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RESUMO 

 

Seja na produção e fornecimento de bens e serviços públicos, seja na promoção do 

desenvolvimento nacional, o Estado é o principal agente que, por meio de diferentes políticas, 

pode influenciar a atividade econômica de qualquer país, de maneira decisiva. É por isso que a 

função orçamentária e financeira da Administração Pública é tão importante. Contudo, para 

exercê-la com esmero, é necessário prévio conhecimento da situação em que a entidade ou 

órgão público se encontra, o qual será obtido ao final do processo de se organizar os dados  

armazenados e coletados, transformá-los em informações, as quais serão interpretadas, de 

forma objetiva, por meio da Contabilidade Pública. Tal conhecimento será fundamental para a 

tomada de decisões gerenciais e, é claro, políticas, no Setor Público, por parte dos governantes, 

para o controle social dos atos da administração e compreensão das próximas ações do atual 

governo, eleito em outubro de 2018 e empossado em janeiro de 2019. Nesse contexto, o 

presente estudo se propôs a analisar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária — RREO 

e o Relatório de Gestão Fiscal, ambos dos exercícios de 2015 a 2018. Nesse percurso, objetivou-

se calcular e analisar indicadores gerenciais, legais, com base em parâmetros objetivos e 

adequados, e os principais grupos de receita e despesa que compõem o orçamento público. 

Quanto à metodologia, esta pesquisa se caracteriza como descritiva, documental e bibliográfica. 

Para o desenvolvimento desse estudo, a coleta de dados foi realizada por meio da observação 

sistemática, nos demonstrativos fiscais. Quanto ao tratamento dos dados, foi feita análise 

integrada e temporal de 21 indicadores, dos quais 8 são gerenciais e 13 são legais, e 

demonstrados todos os cálculos para sua apuração. Além disso, foi aplicada as técnicas de 

análise vertical e horizontal sobre os dados dos grupos de despesa, despesas por função e grupos 

de receita. Foi constatado que o Estado de Minas Gerais apresentou uma situação orçamentária 

ruim ao longo dos quatro períodos analisados, pois foram obtidos, por meio dos cálculos 

realizados e confrontação com parâmetros adequados, altos índices de endividamento, alto 

comprometimento da Receita Corrente Líquida com a Dívida Consolidada Líquida, baixo 

investimento, baixa disponibilidade de caixa e resultados orçamentários negativos. Acredita-se 

que esta pesquisa subsidiará usuários em geral, como investidores, alunos de graduação e novas 

pesquisas acadêmicas, entre outros. 

 

Palavras-chave: Dívida. Receita orçamentária. Despesa orçamentária. Índices. Limite legal. 

Análise das demonstrações contábeis. 
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1  INTRODUÇÃO 

1.1  Formulação do problema 

O planejamento é uma maneira de a sociedade, por meio de seus governantes, “aferir 

suas potencialidades e limitações, coordenando seus recursos e esforços para realizar ações 

necessárias ao atingimento de seus objetivos”, na sua função fundamental de servir a sociedade 

(PISCITELLI, 2014, p. 5). O planejamento se inicia na elaboração das propostas das leis 

orçamentárias, pelo Poder Executivo, as quais são encaminhadas ao Poder Legislativo, e, se 

aprovadas, são devolvidas ao Poder Executivo para que sejam sancionadas. Essas leis definem 

planos, objetivos e metas para que o Estado cumpra seu dever de servir a sociedade. Após o 

planejamento, serão executadas as políticas públicas no curto e no médio prazo, e, ao final, 

obter-se-á resultados. Esses resultados, por sua vez, servirão como base para a elaboração de 

um novo planejamento, o qual será executado e obter-se-á, novamente, resultados, e assim por 

diante.  

Dentre essas políticas, podemos destacar a política fiscal, que se desdobra em: captação 

de recursos, na qual se destaca a tributação; e em sua aplicação, materializada por meio da 

orçamentação e “condicionada ao dimensionamento e natureza das atribuições do Poder 

Público e, naturalmente, à capacidade e disposição da população para seu financiamento” 

(PISCITELLI, 2014, p. 2).  

Grande parte dos recursos utilizados provém da arrecadação tributária. Entretanto, os 

entes públicos também auferem receitas decorrentes da exploração de seu próprio patrimônio, 

como agente econômico. Além disso, quando a receita é insuficiente para o custeio da 

manutenção das atividades da máquina pública, ou quando se pretende realizar novos 

investimentos, recorre-se a empréstimos, cujo custo espera-se ser compensado pelos futuros 

benefícios almejados. (PISCITELLI, 2014). 

Essa influência estatal em potencial leva à seguinte conclusão: seja na produção e 

fornecimento de bens e serviços públicos, seja na promoção do desenvolvimento nacional, o 

Estado é o principal agente que, por meio de diferentes políticas, pode influenciar a atividade 

econômica de qualquer país, de maneira decisiva. 

“Por tais razões é que a função orçamentária e financeira da Administração Pública é 

tão importante” (PISCITELLI, 2014, p. 4). Contudo, para exercê-la com esmero, é necessário 

prévio conhecimento da situação em que a entidade ou órgão público se encontra, o qual será 

obtido ao final do processo de se organizar os dados  armazenados e coletados, transformá-los 
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em informações, as quais serão interpretadas, de forma objetiva, por meio da Contabilidade 

Pública. Tal conhecimento será fundamental para a tomada de decisões gerenciais e, é claro, 

políticas, no Setor Público, por parte dos governantes, para o controle social dos atos da 

administração e compreensão das próximas ações do atual governo, eleito em outubro de 2018 

e empossado em janeiro de 2019. Todavia, para que esse conhecimento tenha seu potencial de 

eficácia aumentado, é imprescindível tornar mais acessíveis as informações, em termos de 

compreensibilidade, para seus usuários, os quais tenham um conhecimento razoável de 

contabilidade ou gestão. 

Nesse sentido, escolheu-se como tema a contabilidade e a tomada de decisões e, mais 

especificamente, a análise dos demonstrativos fiscais do Estado de Minas Gerais dos exercícios 

de 2015, 2016, 12018. De acordo com relatório divulgado, em 2018, pela Diretoria de 

Estatística e Informações (DIREI), da Fundação João Pinheiro, o estado mineiro é retrato da 

crise econômica brasileira que afetou a situação fiscal dos 27 estados brasileiros, em menor ou 

maior grau, os quais enfrentam escassez de recursos para honrar seus compromissos. “Desde o 

início da recessão econômica em 2014, o Estado de Minas Gerais tem apresentado sucessivos 

déficits fiscais.” Para se ter uma ideia, “em 2017, o valor nominal do déficit foi superior a 9 

bilhões, ou seja, superior a 10% do valor arrecadado” (DIREI, p. 10-11, 2018). Em 2015, o 

estoque total da dívida pública fundada estadual (isto é, consolidada) era de R$ 103,60 bilhões 

e, em outubro de 2019, o valor chegou a 121,08 bilhões, composto por R$ 106,49 bilhões de 

dívida interna, de acordo com os dados apresentados no Portal da Transparência do Estado de 

Minas Gerais1. 

Diante desse contexto, buscou-se com este estudo, responder a seguinte pergunta: qual 

é a situação orçamentária e financeira do Estado de Minas Gerais, nos exercícios de 2015 

a 2018, que recebeu o novo governo para gerir os programas prioritários de curto e médio 

prazos?  

A primeira justificativa para a escolha deste problema se refere à carreira: como 

profissional de contabilidade, o autor pretende seguir sua carreira na área de controle do Estado, 

como Tribunais de Contas e Controladorias do setor público. Em segundo lugar, uma pesquisa 

é muito melhor desenvolvida e pode alcançar seus resultados de forma plena quando o autor 

tem afinidade com o seu tema. 

Quanto ao mercado, a análise das contas públicas do Estado de Minas Gerais é de 

 
1 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO. Gestão da dívida: estoque da dívida pública fundada. Portal da 

Transparência do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2019. Disponível em: 

http://www.transparencia.mg.gov.br/divida-publica/gestao-da-divida. Acesso em: 21 nov. 2019. 
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interesse de usuários externos em geral, mas destacam-se os investimentos de empresas 

privadas e os investimentos de acionistas nestas empresas, que prestam serviços ou vendem 

produtos para o Estado e seus cidadãos. Um Estado que não consegue pagar seus servidores, 

prestadores de serviços nem fornecedores em dia, não gera confiança aos investidores e, 

portanto, não estimula sua economia. Ademais, a situação fiscal, orçamentária e financeira do 

Estado influencia na política fiscal, aumentando ou reduzindo tributos cobrados das empresas 

que desejam comercializar no Estado. 

Por fim, esta pesquisa poderá colaborar no enriquecimento dos estudos dos alunos de 

graduação em Ciências Contábeis ou Administração Pública, pois dá margem a novas pesquisas 

a respeito do tema, além de auxiliar na compreensão dos conteúdos das disciplinas de 

Planejamento Governamental, Contabilidade Governamental e afins, à medida que se pretende 

expor o conteúdo de forma clara e facilmente compreensível para aqueles que estiverem 

estudando essas disciplinas.  

Um novo governo mineiro tomou posse em janeiro de 2019, e, por isso, este estudo foi 

considerado relevante, sendo bastante oportuno analisar as contas públicas do Estado, do ano 

anterior, cujo legado será o alvo das ações dos novos representantes mineiros. Com a criação 

do Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais, proporcionou-se maior transparência às 

ações governamentais, permitindo-se à sociedade acompanhar a aplicação dos recursos 

públicos. Logo, considerou-se viável esta pesquisa, já que os instrumentos que foram utilizados 

(RREO e RGF) encontram-se no respectivo Portal e no sítio do Sistema de Informações 

Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — SICONFI, publicado pela Secretaria do 

Tesouro Nacional. 

A hipótese proposta pelo autor foi de que a situação orçamentária e financeira do Estado 

de Minas Gerais, ao final dos últimos quatro exercícios financeiros, que receberá o novo 

governo para gerir os programas prioritários de curto e médio prazos, não está, de maneira geral, 

em conformidade com a situação ideal, em análise com parâmetros objetivos adequados. 

O objetivo geral desta pesquisa foi descrever a situação orçamentária e financeira do 

Estado de Minas Gerais nos exercícios financeiros de 2015 a 2018, com foco nos resultados 

obtidos com base no Relatório Resumido da Execução Orçamentária e no Relatório de Gestão 

Fiscal. Para atingir esse objetivo, foram eleitos os seguintes objetivos específicos: 

a) apurar os seguintes indicadores gerenciais: Resultado Orçamentário, Comportamento 

da Arrecadação, Comportamento da Execução da Despesa, Margem Bruta 

Orçamentária, Resultado Corrente, Resultado de Capital, Dívida Consolidada; e Restos 
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a Pagar em relação à Despesa. 

b) apurar o cumprimento das exigências legais da LRF, referentes a: gastos com Pessoal; 

gastos com Operações de Crédito; gastos com Operações de Crédito por Antecipação 

de Receita Orçamentária; gastos com Amortização, Encargos e Juros da Dívida; Dívida 

Consolidada Líquida; Resultado Primário; Resultado Nominal; Disponibilidade de 

Caixa e Restos a Pagar; Regra de Ouro; Alienação de Bens; Garantias; gastos na 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE); e gastos com aplicação em ações e 

serviços públicos de saúde (ASPS);  

c) realizar análise vertical e horizontal dos Grupos de Despesa, das Despesas por Função 

e dos Grupos de Receita, demostrando a participação de uma conta do demonstrativo 

em relação à conta de referência; 

d) analisar os resultados apurados, de forma objetiva, com base nos parâmetros adequados. 

