de 

maneira que facilite a confecção dos indicadores propostos para todos os exercícios fiscais do 

período em análise. 

Elaborar gráficos e tabelas que demonstrem, inclusive visualmente, a evolução dos 

indicadores ao longo do período e assim possam auxiliar na resposta do objeto da pesquisa. 

Esta lista de indicadores será submetida aos especialistas em finanças e contabilidade pública, 

assim como os respectivos gráficos e tabelas elaborados na análise. 

 

1.2.3 Selecionar os Especialistas 

 Identificar pesquisadores ou profissionais que tenham histórico acadêmico ou 

profissional em contabilidade ou finanças públicas.  Espera-se que os especialistas selecionados 

possam através dos indicadores apresentados em gráficos e tabelas, identificar quais indicadores 

contábeis, fiscais ou macroeconômicos devem compor uma cesta de indicadores capaz de 

apontar um colapso das finanças com o grau de severidade demonstrado nos anos de 2015, 2016 

e 2017. 

 A participação dos especialistas será realizada por meio de entrevistas, para que 

possam ser captadas e identificados os indicadores que possam melhor responder à questão 

problema da pesquisa e que poderiam auxiliar a sociedade na avaliação dos gestores públicos e 

no controle das finanças públicas. 
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As entrevistas serão semiestruturadas, de maneira que seja possível captar a percepção 

dos especialistas sobre a gravidade da crise enfrentada nos anos seguintes ao período analisado.  

Além disso, será solicitado aos mesmos, eventuais propostas que poderiam ser 

desenvolvidas e aplicadas para melhorar o exercício da accountability pela a sociedade civil, 

de maneira que estes cenários adversos possam ser previstos e que o conhecimento prévio possa 

ser estendido a população em geral, independente do conhecimento em finanças públicas.  

 

1.2.4 Redigir Conclusão 

Redigir o resultado da pesquisa em uma linguagem acessível. Uma redação que 

desenvolva uma conclusão com um texto menos técnico para que possa alcançar um público 

ainda não familiarizado com a contabilidade ou finanças públicas.  

Elencar as sugestões dos especialistas, as iniciativas que poderiam ser desenvolvidas 

para que a sociedade pudesse ter participação mais ativa acerca das finanças públicas, sobretudo 

com o auxílio da Internet. 

 

1.3 Pressupostos. 

 Diante do problema e da questão proposta foram levantados alguns pressupostos: 

a) os indicadores demonstraram uma situação favorável ou estável durante o período analisado 

sem que fosse possível prever um colapso fiscal;  

b) a análise de indicadores é uma técnica que não demonstra resultados satisfatórios em relação 

à contabilidade e finanças públicas;  

c) as demonstrações analisadas não representaram com fidedignidade a realidade das contas 

públicas; 

d) os dados disponibilizados nas análises são conflitantes ou pouco esclarecedores acerca da 

situação fiscal; 

e) os indicadores, organizados em cesta, são suficientes para indicar uma crise fiscal no Estado 

conforme as demonstrações analisadas. 
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1.4  Justificativas. 

 O Rio de Janeiro abrigou a capital federal (cidade homônima) por quase 200 anos (de 

1763 a 1960). Está localizado na região economicamente mais rica do país6. É o responsável 

pelo segundo maior Produto Interno Bruto (PIB) do país e tem a terceira maior população com 

15.989.929 habitantes (IBGE, 2010), apesar de ser o terceiro menor Estado em área territorial.  

 É composto por 92 municípios, sendo que 22 formam a região metropolitana onde se 

concentra 73% da população e também é responsável por cerca 66% do PIB estadual, que 

totalizou aproximadamente R$ 659 bilhões em 2015 (IBGE, 2016). 

Figura 1: Mapa da Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

 

Fonte: CEPERJ (2014) 

 O Estado do Rio de Janeiro tem uma economia diversificada, sendo a Administração 

Pública responsável pela maior atividade do PIB representando 18% (IBGE, 2016) do total. Em 

seguida, a indústria de extração mineral com 15%, seguidos pelo comércio com 10%. Além da 

participação relevante na economia do estado, a atividade petrolífera, é também responsável 

por 68% da produção nacional de petróleo e 46% da produção de gás (ANP, 2017).   

 Na esfera política vem sendo governado pelo Movimento Democrático Brasileiro 

(MDB) desde 2004, quando a então Governadora Rosinha Garotinho7 filiou-se ao partido 

depois de eleita pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) em 2003. Foi sucedida pelo 

                                            
6 PIB 2015 R$ 3,2 trilhões (IBGE, 2016). 
7 Rosângela Barros Assed Matheus de Oliveira, governadora do Estado do Rio de Janeiro de 1º de janeiro de 2003 

a 1º de janeiro de 2007. 
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Governador Sérgio Cabral que permaneceu como o chefe do Poder Executivo por dois 

mandatos consecutivos. Em 2018, 2018, o Estado é governado por Luiz Fernando Pezão8. 

Ressalte-se que os três últimos governadores foram ou estão presos por crimes relacionados ao 

cargo.  

 Com ambiente político agitado, cenário macroeconômico hostil, queda da cotação 

internacional do petróleo e fim dos investimentos para os grandes eventos, as finanças públicas 

atravessaram um cenário bastante adverso, apresentaram: atrasos de salário do funcionalismo 

público, cortes em investimentos e um inédito decreto de calamidade financeira9.  

 Tal cenário desencadeou-se após um período de grande desenvolvimento e 

recuperação da economia do Estado, antecedido por anos de baixo desenvolvimento 

econômico. Como propulsores deste crescimento, tiveram influência a exploração de óleo e gás 

na Bacia de Campos, a construção do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ)10 

e a construção do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro (AMRJ)11 para melhorar a logística no 

Estado.  

 A realização de grandes eventos esportivos no Estado, como a Copa do Mundo FIFA 

(Federação Internacional de Futebol)12 de 2014 e os Jogos Olímpicos de 201613, também 

contribuíram para um grande ciclo de investimentos no período recente com a construção de 

equipamentos esportivos, investimentos em vias urbanas e transporte público, a restauração de 

áreas degradas etc. As perspectivas de crescimento econômico e os investimentos em segurança 

também impulsionaram a construção civil e provocaram um boom imobiliário, transformando 

o estado em um grande canteiro de obras.  

 Porém, o fim dos investimentos dos grandes eventos, a crise econômica que atingiu o 

país e também a queda dos preços do petróleo, expuseram a fragilidade da economia fluminense 

que passou despercebida durante o período de objeto da pesquisa, e atingiu o próprio Governo 

Estadual, empresas, cidadãos e servidores públicos. 

                                            
8 Luiz Fernando de Souza, governador do Estado do Rio de Janeiro de 4 de abril de 2014 até a data atual. 
9 Decreto nº 45.692, de 17 de junho de 2016. 
10 Considerado o maior empreendimento individual da história da Petrobras, é um projeto com investimento 

estimado em R$ 15 bilhões. Tendo como seu principal objetivo refinar 150 mil barris diários de petróleo pesado 

proveniente da Bacia de Campos (Marlim) (RIMA COMPERJ, 2007). 
11 O Arco Metropolitano do Rio de Janeiro (AMRJ), tem três funções básicas: a integração do Porto de Itaguaí; 

ligação entre eixos rodoviários sem conexão via Avenida Brasil e Ponte Presidente Costa e Silva; e acessibilidade 

aos municípios próximos ao AMRJ que concentram grande contingente populacional (FIRJAN, 2008). 
12 Brasil – 12 de junho de 2014 a 13 de julho de 2014. 
13 Cidade do Rio de Janeiro – 5 de agosto de 2016 a 21 de agosto de 2016. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/2014
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 O ato mais inequívoco desta crise foi a publicação do decreto de Estado de Calamidade 

Pública pelo governador em exercício no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 17 de 

junho de 2016. 

CONSIDERANDO a grave crise econômica que assola o Estado do Rio de Janeiro; 

CONSIDERANDO a queda na arrecadação, principalmente a observada no ICMS e 

nos royalties e participações especiais do petróleo; CONSIDERANDO todos os 

esforços de reprogramação financeira já empreendidos para ajustar as contas 

estaduais; CONSIDERANDO que a referida crise vem impedindo o Estado do Rio de 

Janeiro de honrar com os seus compromissos para a realização dos Jogos Olímpicos 

e Paralímpicos Rio 2016; CONSIDERANDO que tal fato vem acarretando severas 

dificuldades na prestação dos serviços públicos essenciais e pode ocasionar ainda o 

total colapso na segurança pública, na saúde, na educação, na mobilidade e na gestão 

ambiental.  (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2016, p. 1) 

  

 Diante de tais aspectos que caracterizam em parte o degradante cenário fiscal 

fluminense, assim como outros entes políticos, e tendo em vista a importância do cidadão para 

o fortalecimento da democracia, a pesquisa deste projeto justifica-se pelas seguintes razões:  

a) a necessidade de acompanhamento e controle da sociedade a respeito das contas públicas;  

b) a necessidade de antecipação aos cenários de crise fiscal por meio da análise da contabilidade 

pública pela sociedade civil;  

c) a vigilância da população sobre os atos políticos, como forma de prevenir ou reduzir os casos 

de desvio do interesse público;  

d) a utilização da Internet como canal cada vez mais popular de acesso a informação e utilizado 

por mais de 100 milhões de brasileiros;  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Accountability. 

 A accountability expressa uma preocupação constante com os controles institucionais 

e restrições ao exercício de poder (SCHEDLER 1999). É um importante aspecto dos regimes 

democráticos e no exercício da cidadania. Para Mosher14 (1968, apud CAMPOS, 1990, p.33), 

trata-se de "um sinônimo de responsabilidade objetiva ou obrigação de responder por algo: 

como um conceito oposto a - mas não necessariamente incompatível com - responsabilidade 

subjetiva". 

Segundo Stark e Bruszt15 (1998, apud CENEVIVA, 2006, p. 13), a “accountability é um 

atributo do sistema político, e não dos agentes públicos”. Para Ceneviva (2006, p. 13) implica 

a “imposição, pelo sistema, de visibilidade e transparência nos atos do governo, assim como a 

responsabilização dos governantes (e burocratas) pelos governados”.  

Conforme Loureiro & Abrúcio (2004, p. 52) “trata-se de um processo institucionalizado 

de controle político estendido no tempo (eleição e mandato) e no qual devem participar, de um 

modo ou de outro, os cidadãos organizados politicamente”. Para isso, são necessárias regras e 

arenas nas quais a accountability é exercida, além de práticas de negociação entre os atores, 

para tornar as decisões mais públicas e legítimas (ABRUCIO; LOUREIRO, 2003). 

 A accountability representa a responsabilidade objetiva de uma pessoa ou organização 

responder perante outras pessoas ou organizações (CAMPOS 1990). A accountability envolve, 

conforme Akutsu e Pinho (2002, p.731) portanto, duas partes: “a primeira, que delega 

responsabilidade para que a segunda proceda à gestão dos recursos, gerando obrigação para o 

gestor de prestar contas da sua gestão, demonstrando o bom uso desses recursos”. Na esfera 

pública podemos entender recursos como os tributos arrecadados que são as principais fontes 

de custeio e investimento público. 

 O cidadão tem o direito e o dever de exercer controle sobre os seus representantes 

políticos e gestores públicos solicitando transparência dos atos administrativos de seus 

mandatos ou de suas funções. A accountability é uma forma de controle social, de sujeição do 

poder público a estruturas formais e institucionalizadas de constrangimento de suas ações à 

                                            
14 Mosher, F. (1968). Democracy and the public service. (vol. 53) Oxford University: New York. 
15 STARK, David & BRUSZT, Laszlo. Enabling constraints: Fontes institucionais de coerência nas políticas 

públicas no pós-socialismo. Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 13, n° 36. São Paulo. 1998 
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frente da gestão pública, tornando-o obrigado a prestar contas e a tornar transparente sua 

administração.  

 Observa-se, que mesmo sem amplo conhecimento do conceito, no Brasil a 

accountability é exercida, mesmo que parcialmente, por uma expressiva parcela da sociedade 

através do voto popular em eleições periódicas. Neste caso, trata-se da accountability vertical. 

Por outra dimensão, temos a accountability horizontal que se consolida na existência de órgãos 

do Estado com poder para fiscalização e imposição de sanções (O’DONNELL, 1998). 

A accountability horizontal pode ser eficaz, mas não há garantias, a vertical precisa ser 

exercida conjuntamente para promover a boa gestão da res publica16. Os interesses individuais 

ou de grupos podem ser priorizados na accountability horizontal. A sociedade civil deve estar 

sempre vigilante e exercendo seus controles através de suas organizações não oficiais, fazendo-

se perceber pelos agentes públicos que estão sendo monitorados em seus atos. 

A accountability é importante porque promove a defesa do interesse público, sendo esta 

talvez a principal finalidade da democracia, responsabilizando os agentes públicos pelos atos 

praticados, uma vez que a eleição pelo voto popular não autoriza o vencedor do pleito a exercer 

o mandato ao seu modo. Um governo verdadeiramente popular somente será concretizado com 

a participação efetiva dos cidadãos, estes precisam estar cientes de seus deveres e direitos, 

ciente das demais formas de participação efetiva, e se fazerem presentes nas discussões que 

impactarão os governados. Uma sociedade desorganizada ou desmobilizada não será capaz de 

ter seus interesses representados plenamente. 

 Diante do cenário de crise que o nosso país atravessou, entre 2014 e 2017, este tema 

tornou-se bastante discutido, embora o termo accountability não necessariamente seja 

comumente utilizado. As investigações de agentes políticos, o relacionamento obscuro de 

empresários com o setor público e a crise fiscal na qual se encontram alguns entes federativos, 

demonstram que a accountability no Brasil deve ser acentuada para reduzir estes casos e os 

interesses dos eleitores sejam priorizados 

 É também um atributo da sociedade civil, como forma de fiscalizar, por meio dos 

mecanismos de participação popular, independente dos poderes públicos, não só em períodos 

eleitorais, como também ao longo do mandato de seus representantes. A sociedade civil deve 

fazer-se presente na vida pública, não participando apenas do processo eleitoral quando é 

convidada a eleger quase uma dezena de candidatos para cargos políticos, mas fazer-se presente 

                                            
16 Coisa pública. 
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no monitoramento e controle das ações governamentais. Os mecanismos de controle interno 

não bastam para garantir que o serviço público sirva a sua clientela de acordo com os padrões 

normativos do governo democrático (CAMPOS, 1990). 

 O controle e o acompanhamento frágil da sociedade civil17 sobre a gestão pública 

enfraquecem o seu papel na democracia. Segundo Campos (1990, p. 34), “os mecanismos de 

controle interno não bastam para garantir que o serviço público sirva a sua clientela de acordo 

com os padrões normativos do governo democrático”. Campos (1990, p. 5) ainda ressalta que 

“a organização burocrática do governo tem se mostrado incapaz de contrabalançar abusos 

potenciais como corrupção, conduta aética e uso arbitrário do poder”. 

 De acordo com Slomski (2003, p. 267) é na a Administração Pública, “onde mais deve 

estar presente a filosofia da accountability  pois, quando a sociedade elege seus representantes, 

espera que os mesmos ajam em seu nome, de forma correta, e que prestem contas de seus atos”. 

 

2.2 A Ciência Contábil. 

 Segundo Sá (2002, p. 42) a ciência contábil, ou contabilidade, “é aquela que estuda os 

fenômenos patrimoniais, preocupando-se com realidades, evidências e comportamentos dos 

mesmos em relação à eficácia funcional das células sociais”. Para a Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) (1986), trata-se de um “sistema de informação e avaliação destinado a 

prover seus usuários com demonstrações e análises de natureza econômica, financeira, física e 

de produtividade, com relação à entidade objeto de contabilização”. 

 Conforme Iudícibus, Martins e Carvalho (2005, p. 8) a contabilidade tem o papel de 

“servir como instrumento de accountability, de avaliação da entidade e de seus gestores, da 

prestação de contas destes e como insumo básico para a tomada de decisões dos agentes 

econômicos, tanto internos quanto externos à entidade”. 

  Para Iudícibus (1998, p.266), “uma das funções mais importantes da contabilidade 

gerencial, consiste em fornecer informações hábeis para a avaliação de desempenho”. Não basta 

escriturar, é fundamental entender o que aconteceu com a riqueza patrimonial que se evidencia 

nas demonstrações (SÁ, 2007). A contabilidade é relevante não apenas no ambiente 

corporativo, mas também no setor público como fonte de dados para os cidadãos. 

                                            
17 Nova organização sociopolítica, pela qual são construídos novos espaços de participação (conselhos, fóruns, 

etc.) para a atuação de grupos na defesa de seus interesses (GOHN, 2004). 
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 E a contabilidade como ciência, possui algumas técnicas que são adotadas em sua 

aplicação para alcançar o seu objetivo, tais como: escrituração, demonstrações contábeis, 

análise das demonstrações contábeis e auditoria.  

 Uma destas técnicas é a Análise de Demonstrações Contábeis. Porém, para que seja 

possível utilizar esta técnica, é necessário que outras técnicas como a Escrituração e as 

Demonstrações Contábeis (ou Demonstrações Financeiras) sejam bem realizadas 

anteriormente.  

 Para Ribeiro (2003, p. 22) a Escrituração consiste em “registrar nos livros próprios 

(diário, razão, caixa, etc.), e em livros auxiliares de todos os fatos administrativos que 

ocorreram na rotina das entidades”, é a contabilização propriamente dita; como ressalta o 

Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (CRC-CE) (2017) “possibilita, ainda, a redução 

de carga tributária, por dar ferramentas para um melhor planejamento tributário, além de ser 

um facilitador na concessão de linhas de crédito”; e, por fim, um item obrigatório em licitações 

públicas.  

 As Demonstrações Contábeis são relatórios referentes a determinado período, com 

dados extraídos dos registros contábeis, é a sintetização dos lançamentos contábeis que 

possibilita a apreciação pelos stakeholders18, externos inclusive. São documentos técnicos, 

apresentam uma complexidade que nem sempre permitem que aqueles dados sejam fontes de 

informação para leigos no assunto. Para Gonçalves (1996, p. 24) “o simples registro dos fatos 

não possibilita ao gestor uma visão abrangente do patrimônio da empresa". A evidenciação 

consiste em compromisso da Contabilidade com os usuários e seus próprios objetivos em 

relação à apresentação organizada de informações quantitativas e qualitativas, promovendo 

uma base adequada de informações (IUDÍCIBUS, 1997). 

 A Análise das Demonstrações Contábeis, por sua vez, pode tornar as informações mais 

claras, de entendimento mais simples e democrático. Conforme explica Matarazzo (2003, p. 

17) “as demonstrações financeiras apresentam-se carregadas de termos técnicos e suas notas 

explicativas são feitas exclusivamente para técnicos, a tal ponto que permitem frequentemente 

manipulações”. Assim, a análise de balanços deve assumir também o papel de tradução dos 

elementos contidos nas demonstrações financeiras. 

A Auditoria é uma técnica que consiste na verificação da exatidão dos dados contidos 

nas demonstrações financeiras, através do exame detalhado dos registros contábeis, em 

                                            
18 Todos aqueles que afetam e são afetados pelas ações das organizações (FREEMAN, 1984). 
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confronto com os respectivos documentos que os originaram. Embora tenha o mesmo objeto da 

Análise de Balanços, a Auditoria diferencia-se pela profundidade dos exames realizados. Para 

Crepaldi (2016, p. 4), “a auditoria contábil constitui conjunto de procedimentos técnicos que 

tem por objetivo a emissão de parecer sob adequação à legislação específica”. 

 A contabilidade ainda é vista como uma atividade metódica, burocrática e que se 

destina apenas ao atendimento de normas legais e exigências fiscais. Segundo Silva (2009) 

“ainda querem aduzir à contabilidade, e ao contador, o adjetivo limítrofe de apenas 

‘tributarista’, mesmo nas escolas superiores, a contabilidade não é respeitada no valor que 

emana à sociedade, mas, é conhecida como mera relevação, informação, ‘fiscalismo’”. 

 Porém, a importância da contabilidade está não no fato desta ser obrigatória, e sim na 

sua função fundamento no processo de tomada de decisão, seja interna ou externamente na 

entidade.  

 

2.3 Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 

 A Contabilidade Pública é uma das vertentes das Ciências Contábeis. É uma 

ferramenta de suma relevância para o exercício do controle social, sobretudo em regimes 

democráticos, tem como objeto o patrimônio público, campo de aplicação todas as entidades 

do setor público e como objetivo: 

[...] fornecer aos usuários informações sobre os resultados alcançados 

e os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e física 

do patrimônio da entidade do setor público e suas mutações, em apoio 

ao processo de tomada de decisão; à adequada prestação de contas; e 

ao necessário suporte para a instrumentalização do controle social. 

(NBC T 16.1, item 4). 

  

 Para Mota (2009, p. 222), a contabilidade “aplica na administração pública as técnicas 

de registro dos atos e fatos administrativos, apurando resultados e elaborando relatórios 

periódicos” de acordo com a legislação vigente no período.  

 O primeiro dispositivo normativo elaborado para a Contabilidade Pública no Brasil foi 

promulgado em 1922, através do Código de Contabilidade Pública19, assinado pelo Presidente 

Epitácio Pessoa20. Esta legislação permaneceu vigente por mais de 40 anos, até que entrasse em 

                                            
19 Decreto Nº 4.536, de 28 de janeiro de 1922. 
20 Epitácio Lindolfo da Silva Pessoa, Presidente do Brasil de 28 de julho de 1919 a 15 de novembro de 1922. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/28_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1919
https://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1922
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vigor a Lei 4.320/1964, conhecida como Lei de Direito Financeiro, que foi recepcionada pela 

Constituição Federal de 1988.  

 Além da Lei de Direito Financeiro que trouxe uma série de regras e normas para as 

finanças públicas, uma outra lei importante foi promulgada no ano 2000. Embora não trate de 

conteúdo especificamente contábil, tem um papel fundamental sobre as finanças públicas, trata-

se da Lei de Responsabilidade Fiscal21 que entre outras finalidades impôs limites de gastos aos 

gestores públicos e punições aqueles que não respeitarem os limites impostos.  

 A Contabilidade Pública está estruturada em quatro sistemas independentes: Sistema 

Orçamentário, Sistema Patrimonial, Sistema de Custos e Sistema de Compensação. Na prática 

significa que os lançamentos contábeis serão realizados neles separadamente, porém podendo 

existir lançamentos que ocorram em mais de um dos sistemas.  

 No Sistema Orçamentário ocorre o registro, o processamento e evidenciação dos atos 

e fatos relacionados ao planejamento e à execução orçamentária. O Sistema Patrimonial é 

aquele em que se registra, processa e evidencia os fatos financeiros e não financeiros 

relacionados com as variações qualitativas e quantitativas do patrimônio público. O Sistema de 

Custos registra, processa e evidencia os custos dos bens e serviços, produzidos e ofertados à 

sociedade pela entidade pública. Enquanto no Sistema de Compensação são registrados, 

processados e evidenciados os atos de gestão cujos efeitos possam produzir modificações no 

patrimônio da entidade do setor público, bem como aqueles com funções específicas de 

controle.  

Para Christiaens22 (2004, apud VICENTE; MORAIS; NETO, 2012), a Contabilidade 

patrimonial em vez de ser um sistema de registro de dados financeiros e orçamentários, objetiva 

mensurar os fatos econômicos e proporcionar um instrumento para aperfeiçoamento da gestão 

financeira. É nos entes públicos deve-se ter foco na boa gestão dos recursos públicos e na 

transparência das evidencias das informações (LIMA E CASTRO, 2003).  

                                            
21 Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000. 
22 CHRISTIAENS, Johan. Capital Assets in Governmental Accounting Reforms: Comparing Flemish Technical 

Issues with International Standards. European Accounting Review, v. 13, n. 4, p. 743–770, 2004. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20101-2000?OpenDocument
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Quadro 1: Comparativo entre Contabilidade Societária e Contabilidade Pública 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

  

2.4 Lei das Normas Gerais de Direito Financeiro – Lei 4.320/1964 

 A Lei 4.320 de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e 

controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal 

- DF (BRASIL, 1964), é o principal dispositivo normativo da CASP no Brasil. Após passar 

pelas Constituições Federais de 1967 e 1969 foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 

como lei complementar23, apesar de ter sido promulgada como lei ordinária24. Esta lei foi 

considerada pelo Ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Carlos Ayres Britto25 como 

a “a lei materialmente mais importante do ordenamento jurídico logo abaixo da Constituição” 

(STF, ADI-MC 4048-1/DF, j. 14.5.2008, p. 92).  

 Embora seja pouco conhecida pela população em geral, é a principal lei de Direito 

Financeiro vigente no país, tema que recentemente teve grande relevância na agenda nacional, 

tanto econômica como política, em razão do processo de impeachment26 da Ex-Presidente da 

                                            
23 Lei criada para complementar as normas constitucionais. Deve ser aprovada por maioria absoluta do Senado ou 

Câmara de Deputados. Suas hipóteses de regulamentação estão taxativamente previstas na Constituição Federal. 
24 Complementa as normas constitucionais que não forem regulamentadas por lei complementar, decretos 

legislativos e resoluções. Deve ser aprovada por maioria simples dos presentes à sessão da Senado ou Câmara de 

Deputados no dia da votação. 
25 Carlos Augusto Ayres de Freitas Britto, ministro do STF de 25 de junho de 2003 até 18 de novembro de 2012. 
26 Processo de natureza política destinado a apurar e punir condutas antiéticas graves, instaurado, processado e 

julgado por órgão parlamentar, contra um agente estatal de alto nível para impedi-lo de continuar na função 

CONTABILIDADE SOCIETÁRIA CONTABILIDADE PÚBLICA

Conceito Ciência que estuda as variações quantitativas e 

qualitativas ocorridas no patrimônio das 

entidades.

Ramo da ciência contábil que aplica os 

princípios e as normas contábeis direcionados ao 

controle patrimonial de entidades do setor 

público.

Objeto Patrimônio das entidades Patrimônio Público

Objetivo Fornecer informações sobre a composição e 

variação do patrimônio para tomada de decisão

Fornecer informações para tomadas de decisões 

e possibilitar o controle interno e externo

Lei 6.404/1976 4.320/1964

Regime Competência Caixa para Receita. 

Competência para Despesa.

Demonstrações Balanço Patrimonial, Demonstração dos Lucros 

ou Prejuízos Acumulados, Demonstração do 

Resultado do Exercício, Demonstração do Fluxo 

de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado e 

Notas Explicativas.

Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, 

Balanço Patrimonial, Demonstração das 

Variações Patrimoniais, Demonstração do Fluxo 

de Caixa e Demonstração das Mutações do 

Patrimônio Líquido e Notas Explicativas
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República Sra. Dilma Vana Roussef27 em 2016, fundamentado nas acusações de crime de 

responsabilidade fiscal. Conforme afirmam Kanayama, Tomio e Robl Filho (2017), neste 

processo de impeachment, questionou-se a atuação da Presidente acerca da utilização de 

créditos sem a devida autorização parlamentar, que ao final, serviu como um dos fundamentos 

jurídicos ao impeachment.  

 A lei 4.320 também tem o mérito de ter introduzido em nossa legislação o conceito de 

orçamento-programa28, possibilitando avanços à administração e contabilidade pública 

(CONTI; PINTO, 2014). Para Baleeiro (1997, p. 411), “o orçamento público é o instrumento 

pelo qual o Poder Executivo prevê e o Poder Legislativo autoriza, por certo período de tempo, 

a execução das despesas destinadas ao funcionamento dos serviços públicos e outros fins”. 

A lei 4.320/64 trouxe importantes definições e classificações sobre a matéria 

orçamentária. É no orçamento que estão previstas a arrecadação de receitas e a fixação das 

despesas para determinado exercício fiscal. E na lei estão previstos alguns princípios que 

norteiam o orçamento público e buscam garantir um instrumento inequívoco e exclusivo da 

matéria. Como exemplos pode-se citar os: a) princípio do orçamento bruto, na qual todas as 

receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento Anual (LOA) pelos seus totais, vedadas 

quaisquer deduções; b) princípio da universalidade, em que o orçamento compreenderá todas 

as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei e todas as despesas próprias 

dos órgãos do Governo e da administração centralizada, ou que, por intermédio deles se devam 

realizar. 