Como dito anteriormente, o estudo se deu sobre os dados do Relatório Resumido de 

Execução Orçamentária e do Relatório de Gestão Fiscal, do Estado de Minas Gerais, ambos 

referentes aos exercícios de 2015 a 2018, e as leis federais e estaduais que regulamentam o 

Direito Financeiro do Estado; foi desenvolvido por meio da análise vertical, horizontal, 

indicadores de resultado, etc.  desses demonstrativos, buscando-se descrever a situação 

orçamentária e financeira do Estado. A Contabilidade Pública oferece outras demonstrações 

para análise, mas decidiu-se focar nos RREO e RGF devido à extensão do trabalho e seu prazo 

para realização. Nesse sentido, estes dois demonstrativos, devido à grande quantidade de dados 

fornecidos por eles, e, é claro, pertinentes à problemática proposta, atenderam, de forma 

bastante satisfatória, para o alcance dos resultados almejados. 

 

1.2  Metodologia de pesquisa 

O método científico utilizado para este estudo foi o hipotético dedutivo, pois busca 

descrever os fatos como eles são, sob uma ótica objetiva baseada em estatísticas, gráficos, 

tabelas, entre outras fontes de informações oficiais. (VERGARA, 2016). 

Segundo Vergara (2016), “há várias taxionomias de tipos de pesquisa, conforme os 

critérios utilizados pelos autores” (VERGARA, 2016, p. 48). A autora propõe dois critérios 

básicos: quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins, esta pesquisa se caracterizará 

como descritiva, já que se pretende expor características de fenômenos contábeis e financeiros 

do ente estatal de Minas Gerais. Além disso, busca-se estabelecer correlações entre variáveis, 
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não havendo compromisso de explicar os fenômenos que descreverá, embora possam servir de 

base para tal explicação (VERGARA, 2016). Quanto aos meios, este estudo tem como 

característica o levantamento de informações e coleta de dados em meios de publicação oficiais 

do governo; pela pesquisa bibliográfica, pois foram utilizados índices e outras ferramentas de 

análise financeira citados em livros; e pela pesquisa  documental, pois foram coletados dados e 

informações no Relatório Resumido de Execução Orçamentária, no Relatório de Gestão Fiscal 

e em leis federais, documentos oficiais divulgados pelo governo do  Estado de Minas Gerais. 

De acordo com Vergara (2016), o universo da pesquisa é definido por um conjunto de 

elementos que possuem características que serão objeto de estudo. No caso desta pesquisa, esses 

elementos são os demonstrativos financeiros referentes à gestão do Estado de Minas Gerais nos 

exercícios sociais de 2015 a 2018. Já a amostra é uma parte do universo, e no presente estudo, 

é definida como os demonstrativos financeiros do exercício de 2018 do Estado. Já a amostra, 

conforme explica Gil (2017), os elementos do universo, geralmente, compõem um grupo “tão 

grande que se torna impossível considerá-los em sua totalidade” (GIL, 2017, p. 100). Por isso, 

Gil (2017) afirma que é necessário selecionar uma parte desses elementos, de forma que 

representem, da melhor forma possível, todos os elementos do universo. Diante disso, optou-se 

por selecionar a amostra por acessibilidade e tipicidade, considerando-se o julgamento do autor 

quanto à capacidade de representatividade desses elementos, devido ao prazo disponível para a 

realização do estudo. 

A coleta de dados foi realizada por meio da observação sistemática, pois, segundo Gil 

(2017), esta é a técnica de pesquisa, no que se refere a coleta de tratamento de dados, mais 

adequada para estudos de caso descritivos, pois o pesquisador sabe quais os aspectos da amostra 

são importantes para alcançar os objetivos pretendidos com o estudo, podendo, dessa forma, 

orientar previamente a coleta, a análise e a interpretação dos dados. Além da observação 

sistemática, foram coletados dados em documentos (fontes primárias), como o Relatório 

Resumido de Execução Orçamentária, o Relatório de Gestão Fiscal, do Estado de Minas Gerais, 

ambos referentes ao exercício de 2015 a 2018. Quanto ao tratamento dos dados, este se refere 

às técnicas de análise dos dados (VERGARA, 2016). Nesta pesquisa, foi feita uma análise 

integrada dos indicadores contábeis, no que for compatível com os objetivos específicos deste 

estudo, como análise setorial, temporal e de índices; e os resultados do exercício financeiro 

serão confrontados com legislação pertinente, como a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal) e a Lei Federal nº 4.320/1964 (estatui as Normas Gerais de Direito 

Financeiro), para verificar até que ponto estão de acordo com as determinações legais. Desta 

forma, entende-se que o tratamento de dados proposto contribuirá para o alcance dos objetivos 
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desta pesquisa, buscando-se relacioná-los com o referencial teórico e responder à problemática. 

As análises e interpretações do autor ficarão restritas à objetividade, evitando qualquer tipo de 

viés político ou ideológico. 

Quanto aos sujeitos, estão envolvidos, neste trabalho, o orientador do projeto e o 

orientador do desenvolvimento e finalização do trabalho de conclusão de curso. 

Por fim, Vergara (2016) considera importante o autor “antecipar-se às críticas que o 

leitor poderá fazer ao trabalho”, pois “todo método tem possibilidades e limitações” 

(VERGARA, 2016, p. 65). Entretanto, deve-se justificar também a escolha do método como o 

mais adequado à pesquisa (VERGARA, 2016). Como limitações do método desta pesquisa, é 

possível encontrar, ao longo do processo de coleta e tratamento dos dados, informações com 

viés política (pois algumas delas poderão ser fornecidas por agentes políticos), cuja 

confiabilidade dependerá de uma postura mais conservadora e imparcial pelo autor do estudo 

ao utilizar esses dados ou informações. Além disso, é possível também que se encontre lacunas 

e meios na legislação pertinente, que permitam que os dados fiscais e orçamentários sejam 

demonstrados de forma que comprometam a correta compreensão da realidade da posição 

financeira e orçamentária da entidade. Portanto, cabe ao autor analisar tais informações e 

ressaltar as limitações da forma como os dados foram apresentados nos documentos objetos de 

estudo e, se possível, apresentar esses dados de forma que as informações e interpretações 

resultantes desse processo correspondam o mais próximo à realidade. 

1.3  Estrutura do trabalho 

Este trabalho foi estruturado em cinco capítulos. No primeiro capítulo foram abordados 

a introdução da pesquisa, com formulação do problema, metodologia de pesquisa, relevância, 

justificativa, objetivo geral e objetivos específicos. 

O segundo capítulo aborda o referencial teórico que subsidiará o desenvolvimento da 

pesquisa. Foram abordados conteúdos como Contabilidade Aplicada ao Setor Público (aspectos 

gerais), instrumentos do planejamento público, demonstrações contábeis públicas (conceitos, 

objetivos, usuários) e sua análise, apresentando-se a metodologia de análise, como indicadores, 

análise vertical, horizontal, de tendência e integrada. 

No terceiro capítulo tem-se a caracterização da entidade, com uma breve descrição da 

situação financeira, divulgada no Portal de Transparência Pública do Estado. 

O quarto capítulo é constituído pelo levantamento e a análise de dados. Foram feitas 

análises verticais e horizontais de despesas e receitas públicas, apuração do cumprimento das 
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exigências legais e análises de indicadores gerenciais e as considerações finais. 

O quinto capítulo apresenta a conclusão da pesquisa e as recomendações para futuras 

pesquisas adicionais. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Contabilidade aplicada ao setor público 

2.1.1  Conceito 

De acordo com Mauss (2012), “gerar informações para mensurar, controlar e evidenciar 

a execução dos atos e fatos que resultem em entradas e saídas de recursos públicos” que afetam 

o patrimônio público é a principal função da contabilidade do setor público ou governamental, 

uma das áreas da contabilidade geral. 

Para Machado Jr. e Reis (2000 apud MAUSS, 2012), a Lei Federal nº 4.320/1964 

organizou a contabilidade do setor público, relacionando o orçamento e a contabilidade, duas 

técnicas gerenciais (que normalmente são usadas em processos separados) em apenas um 

processo de gestão para a administração pública. 

2.1.2  Legislação pertinente  

No Brasil, segundo Mauss (2012), a Contabilidade do Setor Público é fundamentada 

pelas seguintes normas: 

a) a Lei Federal nº 4.320/1964, que institui as normas de direito financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, Estados, Municípios 

e do Distrito Federal; 

b) a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que 

estabelece as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 

gestão fiscal; 

c) NBC T SP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade; 

d) portarias, instruções normativas e manuais técnicos expedidos pela Secretaria do 

Tesouro Nacional (MAUSS, p. 29, 2012). 

 

2.1.3  Aspectos orçamentário, patrimonial, e fiscal da contabilidade aplicada ao setor público 

2.1.3.1  Aspecto orçamentário 

De acordo com o MCASP (2018), o aspecto orçamentário compreende o registro e a 

evidenciação do orçamento público, da sua aprovação à sua execução. Os registros de natureza 

orçamentária são base para a elaboração dos principais instrumentos que mostrarão esse 

aspecto: o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e os Balanços Orçamentário 

e Financeiro. 
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2.1.3.2  Aspecto patrimonial 

Fazem parte do aspecto patrimonial o registro e a evidenciação da composição 

patrimonial do ente público, devem ser respeitados os princípios e as normas contábeis voltadas 

para o reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos e passivos e de suas variações 

patrimoniais. Os principais instrumentos que demonstram esse aspecto são o Balanço 

Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais (MCASP, 2018). 

 

2.1.3.3  Aspecto fiscal 

Segundo o MCASP,  

 

o aspecto fiscal compreende a apuração e evidenciação dos indicadores estabelecidos 

pela LRF, dentre os quais se destacam os da despesa com pessoal, das operações de 

crédito e da dívida consolidada, além da apuração da disponibilidade de caixa, do 

resultado primário e do resultado nominal, a fim de verificar-se o equilíbrio das contas 

públicas. O Relatório de Gestão Fiscal (RGF) e o Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária (RREO) compõem os principais instrumentos para evidenciar esse 

aspecto (MCASP, p. 20, 2018). 

 

As demonstrações contábeis e os relatórios fiscais estão voltadas para ativos, passivos, 

receitas e despesas governamentais e informações abrangentes sobre os fluxos de caixa. 

Todavia, as demonstrações contábeis e as diretrizes para relatórios fiscais têm objetivos 

diferentes. O objetivo do primeiro é prover informações úteis sobre a entidade, visando 

prestação de contas, responsabilização (accountability) e tomada de decisão. Já o segundo é 

utilizado, principalmente, para: “(a) analisar opções de política fiscal, definir essas políticas e 

avaliar os seus impactos; (b) determinar o impacto sobre a economia; e (c) comparar os 

resultados fiscais nacional e internacionalmente” (MCASP, p. 20-21, 2018). 

 

2.1.4  Funções 

2.1.4.1  Classificação 

A classificação dos fatos administrativos em contas, de acordo com sua natureza e 

caraterística, facilita a leitura das informações pelos usuários. Os órgãos públicos responsáveis 

pela edição das normas de classificação dos planos de contas dos subsistemas (orçamentário, 

financeiro, patrimonial, de custos e compensação ou de controle), das despesas e das receitas 

são a Secretaria do Orçamento e Finanças e a Secretaria do Tesouro Nacional (ANDRADE, 
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2013). 

2.1.4.2  Registro 

O registro constitui uma prova dos fatos ocorridos, seguindo-se a classificação contábil 

previamente estabelecida por um planejamento. A NBCT 16.5, que trata dos registros contábeis, 

determina que devem ser mantidos procedimentos uniformes de registros contábeis, por meio 

de processo manual, mecanizado ou eletrônico e em ordem cronológica. São características dos 

registros contábeis: comparabilidade, compreensibilidade, confiabilidade, fidedignidade, 

imparcialidade, integridade, objetividade, representatividade, tempestividade, uniformidade, 

utilidade, verificabilidade e visibilidade (ANDRADE, 2013). 