 A lei também prevê importantes considerações a respeito das receitas e das despesas 

públicas. A receita pode ser classificada em relação à sua forma de ingresso: a) orçamentária: 

aquela receita que a administração pública utiliza para suportar seus gastos e transitam pelo 

patrimônio público; b) extraorçamentária: aquelas que não são incorporadas ao patrimônio 

público e constituem passivos exigíveis.  

A receita também pode ser classificada conforme a sua categoria econômica: a) receitas 

correntes: para atender despesas correntes, transferências correntes e outras receitas correntes; 

b) receitas de capital: recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas, da conversão 

                                            
pública, mediante sua remoção do cargo ou função atual e inabilitação para o exercício de qualquer outro cargo ou 

função por um certo tempo (BARROS, 2006). 
27 Presidente do Brasil de 1º de janeiro de 2011 a 31 de agosto de 2016. 
28 Instrumento de planejamento, gerenciamento e controle dos recursos da administração pública, de forma a 

otimizar o cumprimento dos objetivos previamente definidos. 
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em espécie de bens e direitos; recebidos para atender despesas de capital e superávit do 

orçamento corrente. 

Quadro 2: Receitas Orçamentárias 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 Além das receitas públicas, a lei 4.320/64 também traz classificação para as despesas 

públicas. Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) (2018), a despesa pública é a 

aplicação de recursos pecuniários em forma de gastos e em forma de mutação patrimonial, com 

o fim de realizar as finalidades do estado. Assim como as receitas, as despesas também são 

classificadas conforme sua categoria econômica, podem ser: a) despesas correntes: despesas 

que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital; b) 

RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL

Receita Tributária Operações de Crédito

Impostos Operações de Crédito Internas

Taxas Operações de Crédito Externas

Contribuições de Melhoria Alienação de Bens:

Receita de Contribuições Alienação de Bens Móveis

Contribuições Sociais Alienação de Bens Imóveis

Receita Patrimonial: Amortização de Empréstimos

Receitas Imobiliárias Transferências de Capital

Receitas de Valores Mobiliários Transferências Intergovernamentais:

Receitas de Concessões e Permissões Transferências do Exterior

Outras Receitas Patrimoniais Transferências de Convênios

Receita Agropecuária Outras Receitas de Capital

Receita da Produção Vegetal Outras Receitas

Receita da Produção Animal e Derivados

Outras Receitas Agropecuárias

Receita Industrial:

Receitas da Indústria de Transformação

Receita de Serviços

Transferências Correntes

Transferências Intergovernamentais:

Transferências de Instituições Privadas

Transferências do Exterior

Transferências de Pessoas

Transferências de Convênios

Outras Receitas Correntes:

Multa e Juros de Mora

Indenizações e Restituições:

Receita de Dívida Ativa

Receitas Diversas
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despesas de capital: aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou 

aquisição de um bem de capital. 

Quadro 3: Despesas Orçamentárias 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

 Outro tema muito importante tratado nesta lei são os créditos adicionais. Estes são 

autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento, 

ou seja, são destinados a atender a insuficiência de dotações ou recursos alocados nos 

orçamentos, assim como situações imprevisíveis. São utilizados para corrigir ou suportar 

imprevistos da execução orçamentária. Os créditos podem ser classificados como: a) 

suplementares: os destinados a reforço de dotação orçamentária; b) especiais: para as despesas 

que não tenham dotação orçamentária específica; c) extraordinários: atendem as despesas 

urgentes e imprevistas como em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. 

 

2.5 Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei 101/2000. 

 A Lei Complementar nº 101 de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, 

estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Em 

suma, pode-se afirmar que tal lei objetiva evitar que os gestores públicos possam gastar mais 

do que arrecadam ou, sejam responsabilizados por seus atos no âmbito das finanças públicas. 

DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL

Pessoal e Encargos Sociais Investimentos

Pessoal ativo Softwares

Pessoal inativo Execução de obras

Pensionistas, Instalações

Mandatos eletivos Equipamentos

Juros e Encargos da Dívida Material permanente

Pagamento de juros, Inversões financeiras

Comissões Imóveis ou bens de capital em utilização

Outros encargos de operações de crédito Quotas de empresas sem aumento do capital

Outras Despesas Correntes Constituição ou aumento do capital de empresas

Material de consumo, Amortização da Dívida

Pagamento de diárias, Pagamento e/ou refinanciamento do principal

Contribuições, Atualização monetária ou cambial

Subvenções, 

Auxílio-alimentação, 

Auxílio-transporte
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Esta lei foi um grande marco na Administração Pública, uma vez que não eram raros os casos 

de déficit fiscal em todas as esferas públicas, sem que seus principais atores fossem 

responsabilizados. 

 A lei está fundamentada em alguns pilares, tais como: o planejamento, a transparência, 

o controle e a responsabilização, conforme seus objetivos expressos no art. 1º § 1º “A 

responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem 

riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas” (BRASIL, 2000). 

Para Machado (2005) são:  

“impactar o modelo de gestão do setor público na direção de: 

fortalecer o controle centralizado das dotações orçamentárias, na 

medida em que exigem o estabelecimento de limites totais de gasto e 

definem limites específicos para algumas despesas; estreitar os 

vínculos entre PPA, LDO e LOA, criando mecanismos para que a fase 

da execução não se desvie do planejamento inicial; fortalecer os 

instrumentos de avaliação e controle da ação governamental”. 

  

 A LRF prevê alguns parâmetros que direcionam os Poderes Executivos e Legislativos 

em todos os níveis da Administração Pública, impondo critérios, condições e normas para as 

peças de planejamento como: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) e também para a Lei Orçamentária Anual (LOA).  

 O PPA é o instrumento que menos recebeu normativos da LRF, tendo como única 

intervenção a proibição de consignação de dotação para investimento com duração superior a 

um exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a sua 

inclusão. 

 Sobre a LDO, a LRF dispõe sobre: a) o equilíbrio entre receitas e despesas; b) critérios 

e forma de limitação de empenho, caso a realização da receita possa não comportar o 

cumprimento das metas de resultado primário ou nominal previstas; c) normas relativas ao 

controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos 

orçamentos; d) demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades 

públicas e privadas. Também dispõe de parâmetros sobre os Anexos de Metas Fiscais e s Anexo 

de Riscos Fiscais. 

 A respeito da LOA, dispõe que: a) conterá demonstrativo da compatibilidade da 

programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do anexo de metas fiscais da 

LDO; b) será acompanhado do demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e 

despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza 

financeira, tributária e creditícia, das medidas de compensação a renúncias de receita e ao 



37 

 

 

aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado; c) conterá reserva de contingência, 

cuja forma de utilização e montante, serão estabelecidos na LDO, destinada ao atendimento de 

passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. d) constarão todas as 

despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão; e) 

o refinanciamento da dívida pública constará separadamente na LOA e nas de crédito adicional; 

f) A lei orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior a um 

exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a sua 

inclusão; g) integrarão as despesas da União, e serão incluídas na LOA, as do Banco Central do 

Brasil (BACEN) relativas a pessoal e encargos sociais, custeio administrativo, inclusive os 

destinados a benefícios e assistência aos servidores, e a investimentos. 

 A LRF dispõe ainda de importantes parâmetros para as despesas, tais como:  

 se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar 

o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de 

Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos 

montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e 

movimentação financeira, segundo os critérios da LDO; 

 a limitação de empenho também será promovida pelo ente que ultrapassar o limite para 

a dívida consolidada, para que obtenha o resultado primário necessário à recondução da 

dívida ao limite; 

 não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e 

legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as 

ressalvadas pela LDO; 

 no caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das 

dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções 

efetivadas; 

 serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, a 

geração de despesa ou assunção de obrigação que não tenham: a) estimativa do impacto 

orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois 

subsequentes; b) declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação 

orçamentária e financeira com a LOA e compatibilidade com o PPA e com a LDO. 
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 Assim como foram definidos critérios para a renúncia de receita que compreende 

anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, 

alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de 

tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. A 

concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra 

renúncia de receita deverá: a) estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-

financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes; b) atender ao 

disposto na LDO; c) atender a pelo menos uma das seguintes condições: demonstração pelo 

proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na 

forma do art. 12 da LRF e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo 

próprio da LDO ou estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado, 

por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de 

cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Neste caso, o benefício só entrará em 

vigor quando implementadas as medidas citadas. Não se aplicando às alterações das alíquotas 

de Imposto de Importação (II), Imposto de Exportação (IE), Impostos sobre Produtos 

Industrializado (IPI), Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e ao cancelamento de débito 

cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. 

 A LRF trouxe ainda um ponto muito importante para à Administração Pública, os 

limites para custeio e dívida, tais como: como com pessoal, para dívida pública, criação de 

metas para controlar receitas e despesas, ações para transparência e equilíbrio das contas 

públicas (MELLO; SLOMSKI; CORRAR, 2005). 

Quadro 4: Limites da Dívida em Relação à RCL 

 

          Fonte: Resolução do Senado Federal - 48 de 21/12/2007. 

 

 Caso a dívida consolidada ultrapasse o respectivo limite ao final de um quadrimestre, 

esta deverá ser reconduzida até o término dos três quadrimestre subsequentes, sendo o 

excedente reduzido em no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro quadrimestre 

(BRASIL, 2000). 

OBJETO UNIÃO ESTADO/DF MUNICÍPIO

Dívida consolidada N/A* 200% 120%

Contratação de operações de crédito 60% 16% 16%

Concessão de garantias 60% 22% 22%

Pagamento dos serviços da dívida N/A* 11,50% 11,50%

Contratação de operações por ARO N/A* 7% 7%
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Quadro 5: Limites da Despesa com Pessoal em Relação à RCL 

 
Fonte: Lei Complementar nº 101/2000. 

* Nos estados em que houver Tribunal de Contas dos Municípios, o percentual do Legislativo 

será de 3,4% e do Executivo será de 48,6%. 

** Não se aplica 

 

 Ao final de cada quadrimestre será realizada, pelo respectivo Tribunal de Contas, uma 

verificação do cumprimento dos limites, no qual poderão ser emitidos três tipos de avisos de 

limite conforme o percentual de gastos em relação à Receita Corrente Líquida (RCL), assim 

como sanções previstas para cada um destes: 

 Limite de alerta: quando se constatar que o montante da despesa total com pessoal 

ultrapassou 90% do limite. 

 Limite prudencial: quando se constatar que o montante da despesa total com pessoal 

ultrapassou 95% do limite, sendo assim vedados ao Poder ou órgão que houver incorrido no 

excesso: concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer 

título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada 

a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; criação de cargo, 

emprego ou função;  alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 

provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada 

a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, 

saúde e segurança; contratação de hora extra, salvo no caso das situações previstas na lei de 

diretrizes orçamentárias e no caso de convocação extraordinária do Congresso Nacional. 

 Limite ultrapassado: quando se constatar que o montante da despesa total com pessoal 

ultrapassou o limite estabelecido pelo respectivo percentual da RCL, o Poder ou órgão, deverá 

eliminar nos dois quadrimestres seguintes o percentual excedente, sendo pelo menos um terço 

no primeiro, adotando as medidas previstas § 3º e 4º do art. 169 da CF/1988, como: redução em 

pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança; exoneração 

dos servidores não estáveis; exoneração de servidor estável, cargo objeto da redução será 

FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL

Executivo 40,90% 49,00% 54,00%

Legislativo 2,50% 3,00% 6,00%

Judiciário 6,00% 6,00% N/A**

Ministério Público 0,60% 2,00% N/A**

Total 50,00% 60,00% 60,00%
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considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou 

assemelhadas pelo prazo de quatro anos. 

 Enquanto o excesso não for reconduzido ao limite previsto, o ente não poderá: receber 

transferências voluntárias, ressalvadas as destinadas à saúde, à educação e à assistência social; 

obter garantia, direta ou indireta; contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao 

refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal. 

 Outro importante aspecto referente a LRF está em seu artigo 167, conhecida como 

“regra de ouro”, o qual veda a realização de operações de créditos que excedam o montante das 

despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais 

com finalidade precisa. Na prática, este artigo determina que os gestores públicos não podem 

tomar novas dívidas públicas para realizar pagamentos de pessoal, juros ou custeio. 

 

2.6 Lei de Acesso à Informação – Lei 12.527/2011 

 A relação entre os poderes e os cidadãos no Brasil ainda apresenta uma lacuna de 

interesses. Conforme afirma Bezerra (2008, p. 416) “a democracia não conseguiu resolver o 

problema da distância entre representantes e representados, entre os atores políticos 

institucionalizados e a sociedade civil”. A informação pode ser o fator que irá aproximar os 

interesses e tornar essa relação mais equânime.  

 Apesar de o Brasil ser uma das maiores democracias do mundo, foi somente o 89º país 

a regulamentar através de lei o acesso da sociedade aos dados da Administração Pública. A Lei 

de Acesso à Informação brasileira entrou em vigor apenas em 2012. A primeira lei de acesso à 

informação pública foi promulgada na Suécia29 em 1766; a segunda na Finlândia30 e a terceira 

nos Estados Unidos da América31 em 1966.  

 A lei por si só, não tem a capacidade de mudar práticas patrimonialistas32 ou 

clientelistas33 da Administração Pública. É uma lei que não funcionará com a fiscalização dos 

entes públicos, mas sim através da atuação popular. Conforme afirma Angélico (2012, p. 14) 

                                            
29 Swedish Freedom of the Press Act. 
30 Act on the Openness of Public Documents. 
31 Freedom of Information Act (FOIA). 
32 Práticas do poder público em que as esferas pública e privada confundem-se. 
33 Do clientelismo: sistema baseado em relações de troca de vantagens e apoio político. 

http://weburn.kb.se/eod/2840/NLS12A002840.pdf
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“um dos principais desafios seria engajar setores da sociedade interessados em temas de 

interesse mais gerais como boa governança e combate à corrupção”.  

 Esta lei pode transformar a relação entre governantes e governados, a partir do 

momento em que estes puderem construir inferências ao analisar os dados disponibilizados. A 

simples disponibilização dos dados não garante transparência ou fortalece a accountability. O 

protagonismo da sociedade civil é que poderá alavancar os efeitos desta lei, através da 

exploração dos dados, construção de inferências e divulgação da informação para um maior 

número de interessados. A informação é vital para o cidadão e a sociedade civil se eles quiserem 

participar ativamente do processo democrático. (CALLAND34, 2002, apud Angelico, 2012). 

 No Brasil, o acesso à informação foi um direito previsto na Constituição Federal de 

1988, através dos artigos 5º e 37. Apesar desta previsão, somente em 2012 uma lei específica, 

com critérios foi sancionada. A Lei de Acesso à Informação aplica-se às três esferas da 

Administração Pública – União, Estados, Municípios e o Distrito Federal – e também aos 

órgãos, autarquias, fundações dos três poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário – não 

deixando de fora o Ministério Público e os Tribunais de Contas, além das Empresas Públicas e 

Sociedades de Economia Mista controladas pelos entes públicos.  

 A lei também será aplicada às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, 

para realização de ações de interesse público, limitando-se se à parcela dos recursos públicos 

recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente 

obrigadas. 

 Os Poderes Públicos brasileiros são obrigados a aplicar a lei tanto de maneira ativa 

quanto passiva. No primeiro caso, devem disponibilizar espontaneamente dados de interesse 

coletivo, enquanto no segundo, devem atender as solicitações de informação demandadas pela 

população.  

 É importante ressaltar que foram previstos alguns critérios para a divulgação de 

informações, sendo então a publicidade como regra geral e o sigilo como exceção. Dentre as 

limitações expressas na Constituição Federal de 1988 ou na própria lei 12.527/2011 estão a 

inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, assim como 

sigilo que seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.  

                                            
34 CALLAND, Richard. Access to information: how it is useful and how it is used? In: NEUMAN, Laura. Access 

to information: a key to democracy. Atlanta: The Carter Center, 2002.  
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 As informações de interesse coletivo ou geral estão expressas no art. 8º da lei, inclusive 

algumas de teor financeiro e orçamentário, tais como: registros de quaisquer repasses ou 

transferências de recursos financeiros; registros das despesas; informações concernentes a 

procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os 

contratos celebrados. Também obriga os poderes a divulgação em páginas oficiais Internet. 

 Acerca dos prazos, a lei prevê que as informações devem ser disponibilizadas gratuita 

e imediatamente, não sendo assim possível estas deverão ser concedidas em 20 dias podendo 

ainda ser prorrogáveis por mais 10 dias. Caso a informação seja negada, o solicitante poderá 

em 10 dias contados a partir da sua ciência para recorrer do indeferimento. E poderão ser 

cobrados apenas custas para ressarcimento da reprodução das informações solicitadas.  

 No âmbito orçamentário, financeiro e patrimonial a lei de acesso a informação garante 

o direito da sociedade civil aos dados, relatórios e informações que possam ser utilizadas para 

avaliar a evolução das finanças públicas. Os Poderes Públicos então desenvolveram sites que, 

de modo geral, facilitaram o acesso a este tipo de informação, mas as peculiaridades da CASP 

podem em muitos casos continuar sendo uma barreira para um claro entendimento da situação 

orçamentária, financeira ou patrimonial dos entes públicos. Apesar disso, podem sim ser uma 

importante ferramenta de acompanhamento dos atos da Administração Pública.  

 

2.7 Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica do Setor Público 

 A contabilidade brasileira passou recentemente por um processo de convergência às 

normas contábeis internacionais. O principal objetivo é atuar na dificuldade na consolidação 

das demonstrações contábeis, no acesso a mercados de capitais internacional e falta de 

comparabilidade entre demonstrações contábeis estrangeiras (CARVALHO E SALOTTI, 

2010). 

 Este processo iniciou-se aqui em 2004 através de uma Portaria35 do Conselho Federal 

de Contabilidade (CFC). Em 2008 a mesma entidade publicou as primeiras Normas Brasileiras 

de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). 

Quadro 6: Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 

                                            
35 Portaria CFC n.º 37/2004. 
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Fonte: Conselho Federal de Contabilidade. 

 

 As novas normas, inicialmente, foram adotadas gradativa e facultativamente, sendo 

obrigatórias a adoção das dez primeiras normas no exercício financeiro que iniciou-se em 

janeiro de 2010. 

 A mudança da CASP ainda está em seu curso, trata-se do processo de convergência 

das normas brasileiras aos padrões internacionais, que buscam trazer mais transparência, 

confiabilidade e comparabilidade do nosso sistema contábil público que são as Internacional 

Public Sector Accounting Standards (IPSAS). O novo modelo enfatiza o patrimônio, mas faz 

uso dos subsistemas orçamentários, financeiro, patrimonial e de custos para refletir a situação 

patrimonial das entidades (SILVA, 2008). 

Segundo o CFC (2017) o processo de convergência deve contribuir de forma decisiva 

com o desenvolvimento sustentável do país, mediante reforma contábil, no setor público e 

privado, de auditoria, regulatória e treinamento dos profissionais envolvidos. Este processo não 

é uma exclusividade brasileira, está sendo realizado em vários países no âmbito da 

Contabilidade Pública. As IPSAS já foram adotadas em mais de 40 países (IBRACON, 2017).  

A adoção do regime de competência permitirá aos organismos públicos, cidadãos, 

investidores, administradores, entre outros, terem visibilidade clara da real situação econômica 

e financeira do país (MOURA, 2017). 

RELAÇÃO DAS NBCASP ASSUNTO

NBC T SP 16. 1 Conceituação, objeto e campo de aplicação 

NBC T SP 16. 2 Patrimônio e sistemas contábeis 

NBC T SP 16.3 Planejamento e seus instrumentos sob o enfoque contábil 

NBC T SP 16.4 Transações no setor público 

NBC T SP 16.5 Registro contábil 

NBC T SP 16.6 Demonstrações contábeis 

NBC T SP 16.7 Consolidação das demonstrações contábeis 

NBC T SP 16.8 Controle interno 

NBC T SP 16.9 Depreciação, amortização e exaustão 

NBC T SP 16.10 Avaliação e mensuração de ativos e passivos em entidades do setor público 

RES. 1268/09 Altera, inclui e exclui itens das NBC T 16.1, 16.2 e 16.6 

NBC T SP 16.11 Sistema de informação de custos do setor público 
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Para Galera e Bolívar36 (2007, apud ARAUJO; MARTINS, 2016, p. 42) “as IPSAS 

devem reforçar a responsabilidade das entidades do setor público, promovendo a viabilidade de 

técnicas de benchmarking37 e melhorando a eficiência na prestação de serviços públicos, 

contribuindo, portanto, com os processos de prestação de contas e tomada de decisão”. 

Para o IBRACON (2017) “as informações mais completas e propícias sobre as contas 

públicas, facilitarão avaliações de desempenho de gestão, a prestação de contas e a 

responsabilização do gestor”.  

 As DCASP são os objetos de normatização da NBC T SP 16.6. Esta norma define 

como as entidades públicas devem elaborar e divulgar as Demonstrações Contábeis.  

 A Demonstrações Contábeis expressas na NBC T SP 16.6 são: Balanço Patrimonial; 

Balanço Orçamentário; Balanço Financeiro; Demonstração das Variações Patrimoniais; 

Demonstração dos Fluxos de Caixa; Demonstração do Resultado Econômico. Acerca da 

divulgação, estas devem ser realizadas na forma de: (a) publicação na imprensa oficial em 

qualquer das suas modalidades; (b) remessa aos órgãos de controle interno e externo, a 

associações e a conselhos representativos; (c) a disponibilização das Demonstrações Contábeis 

para acesso da sociedade em local e prazos indicados; (d) disponibilização em meios de 

comunicação eletrônicos de acesso público.  

 

2.8 Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público e Relatórios da LRF. 

 As Demonstrações Contábeis são uma técnica contábil que demonstra através de 

relatórios, referentes aos entes públicos, uma importante base de dados e fonte de informação a 

respeito das finanças públicas, em seus aspectos orçamentário, econômico, financeiro e 

patrimonial, sendo útil para a tomada de decisão e transparência dos atos e fatos administrativos.  

 As DCASP são documentos exigidos por normativos que regem sobre a CASP, tais 

quais a Lei 4.320/1964, a Lei Complementar 101/2000 e NBC T 16.6 (MCASP, 2017).  

 O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) elenca o Balanço 

Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações 

                                            
36 GALERA, A. N.; BOLÍVAR, M. P. R. The contribution of international accouting standards to implementing 

NPM in developing and developed countries. Public Administration and Development. v. 27, n. 5, pp. 413-425, 

2007. 
37 É um processo contínuo e sistemático para avaliar produtos e processos de trabalho de organizações que são 

reconhecidas como representantes das melhores práticas, com a finalidade de melhoria organizacional 

(SPENDOLINI, 1992). 
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Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Demonstração das Mutações do Patrimônio 

Líquido. Além destas demonstrações obrigatórias, existem também a Demonstração do 

Resultado Econômico que tem caráter facultativo; e outros relatórios que fornecem informações 

importantes para a promover a transparência das finanças públicas, tais como: os Anexos de 

Metas Fiscais e Anexo de Riscos Fiscais da LDO; o Relatório de Gestão Fiscal e o Relatório 

Resumido de Execução Orçamentária exigidos pela LRF. 

 

2.8.1 Balanço Orçamentário. 

 O Balanço Orçamentário é a demonstração que evidenciará o confronto entre as 

receitas e despesas apurando-se então o superávit ou déficit do exercício. Esta demonstração é 

composta por três quadros:  

1) Quadro principal:  

a) Receita: devem ser informadas pelos valores líquidos 

i) é apresentada em suas versões: previsão inicial, previsão atualizada e receitas 

realizadas, apurando-se então excesso ou déficit de arrecadação em relação a 

previsão atualizada;  

ii) são estratificadas em categoria econômica e origem; 

b) despesa:  

i) é apresentada nas versões: dotação inicial, dotação atualizada, despesas empenhas, 

despesas liquidadas e despesas pagas, apurando-se então o saldo (dotação atualizada 

– despesas empenhadas);  

ii) são estratificadas em categoria econômica e natureza de despesa;  

c) o quadro também demonstra a Reserva do RPPS38 e Reserva de Contingência39 

 

2) Quadro da execução de restos a pagar não processados 

a) São apresentados os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores, sendo o 

imediatamente anterior em coluna exclusiva; os liquidados, os pagos e os cancelados; 

apurando-se então o novo saldo; 

                                            
38 Destinação de parte das receitas orçamentárias do Regime Próprio de Previdência Social para o pagamento de 

aposentadorias e pensões futuras. 
39 Destinação de parte das receitas orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes e outros riscos. 
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b) são estratificadas em categoria econômica e natureza de despesa; 

 

3) Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados 

a) São apresentados os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores, sendo o 

imediatamente anterior em coluna exclusiva; os pagos e os cancelados; apurando-se 

então o novo saldo; 

 

2.8.2 Balanço Patrimonial. 

 O Balanço Patrimonial é a demonstração que apresenta, qualitativa e 

quantitativamente, a situação patrimonial da entidade, bem como os atos potenciais, que são 

registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle). O ativo e o 

passivo são segregados em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência 

ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem. 

 É composto por quatro quadros: 

1) Quadro Principal: 

a) Ativo: segregado em circulante e não circulante: 

i) Circulante: ativos que satisfazem um dos dois seguintes critérios: disponíveis para 

realização imediata ou terem expectativa de realização até doze meses da data das 

demonstrações contábeis; 

ii) Não Circulante: ativos que têm expectativa de realização após doze meses da data 

das demonstrações; 

 

b) Passivo: também dividido em circulante e não circulante 

i) Circulante: passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações; tenham 

prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam 

mantidos primariamente para negociação; sejam valores de terceiros ou retenções 

em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, 

independentemente do prazo de exigibilidade. 

ii) Não Circulante: passivos exigíveis após doze meses da data das demonstrações; 

obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para 

serem classificadas no passivo circulante. 
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iii) Patrimônio Líquido: o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os 

passivos. Deve ser demonstrado o resultado do período, segregado dos resultados 

acumulados dos exercícios anteriores; 

 

2) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes; 

Apresenta os Ativos Financeiro e Permanente; assim como os Passivos Financeiros e 

Permanentes; é também neste quadro que será calculado o superávit ou déficit financeiro. 

a) Ativo Financeiro: os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização 

orçamentária e os valores numerários; 

b) Ativo Permanente (ou ativo não financeiro): bens, créditos e valores, cuja mobilização 

ou alienação dependa de autorização legislativa; 

c) Passivo Financeiro: dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento 

independa de autorização orçamentária, tais como: restos a pagar, serviços da dívida a 

pagar, depósitos e débitos de tesouraria; 

d) Passivo Permanente: dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa 

para amortização ou resgate. 

 

3) Quadro das Contas de Compensação (controle);  

Demonstra as contas que representam os atos potenciais do ativo e passivo. 

a) Atos Potenciais Ativos: atos a executar que podem vir a afetar positivamente o 

patrimônio, imediata ou indiretamente; 

b) atos a executar que podem vir a afetar negativamente o patrimônio, imediata ou 

indiretamente. 

 

4) Quadro do Superávit / Déficit Financeiro. 

 Apresenta superávit ou déficit financeiro segregado por fontes de recursos.  

a) Superávit Financeiro: diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, 

é fonte de recursos para abertura de créditos suplementares e especiais; 

b) Déficit Financeiro: diferença negativa entre o ativo financeiro e o passivo financeiro; 

c) Fonte de Recursos: Mecanismo que permite a identificação da origem e destinação dos 

recursos legalmente vinculados a órgão, fundo ou despesa. 
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2.8.3 Balanço Financeiro. 