 

2.1.4.3  Informação 

A informação é obtida por meio da interpretação das demonstrações e dos registros com 

base nas classificações dos fatos, revelando-se, assim, o resultado das ações administrativas 

sobre o patrimônio da entidade (ANDRADE, 2013). 

 

2.1.4.4  Controle 

O controle consiste na aplicação dos métodos de acompanhamento e fiscalização dos 

atos, fatos e de suas respectivas demonstrações. Busca-se alinhar os processos de planejamento 

e de execução com o fim pretendido (ANDRADE, 2013). 

2.1.4.5  Análise 

A análise consiste em um exame da situação do ente em todos os seus subsistemas, em 

cada parte e em relação ao todo, com o propósito de evidenciar as proporções dos resultados e 

de sua evolução no tempo, para viabilizar a tomada de decisão (ANDRADE, 2013). 

2.1.5  Subsistemas 

Conforme o item 12 da NBC T 16.2 — Patrimônio e Sistemas Contábeis, a estrutura do 

sistema contábil público é composta pelos seguintes subsistemas de informações:  

a) Orçamentário - registra, processa e evidencia os atos e os fatos relacionados ao 

planejamento e à execução orçamentária; 
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b) Financeiro - registra, processa e evidencia os fatos relacionados aos ingressos e 

aos desembolsos financeiros, bem como as disponibilidades no início e final do 

período; 

c) Patrimonial - registra, processa e evidencia os fatos não financeiros relacionados 

com as variações qualitativas e quantitativas do patrimônio público; 

d) Custos - registra, processa e evidencia os custos dos bens e serviços, produzidos 

e ofertados à sociedade pela entidade pública; 

e) Compensação - registra, processa e evidencia os atos de gestão cujos efeitos 

possam produzir modificações no patrimônio da entidade do setor público, bem 

como aqueles com funções específicas de controle. (NBC T 16.2, 2008). 

 

2.1.6  Regimes contábeis 

No Brasil, existem duas visões em relação a escolha dos regimes contábeis: a 

orçamentária e a patrimonialista. A orçamentária é um regime contábil misto, imposto pela Lei 

nº 4.320/1964, e definindo o reconhecimento das receitas arrecadadas e as despesas 

empenhadas, mas não necessariamente realizadas, no exercício financeiro (MAUSS, p. 45, 

2012). 

Entende-se que a adoção do regime misto se deve ao conservadorismo do legislador em 

relação ao excesso de endividamento, porque se lançada a receita efetivamente arrecadada, ela 

se contrapõe à despesa empenhada, que significa a assunção da obrigação de pagar, ainda que 

não realizada, ou seja, mesmo não havendo a entrega do bem ao poder público nem seu 

pagamento. Assim, o legislador pensou em promover um equilíbrio financeiro entre as receitas 

e as despesas (MAUSS, p. 45-46, 2012). 

Já pela visão patrimonialista, a adoção do regime de competência, tanto para o registro 

das receitas quanto para o das despesas, é amparada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e 

separadamente, mas de forma complementar, deverá ser utilizado o regime de caixa para 

demonstrar o resultado dos fluxos financeiros (MAUSS, p. 46, 2012). 

2.1.7  Exercício financeiro 

Mauss (2012) destaca que  

 

Segundo o artigo 85 da Lei Federal nº 4.320/1964, os serviços de contabilidade 

devem se organizar de forma a permitir o acompanhamento da execução 

orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos 

custos dos serviços industriais, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a 

interpretação dos resultados econômicos e financeiros em cada exercício 

financeiro fixado. (MAUSS, p. 45, 2012). 
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2.2 Instrumentos de planejamento público 

O art. 24 da Constituição Federal estabelece que compete à União, aos Estados e ao 

Distrito Federal legislar concorrentemente sobre Direito Financeiro, reservando-se aos Estados, 

as normas suplementares sobre a matéria. “Portanto, os Códigos de Administração Financeira 

constituem-se em normas ramificadas da Lei nº 4.320/1964, com características de 

regulamentação” (BEZERRA FILHO, 2013). Então, dado que as demonstrações contábeis do 

Estado de Minas Gerais são o objeto deste estudo, serão apresentados, a seguir, os instrumentos 

de planejamento do Estado mineiro, de acordo com sua Constituição. 

2.2.1  Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 

Conforme art. 154, da Constituição do Estado de Minas Gerais, de 1989, o plano 

plurianual de ação governamental deverá conter, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos 

e metas da gestão pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as 

relativas a programas de duração continuada (MINAS GERAIS, 1989). 

2.2.2  Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 

O art. 155 da Constituição do Estado de Minas Gerais, de 1989, determina que a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, deverá ser compatível com o plano plurianual do Estado, 

compreendendo as metas e prioridades da gestão pública, as despesas correntes e de capital para 

o exercício financeiro subsequente, e orientando a elaboração da lei orçamentária anual. Além 

disso, “disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação 

das agências financeiras oficiais.” (MINAS GERAIS, 1989). 

Ademais, a Lei de Responsabilidade Fiscal estipula que a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) deve conter: equilíbrio entre receitas e despesas; critérios e formas de 

limitação de empenho, visando ao cumprimento de metas fiscais e do resultado primário e 

nominal, formas de limites de gastos com pessoal, limites de dívidas, uso da reserva de 

contingência, avaliação dos passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar o equilíbrio 

das contas públicas, e a inclusão de anexos de Metas Fiscais e Riscos Fiscais (ANDRADE, 

2016). 

2.2.3  Lei de Orçamento Anual – LOA 

Conforme o art. 157 da Constituição do Estado de Minas Gerais, de 1989, a Lei 
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Orçamentária Anual (LOA) compreenderá o orçamento fiscal referente aos Poderes do Estado, 

seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta; e o orçamento de 

investimento das empresas nas quais o Estado, direta ou indiretamente, seja sócio majoritário 

com direito a voto.  

Ressalta-se a importância da lei orçamentária anual, sob a visão de Andrade (2016), pois 

esta lei, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade, discrimina a receita 

e a despesa pública, ficando evidente a política econômica financeira e o programa de trabalho 

do governo. 

2.3 Receitas públicas 

2.3.1  Conceito 

As receitas públicas, em sentido amplo, são todos os ingressos de recursos financeiros 

nos cofres públicos e incluem as receitas orçamentárias e as extraorçamentárias. Em sentido 

estrido, são consideradas receitas públicas apenas as receitas orçamentárias (MCASP, 2018). 

Segundo Mauss (2012), as receitas orçamentárias correspondem aos ingressos disponíveis para 

cobertura das despesas orçamentárias. Estão previstas no orçamento para arrecadação durante 

exercício financeiro e pertencem ao poder público. Já as receitas extraorçamentárias não estão 

disponíveis para financiar as despesas orçamentárias, não estão previstas no orçamento e não 

pertencem ao ente público. “São receitas de propriedade de terceiros que somente transitam 

pela entidade e serão devolvidas a seus proprietários de direito.” (MAUSS, 2012, p. 54). 

  

São exemplos de ingressos extraorçamentários: os depósitos em caução, as fianças, as 

operações de crédito por antecipação de receita orçamentária (ARO), a emissão de 

moeda, e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiros. (MCASP, 

2018, p. 32). 

 

2.3.2  Classificação da receita orçamentária 

2.3.2.1  Por categorias econômicas 

Essa classificação tem como função identificar a origem dos recursos, no momento em 

que ingressam nos cofres públicos. Segundo Mauss (2012), a Lei nº 4.320/1964 classifica a 

receita orçamentária em duas categorias econômicas, a saber: 

 

a) receitas correntes: estão incluídas as receitas de tributos; provenientes da participação 
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do Estado em atividades de produção; da exploração do seu próprio patrimônio; de 

transferências de outras pessoas de direito público ou privado destinadas ao atendimento 

de despesas correntes; e outros ingressos de receitas correntes (MAUSS, 2012); 

b)  receitas de capital: estão incluídas as receitas de operações de crédito (internas e 

externas); de alienação de bens móveis e imóveis; de transferências de outras pessoas 

de direito público ou privado destinadas ao atendimento de despesas de capital; e outros 

ingressos de receitas de capital (MAUSS, 2012). 

2.3.2.2  Classificação completa 

As categorias econômicas foram desmembradas em mais cinco níveis, para melhor 

identificação das receitas: origem, espécie, rubrica, alínea e subalínea (MAUSS, 2012). 

2.3.3  Procedimentos contábeis da receita orçamentária 

Conforme SILVA (2011), os procedimentos contábeis da receita orçamentária são 

quatro: 

a) previsão: indica o quanto o Estado espera arrecadar no exercício financeiro para custear 

os gastos públicos. É com base na previsão das receitas que serão fixadas as despesas 

do governo (SILVA, 2011); 

b) lançamento: o art. 142 do Código Tributário Nacional — CTN define o lançamento 

como um procedimento administrativo que visa verificar a ocorrência do fato gerador 

da obrigação correspondente, determinando a matéria tributável e o valor do tributo 

devido e identificando o sujeito passivo. Verificada a ocorrência do fato gerador, ocorre 

o lançamento da receita, constituindo o crédito tributário a favor do Estado. Sem essa 

etapa, o pagamento do tributo não pode ser exigido, mesmo existindo a obrigação 

tributária (SILVA, 2011); 

c) arrecadação: corresponde ao pagamento da obrigação pecuniária perante o Estado, 

mediante a atuação dos agentes de arrecadação, que devem, posteriormente, entregar os 

recursos arrecadados ao Tesouro Público (SILVA, 2011); 

d) recolhimento: é a entrega do numerário arrecadado pelos agentes. A partir desse estágio, 

o valor já está disponível para o Tesouro do Estado, englobando as receitas 

orçamentárias, as extraorçamentárias e as provenientes de operações de crédito 

legalmente autorizadas (SILVA, 2011). 
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2.4 Gastos públicos 

2.4.1 Conceito  

Os gastos públicos como despesa orçamentária são fixados no processo de 

planejamento, e deve ser previamente autorizada pelo Poder Legislativo, por meio da LOA ou 

de Créditos Adicionais. Consiste no egresso de recursos da entidade, para efetivar as ações 

públicas planejadas no sentido de servir à sociedade (MAUSS, 2012). 

2.4.2  Classificação dos gastos públicos 

2.4.2.1  Por categorias econômicas 

Essa classificação tem como função identificar a aplicação dos recursos, no momento 

do empenho. Conforme Mauss (2012), a Lei nº 4.320/1964 classifica a despesa orçamentária 

em duas categorias econômicas: 

 

a)  despesas correntes: constituem as despesas de custeio ou manutenção das atividades 

públicas; 

b)  despesas de capital: constituem aumento do patrimônio, por meio de investimentos, 

financiamentos concedidos pelo ente ou amortização de dívidas. 

2.4.2.2  Classificação completa 

As categorias econômicas foram desmembradas em mais quatro níveis, para melhor 

identificação das despesas: grupo da natureza da despesa, modalidade de aplicação, elemento 

de despesa e subelemento de despesa (MAUSS, 2012). 