 É a demonstração que evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os 

ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício 

anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte, possibilitando o cálculo do 

resultado financeiro – a diferença entre ativo e passivo financeiro -; apresenta apenas um quadro 

que demonstra a movimentação financeira das entidades do setor público com os seguintes 

itens: 

a) receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte e 

destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; 

b) recebimentos e os pagamentos extraorçamentários; 

c) transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da 

execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; e 

d) saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte. 

 

2.8.4 Demonstração das Variações Patrimoniais. 

 Esta demonstração apresenta as variações que provocam alterações no patrimônio, 

resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do 

exercício; e também variações qualitativas ou permutativas que alteram a composição dos 

elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.  

 As variações patrimoniais aumentativas e diminutivas são transações que promovem 

alterações nos elementos patrimoniais da entidade do setor público e que afetam o resultado: 

1) Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA): aumentos na situação patrimonial líquida da 

entidade não oriundos de contribuições dos proprietários; 

2) Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD): diminuições na situação patrimonial líquida da 

entidade não oriundas de distribuições aos proprietários 

 

 Esta demonstração poderá ser elaborada em dois modelos: 

1) Sintético: este especifica apenas os grupos, acompanhado de quadros anexos que detalham 

sua composição. 
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2) Analítico: este modelo detalha os subgrupos das variações patrimoniais em um único 

quadro. 

 O Resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as 

variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. 

 

2.8.5 Demonstração de Fluxo de Caixa. 

 A DFC deve apresentar as entradas e saídas de caixa classificados por atividades 

operacionais, de investimento e de financiamento; permite a análise da capacidade da entidade 

gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas 

atividades; é elaborada pelo método direto e utiliza as contas da classe 6 (Controles da Execução 

do Planejamento e Orçamento) do Plano de Contas Aplicadas ao Setor Público (PCASP). 

 A DFC identificará: 

1) as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa; 

2) os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e 

3) o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis. 

 

 Sua estrutura é composta por: 

1) Quadro Principal; 

2) Quadro de Receitas Derivadas e Originárias; 

3) Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas; 

4) Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função; 

5) Quadro de Juros e Encargos da Dívida. 

 

2.8.6 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. 

 A DMPL demonstrará a evolução do patrimônio líquido da entidade, é obrigatória para 

as empresas estatais dependentes constituídas sob a forma de sociedades anônimas, e facultativa 

para os demais órgãos e entidades dos entes da Federação.  

 Dentre os itens demonstrados, estão: 

1) os ajustes de exercícios anteriores; 
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2) as transações de capital com os sócios, por exemplo: o aumento de capital, a aquisição ou 

venda de ações em tesouraria e os juros sobre capital próprio; 

3) o superávit ou déficit patrimonial; 

4) a destinação do resultado, por exemplo: transferências para reservas e a distribuição de 

dividendos; e 

5) outras mutações do patrimônio líquido. 

 

2.8.7 Relatório de Gestão Fiscal. 

 O Relatório de Gestão Fiscal (RGF) será emitido, a cada quadrimestre, pelos titulares 

dos Poderes e órgãos, assinado pelo Chefe do Poder Executivo e também pelas autoridades 

responsáveis pela Administração Financeira e pelo controle interno. É facultado aos municípios 

com população inferior a 50 mil habitantes a divulgação semestral. Conterá comparativo com 

os limites de que trata a LRF, dos seguintes montantes: a) despesa com pessoal, distinguindo a 

com inativos e pensionistas; b) dívidas consolidada e mobiliária; c) concessão de garantias; e 

d) operações de crédito, inclusive por antecipação de receita Se ultrapassado qualquer dos 

limites, o RGF conterá também a indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar. 

 Apenas no último quadrimestre, o RGF conterá os seguintes demonstrativos: a) do 

montante das disponibilidades de caixa em 31/12; b) da inscrição em restos a pagar, das 

despesas liquidadas; empenhadas e não liquidadas; empenhadas e não liquidadas, inscritas até 

o limite do saldo da disponibilidade de caixa; não inscritas por falta de disponibilidade de caixa 

e cujos empenhos foram cancelados; e c) das operações de crédito por antecipação de receita. 

 O relatório será publicado até 30 dias após o encerramento do período a que 

corresponder, com amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico. O descumprimento 

do prazo impedirá, até que a situação seja regularizada, que o ente da receba transferências 

voluntárias e contrate operações de crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do 

principal atualizado da dívida mobiliária. 

2.8.8 Relatório Resumido de Execução Orçamentária. 

 O Poder Executivo deverá publicar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária 

(RREO) em até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. É facultado aos municípios com 
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população inferior a 50 mil habitantes optar por divulgar semestralmente os demonstrativos do 

RREO. o descumprimento do prazo impedirá, até que a situação seja regularizada, que o ente 

da Federação receba transferências voluntárias e contrate operações de crédito, exceto as 

destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária. 

 O RREO abrangerá todos os Poderes e o Ministério Público e será composto pelo 

balanço orçamentário e por demonstrativos de execução de receitas e despesas: a) Balanço 

Orçamentário; b) demonstrativos da execução das receitas; c) despesas, por função e subfunção. 

 Acompanharão o RREO demonstrativos relativos a: a) apuração da receita corrente 

líquida e sua evolução, com a previsão até o final do exercício; b) receitas e despesas 

previdenciárias; c) resultados nominal e primário; d) despesas com juros; e e) Restos a Pagar,  

 O RREO referente ao último bimestre será acompanhado também de demonstrativos: 

a) do atendimento da regra de ouro; b) das projeções atuariais dos regimes de previdência social, 

geral e próprio dos servidores públicos; e c) da variação patrimonial, evidenciando a alienação 

de ativos e a aplicação dos recursos dela decorrentes. 

 

2.9 Análise de Demonstrações Contábeis e Análise de Indicadores. 

 A Análise das Demonstrações Contábeis (ou Análise de Balanços) tem como uma de 

suas finalidades avaliar a capacidade financeira e econômica da organização objeto da análise. 

Para Assaf Neto (2010, p. 35), a “análise de balanços visa: relatar, com base nas informações 

contábeis fornecidas pelas empresas, a posição econômico-financeira atual, as causas que 

determinaram a evolução apresentada e as tendências futuras”. Assim, é uma técnica que 

possibilita ao interessado, seja interno ou externo, extrair informações que podem ser valiosas 

para a tomada de decisão. 

 A análise das demonstrações contábeis proporciona aos administradores da empresa 

uma melhor visão das tendências dos negócios, com a finalidade de assegurar que os recursos 

sejam obtidos e aplicados, efetiva e eficientemente, na realização das metas da organização 

(BRAGA 1999). Embora os documentos retratem eventos passados da entidade, estes têm 

importância fundamental para projetar cenários futuros quando analisados, através da utilização 

de indicadores de desempenho e percentuais que em conjunto indiquem uma tendência.  

 Para Iudícibus (1998, p. 98) “a finalidade da análise é mais do que retratar o que 

aconteceu no passado, é fornecer algumas bases para inferir o que poderá acontecer no futuro”. 
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É uma técnica fundamental, embora não seja uma garantia, que auxilia os tomadores de decisão 

a avaliarem eventuais riscos. 

 Portanto, esta técnica costuma ser adotada por diversos stakeholders das organizações, 

como: investidores, fornecedores, clientes, credores, competidores, governos e até mesmo 

funcionários. 

 Para o público de investidores é importante avaliar se aquele empreendimento pode 

ser capaz de proporcionar o retorno financeiro esperado. Enquanto que para os fornecedores 

faz-se útil para analisar o risco de crédito da carteira de clientes e determinar uma política 

creditícia que possibilite um maior volume de vendas, mas reduza a exposição ao risco de 

crédito.  

 Os clientes não têm interesse menor, utilizam-na para analisar a capacidade de 

fornecimento e perenidade do seu fornecedor, de forma que não lhe interfira na sua capacidade 

produtiva ou política de estoques . Os credores, que em muitos casos são os bancos, precisam 

avaliar sua exposição ao risco de não recebimento dos empréstimos e financiamentos. Os 

próprios competidores podem utilizar esta técnica para adequar suas estratégias conforme a 

situação financeira da concorrência.  

 Mesmo os funcionários são partes interessadas, pois podem planejar os avanços de 

suas carreiras conforme a situação de seus empregadores atuais ou potenciais. Para os governos 

é interessante avaliar o impacto que um empreendimento pode provocar na economia e na 

arrecadação de tributos.   

Porém, a utilização desta técnica não é largamente percebida na esfera governamental, 

ou seja, não é bem explorada na avaliação de entes públicos brasileiros, tais como: União, 

Estados e Municípios; apesar deste ser um stakeholder relevante e comum a qualquer pessoa, 

seja esta física ou jurídica.  

 Mesmo não tendo o lucro econômico como objetivo, mas sim o bem-estar coletivo, o 

Estado e seus agentes precisam estar atentos à capacidade de arrecadação e aos gastos públicos, 

de forma a manter um desejável equilíbrio financeiro que garanta o atendimento às necessidades 

básicas dos cidadãos e possam promover o desenvolvimento da atividade econômica. 

 No âmbito da Administração Pública, os indicadores são ferramentas necessárias para 

controle da gestão e análise de sua eficiência e eficácia, de forma a permitir a comparação entre 
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entes públicos ou períodos de uma mesma entidade (CALDAS40, 2006, apud TREVISAN, 

2008).  

 

2.10 Indicadores. 

 Os indicadores destinam-se basicamente à duas funções: descritiva e avaliativa. A 

primeira analisa determinada situação e sua evolução no tempo, a segunda busca apreciar os 

efeitos derivados de uma atuação (BARACHO, 2000). Os indicadores devem observar alguns 

atributos como: comparabilidade, disponibilidade de dados, normalização, ser quantificável e 

simplicidade (CALDAS, 2006). 

2.10.1 Indicadores Macroeconômicos 

 Os indicadores macroeconômicos são dados pesquisados por órgãos do governo ou 

demais organizações que analisam o comportamento da atividade econômica e divulgam estes 

dados que possibilitam comparações entre períodos ou entidades.  

 A Macroeconomia é um estudo do comportamento agregado de uma economia, 

consiste em observar as tendências gerais da economia, em vez de examinar as tendências que 

afetam isoladamente empresas, trabalhadores ou regiões (PAULANI; BRAGA, 2001). 

 

a) Produto Interno Bruto (PIB) 

 É o somatório da renda de todos os indivíduos do sistema econômico; é o dispêndio 

total dos bens e serviços que são produzidos na economia (MANKIW, 2005). É comum também 

utilizar o PIB como padrão de medida para outras contas públicas. 

 

b) PIB per Capita 

 É a relação do PIB dividido pela população de habitantes em determinado local. 

 

c) IPCA/IBGE - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

 Indica a alta do nível geral dos preços e pela depreciação da moeda. O IPCA/IBGE é 

o índice que mede a variação dos preços dos produtos ofertados no mercado, abrange as famílias 

                                            
40 CALDAS, Eduardo de Lima. Indicadores municipais de arrecadação. 2006. 
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com rendimentos mensais compreendidos entre 1 (um) e 40 (quarenta) salários-mínimos, 

qualquer que seja a fonte de rendimentos, e residentes nas áreas urbanas das regiões. 

 

d) USD/BRL 

 Taxa de câmbio é o preço de uma moeda estrangeira medido em unidades ou frações 

(centavos) da moeda nacional. No Brasil, a moeda estrangeira mais negociada é o dólar dos 

Estados Unidos, fazendo com que a cotação comumente utilizada seja a dessa moeda. 

 

e) SELIC - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia 

 É a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de 

Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais. São considerados os financiamentos 

diários relativos às operações registradas e liquidadas no próprio Selic e em sistemas operados 

por câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de liquidação 

 

f) Desemprego – PME/IBGE - Pesquisa Mensal de Emprego 

 Abrangia informações referentes à condição de atividade, condição de ocupação, 

rendimento médio nominal e real, posição na ocupação, posse de carteira de trabalho assinada, 

entre outras, tendo como unidade de coleta os domicílios. Foi encerrada em 2016 e substituída 

pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD Contínua. 

 

2.10.2 Indicadores Contábeis 

 Os indicadores contábeis fornecem informações valiosas a respeito das operações da 

entidade. Permitem fazer uma análise, através de fórmulas matemáticas utilizadas para 

examinar as demonstrações financeiras. 

2.10.2.1 Indicadores do Balanço Orçamentário 

a) Quociente de Execução da Receita 

 Demonstra o quanto foi executado da Receita Realizada em relação com a Receita 

Prevista Inicial (KOHAMA, 2015). O resultado normal deverá ser 1 ou maior que 1, porém 
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próximo de 1. Caso seja muito acima ou abaixo de 1, deve-se procurar as causas e possíveis 

justificativas convincentes. 

Figura 2: Memória de Cálculo do Quociente de Execução da Receita 

 

Fonte: Adaptado de Kohama (2015). 

 

Se > 1, indica excesso de arrecadação 

Se < 1, mostra insuficiência de arrecadação 

Se = 1, indica equilíbrio entre previsão atualizada e receitas realizadas 

 

b) Quociente do Equilíbrio Orçamentário 

 Demonstra quanto a Despesa Atualizada é maior do que a Receita Prevista Inicial, 

revelará também o quanto foi aberto de Crédito Adicional (KOHAMA, 2015). O resultado 

normal deverá ser maior do que 1. Caso seja 1 ou menor do que 1, a tendência é de considerá-

lo anormal, desde que os registros estejam corretos, por ser a hipótese atípica. 

Figura 3: Memória de Cálculo do Quociente do Equilíbrio Orçamentário 

 

Fonte: Adaptado de Kohama (2015). 

 

Se > 1, indica que a Despesa Fixada é maior que a Receita Prevista, representa o montante de 

Créditos Adicionais Abertos. 

Se < 1, indica que a Previsão Inicial da Receita foi superior a Dotação Atualizada; embora 

dificilmente ocorra, indica que a LOA pode ter sido aprovada com superávit, em vez de 

equilíbrio orçamentário; 

Se = 1, indica equilíbrio entre previsão inicial da receita e fixação inicial da despesa e que não 

houve créditos adicionais abertos. 

 

c) Quociente de Execução da Despesa 

Receitas Realizadas

Previsão Inicial da Receita
Quociente de Execução da Receita =

Dotação Atualizada

Previsão Inicial da Receita
Quociente do Equilíbrio Orçamentário =
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 É resultante da relação entre a Despesa Executada e Dotação Atualizada, cuja 

discrepância pode ser ocasionada por ineficiência no processo planejamento-execução ou a uma 

economia de despesa orçamentária (FEIJÓ et al, 2017). 

Figura 4: Memória de Cálculo do Quociente de Execução da Despesa 

 

Fonte: Adaptado de Feijó et al. (2017). 

 

Se > 1, indica situação irregular, utilização da dotação orçamentária sem autorização da LOA; 

Se < 1, indica realização de despesa menor que a autorização da LOA, indicará uma economia 

orçamentária; 

Se = 1, indica realização de despesa no limite da autorização da LOA 

 

d) Quociente da Execução Orçamentária Corrente 

 A interpretação desse quociente indica se a receita corrente suportou as despesas 

correntes ou se foi necessário utilizar receitas de capital para financiar despesas correntes 

(FEIJÓ et al, 2017). 

Figura 5: Memória de Cálculo do Quociente de Execução Orçamentária Corrente 

 

Fonte: Adaptado de Feijó et al. (2017). 

 

Se > 1, indica resultado corrente superavitário 

Se < 1, indica resultado corrente deficitário, não deve ocorrer 

Se = 1, indica que a receita corrente realizada é igual ao montante da despesa corrente 

empenhada 

 

e) Quociente da Execução Orçamentária de Capital 

Despesa Empenhada

Dotação Atualizada
Quociente de Execução =

Receitas Correntes Realizadas

Despesas Correntes Empenhadas

Quociente da Execução 

Orçamentária Corrente
=
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 É resultante da relação entre a Receita Realizada de Capital e a Despesa Empenhada 

de Capital. A interpretação desse quociente indica o quanto de Receita de Capital foi utilizada 

para a cobertura de Despesa de Capital (KOHAMA, 2015). 

Figura 6: Memória de Cálculo do Quociente de Execução Orçamentária de Capital 

 

Fonte: Adaptado de Kohama (2015). 

 

Se > 1, indica que parte da receita de capital não será utilizada para a cobertura de despesas de 

capital, é uma hipótese indesejável; 

Se < 1, indica que a receita de capital realizada não será suficiente para cobrir as Despesas de 

Capital, logo a diferença deverá ser realizada com a receita corrente, hipótese desejável; 

Se = 1, indica que a receita de capital realizada é igual ao montante da despesa de capital 

empenhada 

 

f) Quociente do Resultado Orçamentário 

 Demonstra quanto da Receita Realizada foi utilizado para cobertura da Despesa 

Empenhada (KOHAMA, 2015). 

Figura 7: Memória de Cálculo do Quociente do Resultado Orçamentário 

 

Fonte: Adaptado de Kohama (2015). 

 

Se > 1, indica resultado superavitário 

Se < 1, indica resultado deficitário 

Se = 1, indica que a receita realizada é igual ao montante da despesa empenhada, equilíbrio 

orçamentário. 

 

g) Quociente de Utilização do Superávit Financeiro 

Receitas de Capital Realizadas

Despesas de Capital Empenhadas

Quociente da Execução 

Orçamentária de Capital
=

Receitas Realizadas

Despesas Empenhadas
Quociente do Resultado Orçamentário =
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 Resultante da relação entre os Créditos Adicionais Abertos por meio de superávit 

financeiro e o total do superávit financeiro apurado no exercício anterior, indicando a parcela 

do superávit financeiro utilizada para abertura de créditos adicionais (FEIJÓ et al, 2017). 

Figura 8: Memória de Cálculo do Quociente de Utilização do Superávit Financeiro 

 

Fonte: Adaptado de Feijó et al. (2017). 

 

Se > 1, indica situação irregular, crédito aberto maior que o superávit financeiro 

Se < 1, indica que crédito aberto menor que o superávit financeiro 

Se = 1, indica crédito aberto no limite do superávit financeiro 

 

2.10.2.2 Indicadores do Balanço Patrimonial 

a) Quociente de Liquidez Imediata 

 Indica a capacidade financeira da entidade em honrar imediatamente seus 

compromissos de curto prazo contando apenas com suas disponibilidades, ou seja, os recursos 

disponíveis em caixa ou bancos (KOHAMA, 2015). 

Figura 9: Memória de Cálculo do Quociente de Liquidez Imediata 

 

Fonte: Adaptado de Kohama (2015). 

 

Se > 1, indica que há recursos suficientes em caixa e equivalentes de caixa para quitar todos os 

passivos de curto prazo; 

Se < 1, indica que faltam recursos em caixa e equivalentes de caixa para fazer frente ao total de 

passivos de curto prazo reconhecidos 

Se = 1, indica que há recursos suficientes para as obrigações de curto prazo 

 

Créditos Adicionais Abertos por 

Superávit Financeiro

Total do Superávit Financeiro Apurado 

no Exercício Anterior

=
Quociente de Utilização do 

Superávit Financeiro

Caixa + Equivalentes de Caixa

Passivo Circulante
=Quociente de Liquidez Imediata
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b) Quociente de Liquidez Corrente 

 Indica quanto a entidade poderá dispor em recursos a curto prazo (caixa, bancos e etc.) 

disponíveis ou realizáveis para pagar suas dívidas circulantes, tais como: fornecedores, 

empréstimos e financiamentos a curto prazo, contas a pagar, etc. (KOHAMA, 2015)  

Figura 10: Memória de Cálculo do Quociente de Liquidez Corrente 

 

Fonte: Adaptado de Kohama (2015). 

 

Se > 1, indica que há ativos de curto prazo suficientes para quitar todos os passivos de curto 

prazo; 

Se < 1, indica que faltam ativos de curto prazo para fazer frente ao total de passivos de curto 

prazo reconhecidos; 

Se = 1, indica que os ativos de curto prazo são iguais aos passivos de curto prazo. 

 

c)  Quociente de Liquidez Geral 

 Indica a capacidade da entidade em honrar todas as suas exigibilidades, contando, para 

isso, com os seus recursos realizáveis a curto e longo prazos (KOHAMA, 2015). 

Figura 11: Memória de Cálculo do Quociente de Liquidez Geral 

 

Fonte: Adaptado de Kohama (2015). 

 

Se > 1, indica que há ativos financeiros e bens ou direitos realizáveis a longo prazo suficientes 

para quitar todos os passivos; 

Se < 1, indica que não há ativos financeiros e bens ou direitos realizáveis a longo prazo 

suficientes para quitar todos os passivos; 

Se = 1, indica que os ativos de curto ou longo prazo são iguais ao passivo de curto ou longo 

prazo. 

 

Ativo Circulante

Passivo Circulante
=Quociente de Liquidez Corrente

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Não-Circulante
=Quociente de Liquidez Geral
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d) Quociente da Composição do Endividamento  

 Indica o volume da dívida de curto prazo sobre a composição do endividamento total. 

Geralmente é melhor para a entidade que suas dívidas sejam de longo prazo (KOHAMA, 2015). 

Figura 12: Memória de Cálculo do Quociente da Composição do Endividamento 

 

Fonte: Adaptado de Kohama (2015). 

 

Se > 1, indica erro, impossível ocorrer; 

Se < 1, indica a composição do endividamento; 

Se = 1, indica que as dívidas são todas de curto prazo. 

 

e) Quociente do Resultado Patrimonial 

Demonstrará a essência do clássico conceito de patrimônio, o conjunto de bens, 

direitos e obrigações (KOHAMA, 2015). 

 

Figura 13: Memória de Cálculo do Quociente do Resultado Patrimonial 

 

Fonte: Adaptado de Kohama (2015). 

 

Se > 1, indica que há um superávit patrimonial, os bens e direitos são maiores que as obrigações; 

Se < 1, indica que há um déficit patrimonial, os bens e direitos são menores que as obrigações; 

Se = 1, indica que os bens e direitos são equivalentes às obrigações. 

 

f) Quociente da Situação Financeira 

 Demonstrará os recursos financeiros de curto prazo (disponível, créditos, valores 

realizáveis) em relação às obrigações financeiras de curto prazo. O resultado será considerado 

normal quando for igual ou maior que 1, desde que não seja obtido mediante a constituição de 

dívida fundada (KOHAMA, 2015). 

Passivo Circulante

Passivo Circulante + Não-Circulante

Quociente da Composição do 

Endividamento
=

Ativo Total

Passivo Total
Quociente do Resultado Patrimonial =



61 

 

 

Figura 14: Memória de Cálculo do Quociente da Situação Financeira 

 

Fonte: Adaptado de Kohama (2015). 

 

Se > 1, indica que há um excesso de recursos financeiros sobre as obrigações, portanto, um 

superávit financeiro. 

Se < 1, indica que a soma das disponibilidades mais direitos realizáveis não são suficientes para 

cobrir as obrigações financeiras, portanto, representa um déficit financeiro. 

Se = 1, indica que Ativo Financeiro igual ao Passivo Financeiro 

 

g) Quociente da Situação Permanente 

 Demonstrará a capacidade de pagamento excluídos os bens direitos e obrigações de 

curto prazo (KOHAMA, 2015). 

Figura 15: Memória de Cálculo do Quociente da Situação Permanente 

 

Fonte: Adaptado de Kohama (2015). 

 

Se > 1, indica que bens, créditos e valores permanentes são superiores às dívidas fundadas. 

Se < 1, indica que bens, créditos e valores permanentes são inferiores às dívidas fundadas 

Se = 1, indica que há equilíbrio entre Ativo e Passivo Permanente. 

 

2.10.2.3 Indicadores do Balanço Financeiro 

a) Quociente de Execução Orçamentária  

 Demonstra quanto a Receita Orçamentária representa para o pagamento da Despesa 

Orçamentária (KOHAMA, 2015). 

Ativo Financeiro

Passivo Financeiro
Quociente da Situação Financeira =

Ativo Permanente

Passivo Permanente
Quociente da Situação Permanente =
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Figura 16: Memória de Cálculo do Quociente de Execução Orçamentária 

 

Fonte: Adaptado de Kohama (2015). 

 

Se > 1, indica um superávit orçamentário na execução financeira 

Se < 1, indica um déficit orçamentário na execução financeira 

Se = 1, indica que há equilíbrio orçamentário na execução financeira. 

 

b) Quociente Financeiro Real da Execução Orçamentária 

 Demonstra quanto a receita orçamentária realizada representa em relação a despesa 

orçamentária paga. (KOHAMA, 2015) 

Figura 17: Memória de Cálculo do Quociente Financeiro Real da Execução Orçamentária 

 

Fonte: Adaptado de Kohama (2015). 

 

Se > 1, indica superávit na execução orçamentária e financeira se utilizado o regime de caixa 

também para a Despesa Orçamentária; 

Se < 1, indica que mesmo utilizando regime de caixa para a Despesa Orçamentária, haverá 

déficit na execução orçamentária financeira; 

Se = 1, indica igualdade na execução orçamentária. 

 

c) Quociente de Execução Extraorçamentária  

 Demonstra quanto a Receita Extraorçamentária representa para o pagamento da 

Despesa Extraorçamentária (KOHAMA, 2015). 

Figura 18: Memória de Cálculo do Quociente de Execução Orçamentária 

 

Receita Orçamentária

Despesa Orçamentária
Quociente de Execução Orçamentária =

Receita Orçamentária

Despesa Orçamentária Paga

Quociente Financeiro Real da Execução 

Orçamentária
=

Receita Extraorçamentária

Despesa Extraorçamentária

Quociente de Execução 

Extraorçamentária
=
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Fonte: Adaptado de Kohama (2015). 

 

Se > 1, indica um superávit extraorçamentário na execução financeira 

Se < 1, indica um déficit extraorçamentário na execução financeira 

Se = 1, indica que há equilíbrio extraorçamentário na execução financeira 

 

d) Quociente do Resultado da Execução Financeira  

 Representa a totalidade dos recebimentos e pagamentos ocorridos no exercício 

(KOHAMA, 2015).  

Figura 19: Memória de Cálculo do Quociente do Resultado da Execução Financeira 

 

Fonte: Adaptado de Kohama (2015). 

 

Se > 1, indica um superávit financeiro, a soma dos recebimentos é maior que a soma dos 

pagamentos 

Se < 1, indica um superávit financeiro, a soma dos recebimentos é menor que a soma dos 

pagamentos 

Se = 1, indica que há equilíbrio entre recebimentos e pagamentos 

 

e) Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros  

Demonstrará o Resultado do Balanço Financeiro. Diferença entre o saldo que passa 

para o exercício seguinte e o saldo do exercício anterior. Pode-se avaliar o impacto do resultado 

financeiro sobre o saldo em espécie (FEIJÓ et al, 2017). 

Figura 20: Memória de Cálculo do Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros 

 

Fonte: Adaptado de Feijó et al. (2017). 

 

Receita Orçamentária + Extraorçamentária

Despesa Orçamentária + Extraorçamentária

Quociente do Resultado da 

Execução Financeira
=

Saldo Espécie Exercício Futuro

Saldo Espécie Exercício Anterior

Quociente do Resultado dos Saldos 

Financeiros
=
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Se > 0, indica um superávit financeiro, os recebimentos do exercício foram maiores que os 

pagamentos. 

Se < 0, indica um déficit financeiro, os recebimentos do exercício foram menores que os 

pagamentos 

Se = 1, indica equilíbrio entre recebimentos e pagamentos no exercício. 

 

2.10.2.4 Indicadores da Demonstração das Variações Patrimoniais 

a) Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais  

 Indica se houve superávit ou déficit patrimonial no resultado do exercício (KOHAMA, 

2015). 

Figura 21: Memória de Cálculo do Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais 

 

Fonte: Adaptado de Kohama (2015). 

 

Se > 1, indica superávit patrimonial no exercício. 

Se < 1, indica déficit patrimonial no exercício 

Se = 1, indica equilíbrio entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Variações 

Patrimoniais Diminutivas. 