2.4.3  Procedimentos contábeis da despesa pública orçamentária 

Silva (2011) afirma que a despesa tem quatro estágios: 

a) fixação: é um estágio obrigatório do planejamento do orçamento e estabelece a natureza 

e o montante dos recursos que serão necessários para as ações e serviços públicos 

(SILVA, 2011); 

b) empenho: é o ato que “cria para o Estado uma obrigação de pagamento pendente ou não 
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de implemento de condição que será cumprido com a entrega do material, a medição da 

obra ou a prestação dos serviços.” (SILVA, 2011, p. 268). O empenho constitui uma 

garantia para o fornecedor e antecede à realização da despesa, devendo respeitar o limite 

do crédito orçamentário respectivo. Entende-se como realização de despesa a ocorrência 

do fato gerador desta, sendo este continuado ou não (SILVA, 2011); 

c) liquidação: após a comprovação da realização da despesa (a entrega do bem ou prestação 

de serviço ao Estado), por meio do exame da documentação por autoridade competente, 

ocorre a liquidação da despesa, que é o ato que torna líquido e certo o direito do credor 

perante o Estado. “A liquidação da despesa implica, portanto, no reconhecimento de um 

passivo no patrimônio” (SILVA, 2011, p. 272); 

d) pagamento: é o quarto e último estágio da despesa, e constitui ato, mediante ordem de 

pagamento, pelo qual a obrigação de pagar ao credor é extinta (SILVA, 2011). A Lei 

Federal nº 4.320/1964 determina que as despesas empenhadas e não pagas até o dia 31 

de dezembro, constituem os Restos a Pagar, distinguindo-se as processadas das não 

processadas (BRASIL, 1964). 

2.5 Demonstrações contábeis do setor público 

2.5.1 Conceito e objetivos das demonstrações contábeis públicas 

Conforme o MCASP (2018), as demonstrações contábeis representam, de forma 

estruturada, a situação patrimonial, financeira e o desempenho da entidade. No setor público, 

esses documentos devem auxiliar seus usuários no processo de tomada de decisão, na 

fiscalização da administração pública e na responsabilização (accountability) da entidade 

quanto aos recursos que lhe foram confiados, fornecendo informações sobre: 

 

a) sobre as fontes, as alocações e os usos de recursos financeiros; 

b) sobre como a entidade financiou suas atividades e como supriu suas necessidades 

de caixa; 

c) úteis na avaliação da capacidade de a entidade financiar suas atividades e cumprir 

com suas obrigações e compromissos; 

d) sobre a condição financeira da entidade e suas alterações; e 

e) agregadas e úteis para a avaliação do desempenho da entidade em termos dos 

custos dos serviços, eficiência e cumprimento dos seus objetivos. (MCASP, p. 

404-405, 2018) 

 

Além disso, as demonstrações contábeis também podem ter a função preditiva, ao 

fornecerem informações para estimar o nível de recursos necessários para a continuidade de 

suas operações, os que podem ser gerados pela continuidade dessas operações e os riscos e as 



24 
 

incertezas associadas às operações. Além disso, as demonstrações contábeis podem informar  

 

a) se os recursos foram obtidos e utilizados de acordo com o orçamento 

aprovado; e 

b) se os recursos foram obtidos e utilizados de acordo com os requisitos legais e 

contratuais, inclusive os limites financeiros estabelecidos por autoridades 

competentes. (MCASP, p. 405, 2018). 

 

2.5.2  Responsabilidade pelas demonstrações públicas 

De acordo com a NBC TSP 11 — Apresentação das Demonstrações Contábeis, a 

definição da responsabilidade pela elaboração e apresentação das demonstrações contábeis do 

governo e das entidades do setor público, inclusive das consolidadas nacionais e por esfera de 

governo, é competência da legislação brasileira. Atualmente, tais responsabilidades são 

definidas pela Lei nº 4.320/1964 e pela LRF (MCASP, 2018). 

 

2.5.3  Os conjuntos de demonstrações contábeis públicas 

 

Slomski (2013) divide as demonstrações contábeis em conjuntos, conforme a legislação 

a que lhes deu origem. São eles: 

 

a) Demonstrações contábeis decorrentes da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 

  

A Lei nº 4.320/1964, a qual estabelece as normas gerais de Direito Financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do 

Distrito Federal, define que 

 

os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no 

Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações 

Patrimoniais (SLOMSKI, p. 110, 2013). 

 

b) Demonstração decorrente do padrão internacional 

 

A demonstração decorrente do padrão internacional contabilidade aplicada ao setor 

público com ênfase para a NBC TSP 11 é a Nota Explicativa. Portanto, o Conselho Federal de 

Contabilidade — CFC, por meio da NBC T 16.6 — Demonstrações Contábeis, orienta que a 

contabilidade aplicada ao setor público deva apresentar Notas Explicativas (SLOMSKI, 2013). 
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c) Demonstração contábil decorrente da norma NBC TSP 16.11 

 

Segundo Slomski (2013),  

 

A NBC T 16.11 orienta a elaboração do Subsistema de Informação de Custos e 

apresenta a Demonstração do Resultado Econômico como forma de evidenciação dos 

custos dos serviços prestados em confrontação com a receita econômica produzida 

pela entidade. (SLOMSKI, p. 124, 2013). 

 

d) Demonstrações decorrentes da Lei de Responsabilidade Fiscal 

 

A Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal — 

LRF, estabelece normas de finanças públicas voltadas para a gestão fiscal responsável, exigindo 

a elaboração e publicação dos demonstrativos que compõem o Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária — RREO e o Relatório de Gestão Fiscal (SLOMSKI, 2013). 

 

• Relatório Resumido da Execução Orçamentária — RREO: o Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária é exigido pelos arts. 52 e 53 da Lei 

Complementar nº 101/00, a qual regulamenta o § 3º do art. 165 da Constituição 

Federal. O Relatório é direcionado, além do Ministério Público, aos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário, e deve ser publicado até trinta dias após o 

encerramento de cada bimestre (BRASIL, 2000). Segundo o MDF (2018), os 

demonstrativos que compõem o RREO são: 

 

✓ Anexo 1— Balanço Orçamentário; 

✓ Anexo 2 — Demonstrativo da Execução das Despesas por 

Função/Subfunção;  

✓ Anexo 3 — Demonstrativo da Receita Corrente Líquida; 

✓ Anexo 4 — Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do 

Regime Próprio dos Servidores (quando existir); 

✓ Anexo 5 — Demonstrativo do Resultado Nominal; 

✓ Anexo 6 — Demonstrativo do Resultado Primário;  

✓ Anexo 7 — Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão;  

✓ Anexo 8 — Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino; 
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✓ Anexo 9 — Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e 

Despesas de Capital; 

✓ Anexo 10 — Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de 

Previdência dos Servidores; 

✓ Anexo 11 — Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e 

Aplicação dos Recursos; 

✓ Anexo 12 — Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das 

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde; 

✓ Anexo 13 — Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas; 

✓ Anexo 14 — Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária. 

 

• Relatório de Gestão Fiscal — RGF: de acordo com Andrade (2016), “o Relatório 

de Gestão Fiscal foi estabelecido pelos arts. 54 e 55 da Lei Complementar nº 

101/00 e atualmente é regulamentado pela 6ª edição do Manual de 

Demonstrativos Fiscais” (ANDRADE, 2016, p. 126). O RGF é elaborado e 

publicado pelo Poder Executivo (mas incluindo também os dados do 

Legislativo), ao final de cada quadrimestre e publicado até 30 dias após o final 

do período, e definido pela Portaria nº 407/11 da Secretaria do Tesouro Nacional 

— STN (ANDRADE, 2016). Segundo o MDF (2018), compõem o relatório os 

seguintes anexos:  

 

✓ Anexo 1 — Demonstrativo da Despesa com Pessoal; 

✓ Anexo 2 — Demonstrativo da Dívida Consolidada; 

✓ Anexo 3 — Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores; 

✓ Anexo 4 — Demonstrativo das Operações de Crédito; 

✓ Anexo 5 — Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a 

Pagar;  

✓ Anexo 6 — Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal; 

 

e) Demonstração decorrente da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB/1996, prevê a publicação da 



27 
 

demonstração nos relatórios expressos Constituição Federal de 1988. Essa demonstração, 

intitulada Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino — MDE (compõe o RREO do Poder Executivo, na forma do Anexo X) tem como 

objetivo evidenciar o cumprimento do gasto constitucional com o Ensino, de no mínimo 18% 

para a União e 25% para Estados e Municípios da receita resultante de impostos, compreendida 

a proveniente de transferências (SLOMSKI, 2013). 

 

f) Demonstração decorrente da Emenda Constitucional nº 29 

 

A Emenda Constitucional nº 29/2000 exige a garantia dos recursos mínimos (12% do 

produto da arrecadação dos impostos) para o financiamento das ações e serviços públicos de 

saúde.  Tal informação é evidenciada no Demonstrativo da Receita Líquida de Impostos e das 

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde, o qual compõe o Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária do Poder Executivo na forma do Anexo 12 do RREO 

(SLOMSKI, 2013). 

 

g) Demonstração decorrente da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004 

 

A Lei nº 11.079/2004, define as normas gerais para licitação e contratação de Parceria 

Público-Privada (PPP) no âmbito da administração pública. O Demonstrativo das Parcerias 

Público-Privadas (PPPs) compõe o RREO do Anexo 13 (SLOMSKI, 2013). 

 

h)  Demonstrações decorrentes da LRF que integrarão a LDO 

 

A LRF estabelece a obrigatoriedade de elaboração e anexação à LDO dos Anexos de 

Metas Fiscais e de Riscos Fiscais. O Anexo de Metas Fiscais integrará o projeto da LOA, 

evidenciando o cumprimento das metas, acompanhado de informações divulgadas no RREO e 

no RGF (SLOMSKI, 2013). Já o Anexo de Riscos Fiscais intregrará a LDO, nos quais serão 

“avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, 

informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem” (SLOMSKI, p. 192, 2013). 

 

2.5.4  Análise das demonstrações contábeis públicas 

2.5.4.1  Usuários das informações 
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Antes, porém, de determinar os objetivos da análise das demonstrações, é necessário 

identificar os usuários, pois, como visto anteriormente, as decisões (principal objetivo) serão 

diversas, o que dependerá de quem for o usuário tomador da decisão. Pode-se citar como 

usuários dessas informações: gestores, cidadão comum, ONGs, instituições financeiras, 

fornecedores, Tribunais de Contas, entidades reguladoras, entre outros (MAUSS, 2012). No 

quadro 1, relacionam-se os usuários mais comuns e as informações que costumam mais lhe 

interessar: 

Quadro 1 – Usuários das demonstrações 

Usuários Objetivos específicos 

Proprietários, cidadão comum, ONGs, entidades 

reguladoras e fiscalizadoras 

Qual a rentabilidade, resultado das atividades,  

eficiência e eficácia do serviço e dos investimentos 

públicos? Qual a situação econômica e financeira? 

Avaliação da prestação de contas. 

Gestores Quais operações devem aumentadas ou reduzidas? 

Fornecedores 
Devo aumentar ou diminuir o preço e o crédito? Vou 

participar de licitação? 

Bancos Posso conceder novos empréstimos? 

Governo 
Posso realizar novas transferências? Posso autorizar 

novos empréstimos? 

Servidores 

A entidade cumpre seu papel para com a sociedade? 

Os servidores estão ajudando a gerar resultado 

econômico para a sociedade? Qual a situação 

econômica e financeira? Há possibilidade de aumento 

salarial? 

Concorrentes, empresas privadas que prestam 

serviços similares ao público 

Qual o potencial de aumento ou redução dos 

investimentos públicos na produção de serviços? E 

desses serviços? Qual a situação econômica e 

financeira? 

Fonte: Adaptado (CHING et al. apud MAUSS, 2012, p. 178). 

2.5.4.2  Objetivos da análise das demonstrações contábeis públicas 

Segundo Andrade (2016), ao se analisar os demonstrativos contábeis públicos, 

resultantes da escrituração contábil, a Contabilidade estará cumprindo sua função principal de 

subsidiar a gestão na interpretação das informações, buscando-se entender as causas e efeitos 

dos fatos contábeis, e finalmente, auxiliando na promoção de ações de melhoria de desempenho 

de gestão.  Andrade (2016) cita alguns objetivos básicos para a análise das demonstrações. São 

eles: 

 

a) delimitação da abrangência dos dados; 

b) verificação da confiabilidade dos dados; 

c) detecção de erros ou fraudes; 
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d) precisão na classificação de contas; 

e) comparabilidade; 

f) simplificação no entendimento; 

g) adequação aos objetivos da análise; 

h) intimidade do analista com as demonstrações contábeis da entidade; 

i) meio para a tomada de decisão. (ANDRADE, 2016, p. 437-438). 

 

De acordo com Mauss (2012), as demonstrações contábeis fornecem dados importantes 

a respeito da situação financeira, econômica e patrimonial das entidades. Esses dados serão 

transformados em informações, por meio do processo de análise, para atender o objetivo 

principal de seus usuários: tomada de decisões.  

Assaf Neto (2005 apud MAUSS, 2012) entende que as decisões serão diversas, sendo, 

portanto, objetivos diversos, e, consequentemente, serão necessárias informações diversas. 

Então, os métodos de análise e os dados poderão ser combinados de várias formas, apresentando 

conteúdo e volume específicos, dependendo dos objetivos almejados. 

Lima e Diniz (2016) entendem que se utiliza, tanto no estudo sobre o endividamento 

quanto no estudo sobre a condição financeira governamental, os indicadores econômicos e 

fiscais e ambos têm em comum o objetivo de identificar a saúde financeira dos governos. 

Enquanto o primeiro se preocupa com a possibilidade de default dos governos, o segundo busca 

sinais que indiquem a probabilidade de problemas futuros na solvência dos governos. 

Neste estudo, ater-se-á somente aos demonstrativos fiscais contidos no Relatório 

Resumido de Execução Orçamentária e no Relatório de Gestão Fiscal, para atender aos 

objetivos específicos de análise da situação fiscal e financeira do Estado de Minas Gerais. 

2.5.4.3  Metodologia da análise  

2.5.4.3.1  Análise integrada ou completa dos indicadores contábeis 

Consiste em uma avaliação geral do desempenho, na qual busca-se resumir os 

indicadores, considerando-se os fatores que afetaram as atividades financeiras, determinantes 

da situação encontrada (GITMAN, 2004 apud MAUSS, 2012).  

Gitman e Madura (2003 apud Mauss, 2012) propõem comparar os indicadores da 

seguinte forma: 

a) análise setorial: consiste na comparação entre o indicador de um ente e o de outro ente 

do mesmo setor de atuação no mesmo período, para se concluir qual deles apresenta 

uma situação melhor. Entretanto, ainda é necessário compará-lo com o indicador 
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oriundo da média do seu setor de atuação: se o indicador setorial médio for inferior, 

pode-se concluir que o ente apresenta bom desempenho; 

b) análise temporal: para identificar a tendência de melhora ou piora da situação do ente 

ao longo do tempo, utiliza-se a análise temporal, a qual compara o indicador do 

exercício atual com os indicadores de, no mínimo, dois anos anteriores. Com essa 

técnica, é possível saber se as ações postas em prática foram bem sucedidas e, caso não, 

ajudar a planejar as próximas ações de melhoria. 

2.5.4.3.2  Análise horizontal ou de evolução 

Na análise horizontal, busca-se evidenciar a variação orçamentária ou de realização das 

receitas e despesas públicas, comparando-os em períodos predeterminados. O procedimento 

consiste em utilizar o percentual 100% como representativo dos valores do ano-base (é aquele 

que servirá de referência) com os valores dos exercícios anteriores ou seguintes. Em seguida, 

efetua-se a “atualização dos valores de acordo com a necessidade do momento, a fim de 

proporcionar melhor análise comparativa.” Após essa etapa, aplica-se a fórmula matemática de 

regra de três simples, para efetuar o cálculo. Os índices encontrados demonstrarão aumento ou 

redução dos valores no tempo (ANDRADE, 2016, p. 438). 

2.5.4.3.3  Análise vertical ou de estrutura 

Na análise vertical da estrutura orçamentária, busca-se evidenciar a variação de 

representatividade (ou porcentagem) de cada conta, ou grupo de contas, no montante geral 

constante no demonstrativo. Como na análise horizontal, utiliza-se a regra de três simples, para 

se calcular a proporção de cada parte em relação ao montante. Os índices obtidos nesse cálculo 

demonstrarão irão auxiliar na avaliação da “existência de descompasso entre receitas e 

despesas, excesso de imobilizações ou até insuficiência de recursos ou disponibilidades.” 

(ANDRADE, 2016, p. 440). 

2.5.4.3.4  Análise de índices, cumprimento de limites e exigências legais 

Andrade (2016) afirma que a forma mais criteriosa de análise das demonstrações 

contábeis é por meio de indicadores de resultado, também chamada de análise de quocientes. 

Esses quocientes permitem ao analista relacionar contas ou grupos de contas, descobrindo 

tendências e comparando os resultados obtidos com índices padrões de resultados (referências 
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de resultados ideais). Todavia, o autor faz uma importante observação a respeito dos índices 

padrões: “(...) para a contabilidade privada, os chamados índices padrões são de relativa 

facilidade de cálculo e análise, devido principalmente à grande difusão de conhecimentos e de 

resultados padrões desses índices nos livros técnicos da área de contabilidade privada” 

(ANDRADE, 2016, p. 442). Entretanto, na contabilidade pública o conhecimento desses 

padrões é muito pouco difundido e, portanto, não se pode definir quais índices são mais 

utilizados (ANDRADE, 2016).  

Os limites e exigências legais têm o objetivo de fazer com que o Estado cumpra com 

seu papel de promover benefícios à sociedade. “São exigências fixadas pela Constituição 

Federal, leis e resoluções da esfera federal que obrigam o município a destinar parte de sua 

receita a determinado fim, assim como limitar determinadas despesas com base em certos 

parâmetros” (ANDRADE, 2016, p. 207). A seguir, os índices mais comuns para se analisar a 

gestão fiscal e as exigências legais: 

a) índice do resultado orçamentário — IRO: “este índice relaciona as receitas 

orçamentárias menos despesas orçamentárias, em relação à receita total.” Seu cálculo é 

dado por: (Receita Orçamentária – Despesa Orçamentária)/Receita Total (ANDRADE, 

2016, p. 444); 

b) índice de comportamento da arrecadação — ICA: este índice é dado pela equação: 

(Receita Arrecadada – Receita Prevista)/Receita Prevista. O valor obtido demonstrará 

se a execução orçamentária da receita se realizou da forma prevista no orçamento fiscal. 

De posse dessas informações, será se possível decidir se há necessidade de corrigir as 

distorções (se houver), buscando alcançar as metas fixadas ou elaborar um orçamento 

mais adequado à realidade do ente federativo. Caso a receita prevista seja maior que a 

arrecadada, denomina-se a ocorrência de insuficiência de arrecadação. Caso a 

arrecadação seja superior ao previsto, denomina-se a ocorrência de excesso de 

arrecadação (ANDRADE, 2016); 

c) índice de comportamento da execução da despesa — ICD: este índice é dado pela 

equação: (Despesa Realizada – Despesa Prevista)/Despesa Prevista. Busca-se verificar 

se a execução orçamentária da despesa foi maior que a despesa fixada, pois, pela lei, 

essa hipótese não é permitida, exceto se houver aprovação legislativa de créditos 

adicionais.  Caso essa exceção ocorra de fato, conclui-se que a previsão foi aquém do 

necessário, havendo, então, um excesso de despesa. Além disso, poderá acontecer o 

contrário: execução da despesa inferior ao previsto, ou seja, economia de despesa 
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(ANDRADE, 2016); 

d) margem bruta orçamentária — MBO: tem o propósito de medir a porcentagem de cada 

unidade monetária de receita restante após deduzidas as despesas empenhadas e 

liquidadas, pois não se consideram os gastos não processados como despesas efetivas 

do período. O ideal é que o índice seja igual a 1. Se for positivo, o resultado indica 

economia de arrecadação. O MBO é dado pela fórmula: (Receita Arrecadada – Despesa 

Liquidada)/Receita Arrecadada (MAUSS, 2012);  

e) índice de capacidade de geração total de poupança — IRCO: indica a economia 

orçamentária em relação ao resultado corrente, visando a aplicação do superávit (se 

houver) em despesas de capital. É dado pela fórmula: receitas correntes/despesas 

correntes. “O indicador é diretamente proporcional à capacidade de geração total de 

poupança, ou seja, quanto maior o primeiro, maior será o segundo” (MAUSS, p. 221, 

2012); 

f) índice da execução orçamentária de capital — IRCA: mede o grau de capitalização ou 

descapitalização da entidade no período. É obtido pela fórmula: receitas de 

capital/despesa de capital. Inferior a 1, este indicador evidencia uma situação positiva, 

na qual “a entidade utilizou as receitas correntes para o pagamento de despesas de 

capital, pois toda a receita de capital foi destinada para essa despesa e ainda faltou” 

(MAUSS, p. 221, 2012); 

g) O índice de dívida consolidada — IDC: este índice não é uma exigência legal, mas é 

considerado importante para verificar se o ente apresenta percentual de dívida alto ou 

baixo (ANDRADE, 2016). É dado pela fórmula: Dívida Consolidada/Receita Corrente 

Líquida.  

Considera-se Dívida Consolidada o montante total, apurado sem duplicidade, das 

obrigações financeiras, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em 

virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operação de crédito 

para amortização em prazo superior a 12 (doze) meses, dos precatórios judiciais 

posteriores a 05/05/2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que 

houverem sido incluídos, das operações de crédito que, embora de prazo inferior a 

doze meses, tenham constado como receitas no orçamento. (MDF, p. 266, 2018); 

 

h) índice de restos a pagar em relação à despesa — IRPMD: permite verificar quanto da 

despesa orçamentária não foi paga. Para isso, calcula-se: Restos a Pagar/Despesa 

orçamentária total (ANDRADE, 2016). A LRF determina que  

deverá ser demonstrada a inscrição em restos pagar das despesas empenhadas e não 

liquidadas, inscritas até o limite do saldo da disponibilidade de caixa, por vinculação 
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de recursos, e também as não inscritas por falta de disponibilidade de caixa. (MDF, p. 

638, 2018). 

 

Além disso, a LRF estabelece a limitação de empenho e movimentação financeira caso 

seja verificado, ao final de cada bimestre, que a realização da receita não será suficiente 

para o cumprimento das metas fiscais. Portanto, entende-se que  

a inscrição de restos a pagar não processados está limitada ao saldo da disponibilidade 

de caixa, por vinculação de recursos, líquida das despesas inscritas em restos a pagar 

processados, das despesas inscritas em restos a pagar não processados em exercícios 

anteriores e das demais obrigações. (MDF, p. 638, 2018). 