 

b) Quociente da Participação dos Tributos nas VPA 

 Indica o quanto o grupo de tributos influenciou nas variações aumentativas no 

exercício (FEIJÓ et al, 2017). 

Figura 22: Memória de Cálculo do Quociente da Participação dos Tributos nas VPA 

 

Fonte: Adaptado de Feijó et al. (2017). 

 

Se > 1, indica inconsistência. 

Variações Patrimoniais Aumentativas

Variações Patrimoniais Diminutivas

Quociente do Resultado das Variações 

Patrimoniais
=

Total dos Tributos

Variações Patrimoniais Aumentativas

Quociente da Participação dos Tributos 

nas VPA
=
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Se < 1, indica a influência do grupo no total das variações aumentativas no exercício 

Se = 1, indica que o total dos tributos é igual às VPA do exercício 

 

c) Quociente da Participação de Pessoal e Encargos nas VPD 

 Indica o quanto o grupo de Pessoal e Encargos influenciou nas variações diminutivas 

no exercício (FEIJÓ et al, 2017). 

Figura 23: Memória de Cálculo do Quociente da Participação de Pessoal e Encargos 

 

Fonte: Adaptado de Feijó et al. (2017). 

 

Se > 1, indica inconsistência. 

Se < 1, indica a influência do grupo no total das variações aumentativas no exercício 

Se = 1, indica que o total dos tributos é igual às VPA do exercício 

 

2.10.2.5 Indicadores da Demonstração de Fluxo de Caixa 

a) Quociente do Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais em Relação ao 

Resultado Patrimonial  

 Indica a dispersão entre o fluxo de caixa operacional gerado e o resultado patrimonial 

do exercício (KOHAMA, 2015). 

Figura 24: Memória de Cálculo do Quociente do Fluxo de Caixa Líquido das Atividades 

Operacionais em Relação ao Resultado Patrimonial 

 

Fonte: Adaptado de Kohama (2015). 

 

Se > 1, indica que a o caixa líquido das atividades operacionais foi maior que o resultado 

operacional; 

Total de Pessoal e Encargos

Variações Patrimoniais Diminutivas

Quociente da Participação de Pessoal e 

Encargos
=

Caixa Líquido das Atividades Operacionais

Resultado Patrimonial

Quociente do Fluxo de Caixa Líquido 

das Atividades Operacionais em Relação 

ao Resultado Patrimonial

=
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Se < 1, indica que o caixa líquido das atividades operacionais ou resultado patrimonial foi 

negativo; 

Se = 1, indica que o caixa líquido das atividades operacionais é igual ao resultado patrimonial. 

 

b) Quociente da Capacidade de Amortização de Dívida 

 Indica a parcela dos recursos gerados pela entidade para pagamento da dívida 

(KOHAMA, 2015). 

Figura 25: Memória de Cálculo do Quociente da Capacidade de Amortização da Dívida 

 

Fonte: Adaptado de Kohama (2015). 

 

Se > 1, indica a capacidade de amortização da dívida com através da geração líquida de caixa 

das atividades operacionais. 

Se < 1, indica que o caixa líquido das atividades operacionais foi negativo; 

Se = 1, indica que o caixa líquido das atividades operacionais foi negativo pode liquidar todo o 

passivo. 

 

c) Quociente da Atividade Operacional  

 Indica a parcela da geração líquida de caixa pela entidade atribuída as atividades 

operacionais (KOHAMA, 2015). 

Figura 26: Memória de Cálculo do Quociente da Atividade Operacional 

 

Fonte: Adaptado de Kohama (2015). 

 

Se > 1, indica que o Caixa Líquido das Atividades Operacionais está cobrindo as atividades de 

financiamento ou investimento. 

Se < 0, indica a parcela da geração líquida de caixa pela entidade atribuída as atividades 

operacionais; 

Caixa Líquido das Atividades Operacionais

Total do Passivo

Quociente da Capacidade de 

Amortização de Dívida
=

Caixa Líquido das Atividades Operacionais

Total da Geração Líquida de Caixa 
Quociente da Atividade Operacional =
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Se = 1, indica que a geração de caixa das atividades de financiamento e investimento é nula. 

 

2.10.3 Indicadores Fiscais 

 Indicadores fiscais são medidas de evolução das finanças do setor público que 

permitem avaliar o desempenho fiscal de um país ao longo do tempo. São importantes medidas 

de desempenho da gestão pública.  

 Incluem indicadores de fluxos (receitas e despesas) e de estoques (endividamento e 

créditos). Os resultados fiscais, ou necessidades de financiamento, podem ser calculados pelos 

conceitos nominal, operacional e primário (STN, 2016). 

 

a) Dívida Consolidada Líquida / Receita Corrente Líquida 

 Este indicador mostra qual o percentual da receita corrente líquida de um exercício que 

seria consumido caso toda a dívida consolidada fosse paga (STN, 2016). É um indicador 

presente na LRF, no qual os governos estaduais não devem apresentar um índice superior a 

200%, sob risco de sanções e crime de responsabilidade.  

Figura 27: Memória de Cálculo da DCL/RCL 

 

Fonte: Adaptado de STN (2016). 

 

b) Despesa Bruta com Pessoal / Receita Corrente Líquida  

 Indica o quanto da RCL está comprometida para o pagamento das Despesas com 

Pessoal (STN, 2016). Apresenta um grau de rigidez do orçamento, pois em um cenário de 

redução de arrecadação, esta despesa é difícil de ser reduzida. Também é um indicador presente 

na LRF, com limites globais distintos por esfera pública e por poderes. 

Figura 28: Memória de Cálculo da Despesa Bruta com Pessoal/RCL 

 

Dívida Consolidada Líquida

Receita Corrente Líquida 
Memória de Cálculo =

Despesa Bruta com Pessoal

Receita Corrente Líquida 
Memória de Cálculo =
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Fonte: Adaptado de STN (2016). 

 

c) Serviço da Dívida / Receita Corrente Líquida  

 Indica o quanto da RCL está comprometida para o pagamento do Serviço da Dívida 

(STN, 2016). É composto pelo principal, juros e outros encargos referentes às dívidas tomadas 

pelo ente público. 

Figura 29: Memória de Cálculo do Serviço da Dívida/RCL 

 

Fonte: Adaptado de STN (2015). 

 

d) Investimentos / RCL 

Demonstra o montante gasto com despesas com softwares e com o planejamento e a 

execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização 

destas últimas e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente sobre a 

Receita Corrente Líquida (STN, 2016). 

Figura 30: Memória de Cálculo de Investimentos/RCL 

 

Fonte: Adaptado de STN (2016). 

 

e) Arrecadação Própria / Receita Total  

 Indica a autonomia fiscal, o quanto a Arrecadação Própria representa na Receita Total, 

considera o ingresso orçamentário sem as transferências constitucionais ou voluntárias (STN, 

2016). 

Figura 31: Memória de Cálculo da Participação da Arrecadação Própria 

 

Fonte: Adaptado de STN (2016). 

Serviço da Dívida

Receita Corrente Líquida 
Memória de Cálculo =

Investimentos

Receita Corrente Líquida
Memória de Cálculo =

Arrecadação Própria

Receita Total
Memória de Cálculo =
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f) Percentual de Investimentos com Recursos Próprios 

 Indica o quanto dos Investimentos foi realizado com recursos próprios 

desconsiderando assim os investimentos nos quais foram necessários a tomada de empréstimo 

ou a transferência de capital de outro ente público (STN, 2016). 

Figura 32: Memória de Cálculo da Participação de Investimentos com Recursos Próprios 

 

Fonte: Adaptado de STN (2016). 

 

g) Despesas de Custeio / Despesa Total  

 Indica o quanto das despesas foi destinado à prestação de serviços e à manutenção da 

ação da administração como o pagamento de pessoal, de material de consumo e a contratação 

de serviços de terceiros. Indica um grau de flexibilidade fiscal, pois são despesas que 

apresentam dificuldade de redução em períodos adversos (STN, 2016). 

Figura 33: Memória de Cálculo da Participação da Despesa de Custeio 

 

Fonte: Adaptado de STN (2016). 

 

 

h) Restos a Pagar Processados / Despesa Liquidada Total  

 Indica a participação das despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro 

nas quais o credor forneceu o material, prestou o serviço ou executou a obra, e o ente público 

atestou o seu recebimento, desta forma restando apenas o devido pagamento sobre a Despesa 

Liquidada Total (STN, 2016). 

Figura 34: Memória de Cálculo da Participação de Restos a Pagar Processados 

 

Investimentos com Recursos Próprios

Investimentos
Memória de Cálculo =

Despesas de Custeio

Despesa Total
Memória de Cálculo =

Restos a Pagar Processados

Despesa Liquidada Total
Memória de Cálculo =
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Fonte: Adaptado de STN (2016). 

 

i) Disponibilidade de Caixa Líquida / Despesa Média Mensal  

Indica o quanto a diferença entre a disponibilidade de caixa bruta e as obrigações 

financeiras ao final do período representam sobre a média mensal de despesas (STN, 2016). 

Figura 35: Memória de Cálculo da Disponibilidade de Caixa Líquida Mensal 

 

 

j) Resultado Primário 

Resultado da subtração das despesas primárias do total de receitas primárias após a 

exclusão das transferências constitucionais e legais aos Municípios (STN, 2016). 

 

k) Composição da Receita Primária 

Demonstra o montante das receitas orçamentárias, excluídos os valores correspondentes 

às receitas financeiras, operações de crédito e alienação de ativos segregados em grupos (STN, 

2016). 

 

l) Composição da Despesa Primária 

Demonstra o montante das despesas orçamentárias empenhadas (liquidadas e restos a 

pagar não processados), excluídas as despesas com transferências constitucionais e legais aos 

Municípios, encargos e amortização de dívidas, aquisição de títulos de crédito, capitalização de 

fundos previdenciários e despesas para financiar o saneamento de bancos estaduais (STN, 

2016). 

 

m) Composição Despesas com Pessoal 

Demonstra a composição do gasto total de Pessoal, segregados entre ativos, inativos e 

terceiros que substituíram pessoal ativo (STN, 2016). 

 

n)  Déficit Previdenciário / RCL 

Demonstra o gastos do poder público para cobrir o déficit previdenciário e garantir o 

pagamento da folha de inativos e pensionistas (STN, 2016). 

Disponibilidade de Caixa Líquida

Despesa Média Mensal
Memória de Cálculo =
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Figura 36: Memória de Cálculo: Déficit Previdenciário/RCL 

 

Fonte: Adaptado de STN (2016). 

 

o) Operações de Crédito x Investimentos 

Demonstra a relação da receita oriunda das liberações de recursos de operações de 

crédito em execução em comparação com os investimentos executados (STN, 2016). 

 

p) Operações de Crédito x Serviços da Dívida 

 Demonstra a relação da receita oriunda das liberações de recursos de operações de 

crédito em execução em comparação com o pagamento do principal, juros e outros encargos 

referentes às dívidas tomadas pelo ente público (STN, 2016). 

 

 

 

 

Déficit Previdenciário

Receita Corrente Líquida
Déficit Previdenciário =
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

3.1  Caracterização Básica. 

Este trabalho foi pautado pela interpretação das DCASP e Relatórios da LRF do Estado 

do Rio de Janeiro, o que implicou na utilização relatórios obrigatórios a todos os entes 

federativos somente. Assim como em análises dos indicadores econômicos, contábeis e fiscais. 

Uma análise com base em documentos públicos emitidos por entidades da Administração 

Pública e técnicas de contabilidade utilizadas para análise de demonstrações contábeis.  

 

3.2 Tipo de Pesquisa. 

 A pesquisa tem um aspecto misto, pois foi desenvolvida através da integração das 

pesquisas quantitativa e qualitativa, entendeu-se que a simples interpretação dos dados pelo 

pesquisador não seria suficiente para enriquecer o resultado e fomentar discussões que 

poderiam abrir novas oportunidades de pesquisa. 

 A primeira caracterizou-se, conforme Gil (2002), pela utilização de fonte direta para 

coleta e construção de uma base de dados para a elaboração dos indicadores em série, e para a 

confecção dos gráficos e tabelas utilizados submetidos à análise dos entrevistados sobre as 

contas públicas do Estado do Rio de Janeiro. 

 A pesquisa também é qualitativa, pois os dados que foram coletados e organizados em 

gráficos e tabelas, foram também submetidos aos especialistas para interpretação dos 

fenômenos e atribuição de significado (GIL, 2002), e utilizados como objetos de discussão, uma 

análise qualitativa daqueles dados, na qual foram extraídas opiniões sobre a situação fiscal a 

respeito do período exposto e também dos anos seguintes. Além disso, um rol dos indicadores 

mais citados analisado para extração de informação e conhecimento a respeito da qualidade do 

objeto de pesquisa. 

 A natureza da pesquisa quanto ao seu objetivo foi exploratória para proporcionar maior 

familiaridade com o problema e explicitá-lo (GIL, 2002). Buscou-se explorar as DCASP e 

Relatórios da LRF através dos indicadores para entender a sua capacidade de apontar o cenário 

em um futuro próximo, analisar se os indicadores atuais podem cumprir esse papel analisando 

um caso. 
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 Em relação aos procedimentos é uma pesquisa documental, a qual valeu-se de 

materiais que não haviam recebido um tratamento analítico, ou que ainda poderiam ser 

reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa a ser realizada (GIL, 2002). Também foi 

adotado como procedimento a aplicação entrevistas com a interrogação direta à especialistas 

do tema. Foram realizadas interpretação e análise de fontes primárias, como os relatórios da lei 

de responsabilidade fiscal e demonstrações contábeis do Estado do Rio de Janeiro e das 

respostas dos entrevistados. 

 

3.3 Etapas da Pesquisa. 

 A pesquisa foi iniciada pela revisão da literatura, pesquisa bibliográfica a respeito de 

accountability e análises de demonstrações contábeis. Esta etapa foi realizada através da 

exploração de artigos científicos, livros de autores renomados e pesquisas acadêmicas que já 

abordaram o tema, ratificando a relevância deste assunto e fundamentando a base teórica 

proposta para esta pesquisa. 

 Em seguida foram feitas as coletas dos dados através dos relatórios e demonstrações 

disponibilizados no portal da Contadoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (CGE-RJ), órgão 

ligado à Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento do Rio de Janeiro (SEFAZ-RJ). Todos 

os relatórios foram baixados das respectivas seções do portal, sem que fosse necessário a 

solicitação de dados não-obrigatórios, ratificando uma das premissas da pesquisa para eventual 

aplicação a outros entes federativos.  

 É importante ressaltar que durante o período de análise da pesquisa, 2007 a 2014, 

esteve em curso a convergência da CASP, provocando alterações na estrutura dos relatórios 

coletados. Esta mudança ocorreu no exercício de 2012. Desta forma, os dados desde 2011 são 

oriundos da nova estrutura dos relatórios, aproveitando-se que o relatório de 2012 traz consigo 

os dados do ano anterior em novo formato.  

 Os dados coletados foram organizados e utilizados na elaboração de gráficos e tabelas 

que demonstraram ao evolução das contas públicas e, consequentemente, dos indicadores 

identificados. Os quais compuseram um rol de indicadores que foram submetidos aos 

especialistas. 
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 Os especialistas foram selecionados através de buscas na plataforma Lattes CNPq, 

através de buscas com os termos: contabilidade aplicada ao setor público, contabilidade pública, 

contabilidade governamental e também através de indicação dos próprios entrevistados. 

 Devido à complexidade do tema e a intenção de fomentar uma discussão a respeito das 

possíveis causas e consequências da crise que se instalou no Estado do Rio de Janeiro, preferiu-

se a adoção da entrevista em vez do questionário como o segundo método de coleta de dados. 

Isto implicou na condição de aplicação da entrevista presencial para o desenvolvimento da 

pesquisa, na qual as questões foram direcionadas para uma reflexão sobre atos e fatos que 

implicaram na situação fiscal recente do Estado do Rio de Janeiro, assim como ações e 

iniciativas que poderiam ter prevenido, minimizado ou evitado o cenário atual acerca das contas 

públicas. 

 As entrevistas foram semiestruturadas, aplicadas no período de 11 de abril de 2018 a 

16 de maio de 2018, e basicamente segregada em três seções, sendo: a) a primeira para 

identificar o perfil profissional dos entrevistados; b) a segunda para apontar os indicadores mais 

importantes para a análise; c) a terceira para discutir as causas e efeitos da crise fiscal do Estado 

do Rio de Janeiro e o papel da CASP neste contexto. 

 Por ser uma entrevista semiestruturada, nem todas as questões foram colocadas aos 

entrevistados. De maneira que as entrevistas foram evoluindo conforme a disponibilidade e 

receptividade dos entrevistados acerca dos tópicos da entrevista.  

 Inicialmente, nas duas primeiras seções, os entrevistados não tomaram conhecimento 

da identificação do ente federativo utilizado como objeto de análise da pesquisa. A opção da 

não-identificação foi tomada para não influenciar nas respostas diretas, haja vista o período 

compreendido da pesquisa foi de 2007 a 2014, e o objetivo que era com base nos dados prever 

o cenário fiscal nos anos seguintes. O referido cenário era bem conhecido por todos os 

entrevistados que são residentes na região metropolitana do Rio de Janeiro, conhecedores de 

finanças públicas e acompanharam in loco os efeitos da crise que se instalou em todo o Estado 

do Rio de Janeiro.  

 Através dos apontamentos dos especialistas foi definida uma cesta de indicadores. 

Desta forma, reduziu-se o universo de indicadores a uma seleção conforme julgamento de 

relevância dos entrevistados, para que fossem então suficientes em uma análise de previsão de 

cenário fiscal. 

 A análise da performance foi então limitada aos indicadores componentes da cesta, 

com o objetivo de avaliar se o resultado extraído destes em conjunto poderia indicar a grave 
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crise fiscal a qual o Estado do Rio de Janeiro esteve inserido nos três anos seguintes ao período 

analisado. 

 O resultado da análise foi comparado aos pressupostos previstos, de maneira a 

confirmar ou refutar um ou mais destes. Sendo então elaborada uma conclusão que pudesse 

refletir adequadamente o resultado de toda a pesquisa, além de recomendações e oportunidades 

identificadas na execução da pesquisa para o desenvolvimento da CASP como uma ferramenta 

de accountability.  

 

3.4 Coleta e Tratamento dos Dados. 

 A coleta de dados foi realizada através das DCASP e Relatórios da LRF do Estado do 

Rio de Janeiro referentes aos períodos fiscais de 2007 até 2014.  

 Os dados foram coletados das seguintes DCASP: Balanço Patrimonial, Balanço 

Financeiro, Balanço Orçamentário, Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração 

dos Fluxos de Caixa. Assim como de anexos dos Relatórios Resumidos da Execução 

Orçamentária e Relatórios de Gestão Fiscal da LRF, tais como: Demonstrativo da Receita 

Corrente Líquida; Demonstrativo do Resultado Primário; Demonstrativo Consolidado dos 

Restos a Pagar; Demonstrativo do Resultado Primário; Demonstrativo da Despesa com Pessoal; 

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida; Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime 

Próprio de Previdência dos Servidores e Demonstrativo Consolidado da Disponibilidade de 

Caixa. 

 Uma base de dados foi desenvolvida com a utilização de planilhas (MS Excel 2013) 

para organizar estes dados que foram utilizados como insumos para o cálculo dos indicadores. 

Em outra planilha foram selecionados apenas os dados necessários para a aplicação das 

respectivas memórias de cálculo dos indicadores, no período de 2007 a 2014. Esta mesma 

planilha também foi utilizada para a confecção dos gráficos e tabelas utilizadas como objeto de 

análise e discussão durante as entrevistas. 

 Também foram coletados indicadores macroeconômicos como índices de: inflação, 

desemprego, câmbio, taxas de juros, PIB e PIB per capita para que pudessem ser utilizados 

como uma referência do contexto macroeconômico do Brasil no período. Estes indicadores 

também foram reproduzidos em formato de gráficos. 
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 Os indicadores foram disponibilizados em gráficos (apêndice A) que demonstravam 

através de colunas as respectivas variáveis monetárias, em valores de 2014 atualizados pelo 

IPCA, utilizadas na memória de cálculo dos indicadores em termos reais, demonstradas no eixo 

principal; e linhas que demonstravam o resultado das equações e a evolução dos indicadores 

historicamente no eixo secundário; além de uma tabela de dados que demonstrava os 

respectivos valores em reais junto à legenda dos gráficos. 

 As respostas dos especialistas foram organizadas e analisadas, sobretudo, para o 

apontamento de indicadores que respondessem a questão problema, também utilizadas para o 

desenvolvimento e conclusão da pesquisa.  

 

3.5 Limitação do Método. 

 De acordo com a metodologia aplicada, algumas limitações podem ter impactado no 

desenvolvimento da pesquisa, tais como: erros de classificações contábeis, distinção de 

conceitos, dados não fidedignos às operações realizadas ou a própria insegurança dos 

entrevistados acerca de pontos específicos do tema ou da entrevista. 
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4 RESULTADOS 

4.1 Perfil dos Entrevistados. 

 Foram realizadas 14 entrevistas presenciais e individuais para delimitar os indicadores 

mais importantes e direcionar a análise conforme o objetivo da pesquisa. Os especialistas 

entrevistados, em sua maioria, têm formação acadêmica em Ciências Contábeis. Sendo que três 

dos entrevistados, além da graduação em Ciências Contábeis, possuem também graduação em 

Direito ou Administração, por este motivo, está sendo considerado um número de maior de 

graduações em relação a quantidade de entrevistados. 

Gráfico 1: Perfil dos entrevistados – Formação Acadêmica: Graduação 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

  

 Aos entrevistados também foi questionado sobre suas respectivas formações 

acadêmicas em pós-graduação. Todos os entrevistados cursaram algum tipo de pós-graduação. 

Alguns cursaram tanto especializações, como mestrado e também doutorado, o que explica um 

valor total bem superior ao número de entrevistados. 

Ciências 

Contábeis; 13

Direito; 2

Administração; 1

Economia; 1

Ciências Contábeis Direito Administração Economia
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Gráfico 2: Perfil dos entrevistados – Formação Acadêmica: Pós-Graduação  

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

 Os cursos de Especialização são bastante diversos e foram realizados por 11 dos 

entrevistados. No nível de Mestrado predomina o curso de Ciências Contábeis. Acerca dos 

Doutorados, também não há predominância de nenhum curso. 

 Em relação às atividades profissionais dos entrevistados, a predominância é de 

Professores Universitários de Instituição Federal de Ensino Superior (IFES) em cursos de 

Ciências Contábeis, atuantes principalmente em pesquisas relacionadas à CASP. Além de 

Professores, há também Contadores que atuam em autarquias federais e vivenciam diariamente 

a prática da CASP em suas funções. Estas são as principais ocupações, haja vista que alguns 

dos entrevistados exercem mais de uma função.  Importante ressaltar também que a maioria dos 

entrevistados possui experiência em análise de balanços ou análise de indicadores. 

4.2 Indicadores Apontados. 

 No processo de pesquisa bibliográfica foram identificados e calculados 41 indicadores 

baseados em demonstrações contábeis ou relatórios da LRF. Além de seis outros indicadores 

macroeconômicos.  

 Desta seleção, apenas a taxa de câmbio USD/BRL, não foi apontado por nenhum dos 

14 entrevistados. No total, os entrevistados apontaram 192 indicadores como sendo os 

relevantes para uma análise de previsão fiscal. Os mais citados foram o Quociente de Execução 

da Receita, a Despesa Bruta com Pessoal / RCL e o Quociente de Execução da Despesa, 

conforme Tabela 1 abaixo: 

Especialização; 

11

Mestrado; 11

Doutorado; 6

Especialização Mestrado Doutorado
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Tabela 1: Indicadores Apontados pelos Entrevistados  

 
  Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

INDICADORES A B C D E F G H I J K L M N TOTAL

1 - Quociente de Execução da Receita X X X X X X X X X X X 11

2 - Quociente de Equilíbrio Orçamentário X X X X X X 6

3 - Quociente de Execução da Despesa X X X X X X X X 8

4 - Quociente da Execução Orçamentária Corrente X X X X X X 6

5 - Quociente da Execução Orçamentária de Capital X X X X X X 6

6 - Quociente do Resultado Orçamentário X X X X 4

7 - Quociente de Utilização do Superávit Financeiro X X X X 4

8 - Quociente de Liquidez Imediata X X X X 4

9 - Quociente de Liquidez Corrente X X X X 4

10 - Quociente de Liquidez Geral X X X X 4

11 - Quociente da Composição do Endividamento X X X X X X 6

12 - Quociente do Resultado Patrimonial X X X X 4

13 - Quociente da Situação Financeira X X X X 4

14 - Quociente da Situação Permanente X 1

15 - Quociente de Execução Orçamentária X X X X 4

16 - Quociente Financeiro Real da Execução Orçamentária X X X 3

17 - Quociente de Execução Extraorçamentária X 1

18 - Quociente do Resultado da Execução Financeira X X X 3

19 - Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros X 1

20 - Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais X X X 3

21 - Quociente da Participação dos Tributos nas VPA X X X X X 5

22 - Quociente da Participação de Pessoal e Encargos VPD X X X X 4

23 - Quociente do Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais em Relação ao Resultado Patrimonial X X 2

24 - Quociente da Capacidade de Amortização de Dívida X X X 3

25 - Quociente da Atividade Operacional X X 2

26 - Resultado Primário X X X X X X 6

27 - Composição da Receita Primária X X X X X X X 7

28 - Composição das Despesas Primárias X X X X X X 6

29 - Composição das Despesas com Pessoal X X X X X X X 7

30 - Déficit Previdenciário X X X X X X X 7

31 - Investimentos / RCL X X X X X X 6

32 - Operações de Crédito x Investimentos X X X 3

33 - Operações de Crédito x Serviços da Dívida X X X X 4

34 - Dívida Consolidada / RCL X X X X X X 6

35 - Despesa Bruta com Pessoal / RCL X X X X X X X X X 9

36 - Serviço da Dívida / RCL X X X X 4

37 - Arrecadação Própria / Receita Total X X X 3

38 - % Investimentos com Recursos Próprios X 1

39 - Despesas de Custeio / Despesa total X X X X 4

40 - Restos a Pagar Processados / Despesa Liquidada X X X X 4

41 - Disponibilidade de Caixa Líquida / Despesa Mensal Líquida Média X X 2

42 - PIB % X X X 3

43 - PIB per Capita X X 2

44 - IPCA/IBGE X X X 3

45 - USD/BRL 0

46 - Selic X 1

47 - Desemprego - PME/IBGE X 1
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 Na segunda seção do roteiro de entrevista, duas perguntas questionavam, aberta e 

diretamente, quantos e quais os indicadores deveriam ser aplicados à análise proposta, as 

respostas nem sempre abordavam todos os indicadores considerados relevantes pelos 

entrevistados.  

 Na terceira seção, onde foram colocadas questões referentes ao contexto do Estado do 

Rio de Janeiro, foram identificados então outros indicadores relevantes que não haviam sido 

apontados nas duas questões diretas feitas na segunda seção.  

 Os entrevistados apontaram em média 13,71 indicadores para análise, conforme 

apontamentos demonstrado na tabela 1. O Gráfico 3 demonstra em ordem decrescente a 

frequência dos 14 indicadores mais apontados pelos especialistas, sendo aqueles que foram 

considerados para uma análise de previsão de crise fiscal. 

  Desta forma, foram considerados no rol de indicadores aqueles apontados na análise 

de discurso de toda a entrevista, considerando então as questões e respostas da segunda e 

terceira seções. 

Gráfico 3: Indicadores Votados - 14 Maiores Frequências 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

 O indicador mais votado foi o Quociente de Execução da Receita, apontado por 11 dos 

14 entrevistados. O indicador mais apontado era também o primeiro no rol de indicadores 

apresentados aos entrevistados. Não se pode afirmar, mas a ordenação dos indicadores pode de 

alguma forma ter influenciado nas respostas. 
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 O segundo indicador mais apontado, por nove entrevistados, foi a Despesa Bruta com 

Pessoal / RCL. Este é um dos indicadores que devido a atual situação do Estado do Rio de 

Janeiro e vem sendo muito discutido nos ultimamente na mídia escrita como jornais de grande 

circulação no país e no estado.  

 Entretanto, embora possam ter sofrido influências que através desta pesquisa não se 

podem ser confirmadas, isso não invalida e as respostas e podem sim ter função relevante na 

análise do contexto estadual. 

 

4.3 Discussão do Contexto Fluminense. 

 Na terceira seção da entrevista, na qual os entrevistados já haviam tomado 

conhecimento da identificação do ente federativo em análise, foram colocadas questões acerca 

das finanças públicas, tais como: efeito dos incentivos fiscais concedidos no período, efeito da 

antecipação de royalties realizados pelo Governo do Estado, casos de corrupção que estão vindo 

à tona referente ao período analisado e o papel da CASP como instrumento de accountability. 

 Os entrevistados apontaram que os incentivos fiscais são, atualmente, realmente 

importantes para alavancar a economia local e devem ser utilizados de forma mais responsável 

pelos Poderes Executivo e Legislativo, assim como apontaram não ser possível identificar 

através dos relatórios os valores renunciados. Em relação aos royalties entendem que é uma 

importante receita patrimonial, mas que carece de regulação mais restritiva. Os casos de 

corrupção foram como um problema muitas vezes à margem da CASP, mas que esta deveria 

ser capaz de apontar indícios. E a CASP, por sua vez, pode ser melhor aproveitada e 

desenvolvida para fortalecer a accountability. 

 



82 

 

 

5 ANÁLISE 

 Em análise do rol de indicadores apontados pelos especialistas, pode-se observar que 

cinco deles são referentes ao Balanço Orçamentário, o que reflete a importância e influência 

desta demonstração contábil na CASP, a qual vem atravessando um processo de convergência 

onde o aspecto patrimonial vem ganhando relevância, assim como já acontece na Contabilidade 

Societária.  

 Para corroborar a influência do Balanço Orçamentário na CASP, apenas um indicador 

do Balanço Patrimonial ficou entre os mais apontados na pesquisa, trata-se do Quociente de 

Composição do Endividamento que representa a parcela de curto prazo sobre a composição do 

endividamento total. 

 Estas foram as duas únicas DCASP que tiveram seus indicadores entre os mais 

apontados. Desta forma, indicadores derivados do Balanço Financeiro, Demonstração das 

Variações Patrimoniais e Demonstração de Fluxo de Caixa não ficaram entre os mais 

apontados, apesar de que todos eles foram apontados pelo menos uma vez. Assim como ocorreu 

com os Indicadores Macroeconômicos.  

 Embora a análise trate de um aspecto fiscal, nenhum dos indicadores referentes a 

Demonstração do Fluxo de Caixa ficou entre os mais apontados. Vale ressaltar que a DFC 

tornou-se obrigatória apenas com a publicação da NBCASP 16.6 que instituiu obrigatoriedade 

para todas as entidades públicas.  

 A maior parte dos indicadores apontados, não utilizou dados extraídos das DCASP, 

mas sim demonstrativos que compõem os relatórios da LRF, como o RGF e o RREO, o que 

indica a importância e contribuição que a lei vigente desde 2000 tem sobre as finanças públicas. 

 

5.1 Quociente de Execução da Receita. 

 O indicador mais citado foi extraído do Balanço Orçamentário. Sua memória de 

cálculo demonstra uma relação entre a Receita Realizada e a Receita Prevista Inicial. Em outros 

termos, considerando que a receita arrecadada é aquela que ingressou na conta do tesouro 

estadual (embora seja o recolhimento e não a arrecadação, a última fase da execução da receita), 

trata-se da relação entre o fluxo de caixa de entrada nas contas do Estado e o fluxo de caixa de 

entrada planejado no orçamento para os respectivos períodos. 
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 Este indicador, de certa forma, indica a qualidade de planejamento do ente público e a 

sua capacidade de realização do planejado. Mas demonstra a capacidade e realização de geração 

de entrada de caixa do ente público. Apesar de não especificar claramente qual o tipo de receita 

que está ingressando nos cofres públicos, assim não fazendo distinção entre receita 

extraorçamentária, receita de capital como operações de crédito, e desta forma pode ocultar a 

capacidade própria de geração de receita do ente analisado. 

Gráfico 4: Quociente de Execução da Receita – Estado do Rio de Janeiro  

 

Fonte: Contadoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 A Receita Realizada apresentou uma Taxa Composta Anual de Crescimento (CAGR - 

Compound Annual Growth Rate) de 4,02% de 2007 a 2014. Porém nos dois períodos seguintes 

ao analisado (apêndice C), houve uma queda acumulada de 43,4% fazendo o nível de Receita 

Realizada voltar a um patamar menor em comparação a qualquer exercício da série analisada.  

 Analisando a composição da Receita Realizada através do Balanço Orçamentário, 

percebe-se que em 2007 a Receita Corrente correspondeu a 99,0% da Receita Realizada. 

Enquanto no último ano do período representou apenas 80,9% da receita total, sendo a diferença 

representada pela Receita de Capital (R$ 13,6 bilhões), composto por R$ 7,6 bilhões devido a 

operações de crédito e R$ 5,3 bilhões à alienação de bens móveis. Em 2016 a participação de 

receita corrente atingiu um patamar de 97,4% da receita total.  

 

5.2 Quociente de Equilíbrio Orçamentário. 

 Este é um indicador de planejamento, resultado da relação entre a Dotação Atualizada 

e a Receita Prevista Inicial. A Dotação Atualizada significa o total de gastos que o ente público 

pretendia gastar até o fim do exercício, depois de revisar o orçamento, considerando os créditos 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Receita Realizada 52.042.920.975 58.324.228.265 54.596.363.481 61.988.459.551 66.072.255.762 68.260.582.414 72.303.823.199 71.343.602.998

Receita Prevista Inicial 52.616.726.712 53.716.489.583 56.414.105.724 57.942.710.074 64.510.696.352 69.065.972.628 73.937.942.546 73.525.078.249

Quociente de

Execução da Receita (R$)
0,99 1,09 0,97 1,07 1,02 0,99 0,98 0,97

 -

 0,20

 0,40

 0,60

 0,80

 1,00

 1,20

 -

 10.000.000.000

 20.000.000.000

 30.000.000.000

 40.000.000.000

 50.000.000.000

 60.000.000.000

 70.000.000.000

 80.000.000.000

Quociente de Execução da Receita

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)



84 

 

 

adicionais e podendo considerar contingências para reduzir a despesa pública. Este indicador, 

também pode ser superior a 1 quando há abertura de créditos iniciais, e então a despesa 

atualizada passa a ser superior à receita orçada. A Receita Prevista Inicial é o orçamento 

aprovado pelo legislativo para o exercício. 

 Assim como nos Quocientes de Execução da Receita e da Despesa, neste indicador 

estão previstas todas as entradas e saídas de caixa durante o exercício, não distinguindo entre 

orçamentária ou extraorçamentária, assim como não difere entre despesa corrente ou de capital. 

Gráfico 5: Quociente de Equilíbrio Orçamentário – Estado do Rio de Janeiro 

 

Fonte: Contadoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 No período analisado, houve uma tendência crescente tanto da Receita Prevista Inicial, 

quanto da Dotação Atualizada e uma estabilidade do indicador. Assim como ocorreu na 

Execução da Receita, a Dotação Atualizada também teve uma significativa participação de 

Despesas de Capital nos dois últimos períodos, alcançando o patamar de 20% em 2013 e 2014, 

ante uma participação de 8,6% em 2007. 

 

5.3 Quociente de Execução da Despesa. 

 O Quociente de Execução da Despesa, assim como de Execução da Receita, 

compreende todas as despesas do ente público, incluindo Despesas de Capital. Este quociente 

é resultado da relação entre a Despesa Executada ou Empenhada, ou seja, aquele recurso do 

orçamento que foi comprometido para o pagamento de uma compra de mercadoria ou prestação 

de serviço, mas que não necessariamente foi pago, e a Dotação Atualizada que é o orçamento 

de despesa atualizado no decorrer do exercício conforme a nova previsão de gasto do ente 

público, respeitando os limites autorizados na LOA e os créditos adicionais abertos no período. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Dotação Atualizada 54.402.601.569 58.646.418.309 59.069.069.176 67.334.285.550 71.936.482.903 77.737.612.148 87.375.601.516 77.207.022.196

Receita Prevista Inicial 52.616.726.712 53.716.489.583 56.414.105.724 57.942.710.074 64.510.696.352 69.065.972.628 73.937.942.546 73.525.078.249
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Importante salientar que não há nos relatórios evidências a respeito das Despesas de Exercícios 

Anteriores – DEA, que são as despesas tomadas em um exercício mas empenhadas somente no 

exercício seguinte.  

Gráfico 6: Quociente de Execução da Despesa – Estado do Rio de Janeiro 

 

Fonte: Contadoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 As Despesas de Capital que em 2007 representaram apenas 6,8% das despesas 

executadas, aumentaram sua participação para 15,7% da Despesa Executada em 2014, sendo 

que aproximadamente R$ 3,5 bilhões ou 4,8% do total destinado à amortização de dívidas. 

 Assim como ocorreu com a Receita Realizada, a Despesa Executada apresentou 

significativa redução nos dois anos seguintes, revelando uma queda acumulada de 32,2% em 

relação à 2014, último exercício em análise.  

 

5.4 Quociente da Execução Orçamentária Corrente. 

 O indicador de Execução Orçamentária Corrente é resultado da relação entre a Receita 

Executada Corrente e Despesas Correntes. A Receita Corrente é composta principalmente pelas 

receitas: tributárias, contribuições sociais e patrimonial. As Despesas Correntes são formadas 

pelas despesa de: pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida e outras despesas 

correntes. Ou seja, neste indicador não estão contempladas receitas como operações de crédito 

ou alienações e despesas como investimentos ou amortização de dívida. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Despesa Executada 50.882.163.309 55.122.905.677 55.661.193.876 62.270.673.603 64.832.390.542 68.550.262.951 72.765.165.367 71.220.904.142

Dotação Atualizada 54.402.601.569 58.646.418.309 59.069.069.176 67.334.285.550 71.936.482.903 77.737.612.148 87.375.601.516 77.207.022.196
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Gráfico 7: Quociente da Execução Orçamentária Corrente – Estado do Rio de Janeiro 

 

Fonte: Contadoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 No período de 2007 a 2014 a receita corrente apresentou um crescimento acumulado 

de 12,0%, ou um crescimento médio anual (CAGR) de 1,43%. As despesa apresentaram um 

ritmo de crescimento mais elevado, acumulando uma alta de 26,6% no período, a uma taxa 

média anual (CAGR) de 2,99%.  

 Vale ressaltar que, a partir de 2012 a Receita Corrente passou a crescer mais 

lentamente, enquanto a Despesa Corrente manteve o nível de crescimento, tornando o indicador 

desfavorável a partir de 2013. Nos dois anos seguintes a Receita Corrente seguiu uma tendência 

de forte queda, acumulando 31,8%, enquanto a Despesa Corrente se estabilizou depois de uma 

redução de 26,2%. 

 

5.5 Quociente da Execução Orçamentária de Capital. 

 Este indicador é complementar ao Quociente de Execução Orçamentária Corrente, 

pois compreende as receita como: Operações de Crédito, Alienação de Bens, Amortização de 

Empréstimos e Transferências de Capital. São receitas 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 de capital. 

 As Despesas de Capital são gastos constituídos por: investimentos, inversões 

financeiras e amortização da dívida. Estão relacionadas com aquisição de máquinas 

equipamentos, realização de obras, aquisição de participações acionárias de empresas, 

aquisição de imóveis e pagamento de parcelas da dívida. Normalmente, uma despesa de capital 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Receita Executada Corrente 51.510.353.096 57.589.562.063 52.591.457.198 59.140.644.638 62.567.665.769 62.045.773.627 61.761.793.954 57.708.923.563

Despesas Correntes 47.418.388.288 51.235.161.985 50.160.222.510 53.991.303.152 56.978.514.286 59.820.561.410 62.148.841.225 60.014.734.518
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concorre para a formação de um bem de capital, assim como para a expansão das atividades do 

órgão ou redução do endividamento. 

Gráfico 8: Quociente da Execução Orçamentária de Capital – Estado do Rio de Janeiro 

 

Fonte: Contadoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 No período analisado ambos apresentam uma acentuada alta, sobretudo a Receita de 

Capital que acumulou um aumento de 2.460%. A Despesa de Capital embora tenha apresentado 

um crescimento acumulado menor, de 223%, totalizou gastos mais de R$ 59 bilhões no período, 

sendo mais de R$ 43 bilhões referentes a investimentos e inversões, enquanto para a 

amortização de dívida foram destinados cerca de R$ 16 bilhões. A Receita de Capital registrou 

um montante de R$ 40 bilhões, sendo as operações de crédito responsáveis por R$ 22,3 bilhões. 

 

5.6 Quociente de Composição do Endividamento. 

 Este é o único indicador do Balanço Patrimonial nesta análise. O indicador foi 

atualizado somente a partir de 2011, devido a disponibilização do Balanço Patrimonial do 

Estado do Rio de Janeiro nos parâmetros definidos pela convergência em 2012, que passou a 

prever a classificação do Ativo e Passivo em Circulante e Não-Circulante. Desta forma, foram 

aproveitados os dados atualizados de 2011 na demonstração daquele ano. 

 Este indicador demonstra qual a participação da dívida do ente federativo deverá ser 

paga, ou renegociada, no curto e longo prazo. A memória de cálculo apresenta o percentual do 

Passivo Circulante em relação ao Passivo Total. O Passivo Circulante representa os 

compromissos financeiros que o ente público tem que honrar nos próximos 12 meses. Por sua 

vez, o Passivo Não-Circulante representa as dívidas que vencerão no longo prazo, após 12 

meses.  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Receita Executada de Capital 532.569.365 734.666.202 2.004.904.938 2.847.814.914 3.504.589.993 6.214.808.786 10.542.029.246 13.634.679.435

Despesas de Capital 3.463.775.021 3.887.745.095 5.500.971.366 8.279.370.451 7.853.876.256 8.729.701.542 10.616.324.142 11.206.169.624
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 Quanto menor o indicador de Composição do Endividamento, menor a urgência que o 

gestor público tem para o pagamento ou renegociação da dívida. Porém, esta dívida deverá ser 

paga em algum momento. Deve-se ficar atento também porque a LRF e um Resolução do 

Senado Federal estabelecem para os estados um limite de Dívida Consolidada Líquida de até 

200% da RCL. 

Gráfico 9: Quociente de Composição do Endividamento – Estado do Rio de Janeiro 

 

Fonte: Contadoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 Estado do Rio de Janeiro apresentou uma ligeira melhora no índice entre 2011 e 2014, 

período da análise em que temos dados disponíveis. Neste mesmo período, o Passivo Circulante 

aumentou 6,0%, enquanto o Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante cresceu 17,8%.  

 Porém, este indicador apresentou uma grande alta no período após a pesquisa, em 

2015, impactado tanto por uma alta de 98,2% do Passivo Circulante, quanto por uma redução 

de 24,6% do Passivo Não-Circulante causada por uma redução de aproximadamente R$ 121,5 

bilhões em Provisões a Longo Prazo. 

 

5.7 Resultado Primário. 

 O Resultado Primário é um indicador obtido pela diferença entre as Receitas Primárias 

(receitas tributárias, de transferências recebidas de outros entes públicos e royalties41) e as 

Despesas Primárias que são gastos necessários para promover os serviços públicos à sociedade, 

                                            
41 Compensação financeira devida à União pelas empresas que produzem petróleo e gás natural no território 

brasileiro, uma remuneração à sociedade pela exploração desses recursos não renováveis, incidem sobre a 

produção mensal do campo produtor. A divisão atual é de 40% para a União, 22,5% para estados e 30% para os 

municípios produtores. Os 7,5% restantes são distribuídos para todos os municípios e estados da federação. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Passivo Circulante 11.992.948.214 12.221.177.108 13.904.400.944 12.711.836.000

Passivo Circulante +

Não-Circulante
245.678.620.562 256.667.867.679 268.657.275.096 289.339.875.000
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desconsiderando o pagamento de empréstimos e financiamentos. Ou seja, não considera 

receitas ou despesas financeiras como operações de crédito ou amortização da dívida. 

Gráfico 10: Resultado Primário – Estado do Rio de Janeiro 

 

Fonte: Contadoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 Nos três últimos exercícios do período a Receita Primária reduziu 9,2%. Ocorreu uma 

forte deterioração do Resultado Primário, impactado principalmente por aumento em Pessoal e 

Encargos Sociais e Investimentos, que entre 2012 e 2014 apresentaram alta de 22,1% e 31,3% 

respectivamente. Essa deterioração pode ser explicada pelo alto volume de investimentos 

realizados neste período, enquanto o resultado primário apresentou um déficit de R$ 13,4 

bilhões, os investimentos e inversões alcançaram aproximadamente R$ 21,5 bilhões. 

 

5.8 Composição da Receita Primária. 

 A Composição da Receita Primária - Receita Não-Financeira - revela o quanto das 

receitas foram arrecadadas pelo próprio ente, e também a parcela de recursos recebidas de 

outros entes através de transferências, sejam estas correntes ou de capital. São receitas 

decorrentes da atividade fiscal do governo, tais como: receitas tributárias, de transferências 

recebidas de outros entes públicos e royalties. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Resultado Primário 5.188.239.569 6.907.312.725 1.945.579.565 1.796.865.767 3.100.671.339 -1.024.017.121 -5.005.318.193 -7.339.441.232
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Gráfico 11: Composição da Receita Primária – Estado do Rio de Janeiro 

 

Fonte: Contadoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 No período em análise da pesquisa, a Receita Primária Própria apresentou um CAGR 

de 1,3%, enquanto a Receita Primária de Transferência de 2,6%. A participação de cada tipo de 

receita não demonstrou significativas variações na composição do indicador. 

 

5.9 Composição das Despesas Primárias. 

 As Despesas Primárias que são gastos necessários para promover os serviços públicos 

à sociedade, desconsiderando o pagamento de empréstimos e financiamentos, tais como: 

despesas com pessoal, encargos sociais, transferências para outros entes públicos e 

investimentos.  

Gráfico 12: Composição das Despesas Primárias – Estado do Rio de Janeiro 

 

Fonte: Contadoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Receita Primária Transferência 4.833.678.681 6.223.070.487 7.027.889.215 7.446.895.807 7.984.471.285 7.048.748.765 6.268.872.061 5.935.000.191

Receita Primária Própria 46.383.864.081 50.953.198.870 45.731.691.736 51.959.883.314 54.949.191.372 54.960.442.253 55.325.601.398 51.238.030.120
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Investimentos e Inversões 2.214.876.356 2.643.040.644 3.856.059.147 6.719.985.277 5.909.316.212 6.221.465.192 7.602.861.313 7.756.457.389

Pessoal e Encargos Sociais 12.611.263.476 13.579.845.360 13.115.448.330 14.475.466.514 14.923.164.020 16.239.521.107 19.812.017.545 18.215.787.303

Outras Despesas 31.203.163.362 33.619.783.298 33.842.493.908 36.414.461.562 39.000.511.086 40.572.221.839 39.184.912.794 38.540.226.851
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 Estas despesas demonstraram uma evolução significante no período entre 2007 e 2014, 

um crescimento de 40,2%. O agrupamento que mais cresceu no período foram os Investimentos 

e Inversões com uma alta de 250,2%, porém estes gastos tem como características a 

discricionariedade, o que faz que com possa ser elevado ou reduzido em períodos distintos.  

 As Despesas com Pessoal e Encargos Sociais apresentaram uma alta de 44,4%, e 

diferente de Investimentos e Inversões, boa parte destes gastos costuma ser obrigatória ou 

apresenta maior complexidade para a sua redução, reduzindo a flexibilidade da execução 

orçamentária do ente público. 

 As Outras Despesas Correntes reduziram sua participação nas Despesas Correntes de 

67,8% para 59,7% no período em detrimento do aumento nos outros dois grupos de despesa. 

 

5.10 Composição das Despesas com Pessoal. 

 Este indicador demonstra a participação de Ativos, Inativos e Terceirizados nas 

Despesas com Pessoal, detalhamento analítico não possibilitado pelo indicador de Pessoal da 

LRF. 

Gráfico 13: Composição das Despesas com Pessoal – Estado do Rio de Janeiro 

 

Fonte: Contadoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 Enquanto no período analisado os gastos com Ativos e Inativos apresentaram 

crescimento real 43,7% e 51,7% respectivamente, o aumento do índice de inflação utilizado 

pelo Ministério da Fazenda acumulado no período foi de 55,2%. Indicando assim que houve 

reajuste real dos salários bem acima da inflação e/ou significativo aumento do número de 

servidores na folha de pagamento do Estado.  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Terceiros 111.631.201 1.286.812.809 756.686.010 816.485.433 836.006.983 915.364.571 599.705.924 396.727.016

Inativo 8.688.125.017 8.989.770.499 9.418.618.232 10.130.562.324 10.929.026.124 11.640.705.373 12.559.018.175 13.179.770.374

Ativo 12.370.929.448 9.279.757.393 12.216.281.622 13.531.198.761 13.962.435.626 15.232.754.376 19.148.552.018 17.781.609.643
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 Após dois anos, embora o gasto total tenha diminuído impactado por uma redução de 

26,0% dos gastos com ativos, o gasto com inativos reduziram apenas 7,0% em relação a 2014, 

evidenciando o a importância desta despesa nas finanças públicas do Estado do Rio de Janeiro. 

 

5.11 Déficit Previdenciário. 

 Este indicador aponta o quanto o Tesouro Estadual teve que gastar para cobrir as 

despesas com inativos e pensionistas no período, indicando assim o percentual da RCL 

necessário para pagar a folha de inativos e pensionistas. 

Gráfico 14: Déficit Previdenciário / RCL – Estado do Rio de Janeiro 

 

Fonte: Contadoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 Ao analisar os dados que compuseram o gráfico, identificou-se uma mudança de 

critérios na elaboração dos relatórios que provocaram uma acentuada curva na evolução do 

indicador. 

 Até o exercício de 2011, o Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de 

Previdência Social dos Servidores Públicos, integrante do RREO da LRF, considerava como 

receita do Resultado Previdenciário, basicamente, as contribuições e receita intraorçamentárias. 

Desta forma, não eram consideradas neste cálculo as receitas patrimoniais, na qual estão 

classificadas as receitas de royalties.  

 Em 2012 houve uma mudança de critério no relatório, a qual considerava todas as 

receitas arrecadadas pelo fundo, assim o custo previdenciário apresentou uma drástica redução 

em 2012. O critério adotado em 2012 foi replicado nos anos seguintes e demonstrou 

deterioração ainda maior, haja vista que mesmo considerando as receitas de royalties o déficit 

previdenciário em 2016 foi de aproximadamente a R$ 10 bilhões (apêndice C).  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Déficit Previdenciário 5.419.923.378 5.866.468.126 6.124.731.538 6.622.859.931 7.536.420.855 904.025.033 -88.777.682 -65.473.591

RCL 39.892.961.368 44.658.855.781 38.974.603.091 43.862.691.992 46.830.629.323 44.250.807.260 50.076.306.221 46.045.517.775
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 Ao analisar a parcela de royalties da produção de petróleo e gás no período de 2007 a 

2014, apura-se que foram destinados à previdência dos servidores o montante de 

aproximadamente R$ 39 bilhões como receita para o regime previdenciário, o que correspondeu 

a 44,0% de toda a receita previdenciária do período. Não foram identificadas notas explicativas 

para esclarecer a mudança de critérios. 

 

5.12 Investimentos / RCL. 

 O indicador aponta o grau de investimento que o Poder Executivo destinou a gastos 

importantes como infraestrutura e equipamentos que podem estimular a atividade econômica 

local, possibilitando um ambiente mais propício a investimentos privados e alavancando o 

desempenho da economia.  

Gráfico 15: Investimentos / RCL – Estado do Rio de Janeiro 

 

Fonte: Contadoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 No período analisado houve uma grande evolução do indicador, alcançando 16,6% da 

RCL em 2014. Em termos monetários, os investimentos acumulados no períodos totalizaram 

R$ 41,5 bilhões, sendo 80,1% do montante concentrados nos últimos 5 anos da série. 

 

5.13 Dívida Consolidada Líquida / RCL. 

 A Dívida Consolidada Líquida – DCL é a dívida pública consolidada com vencimento 

superior a 12 meses, deduzidas as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Investimentos 2.115.846.066 2.461.541.033 3.680.732.742 6.560.994.283 5.623.033.505 5.988.103.385 7.371.493.435 7.666.201.634

RCL 39.892.961.368 44.658.855.781 38.974.603.091 43.862.691.992 46.830.629.323 44.250.807.260 50.076.306.221 46.045.517.775
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demais haveres financeiros (investimentos e aplicações temporárias, além de valores a receber 

líquidos e certos), como empréstimos e, financiamentos concedidos. 

 Embora seja um indicador contemplado pela LRF, os limites estabelecidos para esse 

indicador não estão definidos na lei, mas sim através de resoluções do Senado Federal. Desta 

forma, o indicador de DCL / RCL para o Estado do Rio de Janeiro está limitado a 200%. 

Gráfico 16: Dívida Consolidada Líquida / RCL – Estado do Rio de Janeiro 

 

Fonte: Contadoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 No período objeto da pesquisa, a DCL apresentou uma taxa média de crescimento 

anual (CAGR) de 2,2%, acima da RCL que evoluiu a uma taxa de 1,8% ao ano. Assim, o Estado 

do Rio de Janeiro respeitou os limites durante todo o período. Porém, nos dois anos seguintes 

à análise a situação tornou-se mais desconfortável e o indicador avançou para 1,98 em 2015 e 

estouro o limite em 2016, alcançando 2,34 da RCL (apêndice C). 

 

5.14 Despesa Bruta com Pessoal / RCL. 

 O segundo indicador mais apontado pelos especialistas é a relação da Despesa Bruta 

com Pessoal sobre a RCL. Embora haja semelhança, este não é o mesmo indicador utilizado na 

LRF, que por sua vez considera a Despesa Líquida com Pessoal sobre a RCL. O indicador da 

LRF deduz as indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária, as despesas 

decorrentes de decisão judicial, despesas referentes a recursos anteriores e despesas com 

inativos e pensionistas com recursos vinculados. Outra categoria de despesa dedutível é 

composta pelos recursos repassados para manutenção do regime de previdência social próprio 

(do ente federativo). 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Dívida Consolidada Líquida 69.200.645.278 71.611.576.757 63.491.629.850 68.525.220.832 68.428.089.440 64.658.498.951 77.013.356.099 82.054.789.954

RCL 39.892.961.368 44.658.855.781 38.974.603.091 43.862.691.992 46.830.629.323 44.250.807.260 50.076.306.221 46.045.517.775
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 Entende-se por despesa bruta com pessoal os gastos com os ativos, os inativos e os 

pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de 

membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e 

vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, 

inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem 

como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. 

 Não estão incluídos no cálculo as despesas com as atividades exercidas por 

profissionais terceirizados, ou seja, contratados através de contratos de locação de mão-de-obra 

para serviços de: vigilância, serviços de limpeza, serviços de copa etc. Logo, não estão 

contemplados no cálculo todas as despesas continuadas com pessoal, somente aqueles que são 

remunerados diretamente pelo cofres do Tesouro Estadual. 