 

Ademais, a LRF proíbe que  

 

o ente contraia obrigação de despesa que não possa ser paga integralmente no 

exercício ou cujo montante seja superior à suficiente disponibilidade de caixa para seu 

pagamento no exercício seguinte. Para a verificação do cumprimento do art. 42, deve-

se comparar as obrigações financeiras contraídas e ainda não pagas com a 

disponibilidade de caixa existente. (MDF, p. 638, 2018); 

 

i) índice de gastos com pessoal — IGP: de acordo com Andrade (2016), o índice de gastos 

com pessoal (IGP) é calculado da seguinte forma: Despesa com Pessoal Total/Receita 

Corrente Líquida. Para os Estados, a LRF determina que o limite máximo da despesa 

total com pessoal corresponde a 60%. Os limites prudencial e de alerta equivalem a 95% 

(art. 22) e 90% (art. 59) do limite máximo, respectivamente. Caso os limites máximo ou 

prudencial sejam ultrapassados, as ações do ente quanto ao aumento de gastos com 

pessoal serão restringidas pela referida lei. Conforme com o MDF (2018), a despesa 

total com pessoal compreende o somatório dos gastos da entidade com ativos, inativos 

e pensionistas (despesa bruta com pessoal), deduzidos alguns itens explicitados pela 

LRF. Não se considera despesa bruta com pessoal os pagamentos de natureza 

indenizatória, os quais compensam dano ou ressarcem o gasto do servidor público, em 

função do seu ofício, e os benefícios assistenciais (MDF, 2018). Para o cálculo da 

despesa total com pessoal, é necessário calcular a despesa líquida com pessoal, ou seja, 

excluir as despesas que não devem ser computadas conforme o § 1º do art. 19 da LRF;  

j) índice de endividamento — IETR: o índice de endividamento, segundo Andrade (2016), 

tem a função de demonstrar o comprometimento da RCL com os encargos com a 

amortização de dívida interna ou externa, e o comprometimento anual com as 

amortizações e saldos da dívida. O IETR é obtido pela fórmula matemática: Operações 

de Crédito/Receita Corrente Líquida. O Senado Federal estabeleceu que o montante 
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global das operações de crédito deve ser menor ou igual a 16% da RCL. Portanto, esse 

índice busca evidenciar o cumprimento ou não desse dispositivo legal (ANDRADE, 

2016). A LRF define, de forma explicativa, a operação de crédito como: 

 

• compromisso financeiro assumido em razão de mútuo; 

• abertura de crédito; 

• emissão e aceite de título; 

• aquisição financiada de bens; 

• recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e 

• serviços; 

• arrendamento mercantil; e 

• outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros.  

 

A referida lei também inclui, por equiparação, a assunção, o reconhecimento ou a 

confissão de dívidas, no conceito de operações de crédito (MDF, 2018); 

k) índice para apuração do cumprimento do limite legal de operação de crédito por 

antecipação de receita orçamentária – ARO:  Essa espécie do gênero operação de crédito 

se  “destina a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e deverá 

cumprir as exigências da LRF aplicáveis às operações de crédito” (MDF, p. 608, 2018). 

Segundo a Resolução do Senado Federal, o saldo devedor das operações de crédito por 

antecipação da receita orçamentária (ARO) não poderá ultrapassar, no exercício, 7% da 

RCL (MDF, 2018); 

l) índice de amortização e encargos de dívidas — IAD: é dado pela fórmula: Amortizações 

e Encargos/RCL. Este, por sua vez, tem por objetivo verificar o atendimento ao 

dispositivo do art. 7º, II, e ao art. 30 da LRF, os quais limitam o comprometimento anual 

em até 11,5% da RCL; 

m) índice de dívida consolidada líquida — IDCL: é dado pela relação: DCL/RCL. Esse 

índice tem a função de apurar o cumprimento da exigência contida na LRF: a dívida 

consolidada líquida — DCL não deverá exceder 200% da receita corrente líquida 

(ANDRADE, 2016). A fixação dos limites da dívida consolidada é feita pelo Senado 

Federal. “A Dívida Consolidada Líquida — DCL representa o montante da Dívida 

Consolidada — DC deduzidas as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e 

os demais haveres financeiros”. Estes são compostos por  “valores a receber líquidos e 
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certos (devidamente deduzidos dos respectivos ajustes para perdas prováveis 

reconhecidas nos balanços), como empréstimos e financiamentos concedidos”. Quando 

houver o pagamento dessas obrigações, o montante da DC será reduzida (MDF, p.566, 

2018); 

n) índice de resultado primário — IRP: o resultado primário expressa a situação das contas 

(receitas menos despesas) em determinado período, antes da apropriação dos gastos com 

os encargos e receitas financeiras da dívida pública. Se o índice for positivo, houve 

“superávit primário” e, se negativo, houve um “déficit primário” (ANDRADE, 2016). 

O primeiro representa esforço fiscal no sentido de diminuição da dívida consolidada 

líquida. O segundo, tem como consequência o aumento da DCL (MDF, 2018). O 

resultado primário é utilizado pelo governo para definir a necessidade de 

endividamento: um superávit significa redução no endividamento público. Com o corte 

nas despesas e o aumento das receitas, a gestão precisaria buscar menos recursos para 

financiar seus gastos, ou seja, seu endividamento seria menor. O resultado primário 

precisa ser suficiente para cobrir toda a despesa com juros do período (ANDRADE, 

2016). O resultado primário pode ser entendido como o esforço fiscal direcionado à 

diminuição do estoque da dívida pública. Contudo, o MDF (2018) destaca a 

importância, dada pelo legislador, à Dívida Consolidada Líquida como principal 

parâmetro de endividamento. Nesse sentido, serão consideradas receitas primárias, pela 

LRF e pela RSF nº 40/2001,  

aquelas receitas orçamentárias que efetivamente diminuem o montante da DCL, ou 

seja, que aumentam as disponibilidades de caixa do ente sem um equivalente aumento 

no montante de sua dívida consolidada, excetuadas aquelas com características 

financeiras (como juros sobre empréstimos concedidos ou remunerações de 

disponibilidades financeiras) e aquelas fruto de alienação de investimentos. As 

receitas primárias são, portanto, receitas orçamentárias apuradas necessariamente pelo 

regime de caixa. Da mesma forma, são despesas primárias aquelas despesas 

orçamentárias, apuradas pelo regime de caixa, que diminuem o estoque das 

disponibilidades de caixa e haveres financeiros sem uma contrapartida em forma de 

diminuição equivalente no estoque da dívida consolidada. (MDF, p. 250-251, 2018). 

 

Ainda, o MDF (2018) afirma que a metodologia de apuração do resultado “acima da 

linha, possibilita uma avaliação do impacto da política fiscal em execução pelo ente da 

Federação; 

o) índice de resultado nominal — IRN: de acordo com Andrade (2016), objetivo deste 

índice é medir a evolução da dívida fiscal líquida. O resultado nominal é a variação da 

dívida fiscal líquida em determinado período. O saldo da dívida fiscal líquida 
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corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, adicionadas as receitas de 

privatização e deduzidos os passivos decorrentes de déficits de exercícios anteriores. 

Conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), a dívida 

consolidada líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada, deduzidos ativo 

disponível e haveres financeiros, líquidos dos restos a pagar processados, de acordo com 

o art. 42 da LRF. Se o índice for positivo, há um “superávit nominal” e, se negativo, há 

um “déficit nominal”. O índice do resultado nominal do Regime Previdenciário deverá, 

devido à sua importância e maior necessidade de evidenciação, ser calculado 

separadamente (ANDRADE, 2016); 

p) índices de restos a pagar em relação à disponibilidade de caixa — IRPDC: a LRF proíbe 

a inscrição, nos restos a pagar, das despesas descobertas por disponibilidade de caixa. 

O índice de restos a pagar— IRPDC é calculado seguinte forma: Restos a 

Pagar/Disponibilidade de Caixa. A função desse índice é “verificar o quanto a entidade 

possui de disponibilidade de caixa para quitar cada unidade de restos a pagar. Considera-

se como disponibilidade de caixa a diferença entre o ativo financeiro e o passivo 

financeiro.” Índices negativos ou maiores que 1 representam uma situação desfavorável 

para o ente, pois os restos a pagar superam a disponibilidade de caixa (ANDRADE, 

2016, p. 447); 

q) Regra de Ouro: a Regra de Ouro consiste  

na vedação constitucional da realização de receitas das operações de crédito 

excedentes ao montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante 

créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder 

Legislativo por maioria absoluta. Os recursos de operações de crédito serão 

considerados pelo total ingressado no exercício financeiro. (MDF, p. 384, 2018). 

 

Para fins da verificação do cumprimento da Regra de Ouro, deverão ser computadas 

todas as receitas e despesas, incluindo as intraorçamentárias, comparando-se os 

montantes das operações de crédito e despesas de capital e, não, um vínculo direto entre 

despesas e fontes de recursos. Ou seja, é possível que “determinada operação de crédito 

seja realizada para financiar determinada despesa corrente, desde que os respectivos 

montantes não sejam excedidos ao final do exercício financeiro”. Mais que isso, o 

descumprimento da regra só pode ser verificado no término do exercício financeiro 

(MDF, p. 385, 2018);  

r) alienação de bens: a LRF determina, em seu art. 44,  que as receitas oriundas da 

alienação de bens públicos, inclusive de privatizações não podem cobrir despesas 
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correntes, mas apenas despesas de capital, exceto se destinada por lei aos regimes de 

previdência social, geral e próprio dos servidores públicos (BRASIL, 2000). Nota-se a 

intenção do legislador em fazer com que a gestão pública evidencie, nos demonstrativos, 

a capacidade de investimento da entidade, “tendo em vista a grande baixa do 

imobilizado nos últimos tempos, muitas vezes para o custeio de despesas rotineiras e, 

ainda, a busca irresponsável de quitar restos a pagar com recursos de alienações de bens 

do ativo permanente.” (ANDRADE, 2016, p. 242); 

s) garantias concedidas: segundo o MDF (2018),  

 

garantia é o compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual 

assumida pelo ente da Federação por ocasião da realização de operações de crédito 

por suas estatais não dependentes ou por outros entes da federação. São fianças e avais 

concedidos pelo ente federativo, em operações de crédito, inclusive com recursos de 

fundos de aval, a assunção de risco creditício em linhas de crédito, o seguro de crédito 

à exportação e outras garantias de natureza semelhante que representem compromisso 

de adimplência de obrigação financeira ou contratual. (MDF, p. 595-596, 2018). 

 

Já as contragarantias exigidas correspondem, para a concessão de garantias, as 

contrapartidas oferecidas pelo ente federativo que irá receber uma garantia.  

Essa contragarantia deve ser em valor igual ou superior ao da garantia a ser concedida 

para abranger o ressarcimento integral dos custos financeiros decorrentes da cobertura 

de eventual inadimplemento. Nesse caso, o ente entra como garantidor de uma dívida 

e, caso não seja honrada pelo tomador do empréstimo, o garantidor deverá honrar essa 

dívida. (MDF, p. 596. 2018). 

 

O saldo global das garantias concedidas não poderá exceder a 22% da Receita Corrente 

Líquida (MDF, 2018); 

t) financiamento da saúde: conforme dispositivo da Lei Complementar nº 141/2012,  Os 

Estados e o Distrito Federal deverão aplicar anualmente, em ações e serviços públicos 

de saúde, no mínimo, 12% da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 (ITCD, 

ICMS, IPVA), e dos recursos de que tratam o art. 157, a alínea a do inciso I e o inciso 

II do caput do art. 159, todos da Constituição Federal, ou seja, o IRRF e o FPE (Fundo 

de Participação dos Estados e do Distrito Federal), deduzidas as parcelas transferidas 

aos Municípios (BRASIL, 2012).  A LRF proíbe o recebimento de transferências 

voluntárias caso o ente federativo descumpra os limites mínimos de aplicação em ações 

e serviços públicos de saúde (ASPS), até que a situação seja regularizada (MDF, 2018); 

u) financiamento da educação e aplicação no ensino: a Lei nº 9.394/1996 – Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que regulamenta a Constituição Federal, 
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estabelece que os Estados deverão aplicar, anualmente, 25% ou mais do montante da 

receita resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino público. Além disso, em seu art. 69, § 4º, 

dispõe que 

as diferenças entre a receita e a despesa previstas e as efetivamente realizadas, que 

resultem no não atendimento dos percentuais mínimos obrigatórios, serão apuradas e 

corrigidas a cada trimestre do exercício financeiro. (BRASIL, 1996). 

 

Os art. 70 e 71 da LDB definem, respectivamente, quais despesas são e não são 

consideradas de manutenção e desenvolvimento do ensino (instituições educacionais de 

todos os níveis). Aquelas que se enquadrarem no art. 71, serão computadas fora do 

cálculo dos 25%. Os Tribunais de Contas são encarregados de padronizar os 

demonstrativos de gastos na manutenção e desenvolvimento do ensino são padronizados 

por deliberações dos Tribunais de Contas (BRASIL, 1996). Segundo o MDF (2018), a 

parcela da arrecadação de impostos transferida pelos Estados aos respectivos 

Municípios, não é considerada, para efeito de apuração do cumprimento do limite legal, 

na receita do governo que a transferir. Portanto, essa parcela deverá ser deduzida da base 

de cálculo da receita, do ente transferidor. Além disso, destaca-se a instituição do 

FUNDEB, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal pela Lei nº 11.494/2007, 

atendendo ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT. A 

instituição desses fundos e a aplicação de seus recursos não isentam os entes federativos 

da obrigatoriedade de cumprir os limites mínimos de aplicação em MDE (MDF, 2018). 

 

2.5.4.3.5  Análise de tendência 

De acordo com Lima e Diniz (2016), “a análise de tendência ou análise de séries 

temporais mostra de forma gráfica ou por meio de índices de tendência o comportamento de 

variáveis ou de indicadores da condição financeira ao longo do tempo” (LIMA; DINIZ, 2016, 

p. 98). Por meio dessa análise, a gestão pública busca identificar a razão das variações ao longo 

do tempo, como forças políticas, econômicas e gerenciais, a fim de planejar melhor as ações 

para alterar esses fatores de alteração na condição financeira da entidade (LIMA; DINIZ, 2016). 

Importante observar que “a análise de tendência se assemelha à análise horizontal pelo 

fato de ambas as análises exibirem mudanças ao longo do tempo”. Entretanto, são apenas 

semelhantes, mas não idênticas: obtêm-se mais informações na análise de tendência do que na 

análise horizontal, revelando-se os altos e baixos de um indicador ou de uma variável da 
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condição financeira. Dessa forma, é possível perceber como a entidade governamental está 

sendo conduzida e quais as tendências para o futuro (LIMA; DINIZ, p. 98, 2016). 
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3  CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE 

Atualmente, Minas Gerais é um estado da região Sudeste do Brasil com 853 municípios 

e área territorial de 586.521,121 km², e sua capital é a cidade de Belo Horizonte. O estado faz 

limite com os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Goiás, Distrito 

Federal, Bahia e Espírito Santo. Sua população é estimada em 21.168.791 pessoas (IBGE). 

A região ocupada por Minas Gerais foi inicialmente desbravada no século XVI pelos 

bandeirantes portugueses em busca de ouro e pedras preciosas. Em 1709, foi criada a capitania 

de São Paulo e Minas de Ouro e desmembrada, em 1720, em duas capitanias, São Paulo e Minas 

Gerais (IBGE). 

Hoje, o governador é Romeu Zema Neto, do Partido Novo, que tomou posse em 1º de 

janeiro de 20192, tendo sido eleito pelo povo no segundo turno, em 28 de outubro de 20183. Seu 

antecessor no cargo foi Fernando Pimentel, do Partido dos Trabalhadores, cujo governo durou 

4 anos, de 2015 a 20184. 

De acordo com relatório divulgado, em 2018, pela Diretoria de Estatística e Informações 

(DIREI), da Fundação João Pinheiro, o estado mineiro é retrato da crise econômica brasileira 

que afetou a situação fiscal dos 27 estados brasileiros, em menor ou maior grau, os quais 

enfrentam escassez de recursos para honrar seus compromissos. “Desde o início da recessão 

econômica em 2014, o Estado de Minas Gerais tem apresentado sucessivos déficits fiscais.” 

Para se ter uma ideia, “em 2017, o valor nominal do déficit foi superior a 9 bilhões, ou seja, 

superior a 10% do valor arrecadado” (DIREI, p. 10-11, 2018). Em 2015, o estoque total da 

dívida pública fundada estadual (isto é, consolidada) era de R$ 103,60 bilhões e, em outubro de 

2019, o valor chegou a 121,08 bilhões, composto por R$ 106,49 bilhões de dívida interna, de 

acordo com os dados apresentados no Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais5. 

 

 
2 MATIAS, Rafaela. Governador eleito em Minas, Romeu Zema toma posse na Assembleia Legislativa, em Belo 

Horizonte. Hoje em Dia. Disponível em: https://www.hojeemdia.com.br/primeiro-plano/governador-eleito-em-

minas-romeu-zema-toma-posse-na-assembleia-legislativa-em-belo-horizonte-1.682995. Acesso em: 21 nov. 

2019. 
3 TRAJANO, Humberto; FREITAS, Raquel. Romeu Zema, do Novo, é eleito governador de Minas Gerais. G1 

Minas. Disponível em: https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/eleicoes/2018/noticia/2018/10/28/romeu-zema-do-

novo-e-eleito-governador-de-minas-gerais.ghtml. Acesso em: 21 nov. 2019. 
4 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Governadores. Disponível em: 

https://www.mg.gov.br/galeria-governadores. Acesso em: 21 nov. 2019. 
5 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO. Gestão da dívida: estoque da dívida pública fundada. Portal da 

Transparência do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2019. Disponível em: 

http://www.transparencia.mg.gov.br/divida-publica/gestao-da-divida. Acesso em: 21 nov. 2019. 

https://www.hojeemdia.com.br/primeiro-plano/governador-eleito-em-minas-romeu-zema-toma-posse-na-assembleia-legislativa-em-belo-horizonte-1.682995
https://www.hojeemdia.com.br/primeiro-plano/governador-eleito-em-minas-romeu-zema-toma-posse-na-assembleia-legislativa-em-belo-horizonte-1.682995
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/eleicoes/2018/noticia/2018/10/28/romeu-zema-do-novo-e-eleito-governador-de-minas-gerais.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/eleicoes/2018/noticia/2018/10/28/romeu-zema-do-novo-e-eleito-governador-de-minas-gerais.ghtml
https://www.mg.gov.br/galeria-governadores
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4  DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO E ANÁLISE DOS DADOS 

4.1 Levantamento dos dados 

Os dados para análise foram extraídos dos demonstrativos que compõem o Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária — RREO e o Relatório de Gestão Fiscal — RGF, dos 

exercícios de 2015 a 2018. Foi preciso calcular os índices gerenciais e alguns índices legais. 

Outros índices legais já vinham evidenciados nos demonstrativos, porém sem a demonstração 

dos cálculos. Portanto, foram demonstrados, no desenvolvimento deste estudo, os cálculos de 

todos os índices. Além disso, não foram evidenciados os efeitos da inflação no orçamento 

público. 

 

4.2  Cálculos e análises dos índices 

 

4.2.1  Apuração e análise dos indicadores gerenciais 

 

4.2.1.1  Índice do resultado orçamentário — IRO 

 

Foram obtidos déficits em todos os quatro exercícios analisados, sendo o maior em 

2018, de R$ 10,18 bilhões. O índice do mesmo ano mostra que a receita arrecadada 

correspondeu a 87,96% do total da despesa empenhada. Isso significa que a receita realizada 

não foi suficiente para cobrir todas as despesas empenhadas do período. O melhor resultado 

orçamentário foi em 2016, no qual observa-se uma queda de 48,83% em relação a 2015, mas 

em 2017, o déficit de R$ 8,94 bilhões foi maior do que o dobro do valor encontrado no exercício 

anterior (R$ 3,80 bilhões), com aumento de 135,33% no valor absoluto e queda de 6,23% no 

índice. O resultado negativo de 2017 superou, inclusive, o déficit de 2015. Em 2018, o déficit 

continuou subindo, mas dessa vez, em uma proporção bem menor do que em 2017, com 

aumento de 13,86% no valor absoluto e queda de 1,15% no índice, o qual mostra que a receita 

arrecadada correspondeu a 87,96% da despesa empenhada.
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Tabela 1 — Cálculo e análise horizontal do Índice do Resultado Orçamentário 

 2015 (R$ mil) 2016 (R$ mil) AH(%) 2017 (R$ mil) AH(%) 2018 (R$ mil) AH(%) 

Receita Arrecadada (a) 66.183.732 70.660.235 6,76 72.236.153 2,23 74.368.010 2,95 

Despesa Empenhada (b) 73.610.019 74.460.033 1,15 81.178.286 9,02 84.549.109 4,15 

Superávit/Déficit 

(c) = (a - b) 
-7.426.286 -3.799.797 -48,83 -8.942.133 135,33 -10.181.098 13,86 

IRO (d) = (a / b) 89,91% 94,90% 5,54 88,98% -6,23 87,96% -1,15 

Elaborado pela autora com dados extraídos do Anexo 1 dos RREOs de Minas Gerais, de 2015 a 2018, e 

dados do estudo. 

 

Gráfico 1 — Evolução da receita arrecadada e da despesa empenhada 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do Anexo 1 dos RREOs de Minas Gerais, de 2015 a 

2018. 
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Gráfico 2 — Evolução do IRO 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados do estudo. 

 

4.2.1.2  Índice de comportamento da arrecadação — ICA 

 

Em nenhum dos exercícios analisados foi arrecadada a receita prevista (previsão 

atualizada). Entretanto, em 2016 e 2017, essa diferença entre receita arrecadada e prevista foi 

pequena: de apenas 0,03% e 0,80%, correspondendo a R$ 23,4 milhões e R$ 585,2 milhões, 

respectivamente. Em 2015 e 2018, a diferença foi de 9,79% e 10,45%, correspondendo a R$ 

7,2 bilhões e R$ 8,7 bilhões, respectivamente. Quanto à avaliação horizontal, uma variação 

negativa entre índices negativos mostra que houve uma melhora no índice, ou seja, a diferença 

entre receitas arrecadadas e previsão atualizada foi menor em relação ao exercício anterior. Essa 

situação ocorreu apenas em 2016. Por outro lado, uma variação positiva entre índices negativos 

mostra que houve um aumento na diferença entre receitas arrecadadas e previsão atualizada, 

piorando o índice, o que ocorreu em 2017 e 2018, períodos nos quais o ICA foi, 

respectivamente, 22 e 11 vezes maior em relação ao período anterior. 
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Tabela 2 — Cálculo e análise horizontal do ICA 

 2015 (R$ mil) 2016 (R$ mil) AH(%) 2017 (R$ mil) AH(%) 2018 (R$ mil) AH(%) 

Receita Arrecadada (a) 66.183.732 70.660.235 6,76 72.236.153 2,23 74.368.010 2,95 

Previsão Atualizada (b) 73.363.558 70.683.620 -3,65 72.821.358 3,02 83.047.947 14,04 

ICA (c) = (a – b)/(b) -9,79% -0,03% -99,66 -0,80% 2329,05 -10,45% 1200,58 

Diferença (d) = (a – b) - 7.179.826  -23.384  -99,67 -585.205  2402,51 -8.679.936  1383,23 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do Anexo 1 dos RREOs de Minas Gerais, de 2015 a 

2018, e dados do estudo. 

 

Gráfico 3 — Evolução da receita arrecadada e da previsão atualizada 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do Anexo 1 dos RREOs de Minas Gerais, de 2015 a 

2018. 
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Gráfico 4 — Evolução do ICA 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados do estudo. 