  

Gráfico 17: Despesa Bruta com Pessoal / RCL – Estado do Rio de Janeiro 

 

Fonte: Contadoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 A despesa bruta com pessoal cresceu no período entre 2007 e 2014 a uma Taxa 

Composta Anual de Crescimento (CAGR) de 4,8%, bem superior à RCL que teve uma taxa de 

crescimento de 1,8%. O indicador demonstrou uma tendência de alta e alcançou o seu pico em 

2014, quando 73,5% da RCL foi comprometida apenas com o pagamento de pessoal, indicando 

um estrangulamento das finanças estaduais para cumprir os demais compromissos do Estado e 

necessidades da sociedade. Em 2014, o último ano do período analisado, os gastos com Pessoal 

Ativo representavam 52,5% de toda a despesa com pessoal.  

 Quando considerada a memória de cálculo utilizada na LRF, o cenário das despesas 

com pessoal torna-se bem mais confortável em relação a meta da LRF para os Estados, fixada 

em 60% da RCL, conforme o Gráfico 18. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pessoal e Encargos Sociais 23.238.734.149 19.738.569.875 24.300.643.747 26.458.037.873 27.792.950.638 30.018.618.301 34.650.394.901 33.842.617.356

RCL 39.892.961.368 44.658.855.781 38.974.603.091 43.862.691.992 46.830.629.323 44.250.807.260 50.076.306.221 46.045.517.775
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Gráfico 18: Despesa Líquida com Pessoal / RCL – Estado do Rio de Janeiro 

 

Fonte: Contadoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. 

 

   

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Despesa Líquida com Pessoal 14.511.482.570 10.651.631.529 14.579.128.104 15.889.090.504 16.537.790.478 17.858.792.855 19.219.210.297 19.936.477.137

RCL 39.892.961.368 44.658.855.781 38.974.603.091 43.862.691.992 46.830.629.323 44.250.807.260 50.076.306.221 46.045.517.775

Despesa Líquida com Pessoal / RCL 0,36 0,24 0,37 0,36 0,35 0,40 0,38 0,43
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6 RECOMENDAÇÕES, LIMITAÇÕES E ESTUDOS FUTUROS 

 Durante o processo de realização da pesquisa foram observadas algumas 

oportunidades de discussão ou pesquisa que podem colaborar para o desenvolvimento da 

accountability sob a ótica da CASP no Brasil. 

 Percebe-se que os indicadores não puderam demonstrar o cenário de grande gravidade 

que estava se aproximando, talvez devido ao vultoso volume de recursos circulando pelo 

Estado, o fundo do poço fiscal estava sendo cavado sem que a sociedade tomasse conhecimento.  

 Em outubro de 2007, o Brasil foi anunciado como país sede da Copa do Mundo FIFA 

2014. Dois anos depois, em outubro de 2009, a Cidade do Rio de Janeiro foi anunciada como a 

sede dos Jogos Olímpicos 2016. Estes anúncios deram início a um período único e histórico no 

Estado do Rio de Janeiro. Em paralelo à preparação para os dois grandes eventos, o barril do 

petróleo tipo Brent42, que devido à Crise do Subprime43 nos Estados Unidos da América (EUA) 

em 2008 desvalorizou-se de US$ 133 dólares em julho para US$ 41 dólares em dezembro, 

iniciou a sua retomada em janeiro de 2009 superando os US$ 100 dólares apenas dois anos 

depois e mantendo-se acima deste patamar por quase 4 anos.  

 Diante destes acontecimentos, o Rio de Janeiro viveu entre 2007 e 2014 um período 

de grande efervescência econômica. Com o fim dos investimentos para os dois grandes eventos 

e uma nova queda ainda mais forte do petróleo no mercado internacional, atingindo a mínima 

de US$ 30 dólares em janeiro de 2016, a sociedade percebeu que o Estado atravessava uma 

severa crise fiscal, e as finanças públicas do Estado do Rio de Janeiro parecem ter passado 

despercebidas no período analisado.  

 Durante este período, indicadores referentes a receita demonstravam um crescimento 

consistente, as despesas também cresciam mas demonstravam equilíbrio com a receita. As 

despesas porém não refletiam, necessariamente, o pagamento destas compras ou tomadas de 

serviço devido a inscrição em Restos a Pagar ou Despesas de Exercícios Anteriores. Não há um 

indicador patrimonial ou orçamentário que considere apenas as contas que impactam tanto no 

resultado como no caixa, que eliminasse efeitos como depreciação, ganhos de participações, 

reavaliação de ativos, provisões, despesas ou receita financeiras; um paralelo do Earnings 

Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA) utilizado nas finanças 

corporativas, para o setor público. 

                                            
42 Petróleo comercializado na Bolsa de Londres referência para os mercados europeu e asiático. 
43 Crise financeira desencadeada em 24 de julho de 2007 a partir da queda do índice Dow Jones motivada pela 

concessão de empréstimos hipotecários de alto risco. 
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 Ainda em relação às despesas, não fica evidente em sua execução o montante de 

Despesas de Exercícios Anteriores (DEA). Não se sabe, através das demonstrações, se as 

despesas empenhadas no exercício são referente ao exercício corrente ou exercícios anteriores, 

se as despesas contratadas não foram contabilizadas no devido exercício. Não há um indicador 

que possa demonstrar se a gestão orçamentária está sendo bem executada. Embora a DEA seja 

prevista, o seu montante poderia indicar uma manipulação na execução da despesa, sobretudo 

em contratos de prestação de serviços continuados.  

 Os gastos vinculados, sobretudo referentes a pessoal como despesas com ativos, 

inativos e pensionistas, cresceram à sombra das receitas de capital e se apropriaram de uma 

significativa parte da RCL, comprometendo a capacidade do Estado de promover gastos 

discricionários que seriam importantes para a sociedade e tornando o Estado refém de sua 

própria folha de pagamento. 

 Os investimentos foram crescentes, assim como as operações de crédito, mas a dívida 

consolidada líquida permaneceu em níveis compatíveis com a RCL e LRF. Vale ressaltar que 

no cálculo do indicador da dívida sobre a RCL, não são consideradas dívidas de curto prazo, 

passivo circulante, e conforme os dados disponíveis em todos os períodos este passivo foi 

superior a R$ 10 bilhões. Ou seja, fração de dívida relevante, ainda mais urgente, mas ignorada 

na memória de cálculo do principal indicador de endividamento.  

 Ainda sobre o endividamento, o indicador de composição da dívida segrega apenas o 

curto do longo prazo, sendo que as dívidas de longo prazo podem ter vencimento no período de 

até dois anos. Desta forma, o vencimento de uma grande parcela da dívida nos próximos 12 

meses pode melhorar o indicador e transmitir uma informação correta, mas incompleta. Um 

indicador que pudesse demonstrar maior com maior evidência os prazos de vencimentos 

promoveria mais transparência e previsibilidade sobre o futuro próximo. 

 Os gastos com pessoal calculado pela LRF não consideram os gastos com contratos de 

terceirização de mão de obra ou contratos de gestão referentes às Organizações sociais. Ambos 

exercem uma função necessária na Administração Pública com a prestação de serviço 

continuada. Desta forma, o gestor pode encontrar maneiras de manipular o indicador e 

permanecer dentro dos limites estabelecidos, mesmo gastando um volume maior com pessoal 

pois este ficará mascarado em outras despesas correntes. 

 O Estado do Rio de Janeiro, assim como outros estados e municípios, recebe 

anualmente valores significativos de royalties da exploração de petróleo e outros minerais. 

Porém, não há nenhum demonstrativo obrigatório que evidencie a distribuição desta receita, 

que embora possa ter uma importante participação no orçamento público, é incerta, pois o poder 
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público não tem gerência sobre o volume de produção, cotação internacional do petróleo e 

cotação do dólar, que são basicamente os fatores que compõem a memória de cálculo da receita 

patrimonial de royalties. E no Rio de Janeiro, parte significativa desta receita é destinada a 

reduzir o déficit previdenciário, uma despesa continuada que não oferece benefícios diretos ao 

cidadão. 

 Ainda sobre os royalties, o Estado vem antecipando esta receita patrimonial, como já 

explicada é incerta, através da securitização da dívida, utilizando recursos que deveriam ser 

arrecadados apenas no futuro, comprometendo assim a capacidade fiscal do próprio ente nos 

próximos anos. 

 A respeito dos incentivos fiscais concedidos pelo Estado neste período, há um 

questionamento tanto pela sua legitimidade quanto efetividade. A discussão acerca dos valores 

concedidos acontece dentro da própria estrutura do Estado. Enquanto a Sefaz-RJ estima que 

foram concedidos R$ 56 bilhões entre 2007 e 2014, o TCE-RJ estima que foram 218 bilhões. 

Sob a ótica da Sefaz-RJ seria uma renúncia equivalente a toda a Receita Realizada pelo Estado 

em 2009; ou do ponto de vista do TCE-RJ, aproximadamente toda a Receita Realizada entre os 

anos de 2007 a 2010. Tratam-se de valores extremamente altos sob qualquer ponto de vista, que 

podem ter provocado até mesmo um efeito positivo sobre as finanças públicas. Mas o fato é 

que não há qualquer transparência na renúncia fiscal em qualquer destes patamares, a ponto de 

órgãos técnicos apresentarem divergências significantes a respeito. Enquanto ocorre a 

discussão, o cidadão não tem nenhuma certeza sobre o montante, e se os incentivos foram 

concedidos sob critérios econômicos ou políticos. A CASP deveria discutir a elaboração de um 

demonstrativo e indicadores que promovessem transparência sobre estas renúncias que 

movimentam valores expressivos. 

 A CASP, atualmente, ainda é bem focada em legalidade, não há uma comparação com 

preços de mercado, falta a implementação de uma contabilidade de custos pública para analisar 

se as compras, os contratos e os gastos em geral são compatíveis com a qualidade das produtos 

ou serviços recebidos. 
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7 CONCLUSÃO 

 As conclusões desta pesquisa estão delimitadas aos indicadores apontados pelos 

especialistas somente. Considerando que foram questionados nas entrevistas quais seriam os 

indicadores que deveriam ser utilizados para o objetivo de prever uma cenário de crise fiscal. 

 Os especialistas em contabilidade pública entrevistados elencaram um rol de 14 

indicadores, ressaltando que todos estes podem ser atualizados através das demonstrações 

contábeis e relatórios de publicação obrigatória por cada ente federativo, ou seja, sem que seja 

necessária a solicitação de informação adicional aos órgãos competentes ou análise de contas 

contábeis.  

 A elaboração dos indicadores elencados, utiliza dados disponibilizados nas DCASP 

para seis indicadores. Porém, derivados somente de duas daquelas demonstrações: o Balanço 

Orçamentário e o Balanço Patrimonial. Os demonstrativos disponibilizados nos relatórios da 

LRF (RREO e RGF) fornecem dados para o cálculo de outros oito indicadores, os quais são 

demonstrados abaixo no Quadro 7. 

Quadro 7: Demonstrações e Relatórios 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

 Apesar de ter sido apontado com a maior frequência entre os indicadores, o Quociente 

de Execução da Receita apresentou um consistente crescimento no período, sendo a receita 

realizada em vários exercícios superior a receita prevista inicial. A execução da receita 

compreende todo o tipo de receita, inclusive de capital. Ao expurgar-se este tipo de receita o 

cenário demonstrado poderia ser menos favorável, haja vista que o Quociente de Execução 

orçamentária de Capital apresenta um crescimento vertiginoso, na qual a receita de capital 

avança de R$ 532 milhões em 2007 para mais de R$ 13,5 bilhões em 2014.  

 Porém, ao analisarmos o Quociente de Execução Orçamentária Corrente este cenário 

adverso não se confirma por completo, e também apresentou um crescimento consistente e uma 

DCASP RELATÓRIOS DA LRF

- Quociente de Execução da Receita - Resultado Primário

- Quociente de Equilíbrio Orçamentário - Composição da Receita Primária

- Quociente de Execução da Despesa - Composição das Despesas Primárias

- Quociente da Execução Orçamentária Corrente - Composição das Despesas com Pessoal

- Quociente da Execução Orçamentária de Capital - Déficit Previdenciário

- Quociente da Composição do Endividamento - Investimentos / RCL

- Dívida Consolidada Líquida / RCL

- Despesa Bruta com Pessoal / RCL
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ligeira deterioração nos anos de 2013 e 2014. Demonstrando, inclusive, que as receitas correntes 

foram na maior parte do período superiores às despesas correntes, e sendo que a Receita 

Executada Corrente manteve-se em uma curva confortável até 2013. 

 O Quociente de Execução da Despesa também não demonstrou claramente um cenário 

adverso no futuro próximo, haja vista que em toda a série, a despesa executada foi inferior a 

dotação atualizada. Assim, indicando uma boa gestão orçamentária ou falhas no planejamento 

que não se puderam confirmar neste estudo. Além de apresentar uma evolução levemente 

superior a Receita Realizada. 

 O Resultado Primário demonstrou uma tendência de deterioração nos últimos 

exercícios, que em parte pode ser explicada pela redução da Receita Primária, mas impactado 

principalmente pelo alto gasto com investimentos e inversões. Caso fosse excluído este tipo de 

gasto, o resultado primário seria positivo, pois os investimentos cresceram significativamente 

no período, alcançando quase 17% da RCL em 2014. E apesar de ser um tipo de gasto desejável 

e discricionário, impacta negativamente o resultado primário. 

 O Quociente da Composição do Endividamento demonstrou que em termos absolutos 

o passivo circulante avançou menos que o passivo não-circulante, apresentando o melhor 

resultado no último ano da série, em 2014. O baixo nível deste indicador costuma ser 

interpretado como positivo para as finanças públicas, pois não há um grande volume de 

compromissos financeiros que devem ser liquidados no próximo exercício. Porém este 

indicador não demonstra o cronograma e assim o quão próximo estão os vencimentos das 

dívidas de longo prazo.  

 Outro indicador relacionado a endividamento, a Dívida Consolidada Líquida / RCL, 

compreende em sua maior participação as dívidas de longo prazo, exceto pelas operações de 

crédito de prazo inferior a 12 (doze) meses, que tenham constado como receitas no orçamento 

(STN, 2017). Embora tenha demonstrado uma deterioração no último período, este indicador 

não alcançou o limite definido pelo Senado Federal, e esteve durante seis anos da série melhor 

em relação a primeiro ano, demonstrando um certo equilíbrio. 

 O indicador que relaciona a Despesa Bruta com Pessoal e a RCL apresentou uma 

tendência de alta. Porém, diferente do indicador utilizado na LRF que considera a despesa 

líquida de pessoal ficou bastante confortável, apresentando uma expressiva margem em relação 

ao limite da LRF. Vale ressaltar que o Estado do Rio de Janeiro, não considera como despesa 

de pessoal os gastos referentes aos contratos de gestão assinados com Organizações Sociais - 

OS na área de saúde no Estado, ou seja, na gestão de hospitais e Unidades de Pronto 

Atendimento – UPA. Conforme declaração da Secretaria de Planejamento e Gestão – Seplag 
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ao Jornal O Globo, “nunca contemplou esses dados em suas análises sobre despesas de pessoal”, 

em consonância com uma decisão, questionável, do Tribunal de Contas da União - TCU44 em 

2016 em resposta a uma consulta do Congresso Nacional, contrariando a interpretação que era 

feita acerca deste tema na LRF. Na prática, a substituição de mão de obra de servidores, como 

médicos e enfermeiros, por contratados pelas OS não é considerada Despesa com Pessoal, o 

mesmo tratamento contábil referente à contratação de terceirizados como vigilantes ou 

faxineiros. As despesas com inativos representaram aproximadamente 75% dos valores gastos 

com servidores ativos.  

 O déficit previdenciário tem uma participação relevante nas despesas públicas, mas 

que não fica evidente no gráfico específico. Embora o gráfico sugira o oposto e provoque uma 

interpretação equivocada. A previdência requer bastante atenção. As receitas de contribuição 

previdenciária e as despesas apresentam um considerável desequilíbrio e exigem do ente 

público significativo aporte para o pagamento da folha. Este é realizado, principalmente, através 

do direcionamento de royalties do petróleo e gás para as receitas previdenciárias, e foram 

responsáveis por aproximadamente 46% dos recursos para pagamento da folha de inativos e 

pensionistas em todo o período. Indicando um grave problema previdenciário, mas que não 

pode ser observado pelo gráfico, induzindo o leitor a uma interpretação mais favorável. 

 Diante do cenário apresentado aos especialistas, e analisando os indicadores que foram 

selecionados por aqueles como os mais importantes para uma avaliação da previsibilidade fiscal 

de um ente federativo, o Estado do Rio de Janeiro apresentou: a) bons indicadores de evolução 

da receita, tanto corrente quanto de capital; b) indicadores de despesas crescentes mas 

acompanhados pela arrecadação das receitas, com um elevado e crescente gasto em 

investimentos; c) sob a ótica do endividamento, indicadores que requerem atenção, porém não 

evidenciam uma insolvência no curto prazo; d) acerca dos gastos com pessoal demonstrou 

indicadores com tendência de alta, sobretudo com gastos da previdência que subiram mais do 

que servidores ativos, mas demonstram uma situação confortável conforme a memória de 

cálculo do indicador da LRF. 

 Considerando todos os 47 indicadores disponibilizados e analisados pelos 

especialistas, e delimitando uma análise mais detalhada aos 14 indicadores apontados por 

aqueles como os mais relevantes, entende-se que os indicadores relativos à contabilidade e 

finanças públicas aplicados ao Estado do Rio de Janeiro, extraídos das DCASP e Relatórios da 

                                            
44 Acórdão TCU 2.444/2016 
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LRF, no período de 2007 a 2014 não seriam capazes de prever a severa crise fiscal pelo qual o 

ente da federação atravessou nos anos seguintes aos analisados, de 2015 a 2017.  

 Conclui-se que, embora a contabilidade forneça uma riqueza de dados e informações, 

não foi possível através dos indicadores encontrados na literatura e apontados pelos 

especialistas, aplicados às DCASP e aos Relatórios da LRF do referente ao Estado do Rio de 

Janeiro no período de 2007 a 2014, afirmar que o Estado estava prestes a enfrentar uma grave 

crise fiscal conforme ocorreu nos exercícios seguintes. 

 Esta conclusão vai de encontro a dois dos pressupostos levantados no planejamento da 

pesquisa, de que: a) os indicadores demonstraram uma situação favorável ou estável durante o 

período analisado sem que fosse possível prever um colapso fiscal; b) os dados disponibilizados 

nas análises são conflitantes ou pouco esclarecedores acerca da situação fiscal. Haja vista a 

incapacidade de, nesta pesquisa, antecipar um cenário de crise fiscal, devido entre outros fatores 

aos dados questionáveis apresentados nas Despesas com Pessoal, Receita Previdenciária e 

ausência de dados e informações claras acerca da renúncia fiscal.  

 Entende-se que a CASP é sim uma ferramenta capaz de colaborar no desenvolvimento 

da accountability, porém ainda não capaz de promover a transparência necessária para a 

sociedade, pois está mergulhada em uma complexidade que a torna incompreensível para 

aqueles que não estão nela inseridos cotidianamente. Isto compreende desde uma linguagem 

técnica e pouco intuitiva, passando pela falta de dados para atos administrativos importantes, 

até segregação contábil de gastos semelhantes. Conforme Cruz (2007) o analista deve ser um 

facilitador do cidadão comum em relação aos dados dos entes públicos. 

 A disponibilização de demonstrações e dados no Portal da Transparência representou 

um considerável avanço, mas a simples disponibilização dos dados sem a possibilidade de 

entendimento por uma parcela mais ampla da população, não significa transparência em sua 

plenitude.  

 A divulgação oficial e pública de indicadores, em série histórica e formato de gráfico, 

poderia ser uma forma mais simples, eficaz e efetiva de promover a transparência desejável em 

relação a performance das finanças públicas, e atingir um público maior finalmente.  

 Após tomar conhecimento de determinados fatos, o eleitor brasileiro deveria ficar mais 

atento às suas responsabilidades como cidadão e ciente de que ele é o principal responsável 

para promover as mudanças necessárias no ambiente político. E um dos principais recursos que 
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pode ser melhor explorado é a TIC (Tecnologia de Informação e Comunicação) através da 

Internet45 com o apoio das redes sociais digitais46. 

 A Internet popularizou-se muito no Brasil na última década, triplicou o número de 

usuário de 2008 a 2016 e atingiu aproximadamente 108 milhões de usuários (CETIC.BR, 2017), 

esta larga utilização foi possível principalmente pelo desenvolvimento de fatores como 

smartphones47. E da mesma forma que a Internet disponibiliza entretenimento, a rede mundial 

de computadores também disponibiliza dados importantes sobre a gestão pública. 

 Desta forma, constata-se que ainda há um longo caminho a percorrer para que a 

Contabilidade tenha na esfera pública a accountability como seu principal objetivo, conforme 

afirmou Ijiri (1975) ainda na década de 70. 

 

   

 

  

  

  

 

  

                                            
45 Rede mundial de computadores que trocam dados e mensagens utilizando um protocolo comum, unindo usuários 

particulares, entidades de pesquisa, órgãos culturais, institutos militares, bibliotecas e empresas. 
46 Sites e aplicativos de relacionamento que permitem o compartilhamento de informações entre pessoas. 
47 É um telefone celular com tecnologias avançadas, o que inclui programas executados um sistema operacional, 

equivalente aos computadores. 
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APÊNDICE A: GRÁFICOS SUBMETIDOS AOS ENTREVISTADOS 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Receita Realizada 52.042.920.975 58.324.228.265 54.596.363.481 61.988.459.551 66.072.255.762 68.260.582.414 72.303.823.199 71.343.602.998

Receita Prevista Inicial 52.616.726.712 53.716.489.583 56.414.105.724 57.942.710.074 64.510.696.352 69.065.972.628 73.937.942.546 73.525.078.249

Quociente de

Execução da Receita (R$)
0,99 1,09 0,97 1,07 1,02 0,99 0,98 0,97

 -

 0,20

 0,40

 0,60

 0,80

 1,00

 1,20

 -

 10.000.000.000

 20.000.000.000

 30.000.000.000

 40.000.000.000

 50.000.000.000

 60.000.000.000

 70.000.000.000

 80.000.000.000

Quociente de Execução da Receita

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Dotação Atualizada 54.402.601.569 58.646.418.309 59.069.069.176 67.334.285.550 71.936.482.903 77.737.612.148 87.375.601.516 77.207.022.196

Receita Prevista Inicial 52.616.726.712 53.716.489.583 56.414.105.724 57.942.710.074 64.510.696.352 69.065.972.628 73.937.942.546 73.525.078.249

Quociente de

Equilíbrio Orçamentário
1,03 1,09 1,05 1,16 1,12 1,13 1,18 1,05

 -

 0,20

 0,40

 0,60

 0,80

 1,00

 1,20

 -

 10.000.000.000

 20.000.000.000

 30.000.000.000

 40.000.000.000

 50.000.000.000

 60.000.000.000

 70.000.000.000

 80.000.000.000

 90.000.000.000

Quociente de Equilíbrio Orçamentário

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Despesa Executada 50.882.163.309 55.122.905.677 55.661.193.876 62.270.673.603 64.832.390.542 68.550.262.951 72.765.165.367 71.220.904.142

Dotação Atualizada 54.402.601.569 58.646.418.309 59.069.069.176 67.334.285.550 71.936.482.903 77.737.612.148 87.375.601.516 77.207.022.196

Quociente de

Execução da Despesa
0,94 0,94 0,94 0,92 0,90 0,88 0,83 0,92

 -

 0,10

 0,20

 0,30

 0,40

 0,50

 0,60

 0,70

 0,80

 0,90

 1,00

 -

 10.000.000.000

 20.000.000.000

 30.000.000.000

 40.000.000.000

 50.000.000.000

 60.000.000.000

 70.000.000.000

 80.000.000.000

 90.000.000.000

Quociente de Execução da Despesa

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Receita Executada Corrente 51.510.353.096 57.589.562.063 52.591.457.198 59.140.644.638 62.567.665.769 62.045.773.627 61.761.793.954 57.708.923.563

Despesas Correntes 47.418.388.288 51.235.161.985 50.160.222.510 53.991.303.152 56.978.514.286 59.820.561.410 62.148.841.225 60.014.734.518

Quociente da Execução

Orçamentária Corrente
1,09 1,12 1,05 1,10 1,10 1,04 0,99 0,96

 0,85

 0,90

 0,95

 1,00

 1,05

 1,10

 1,15

 -

 10.000.000.000

 20.000.000.000

 30.000.000.000

 40.000.000.000

 50.000.000.000

 60.000.000.000

 70.000.000.000

Quociente da Execução Orçamentária Corrente

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Receita Executada de Capital 532.569.365 734.666.202 2.004.904.938 2.847.814.914 3.504.589.993 6.214.808.786 10.542.029.246 13.634.679.435

Despesas de Capital 3.463.775.021 3.887.745.095 5.500.971.366 8.279.370.451 7.853.876.256 8.729.701.542 10.616.324.142 11.206.169.624

Quociente da Execução

Orçamentária de Capital
0,15 0,19 0,36 0,34 0,45 0,71 0,99 1,22

 -

 0,20

 0,40

 0,60

 0,80

 1,00

 1,20

 1,40

 -

 2.000.000.000

 4.000.000.000

 6.000.000.000

 8.000.000.000

 10.000.000.000

 12.000.000.000

 14.000.000.000

Quociente da Execução Orçamentária de Capital

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Receita Realizada 52.042.920.975 58.324.228.265 54.596.363.481 61.988.459.551 66.072.255.762 68.260.582.414 72.303.823.199 71.343.602.998

Despesas Empenhadas 50.882.163.309 55.122.905.677 55.661.193.876 62.270.673.603 64.832.390.542 68.550.262.951 72.765.165.367 71.220.904.142

Quociente do

Resultado Orçamentário
1,02 1,06 0,98 1,00 1,02 1,00 0,99 1,00

 -

 0,20

 0,40

 0,60

 0,80

 1,00

 1,20

 -

 10.000.000.000

 20.000.000.000

 30.000.000.000

 40.000.000.000

 50.000.000.000

 60.000.000.000

 70.000.000.000

 80.000.000.000

Quociente do Resultado Orçamentário

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Créditos Adicionais

Abertos por Superávit Financeiro
271.330.395 402.566.740 907.695.562 1.546.949.257 2.243.421.355 3.363.612.894 2.828.879.576 2.689.197.937

Superávit Financeiro

Apurado no Exercício Anterior
-2.227.558.262 -1.100.617.367 1.968.870.040 1.118.615.158 2.678.852.516 4.619.607.621 3.968.157.144 3.316.774.000

Quociente de Utilização

do Superávit Financeiro
-0,12 -0,37 0,46 1,38 0,84 0,73 0,71 0,81

-0,60

-0,40

-0,20

 -

 0,20

 0,40

 0,60

 0,80

 1,00

 1,20

 1,40

 1,60

-3.000.000.000

-2.000.000.000

-1.000.000.000

 -

 1.000.000.000

 2.000.000.000

 3.000.000.000

 4.000.000.000

 5.000.000.000

Quociente de Utilização do Superávit Financeiro

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Disponibilidades 10.705.181.633 9.422.037.286 10.481.259.712 8.938.830.000

Passivo Circulante 11.992.948.214 12.221.177.108 13.904.400.944 12.711.836.000

Quociente de

Liquidez Imediata
0,89 0,77 0,75 0,70

 -

 0,10

 0,20

 0,30

 0,40

 0,50

 0,60

 0,70

 0,80

 0,90

 1,00

0

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

14.000.000.000

Quociente de Liquidez Imediata

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ativo Circulante 24.043.933.316 22.514.459.014 18.570.161.176 18.559.815.000

Passivo Circulante 11.992.948.214 12.221.177.108 13.904.400.944 12.711.836.000

Quociente de

Liquidez Corrente
2,00 1,84 1,34 1,46

 -

 0,20

 0,40

 0,60

 0,80

 1,00

 1,20

 1,40

 1,60

 1,80

 2,00

 2,20

0

4.000.000.000

8.000.000.000

12.000.000.000

16.000.000.000

20.000.000.000

24.000.000.000

Quociente de Liquidez Corrente

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ativo Circulante +

Realizável a Longo Prazo
112.183.747.713 125.089.148.089 105.183.506.456 94.637.417.000

Passivo Circulante +

Não-Circulante
245.678.620.562 256.667.867.679 268.657.275.096 289.339.875.000

Quociente de

Liquidez Geral
0,46 0,487 0,392 0,327

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0

50.000.000.000

100.000.000.000

150.000.000.000

200.000.000.000

250.000.000.000

300.000.000.000

Quociente de Liquidez Geral

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Passivo Circulante 11.992.948.214 12.221.177.108 13.904.400.944 12.711.836.000

Passivo Circulante +

Não-Circulante
245.678.620.562 256.667.867.679 268.657.275.096 289.339.875.000

Quociente da Composição

do Endividamento
0,049 0,048 0,052 0,044

 -

 0,01

 0,02

 0,03

 0,04

 0,05

 0,06

0

50.000.000.000

100.000.000.000

150.000.000.000

200.000.000.000

250.000.000.000

300.000.000.000

Quociente da Composição do Endividamento

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ativo Total 149.465.726.549 140.199.682.228 139.402.631.790 125.910.552.312 137.427.191.946 148.454.190.334 130.615.416.400 125.029.969.000

Passivo Total 222.898.122.599 258.446.026.711 253.734.383.104 246.338.361.801 245.678.620.562 256.667.867.679 268.657.275.096 289.339.875.000

Quociente do

Resultado Patrimonial
0,67 0,54 0,55 0,51 0,56 0,58 0,49 0,43

 -

 0,10

 0,20

 0,30

 0,40

 0,50

 0,60

 0,70

 0,80

0

50.000.000.000

100.000.000.000

150.000.000.000

200.000.000.000

250.000.000.000

300.000.000.000

Quociente do Resultado Patrimonial

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ativo Financeiro 6.919.231.840 10.301.264.093 9.990.938.093 8.195.008.101 9.685.672.805 9.164.552.546 10.204.047.280 8.938.830.000

Passivo Financeiro 8.084.785.632 8.247.535.754 8.806.324.641 5.342.030.172 4.796.742.060 4.961.877.315 6.674.999.744 5.057.681.000

Quociente da

Situação Financeira
0,86 1,25 1,13 1,53 2,02 1,85 1,53 1,77

 -

 0,50

 1,00

 1,50

 2,00

 2,50

0

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

Quociente da Situação Financeira

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ativo Permanente 142.546.494.709 129.898.418.135 129.411.693.696 117.715.544.210 131.065.951.492 139.289.637.788 120.411.369.120 116.091.138.000

Passivo Permanente 214.813.336.967 250.198.490.957 244.928.058.463 240.996.331.629 244.206.308.759 251.705.991.491 262.633.119.896 284.656.278.000

Quociente da

Situação Permanente
0,66 0,52 0,53 0,49 0,54 0,55 0,46 0,41

 -

 0,10

 0,20

 0,30

 0,40

 0,50

 0,60

 0,70

0

50.000.000.000

100.000.000.000

150.000.000.000

200.000.000.000

250.000.000.000

300.000.000.000

Quociente da Situação Permanente

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Receita Orçamentária 52.122.895.417 58.416.450.771 58.140.264.784 61.988.459.551 66.072.255.763 68.260.582.413 75.748.792.336 75.790.988.000

Despesa Orçamentária 50.942.655.438 55.195.408.492 59.367.225.055 62.270.673.604 64.832.390.542 68.550.262.951 76.249.592.664 75.704.294.000

Quociente de

Execução Orçamentária
1,02 1,06 0,98 1,00 1,02 1,00 0,99 1,00

 -

 0,20

 0,40

 0,60

 0,80

 1,00

 1,20

 -

 10.000.000.000

 20.000.000.000

 30.000.000.000

 40.000.000.000

 50.000.000.000

 60.000.000.000

 70.000.000.000

 80.000.000.000

Quociente de Execução Orçamentária

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Receita Orçamentária 52.122.895.417 58.416.450.771 58.140.264.784 61.988.459.551 66.072.255.763 68.260.582.413 75.748.792.336 75.790.988.000

Despesa Orçamentária Paga 47.941.185.444 52.075.654.754 55.706.223.983 59.196.288.550 62.424.452.502 65.827.960.126 71.643.905.872 72.408.595.000

Quociente Financeiro

Real da Execução Orçamentária
1,09 1,12 1,04 1,05 1,06 1,04 1,06 1,05

 -

 0,20

 0,40

 0,60

 0,80

 1,00

 1,20

 -

 10.000.000.000

 20.000.000.000

 30.000.000.000

 40.000.000.000

 50.000.000.000

 60.000.000.000

 70.000.000.000

 80.000.000.000

Quociente Financeiro Real da Execução Orçamentária

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Receita Extraorçamentária 13.343.405.431 11.497.330.820 12.230.333.604 11.797.523.934 11.974.626.798 13.334.482.047 20.858.893.272 21.561.902.000

Despesa Extraorçamentária 12.285.320.157 10.520.850.952 10.740.598.677 12.108.826.181 11.223.715.868 13.007.866.209 18.673.427.696 22.300.035.000

Quociente de

Execução Extraorçamentária
1,09 1,09 1,14 0,97 1,07 1,03 1,12 0,97

 -

 0,20

 0,40

 0,60

 0,80

 1,00

 1,20

 -

 4.000.000.000

 8.000.000.000

 12.000.000.000

 16.000.000.000

 20.000.000.000

 24.000.000.000

Quociente de Execução Extraorçamentária

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Receita Orçamentária

+ Extraorçamentária
65.466.300.849 69.913.781.591 70.370.598.387 73.785.983.486 78.046.882.560 81.595.064.460 96.607.685.608 97.352.890.000

Despesa Orçamentária

+ Extraorçamentária
63.227.975.595 65.716.259.443 70.107.823.732 74.379.499.785 76.056.106.411 81.558.129.161 94.923.020.360 98.004.329.000

Quociente do Resultado

da Execução Financeira
1,04 1,06 1,00 0,99 1,03 1,00 1,02 0,99

 -

 0,20

 0,40

 0,60

 0,80

 1,00

 1,20

 -

 10.000.000.000

 20.000.000.000

 30.000.000.000

 40.000.000.000

 50.000.000.000

 60.000.000.000

 70.000.000.000

 80.000.000.000

 90.000.000.000

 100.000.000.000

Quociente do Resultado da Execução Financeira

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Saldo Espécie

Exercício Futuro
5.808.903.880 8.161.296.044 9.053.598.147 7.485.331.550 8.329.134.203 8.842.566.682 9.687.467.832 8.424.618.000

Saldo Espécie

Exercício Anterior
4.021.600.492 5.497.460.772 7.824.078.271 7.617.847.512 7.028.480.328 7.846.115.644 8.349.132.456 9.104.763.000

Quociente do Resultado

dos Saldos Financeiros
1,44 1,48 1,16 0,98 1,19 1,13 1,16 0,93

 -

 0,20

 0,40

 0,60

 0,80

 1,00

 1,20

 1,40

 1,60

 -

 1.000.000.000

 2.000.000.000

 3.000.000.000

 4.000.000.000

 5.000.000.000

 6.000.000.000

 7.000.000.000

 8.000.000.000

 9.000.000.000

 10.000.000.000

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Variações Patrimoniais

Aumentativas
254.226.051.764 171.429.174.974 184.613.444.784 180.774.258.520 151.139.072.482 151.442.342.133 177.663.590.776 140.747.666.000

Variações Patrimoniais

Diminutivas
275.770.564.881 220.622.526.768 185.879.419.578 184.192.817.342 146.292.715.512 153.857.231.385 241.055.876.600 174.282.129.000

Quociente do Resultado

das Variações Patrimoniais
0,92 0,78 0,99 0,98 1,03 0,98 0,74 0,81

 -

 0,20

 0,40

 0,60

 0,80

 1,00

 1,20

 -

 50.000.000.000

 100.000.000.000

 150.000.000.000

 200.000.000.000

 250.000.000.000

 300.000.000.000

Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total dos Tributos 29.988.415.757 32.157.894.472 33.470.787.418 36.879.469.445 38.825.318.589 39.600.580.222 44.155.316.912 46.120.410.000

Variações Patrimoniais

Aumentativas
254.226.051.764 171.429.174.974 184.613.444.784 180.774.258.520 151.139.072.482 151.442.342.133 177.663.590.776 140.747.666.000

Quociente da Participação

dos Tributos nas VPA
0,12 0,19 0,18 0,20 0,26 0,26 0,25 0,33

 -

 0,05

 0,10

 0,15

 0,20

 0,25

 0,30

 0,35

 -

 40.000.000.000

 80.000.000.000

 120.000.000.000

 160.000.000.000

 200.000.000.000

 240.000.000.000

 280.000.000.000

Quociente da Participação dos Tributos nas VPA

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total de Pessoal

e Encargos
12.638.455.774 13.184.078.193 14.049.733.046 14.475.466.511 14.923.164.020 16.239.521.106 21.686.436.296 18.299.703.000

Variações Patrimoniais

Diminutivas
275.770.564.881 220.622.526.768 185.879.419.578 184.192.817.342 146.292.715.512 153.857.231.385 241.055.876.600 174.282.129.000

Quociente da Participação

de Pessoal e Encargos VPD
0,05 0,06 0,08 0,08 0,10 0,11 0,09 0,11

 -

 0,02

 0,04

 0,06

 0,08

 0,10

 0,12

 -

 50.000.000.000

 100.000.000.000

 150.000.000.000

 200.000.000.000

 250.000.000.000

 300.000.000.000

Quociente da Participação de Pessoal e Encargos  nas VPD

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Caixa Líquido das

Atividades Operacionais
6.105.704.664 2.642.104.780 474.567.408 -3.611.630.000

Resultado Patrimonial 4.846.356.970 2.414.889.253 -63.392.284.760 -33.534.463.000

Quociente do Fluxo de Caixa Líquido

das Atividades Operacionais em

Relação ao Resultado Patrimonial
1,26 1,09 -0,01 0,11

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

 -

-70.000.000.000

-60.000.000.000

-50.000.000.000

-40.000.000.000

-30.000.000.000

-20.000.000.000
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Operacionais em Relação ao Resultado Patrimonial

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)



117 

 

 

 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Caixa Líquido das

Atividades Operacionais
6.105.704.664 2.642.104.780 474.567.408 -3.611.630.000

Total do Passivo 249.003.050.819 256.667.868.806 269.308.119.640 289.713.959.000

Quociente da Capacidade

de Amortização de Dívida
0,02 0,01 0,00 -0,01

-0,02

-0,01

 0,01

 0,02

 0,03

 0,04

 0,05

 0,06

 0,07

 0,08

-20.000.000.000

20.000.000.000

60.000.000.000

100.000.000.000

140.000.000.000

180.000.000.000

220.000.000.000

260.000.000.000

300.000.000.000

Quociente da Capacidade de Amortização de Dívida

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Caixa Líquido das

Atividades Operacionais
6.105.704.664 2.642.104.780 474.567.408 -3.611.630.000

Total da Geração

Líquida de Caixa
1.990.776.150 36.935.300 1.550.897.040 -651.440.000

Quociente da

Atividade Operacional
3,07 71,53 0,31 5,54

-40,00

-20,00

 -

 20,00

 40,00

 60,00

 80,00

-4.000.000.000

-2.000.000.000

0

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

Quociente da Atividade Operacional

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Resultado Primário 5.188.239.569 6.907.312.725 1.945.579.565 1.796.865.767 3.100.671.339 -1.024.017.121 -5.005.318.193 -7.339.441.232
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-6.000.000.000

-4.000.000.000

-2.000.000.000

0

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

Resultado Primário

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Receita Primária Transferência 4.833.678.681 6.223.070.487 7.027.889.215 7.446.895.807 7.984.471.285 7.048.748.765 6.268.872.061 5.935.000.191

Receita Primária Própria 46.383.864.081 50.953.198.870 45.731.691.736 51.959.883.314 54.949.191.372 54.960.442.253 55.325.601.398 51.238.030.120

90,6%
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87,5%
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Composição da Receita Primária

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Investimentos e Inversões 2.214.876.356 2.643.040.644 3.856.059.147 6.719.985.277 5.909.316.212 6.221.465.192 7.602.861.313 7.756.457.389

Pessoal e Encargos Sociais 12.611.263.476 13.579.845.360 13.115.448.330 14.475.466.514 14.923.164.020 16.239.521.107 19.812.017.545 18.215.787.303

Outras Despesas 31.203.163.362 33.619.783.298 33.842.493.908 36.414.461.562 39.000.511.086 40.572.221.839 39.184.912.794 38.540.226.851

67,8% 67,5% 66,6% 63,2% 65,2% 64,4% 58,8% 59,7%

27,4%
27,2% 25,8%

25,1%
24,9%

25,8% 29,7% 28,2%
4,8%

5,3% 7,6%

11,7%
9,9%

9,9%
11,4%

12,0%

 -

 10.000.000.000

 20.000.000.000

 30.000.000.000

 40.000.000.000

 50.000.000.000

 60.000.000.000

 70.000.000.000

Composição das Despesas Primárias

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Terceiros 111.631.201 1.286.812.809 756.686.010 816.485.433 836.006.983 915.364.571 599.705.924 396.727.016

Inativo 8.688.125.017 8.989.770.499 9.418.618.232 10.130.562.324 10.929.026.124 11.640.705.373 12.559.018.175 13.179.770.374

Ativo 12.370.929.448 9.279.757.393 12.216.281.622 13.531.198.761 13.962.435.626 15.232.754.376 19.148.552.018 17.781.609.643

58,4%
47,5%

54,6% 55,3% 54,3% 54,8%
59,3% 56,7%

41,0%

46,0%

42,1%
41,4%

42,5%
41,9%

38,9%
42,0%

0

5.000.000.000

10.000.000.000
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30.000.000.000

35.000.000.000

Composição Despesas com Pessoal

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Déficit Previdenciário 5.419.923.378 5.866.468.126 6.124.731.538 6.622.859.931 7.536.420.855 904.025.033 -88.777.682 -65.473.591

RCL 39.892.961.368 44.658.855.781 38.974.603.091 43.862.691.992 46.830.629.323 44.250.807.260 50.076.306.221 46.045.517.775

Déficit Previdenciário / RCL 0,14 0,13 0,16 0,15 0,16 0,02 -0,00 -0,00

-0,03

-0,01

0,01
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0,05

0,07

0,09

0,11

0,13

0,15

0,17
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Déficit Previdenciário

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Investimentos 2.115.846.066 2.461.541.033 3.680.732.742 6.560.994.283 5.623.033.505 5.988.103.385 7.371.493.435 7.666.201.634

RCL 39.892.961.368 44.658.855.781 38.974.603.091 43.862.691.992 46.830.629.323 44.250.807.260 50.076.306.221 46.045.517.775

Investimentos / RCL 0,05 0,06 0,09 0,15 0,12 0,14 0,15 0,17
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Investimentos / RCL

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Operações de Crédito 243.183.756 246.381.530 369.627.191 1.645.076.420 1.516.366.482 5.358.520.738 5.352.228.689 7.605.490.450

Investimentos 2.115.846.066 2.461.541.033 3.680.732.742 6.560.994.283 5.623.033.505 5.988.103.385 7.371.493.435 7.666.201.634

0

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

5.000.000.000

6.000.000.000

7.000.000.000

8.000.000.000

Operações de Crédito x Investimentos

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Operações de Crédito 243.183.756 246.381.530 369.627.191 1.645.076.420 1.516.366.482 5.358.520.738 5.352.228.689 7.605.490.450

Serviços da Dívida 4.774.975.465 4.772.107.614 4.729.259.991 4.524.059.830 4.889.321.163 5.475.837.227 6.132.227.774 6.682.397.178

0

1.000.000.000
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Operações de Crédito x Serviços da Dívida

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Dívida Consolidada Líquida 69.200.645.278 71.611.576.757 63.491.629.850 68.525.220.832 68.428.089.440 64.658.498.951 77.013.356.099 82.054.789.954

RCL 39.892.961.368 44.658.855.781 38.974.603.091 43.862.691.992 46.830.629.323 44.250.807.260 50.076.306.221 46.045.517.775

Dívida Consolidada / RCL 1,73 1,60 1,63 1,56 1,46 1,46 1,54 1,78
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Dívida Consolidada / RCL

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pessoal e Encargos Sociais 23.238.734.149 19.738.569.875 24.300.643.747 26.458.037.873 27.792.950.638 30.018.618.301 34.650.394.901 33.842.617.356

RCL 39.892.961.368 44.658.855.781 38.974.603.091 43.862.691.992 46.830.629.323 44.250.807.260 50.076.306.221 46.045.517.775

Despesa Bruta com Pessoal / RCL 0,58 0,44 0,62 0,60 0,59 0,68 0,69 0,73
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(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Serviço da Dívida 4.774.975.465 4.772.107.614 4.729.259.991 4.524.059.830 4.889.321.163 5.475.837.227 6.132.227.774 6.682.397.178

RCL 39.892.961.368 44.658.855.781 38.974.603.091 43.862.691.992 46.830.629.323 44.250.807.260 50.076.306.221 46.045.517.775

Serviço da Dívida / RCL 0,12 0,11 0,12 0,10 0,10 0,12 0,12 0,15

0,00
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0,04
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0,08

0,10
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Serviço da Dívida / RCL 

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Arrecadação Própria 47.209.242.295 52.101.157.778 47.568.474.266 54.541.563.744 58.087.784.477 61.211.833.649 66.034.951.138 65.408.602.807

Receita Total 52.042.920.975 58.324.228.265 54.596.363.481 61.988.459.551 66.072.255.762 68.260.582.414 72.303.823.199 71.343.602.998

Arrecadação Própria /

Receita Total
0,91 0,89 0,87 0,88 0,88 0,90 0,91 0,92
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Arrecadação Própria / Receita Total

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Investimentos com

Recursos Próprios
1.732.248.555 1.866.592.983 2.468.188.126 3.973.570.944 2.971.610.192 40.081.976 1.509.168.052 -277.256.615

Investimento 2.115.846.066 2.461.541.033 3.680.732.742 6.560.994.284 5.623.033.502 5.988.103.386 7.371.493.433 7.666.201.634

% Investimentos com

Recursos Próprios
0,82 0,76 0,67 0,61 0,53 0,01 0,20 -0,04
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Participação de Recursos Próprios em Investimentos

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Despesas de Custeio 47.418.388.288 51.235.161.985 50.160.222.510 53.991.303.152 56.978.514.286 59.820.561.410 62.148.841.225 60.014.734.518

Despesa total 50.882.163.309 55.122.905.677 55.661.193.876 62.270.673.603 64.832.390.542 68.550.262.951 72.765.165.367 71.220.904.142

Despesas de Custeio /

Despesa total
0,93 0,93 0,90 0,87 0,88 0,87 0,85 0,84

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

0

10.000.000.000

20.000.000.000

30.000.000.000

40.000.000.000

50.000.000.000

60.000.000.000

70.000.000.000

80.000.000.000

Despesas de Custeio / Despesa Total

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Restos a Pagar Processados 2.677.270.788 2.803.235.640 2.774.578.588 2.781.636.000 2.411.730.171 2.531.587.446 3.954.842.034 2.921.616.103

Despesa Liquidada 50.560.124.687 54.640.524.846 55.120.759.592 61.823.353.701 64.525.653.124 68.148.026.952 72.117.464.720 70.854.941.541

Restos a Pagar Processados /

Despesa Liquidada
0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04
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Restos a Pagar Processados / Despesa Liquidada

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Disponibilidade de Caixa Líquida -794.833.523 578.823.325 1.076.787.739 2.897.031.377 5.023.984.749 4.588.024.531 4.179.892.567 4.255.232.825

Despesa Mensal Líquida Média 4.240.180.276 4.593.575.473 4.638.432.823 5.189.222.800 5.402.699.212 5.712.521.913 6.063.763.781 5.935.075.345

Disponibilidade de Caixa Líquida /

Despesa Mensal Líquida Média
-0,19 0,13 0,23 0,56 0,93 0,80 0,69 0,72
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Disponibilidade de Caixa Líquida / Despesa Mensal Líquida Média

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PIB % 6,07% 5,09% -0,13% 7,53% 3,97% 1,92% 3,00% 0,50%
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PIB - %

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PIB per Capita 21.333 22.780 23.163 25.245 26.440 27.231 28.219 28.500
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(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

IPCA/IBGE 4,45% 5,90% 4,31% 5,90% 6,50% 5,83% 5,91% 6,40%
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IPCA/IBGE - %

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

USD/BRL 1,78 2,31 1,74 1,66 1,86 2,05 2,36 2,66

 -

 0,50
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USD/BRL - R$

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Selic 11,25% 13,75% 8,75% 10,75% 11,00% 7,25% 10,00% 11,75%
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APÊNDICE B: ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

 

1 -

Administração Economia

Contabilidade Outros. Qual?___________________________________________

Direito

2 -

3 -

Sim Não

4 -

1 a 4 15 a 19

5 a 9 20 a 24

10 a 14 25 ou mais. Quantos? ________________

5 -

Balanço Orçamentário Panorama Fiscal

1 - Quociente de Execução da Receita 26 - Resultado Primário

2 - Quociente de Equilíbrio Orçamentário 27 - Composição da Receita Primária

3 - Quociente de Execução da Despesa 28 - Composição das Despesas Primárias

4 - Quociente da Execução Orçamentária Corrente 29 - Composição das Despesas com Pessoal

5 - Quociente da Execução Orçamentária de Capital 30 - Déficit Previdenciário

6 - Quociente do Resultado Orçamentário 31 - Investimentos / RCL

7 - Quociente de Utilização do Superávit Financeiro 32 - Operações de Crédito x Investimentos

Balanço Patrimonial 33 - Operações de Crédito x Serviços da Dívida

8 - Quociente de Liquidez Imediata 34 - Dívida Consolidada Líquida / RCL

9 - Quociente de Liquidez Corrente 35 - Despesa Bruta com Pessoal / RCL

10 - Quociente de Liquidez Geral 36 - Serviço da Dívida / RCL

11 - Quociente da Composição do Endividamento 37 - Arrecadação Própria / Receita Total

12 - Quociente do Resultado Patrimonial 38 - % Investimentos com Recursos Próprios

13 - Quociente da Situação Financeira 39 - Despesas de Custeio / Despesa total

14 - Quociente da Situação Permanente 40 - Restos a Pagar Processados / Despesa Liquidada Total

Balanço Financeiro 41 - Disponibilidade de Caixa Líquida / Despesa Média Mensal  

15 - Quociente de Execução Orçamentária Indicadores Macroeconômicos

16 - Quociente Financeiro Real da Execução Orçamentária 42 - PIB %

17 - Quociente de Execução Extraorçamentária 43 - PIB per Capita

18 - Quociente do Resultado da Execução Financeira 44 - IPCA/IBGE

19 - Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros 45 - USD/BRL

Demonstração das Variações Patrimoniais 46 - Selic

20 - Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais 47 - Desemprego - PME/IBGE

21 - Quociente da Participação dos Tributos nas VPA

22 - Quociente da Participação de Pessoal e Encargos VPD

Demonstração de Fluxo de Caixa

24 - Quociente da Capacidade de Amortização de Dívida

25 - Quociente da Atividade Operacional

6 -

7 -

Crise Fiscal: a Análise de Demonstrações Contábeis como uma ferramenta de avaliação da gestão pública e controle social

Formação Acadêmica - Graduação

Formação Acadêmica - Pós Graduação

Possui experiência profissional na área de Análise de Balanços ou Indicadores?

Quantos indicadores considera necessários para realizar uma análise de balanços?

Quais os indicadores considera os mais importantes para uma análise fiscal?

23 - Quociente do Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais em Relação ao Resultado Patrimonial

Qual indicador considera o mais confortável no cenário apresentado? Justifique

Qual indicador considera o mais preocupante no cenário apresentado? Justifique

Nome:

Cargo/Função:

Data:
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8 -

9 -

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

10 -

11

12

13 -

Sim Não

14

15

16

17

18

19
Você acredita que essa análise de indicadores pode ser aplicada com sucesso a outros entes públicos? Que seria possível antecipar 

um cenário de crise fiscal?

O que você implantaria da contabilidade societária na contabilidade pública?

Você acha que a crise atual do Estado do Rio de Janeiro poderia ter sido evitada com a utilização da contabilidade pública?

Você considera que a Contabilidade Pública oferece ferramentas suficientes para antecipar um cenário de crise fiscal?

Você acredita que a contabilidade pública oferece plenamente a transparência necessária para o controle social?

Você acredita que vultosos casos de corrupção podem ou poderiam ser descobertos através da contabilidade pública? Como?

Em uma comparação entre contabilidade pública e contabilidade societária, você acredita que a contabilidade societária 

possibilita mais transparência do que a contabilidade pública?

Qual sua opinião sobre a aplicação de royalties?

Sugere algum ou alguns novos indicadores que auxiliem na antecipação de um cenário de crise fiscal?

Considerando os indicadores apresentados, qual a sua nota para o ente analisado?

Diante do cenário apresentado, quais medidas tomaria para melhorar o cenário fiscal?

Você acredita que os incentivos fiscais foram fundamentais, positiva ou negativamente, para o atual cenário fiscal?
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APÊNDICE C: GRÁFICOS DO PERÍODO DE 2007 A 2016 

  

  

  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Receita Realizada 52.042.920.9 58.324.228.2 54.596.363.4 61.988.459.5 66.072.255.7 68.260.582.4 72.303.823.1 71.343.602.9 52.560.699.3 40.403.065.5

Receita Prevista Inicial 52.616.726.7 53.716.489.5 56.414.105.7 57.942.710.0 64.510.696.3 69.065.972.6 73.937.942.5 73.525.078.2 70.788.668.9 64.410.479.7

Quociente de

Execução da Receita (R$)
0,99 1,09 0,97 1,07 1,02 0,99 0,98 0,97 0,74 0,63

 -

 0,20

 0,40

 0,60

 0,80

 1,00

 1,20

 -

 10.000.000.000

 20.000.000.000

 30.000.000.000

 40.000.000.000

 50.000.000.000

 60.000.000.000

 70.000.000.000

 80.000.000.000

Quociente de Execução da Receita

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dotação Atualizada 54.402.601.5 58.646.418.3 59.069.069.1 67.334.285.5 71.936.482.9 77.737.612.1 87.375.601.5 77.207.022.1 75.547.238.8 70.956.855.9

Receita Prevista Inicial 52.616.726.7 53.716.489.5 56.414.105.7 57.942.710.0 64.510.696.3 69.065.972.6 73.937.942.5 73.525.078.2 70.788.668.9 64.410.479.7

Quociente de

Equilíbrio Orçamentário
1,03 1,09 1,05 1,16 1,12 1,13 1,18 1,05 1,07 1,10

 -

 0,20

 0,40

 0,60

 0,80

 1,00

 1,20

 -

 10.000.000.000

 20.000.000.000

 30.000.000.000

 40.000.000.000

 50.000.000.000

 60.000.000.000

 70.000.000.000

 80.000.000.000

 90.000.000.000

Quociente de Equilíbrio Orçamentário

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Despesa Executada 50.882.163.3 55.122.905.6 55.661.193.8 62.270.673.6 64.832.390.5 68.550.262.9 72.765.165.3 71.220.904.1 56.238.535.7 48.301.530.6

Dotação Atualizada 54.402.601.5 58.646.418.3 59.069.069.1 67.334.285.5 71.936.482.9 77.737.612.1 87.375.601.5 77.207.022.1 75.547.238.8 70.956.855.9

Quociente de

Execução da Despesa
0,94 0,94 0,94 0,92 0,90 0,88 0,83 0,92 0,74 0,68

 -

 0,10

 0,20

 0,30

 0,40

 0,50

 0,60

 0,70

 0,80

 0,90

 1,00

 -

 10.000.000.000

 20.000.000.000

 30.000.000.000

 40.000.000.000

 50.000.000.000

 60.000.000.000

 70.000.000.000

 80.000.000.000

 90.000.000.000

Quociente de Execução da Despesa

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Receita Executada Corrente 51.510.353.0 57.589.562.0 52.591.457.1 59.140.644.6 62.567.665.7 62.045.773.6 61.761.793.9 57.708.923.5 46.443.108.0 39.359.223.7

Despesas Correntes 47.418.388.2 51.235.161.9 50.160.222.5 53.991.303.1 56.978.514.2 59.820.561.4 62.148.841.2 60.014.734.5 47.063.236.6 44.315.368.9

Quociente da Execução

Orçamentária Corrente
1,09 1,12 1,05 1,10 1,10 1,04 0,99 0,96 0,99 0,89

 -

 0,20

 0,40

 0,60

 0,80

 1,00

 1,20

 -

 10.000.000.000

 20.000.000.000

 30.000.000.000

 40.000.000.000

 50.000.000.000

 60.000.000.000

 70.000.000.000

Quociente da Execução Orçamentária Corrente

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Receita Executada de Capital 532.569.365 734.666.202 2.004.904.93 2.847.814.91 3.504.589.99 6.214.808.78 10.542.029.2 13.634.679.4 6.117.591.28 1.043.841.78

Despesas de Capital 3.463.775.02 3.887.745.09 5.500.971.36 8.279.370.45 7.853.876.25 8.729.701.54 10.616.324.1 11.206.169.6 9.175.299.04 3.986.161.69

Quociente da Execução

Orçamentária de Capital
0,15 0,19 0,36 0,34 0,45 0,71 0,99 1,22 0,67 0,26

 -

 0,20

 0,40

 0,60

 0,80

 1,00

 1,20

 1,40

 -

 2.000.000.000

 4.000.000.000

 6.000.000.000

 8.000.000.000

 10.000.000.000

 12.000.000.000

 14.000.000.000

Quociente da Execução Orçamentária de Capital

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Receita Realizada 52.042.920.9 58.324.228.2 54.596.363.4 61.988.459.5 66.072.255.7 68.260.582.4 72.303.823.1 71.343.602.9 52.560.699.3 40.403.065.5

Despesas Empenhadas 50.882.163.3 55.122.905.6 55.661.193.8 62.270.673.6 64.832.390.5 68.550.262.9 72.765.165.3 71.220.904.1 56.238.535.7 48.301.530.6

Quociente do

Resultado Orçamentário
1,02 1,06 0,98 1,00 1,02 1,00 0,99 1,00 0,93 0,84

 -

 0,20

 0,40

 0,60

 0,80

 1,00

 1,20

 -

 10.000.000.000

 20.000.000.000

 30.000.000.000

 40.000.000.000

 50.000.000.000

 60.000.000.000

 70.000.000.000

 80.000.000.000

Quociente do Resultado Orçamentário

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Créditos Adicionais

Abertos por Superávit Financeiro
271.330.395 402.566.740 907.695.562 1.546.949.2 2.243.421.3 3.363.612.8 2.828.879.5 2.689.197.9 2.401.667.9 2.891.452.3

Superávit Financeiro

Apurado no Exercício Anterior
-2.227.558.2 -1.100.617.3 1.968.870.0 1.118.615.1 2.678.852.5 4.619.607.6 3.968.157.1 3.316.774.0 3.506.956.7 -266.639.422

Quociente de Utilização

do Superávit Financeiro
-0,12 -0,37 0,46 1,38 0,84 0,73 0,71 0,81 0,68 -10,84

-12,00

-7,00

-2,00

 3,00

 8,00

 13,00

 18,00

-3.000.000.000

-2.000.000.000

-1.000.000.000

 -

 1.000.000.000

 2.000.000.000

 3.000.000.000

 4.000.000.000

 5.000.000.000

Quociente de Utilização do Superávit Financeiro

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Disponibilidades 10.705.181.63 9.422.037.286 10.481.259.71 8.938.830.000 7.043.846.571 5.509.393.035

Passivo Circulante 11.992.948.21 12.221.177.10 13.904.400.94 12.711.836.00 16.862.268.90 25.200.812.67

Quociente de

Liquidez Imediata
0,89 0,77 0,75 0,70 0,42 0,22

 -

 0,10

 0,20

 0,30

 0,40

 0,50

 0,60

 0,70

 0,80

 0,90

 1,00

0

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

30.000.000.000

Quociente de Liquidez Imediata

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ativo Circulante 24.043.933.31 22.514.459.01 18.570.161.17 18.559.815.00 15.733.284.54 18.499.253.21

Passivo Circulante 11.992.948.21 12.221.177.10 13.904.400.94 12.711.836.00 16.862.268.90 25.200.812.67

Quociente de

Liquidez Corrente
2,00 1,84 1,34 1,46 0,93 0,73

 -

 0,20

 0,40

 0,60

 0,80

 1,00

 1,20

 1,40

 1,60

 1,80

 2,00

 2,20

0

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

30.000.000.000

Quociente de Liquidez Corrente

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ativo Circulante +

Realizável a Longo Prazo
112.183.747.71 125.089.148.08 105.183.506.45 94.637.417.000 60.590.991.235 141.349.148.49

Passivo Circulante +

Não-Circulante
245.678.620.56 256.667.867.67 268.657.275.09 289.339.875.00 162.402.021.32 218.031.454.47

Quociente de

Liquidez Geral
0,46 0,487 0,392 0,327 0,373 0,648

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

 -

 50.000.000.000

 100.000.000.000

 150.000.000.000

 200.000.000.000

 250.000.000.000

 300.000.000.000

Quociente de Liquidez Geral

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Passivo Circulante 11.992.948.21 12.221.177.10 13.904.400.94 12.711.836.00 16.862.268.90 25.200.812.67

Passivo Circulante +

Não-Circulante
245.678.620.5 256.667.867.6 268.657.275.0 289.339.875.0 162.402.021.3 218.031.454.4

Quociente da Composição

do Endividamento
0,049 0,048 0,052 0,044 0,104 0,116

 -

 0,02

 0,04

 0,06

 0,08

 0,10

 0,12

0

50.000.000.000

100.000.000.000

150.000.000.000

200.000.000.000

250.000.000.000

300.000.000.000

Quociente da Composição do Endividamento

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ativo Total 149.465.726.5 140.199.682.2 139.402.631.7 125.910.552.3 137.427.191.9 148.454.190.3 130.615.416.4 125.029.969.0 94.028.124.15 175.338.530.0

Passivo Total 222.898.122.5 258.446.026.7 253.734.383.1 246.338.361.8 245.678.620.5 256.667.867.6 268.657.275.0 289.339.875.0 162.402.021.3 218.031.454.4

Quociente do

Resultado Patrimonial
0,67 0,54 0,55 0,51 0,56 0,58 0,49 0,43 0,58 0,80

 -

 0,10

 0,20

 0,30

 0,40

 0,50

 0,60

 0,70

 0,80

 0,90

0

50.000.000.000

100.000.000.000

150.000.000.000

200.000.000.000

250.000.000.000

300.000.000.000

Quociente do Resultado Patrimonial

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ativo Financeiro 6.919.231.840 10.301.264.09 9.990.938.093 8.195.008.101 9.685.672.805 9.164.552.546 10.204.047.28 8.938.830.000 7.043.846.571 4.803.762.725

Passivo Financeiro 8.084.785.632 8.247.535.754 8.806.324.641 5.342.030.172 4.796.742.060 4.961.877.315 6.674.999.744 5.057.681.000 7.327.257.613 14.402.624.65

Quociente da

Situação Financeira
0,86 1,25 1,13 1,53 2,02 1,85 1,53 1,77 0,96 0,33

 -

 0,20

 0,40

 0,60

 0,80

 1,00

 1,20

 1,40

 1,60

 1,80

 2,00

 2,20

0

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

14.000.000.000

16.000.000.000

Quociente da Situação Financeira

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ativo Permanente 142.546.494.7 129.898.418.1 129.411.693.6 117.715.544.2 131.065.951.4 139.289.637.7 120.411.369.1 116.091.138.0 86.984.276.67 170.534.767.3

Passivo Permanente 214.813.336.9 250.198.490.9 244.928.058.4 240.996.331.6 244.206.308.7 251.705.991.4 262.633.119.8 284.656.278.0 155.389.622.3 203.926.439.7

Quociente da

Situação Permanente
0,66 0,52 0,53 0,49 0,54 0,55 0,46 0,41 0,56 0,84

 -

 0,10

 0,20

 0,30

 0,40

 0,50

 0,60

 0,70

 0,80

 0,90

0

50.000.000.000

100.000.000.000

150.000.000.000

200.000.000.000

250.000.000.000

300.000.000.000

Quociente da Situação Permanente

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Receita Orçamentária 52.122.895.4 58.416.450.7 58.140.264.7 61.988.459.5 66.072.255.7 68.260.582.4 75.748.792.3 75.790.988.0 55.709.917.7 43.088.341.8

Despesa Orçamentária 50.942.655.4 55.195.408.4 59.367.225.0 62.270.673.6 64.832.390.5 68.550.262.9 76.249.592.6 75.704.294.0 59.616.910.6 51.714.233.5

Quociente de

Execução Orçamentária
1,02 1,06 0,98 1,00 1,02 1,00 0,99 1,00 0,93 0,83

 -

 0,20

 0,40

 0,60

 0,80

 1,00

 1,20

 -

 10.000.000.000

 20.000.000.000

 30.000.000.000

 40.000.000.000

 50.000.000.000

 60.000.000.000

 70.000.000.000

 80.000.000.000

Quociente de Execução Orçamentária

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Receita Orçamentária 52.122.895. 58.416.450. 58.140.264. 61.988.459. 66.072.255. 68.260.582. 75.748.792. 75.790.988. 55.709.917. 43.088.341.

Despesa Orçamentária Paga 47.941.185. 52.075.654. 55.706.223. 59.196.288. 62.424.452. 65.827.960. 71.643.905. 72.408.595. 54.399.820. 42.771.314.

Quociente Financeiro

Real da Execução Orçamentária
1,09 1,12 1,04 1,05 1,06 1,04 1,06 1,05 1,02 1,01

 -

 0,20

 0,40

 0,60

 0,80

 1,00

 1,20

 -

 10.000.000.000

 20.000.000.000

 30.000.000.000

 40.000.000.000

 50.000.000.000

 60.000.000.000

 70.000.000.000

 80.000.000.000

Quociente Financeiro Real da Execução Orçamentária

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Receita Extraorçamentária 13.343.405.4 11.497.330.8 12.230.333.6 11.797.523.9 11.974.626.7 13.334.482.0 20.858.893.2 21.561.902.0 32.880.767.1 64.163.650.9

Despesa Extraorçamentária 12.285.320.1 10.520.850.9 10.740.598.6 12.108.826.1 11.223.715.8 13.007.866.2 18.673.427.6 22.300.035.0 30.006.940.4 57.026.151.6

Quociente de

Execução Extraorçamentária
1,09 1,09 1,14 0,97 1,07 1,03 1,12 0,97 1,10 1,13

 -

 0,20

 0,40

 0,60

 0,80

 1,00

 1,20

 -

 10.000.000.000

 20.000.000.000

 30.000.000.000

 40.000.000.000

 50.000.000.000

 60.000.000.000

 70.000.000.000

Quociente de Execução Extraorçamentária

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Receita Orçamentária

+ Extraorçamentária
65.466.300.8 69.913.781.5 70.370.598.3 73.785.983.4 78.046.882.5 81.595.064.4 96.607.685.6 97.352.890.0 88.590.684.9 107.251.992.

Despesa Orçamentária

+ Extraorçamentária
63.227.975.5 65.716.259.4 70.107.823.7 74.379.499.7 76.056.106.4 81.558.129.1 94.923.020.3 98.004.329.0 89.623.851.0 108.740.385.

Quociente do Resultado

da Execução Financeira
1,04 1,06 1,00 0,99 1,03 1,00 1,02 0,99 0,99 0,99

 -

 0,20

 0,40

 0,60

 0,80

 1,00

 1,20

 -

 20.000.000.000

 40.000.000.000

 60.000.000.000

 80.000.000.000

 100.000.000.000

 120.000.000.000

Quociente do Resultado da Execução Financeira

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Saldo Espécie

Exercício Futuro
5.808.903.88 8.161.296.04 9.053.598.14 7.485.331.55 8.329.134.20 8.842.566.68 9.687.467.83 8.424.618.00 7.043.846.57 5.138.615.37

Saldo Espécie

Exercício Anterior
4.021.600.49 5.497.460.77 7.824.078.27 7.617.847.51 7.028.480.32 7.846.115.64 8.349.132.45 9.104.763.00 8.077.012.74 6.627.007.78

Quociente do Resultado

dos Saldos Financeiros
1,44 1,48 1,16 0,98 1,19 1,13 1,16 0,93 0,87 0,78

 -

 0,20

 0,40

 0,60

 0,80

 1,00

 1,20

 1,40

 1,60

 -

 1.000.000.000

 2.000.000.000

 3.000.000.000

 4.000.000.000

 5.000.000.000

 6.000.000.000

 7.000.000.000

 8.000.000.000

 9.000.000.000

 10.000.000.000

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Variações Patrimoniais

Aumentativas
254.226.051. 171.429.174. 184.613.444. 180.774.258. 151.139.072. 151.442.342. 177.663.590. 140.747.666. 131.007.215. 192.874.177.

Variações Patrimoniais

Diminutivas
275.770.564. 220.622.526. 185.879.419. 184.192.817. 146.292.715. 153.857.231. 241.055.876. 174.282.129. 156.597.612. 142.093.932.

Quociente do Resultado

das Variações Patrimoniais
0,92 0,78 0,99 0,98 1,03 0,98 0,74 0,81 0,84 1,36

 -

 0,20

 0,40

 0,60

 0,80

 1,00

 1,20

 1,40

 1,60

 -

 40.000.000.000

 80.000.000.000

 120.000.000.000

 160.000.000.000

 200.000.000.000

 240.000.000.000

 280.000.000.000

Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total dos Tributos 29.988.415.7 32.157.894.4 33.470.787.4 36.879.469.4 38.825.318.5 39.600.580.2 44.155.316.9 46.120.410.0 40.476.990.1 53.830.395.9

Variações Patrimoniais

Aumentativas
254.226.051. 171.429.174. 184.613.444. 180.774.258. 151.139.072. 151.442.342. 177.663.590. 140.747.666. 131.007.215. 192.874.177.

Quociente da Participação

dos Tributos nas VPA
0,12 0,19 0,18 0,20 0,26 0,26 0,25 0,33 0,31 0,28

 -

 0,05

 0,10

 0,15

 0,20

 0,25

 0,30

 0,35

 -

 40.000.000.000

 80.000.000.000

 120.000.000.000

 160.000.000.000

 200.000.000.000

 240.000.000.000

 280.000.000.000

Quociente da Participação dos Tributos nas VPA

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total de Pessoal

e Encargos
12.638.455.7 13.184.078.1 14.049.733.0 14.475.466.5 14.923.164.0 16.239.521.1 21.686.436.2 18.299.703.0 17.468.454.8 20.194.398.6

Variações Patrimoniais

Diminutivas
275.770.564. 220.622.526. 185.879.419. 184.192.817. 146.292.715. 153.857.231. 241.055.876. 174.282.129. 156.597.612. 142.093.932.

Quociente da Participação

de Pessoal e Encargos VPD
0,05 0,06 0,08 0,08 0,10 0,11 0,09 0,11 0,11 0,14

 -

 0,02

 0,04

 0,06

 0,08

 0,10

 0,12

 0,14

 0,16

 -

 40.000.000.000

 80.000.000.000

 120.000.000.000

 160.000.000.000

 200.000.000.000

 240.000.000.000

 280.000.000.000

Quociente da Participação de Pessoal e Encargos  nas VPD

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Caixa Líquido das

Atividades Operacionais
0 0 0 0 6.105.704.66 2.642.104.78 474.567.408 -3.611.630.0 1.362.586.97 1.229.338.56

Resultado Patrimonial 0 0 0 0 4.846.356.97 2.414.889.25 -63.392.284. -33.534.463. -25.590.397. 50.780.244.4

Quociente do Fluxo de Caixa Líquido

das Atividades Operacionais em

Relação ao Resultado Patrimonial
1,26 1,09 -0,01 0,11 -0,05 0,02

-1,70

-1,20

-0,70

-0,20

 0,30

 0,80

 1,30

-70.000.000.000

-50.000.000.000

-30.000.000.000

-10.000.000.000

10.000.000.000

30.000.000.000

50.000.000.000

Quociente do Fluxo de Caixa Líquido das Atividades

Operacionais em Relação ao Resultado Patrimonial

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Caixa Líquido das

Atividades Operacionais
0 0 0 0 6.105.704.664 2.642.104.780 474.567.408 -3.611.630.00 1.362.586.970 1.229.338.560

Total do Passivo 0 0 0 0 249.003.050.8 256.667.868.8 269.308.119.6 289.713.959.0 162.716.879.9 218.329.064.4

Quociente da Capacidade

de Amortização de Dívida
0,02 0,01 0,00 -0,01 0,01 0,01
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Quociente da Capacidade de Amortização de Dívida

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Caixa Líquido das

Atividades Operacionais
0 0 0 0 6.105.704.664 2.642.104.780 474.567.408 -3.611.630.00 1.362.586.970 1.229.338.560

Total da Geração

Líquida de Caixa
0 0 0 0 1.990.776.150 36.935.300 1.550.897.040 -651.440.000 -1.033.166.17 -1.488.392.40

Quociente da

Atividade Operacional
3,07 71,53 0,31 5,54 -1,32 -0,83

-36,00

-16,00
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 24,00
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 64,00
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Quociente da Atividade Operacional

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dívida Consolidada Líquida 69.200.645.27 71.611.576.75 63.491.629.85 68.525.220.83 68.428.089.44 64.658.498.95 77.013.356.09 82.054.789.95 91.420.571.36 91.900.179.98

RCL 39.892.961.36 44.658.855.78 38.974.603.09 43.862.691.99 46.830.629.32 44.250.807.26 50.076.306.22 46.045.517.77 46.285.639.28 39.299.953.47

Dívida Consolidada / RCL 1,73 1,60 1,63 1,56 1,46 1,46 1,54 1,78 1,98 2,34
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Dívida Consolidada Líquida / RCL

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pessoal e Encargos Sociais 23.238.734.14 19.738.569.87 24.300.643.74 26.458.037.87 27.792.950.63 30.018.618.30 34.650.394.90 33.842.617.35 27.364.672.35 27.770.175.19

RCL 39.892.961.36 44.658.855.78 38.974.603.09 43.862.691.99 46.830.629.32 44.250.807.26 50.076.306.22 46.045.517.77 46.285.639.28 39.299.953.47

Despesa Bruta com Pessoal /

RCL
0,58 0,44 0,62 0,60 0,59 0,68 0,69 0,73 0,59 0,71
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Serviço da Dívida 4.774.975.465 4.772.107.614 4.729.259.991 4.524.059.830 4.889.321.163 5.475.837.227 6.132.227.774 6.682.397.178 6.582.654.691 4.009.471.820

RCL 39.892.961.36 44.658.855.78 38.974.603.09 43.862.691.99 46.830.629.32 44.250.807.26 50.076.306.22 46.045.517.77 46.285.639.28 39.299.953.47

Serviço da Dívida / RCL 0,12 0,11 0,12 0,10 0,10 0,12 0,12 0,15 0,14 0,10
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Serviço da Dívida / RCL 

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Arrecadação Própria 47.209.242.29 52.101.157.77 47.568.474.26 54.541.563.74 58.087.784.47 61.211.833.64 66.034.951.13 65.408.602.80 47.349.166.65 32.818.116.55

Receita Total 52.042.920.97 58.324.228.26 54.596.363.48 61.988.459.55 66.072.255.76 68.260.582.41 72.303.823.19 71.343.602.99 52.560.699.36 40.403.065.50

Arrecadação Própria /

Receita Total
0,91 0,89 0,87 0,88 0,88 0,90 0,91 0,92 0,90 0,81
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Arrecadação Própria / Receita Total

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Investimentos com

Recursos Próprios
1.732.248.555 1.866.592.983 2.468.188.126 3.973.570.944 2.971.610.192 40.081.976 1.509.168.052 -277.256.615 1.161.350.989 1.333.424.859

Investimento 2.115.846.066 2.461.541.033 3.680.732.742 6.560.994.284 5.623.033.502 5.988.103.386 7.371.493.433 7.666.201.634 6.018.559.045 2.273.441.785

% Investimentos com

Recursos Próprios
0,82 0,76 0,67 0,61 0,53 0,01 0,20 -0,04 0,19 0,59
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Participação de Recursos Próprios em Investimentos

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Despesas de Custeio 47.418.388.28 51.235.161.98 50.160.222.51 53.991.303.15 56.978.514.28 59.820.561.41 62.148.841.22 60.014.734.51 47.063.236.69 44.315.368.98

Despesa total 50.882.163.30 55.122.905.67 55.661.193.87 62.270.673.60 64.832.390.54 68.550.262.95 72.765.165.36 71.220.904.14 56.238.535.74 48.301.530.68

Despesas de Custeio /

Despesa total
0,93 0,93 0,90 0,87 0,88 0,87 0,85 0,84 0,84 0,92
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(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Restos a Pagar Processados 2.677.270.788 2.803.235.640 2.774.578.588 2.781.636.000 2.411.730.171 2.531.587.446 3.954.842.034 2.921.616.103 4.961.413.473 8.374.413.982

Despesa Liquidada 50.560.124.68 54.640.524.84 55.120.759.59 61.823.353.70 64.525.653.12 68.148.026.95 72.117.464.72 70.854.941.54 55.937.613.73 47.997.355.04

Restos a Pagar Processados /

Despesa Liquidada
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Restos a Pagar Processados / Despesa Liquidada

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Disponibilidade de Caixa Líquida -794.833.523 578.823.325 1.076.787.739 2.897.031.377 5.023.984.749 4.588.024.531 4.179.892.567 4.255.232.825 -1.262.059.337 -9.440.144.740

Despesa Mensal Líquida Média 4.240.180.276 4.593.575.473 4.638.432.823 5.189.222.800 5.402.699.212 5.712.521.913 6.063.763.781 5.935.075.345 4.686.544.645 4.025.127.557

Disponibilidade de Caixa Líquida /

Despesa Mensal Líquida Média
-0,19 0,13 0,23 0,56 0,93 0,80 0,69 0,72 -0,27 -2,35
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Disponibilidade de Caixa Líquida / Despesa Mensal Líquida Média

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Resultado Primário 5.188.239.569 6.907.312.725 1.945.579.565 1.796.865.767 3.100.671.339 -1.024.017.121 -5.005.318.193 -7.339.441.232 -3.576.055.808 -5.376.666.851
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Resultado Primário

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Receita Primária Transferência 4.833.678.681 6.223.070.487 7.027.889.215 7.446.895.807 7.984.471.285 7.048.748.765 6.268.872.061 5.935.000.191 5.211.532.713 7.584.948.948

Receita Primária Própria 46.383.864.08 50.953.198.87 45.731.691.73 51.959.883.31 54.949.191.37 54.960.442.25 55.325.601.39 51.238.030.12 40.845.328.18 31.322.026.50
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Composição da Receita Primária

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Investimentos e Inversões 2.214.876.356 2.643.040.644 3.856.059.147 6.719.985.277 5.909.316.212 6.221.465.192 7.602.861.313 7.756.457.389 6.057.683.285 2.297.268.683

Pessoal e Encargos Sociais 12.611.263.476 13.579.845.360 13.115.448.330 14.475.466.514 14.923.164.020 16.239.521.107 19.812.017.545 18.215.787.303 17.308.939.881 16.970.740.056

Outras Despesas 31.203.163.362 33.619.783.298 33.842.493.908 36.414.461.562 39.000.511.086 40.572.221.839 39.184.912.794 38.540.226.851 26.266.293.542 25.015.633.561

67,8% 67,5% 66,6% 63,2% 65,2% 64,4% 58,8% 59,7%

52,9% 56,5%

27,4%
27,2% 25,8%

25,1%
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Composição das Despesas Primárias

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Terceiros 111.631.201 1.286.812.809 756.686.010 816.485.433 836.006.983 915.364.571 599.705.924 396.727.016 282.059.597 620.562.788

Inativo 8.688.125.017 8.989.770.499 9.418.618.232 10.130.562.324 10.929.026.124 11.640.705.373 12.559.018.175 13.179.770.374 12.024.337.643 11.993.098.161

Ativo 12.370.929.448 9.279.757.393 12.216.281.622 13.531.198.761 13.962.435.626 15.232.754.376 19.148.552.018 17.781.609.643 13.028.250.540 13.151.730.273
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Composição Despesas com Pessoal

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Déficit Previdenciário 5.419.923.378 5.866.468.126 6.124.731.538 6.622.859.931 7.536.420.855 904.025.033 -88.777.682 -65.473.591 953.104.070 9.783.048.078

RCL 39.892.961.36 44.658.855.78 38.974.603.09 43.862.691.99 46.830.629.32 44.250.807.26 50.076.306.22 46.045.517.77 46.285.639.28 39.299.953.47

Déficit Previdenciário / RCL 0,14 0,13 0,16 0,15 0,16 0,02 -0,00 -0,00 0,02 0,25
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Déficit Previdenciário / RCL

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Investimentos 2.115.846.066 2.461.541.033 3.680.732.742 6.560.994.283 5.623.033.505 5.988.103.385 7.371.493.435 7.666.201.634 6.018.559.045 2.273.441.785

RCL 39.892.961.36 44.658.855.78 38.974.603.09 43.862.691.99 46.830.629.32 44.250.807.26 50.076.306.22 46.045.517.77 46.285.639.28 39.299.953.47

Investimentos / RCL 0,05 0,06 0,09 0,15 0,12 0,14 0,15 0,17 0,13 0,06
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(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Operações de Crédito 243.183.756 246.381.530 369.627.191 1.645.076.420 1.516.366.482 5.358.520.738 5.352.228.689 7.605.490.450 4.513.303.846 890.455.055

Investimentos 2.115.846.066 2.461.541.033 3.680.732.742 6.560.994.283 5.623.033.505 5.988.103.385 7.371.493.435 7.666.201.634 6.018.559.045 2.273.441.785
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Operações de Crédito x Investimentos

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Operações de Crédito 243.183.756 246.381.530 369.627.191 1.645.076.420 1.516.366.482 5.358.520.738 5.352.228.689 7.605.490.450 4.513.303.846 890.455.055

Serviços da Dívida 4.774.975.465 4.772.107.614 4.729.259.991 4.524.059.830 4.889.321.163 5.475.837.227 6.132.227.774 6.682.397.178 6.582.654.691 4.009.471.820
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Operações de Crédito x Serviços da Dívida

(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PIB % 6,07% 5,09% -0,13% 7,53% 3,97% 1,92% 3,00% 0,50% -3,77% -3,60%
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PIB per Capita 21.333 22.780 23.163 25.245 26.440 27.231 28.219 28.500 26.310 25.849
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

IPCA/IBGE 4,45% 5,90% 4,31% 5,90% 6,50% 5,83% 5,91% 6,40% 10,67% 6,29%
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

USD/BRL 1,78 2,31 1,74 1,66 1,86 2,05 2,36 2,66 3,94 3,25
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Selic 11,25% 13,75% 8,75% 10,75% 11,00% 7,25% 10,00% 11,75% 14,25% 13,75%
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Despesa Líquida com Pessoal 14.511.482.5 10.651.631.5 14.579.128.1 15.889.090.5 16.537.790.4 17.858.792.8 19.219.210.2 19.936.477.1 15.497.415.3 24.260.472.0

RCL 39.892.961.3 44.658.855.7 38.974.603.0 43.862.691.9 46.830.629.3 44.250.807.2 50.076.306.2 46.045.517.7 46.285.639.2 39.299.953.4

Despesa Líquida com Pessoal / RCL 0,36 0,24 0,37 0,36 0,35 0,40 0,38 0,43 0,33 0,62
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(R$ - em valores de 2014 corrigidos pelo IPCA)