 

4.2.1.3  Índice de comportamento da execução da despesa — ICD 

 

Não foram executadas todas as despesas fixadas (dotação atualizada) no orçamento em 

nenhum exercício, sendo o índice de 2015 o pior dos quatro períodos analisados, o qual mostra 

que a despesa empenhada foi menor que a dotação atualizada em 11,85%, correspondendo à 

diferença de R$ 9,89 bilhões. Ou seja, os serviços que o governo se propôs a prestar à sociedade 

não foram realizados. Em 2016, o índice sofreu uma pequena melhora de 13,68% e, em 2017, 

de 38,80%, em relação aos respectivos anos anteriores. Em 2018, o índice piorou, devido à 

diferença de R$ 7,47 bilhões entre a despesa empenhada e a fixada, maior que a diferença em 

2017, de R$ 5,42 bilhões. 

Destaca-se a previsão, feita pelo governo, de déficit no resultado orçamentário em todos 

os exercícios, pois a receita prevista foi menor do que a despesa fixada. Isso significa que, ao 

se analisar esse conjunto de índices (IRO, ICA e ICD), conclui-se que, além de a receita prevista 

ter sido menor do que a despesa fixada, a arrecadação foi menor do que o previsto, contribuindo 

para um resultado orçamentário ainda pior, como visto na seção nº 4.2.1.1 desta pesquisa. 

Entretanto, o empenho abaixo do dotado, pode ter atenuado esse resultado orçamentário 

negativo. 
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Tabela 3 — Cálculo e análise horizontal do ICD 

 2015 (R$ mil) 2016 (R$ mil) AH(%) 2017 (R$ mil) AH(%) 2018 (R$ mil) AH(%) 

Despesa Empenhada (a) 73.610.019 74.460.033 1,15 81.178.286 9,02 84.549.109 4,15 

Dotação Atualizada (b) 83.501.641 82.940.713 -0,67 86.597.347 4,41 92.023.137 6,27 

ICD (c) = (a - b)/(a) -11,85% -10,22% -13,68 -6,26% -38,80 -8,12% 29,79 

Diferença (d) = (a - b) -9.891.622  -8.480.680  -14,26 -5.419.060 -36,10 -7.474.028  -37,92 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do Anexo 1 dos RREOs de Minas Gerais, de 2015 a 

2018, e dados do estudo. 

 

Gráfico 5 — Evolução da despesa empenhada e da dotação atualizada 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do Anexo 1 dos RREOs de Minas Gerais, de 2015 a 

2018. 
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Gráfico 6 — Evolução do ICD 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados do estudo. 

 

4.2.1.4  Margem Bruta Orçamentária — MBO 

 

O Estado obteve economia de arrecadação apenas em 2016, ano em que a receita 

orçamentária arrecadada de R$ 70,66 bilhões superou a despesa liquidada (considerada despesa 

efetiva) de R$ 69,82 bilhões. Nos demais exercícios, os índices negativos variaram entre 5,30 

(2015) e 8,05 (2018). Destaca-se a piora no índice de 2018, em 98,80%, ou seja, um índice 2 

de vezes o valor do indicador do ano anterior (-4,05).  

 

Tabela 4 — Cálculo e análise horizontal do MBO 

 2015 (R$ mil) 2016 (R$ mil) AH(%) 2017 (R$ mil) AH(%) 2018 (R$ mil) AH(%) 

Receita Arrecadada (a) 66.183.732 70.660.235 6,76 72.236.153 2,23 74.368.010 2,95 

Despesa Liquidada (b) 69.689.840 69.819.752 0,19 75.161.713 7,65 80.355.691 6,91 

MBO (c) = (a – b)/(a) -5,30 1,19 -122,45 -4,05 -440,49 -8,05 98,80 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do Anexo 1 dos RREOs de Minas Gerais, de 2015 a 

2018, e dados do estudo. 
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Gráfico 7 — Evolução da Receita Orçamentária e da Despesa Liquidada 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do Anexo 1 dos RREOs de Minas Gerais, de 2015 a 

2018. 

 

Gráfico 8 — Evolução da MBO 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados do estudo. 
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4.2.1.5  Índice de Resultado Corrente — IRCO 

 

O Estado de Minas Gerais não obteve resultado corrente superior a 1 em nenhum dos 

exercícios analisados, indicando que não houve sobra de recursos para aplicação em despesas 

de capital. A tendência de aumento das receitas não acompanhou, na mesma proporção, a 

tendência de aumento das despesas, ou seja, as despesas cresceram mais que as receitas e, por 

isso, o pior resultado foi obtido em 2018, com o total das receitas correntes realizadas cobrindo 

apenas 92,60% das despesas correntes empenhadas. Já o melhor foi obtido em 2015, com as 

receitas correntes cobrindo 98,51% das despesas correntes.  

 

Tabela 5 — Cálculo e análise horizontal do IRCO 

 2015 (R$ mil) 2016 (R$ mil) AH(%) 2017 (R$ mil) AH(%) 2018 (R$ mil) AH(%) 

Receitas Correntes 

Realizadas (a) 

              

65.542.749  

              

68.762.183 
4,91 

              

71.635.602 
4,18 

              

73.790.922 
3,01 

Despesas Correntes 

Empenhadas (b) 

              

66.535.598 

              

69.891.361 
5,04 

              

75.824.763 
8,49 

              

79.684.578 
5,09 

IRCO (c) = (a / b) 0,99 0,98 -0,13 0,94 -3,97 0,93 -1,98 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do Anexo 1 dos RREOs de Minas Gerais, de 2015 a 

2018, e dados do estudo. 

 

 

Gráfico 9 — Evolução das Receitas e Despesas Correntes 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do Anexo 1 dos RREOs de Minas Gerais, de 2015 a 

2018. 
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Gráfico 10 — Evolução do IRCO

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados do estudo. 

 

4.2.1.6  Índice de Resultado de Capital — IRCA 

O Estado de Minas Gerais não obteve resultado de capital superior a 1 em nenhum dos 

exercícios analisados, indicando, assim, uma situação positiva, pois isso significa que as 

receitas correntes foram utilizadas para o pagamento de despesas de capital, tendo sido toda a 

receita de capital destinada para essa despesa, necessitando-se, ainda, recorrer às receitas 

correntes. Destaca-se como melhor resultado o índice de 2016 (0,42) e, como pior, o de 2015 

(0,09), não ficando muito atrás de 2017 e 2018, com índices de 0,11 e 0,12, respectivamente. 

 

Tabela 2 — Cálculo e análise horizontal IRCA 

 2015 (R$ mil) 2016 (R$ mil) AH(%) 2017 (R$ mil) AH(%) 2018 (R$ mil) AH(%) 

Receitas de Capital 

Realizadas (a) 
640.982 1.898.051 196,12  600.550 -68,36 577.088 -3,91 

Despesas de Capital 

Empenhadas (b) 
7.074.420 4.568.671 -35,42 5.353.523 17,18 4.864.530 -9,13 

RCA (c) = (a / b) 0,09 0,42 358,52 0,11 -73,00 0,12 5,75 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do Anexo 1 dos RREOs de Minas Gerais, de 2015 a 

2018, e dados do estudo.
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Gráfico 11 — Evolução das Receitas e Despesas de Capital 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do Anexo 1 dos RREOs de Minas Gerais, de 2015 a 

2018. 

 

Gráfico 12 — Evolução do IRCA 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados do estudo. 
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4.2.1.7 Índice da Dívida Consolidada — IDC 

A Dívida Consolidada — DC do Estado variou entre R$ 107,38 bilhões (2015) e R$ 

113,82 bilhões (2018), entre os exercícios de 2015 a 2018, enquanto a Receita Corrente Líquida 

— RCL variou, no mesmo período, entre R$ 51,64 bilhões e R$ 56,35 bilhões. Portanto, os 

Índices da Dívida Consolidada — IDC dos exercícios de 2015, 2016 e 2018 mostram que a DC 

corresponde a mais do que o dobro da RCL e, em 2017, quase o dobro, evidenciando-se, assim, 

o alto comprometimento da RCL com os Encargos com a Amortização de Dívida Interna ou 

Externa, e com as Amortizações e Saldos da Dívida. O pior resultado foi em 2016, com índice 

de 210,79%, e o melhor, em 2017, com 197,52%. 

 

Tabela 7 — Cálculo e análise horizontal do IDC 

 

2015 (R$ mil) 2016 (R$ mil) AH(%) 2017 (R$ mil) AH(%) 2018 (R$ mil) AH(%) 

DC até o 3º quadrimestre (a) 107.383.681 113.258.470 5,47 108.980.291 -3,78 113.818.597 4,44 

RCL (b) 51.643.235 53.731.469 4,04 55.173.574 2,68 56.345.444 2,12 

IDC (c) = (a / b) 207,93% 210,79% 1,37 197,52% -6,29 202,00% 2,27 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do Anexo 2 dos RGFs de Minas Gerais, de 2015 a 2018, 

e dados do estudo. 

 

Gráfico 13 — Evolução da DC e da RCL 

  
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do Anexo 2 dos RGFs de Minas Gerais, de 2015  

a 2018. 
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Gráfico 14 — Evolução do IDC 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados do estudo. 

 

4.2.1.8  Índice de Restos a Pagar em relação à Despesa — IRPMD 

 

Os índices de restos a pagar em relação à despesa (IRPMD) dos exercícios de 2015 a 

2018 condizem com a situação de baixa disponibilidade de caixa mostrada pelos IRPDCs 

calculados na seção nº 4.2.2.8 desta pesquisa. Como nos IRPDCs, observa-se um aumento 

contínuo nos IRPMDs ao longo dos quatro anos. Isso significa que o percentual de pagamento 

das despesas empenhadas foi decrescente, pois a proporção dos restos a pagar em relação a 

despesa orçamentária empenhada aumentou, começando com índice de 0,09, em 2015, e 

terminando em 0,37, em 2018. Destacam-se os aumentos no IRPMD de 2016 para 2017, de 

74,18%, e no de 2017 para 2018, de 87,15%.
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Tabela 8 — Cálculo e análise horizontal do IRPMD 

 
2015 (R$ mil) 2016 (R$ mil) AH(%) 2017 (R$ mil) AH(%) 2018 (R$ mil) AH(%) 

Restos a Pagar — 

Obrigações 

Financeiras (a) 

6.778.776 8.486.328 25,19 16.114.945 89,89 31.411.582 94,92 

Despesa Empenhada 

(b)  
73.610.019 74.460.033 1,15 81.178.286 9,02 84.549.109 4,15 

IRPMD (c) = (a / b) 0,09 0,11 23,76 0,20 74,18 0,37 87,15 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do Anexo 5 dos RGFs e do Anexo 1 dos RREOs de 

Minas Gerais, de 2015 a 2018, e dados do estudo. 

 

Gráfico 15 — Evolução das Obrigações Financeiras e da Despesa Empenhada 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do Anexo 5 dos RGFs e do Anexo 1 dos RREOs de 

Minas Gerais, de 2015 a 2018. 
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Gráfico 16 — Evolução do IRPMD 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados do estudo. 

 

4.2.2 Apuração do cumprimento das exigências legais da LRF 

4.2.2.1  Índice de Gastos com Pessoal — IGP 

Para apuração do cumprimento do limite legal, foram somados os valores da despesa 

líquida com pessoal e das inscritas em restos a pagar não processados, obtendo-se, assim, a 

Despesa Total com Pessoal — DTP, que já está evidenciada no Demonstrativo de Despesa com 

Pessoal. Importante esclarecer que, para o cálculo deste índice, foram utilizados os valores dos 

últimos 12 meses, tanto para Receita Corrente Líquida — RCL quanto para a DTP. 

Para esse cálculo, não estão computadas na despesa total com pessoal as seguintes 

despesas, de acordo com § 1º do art. 19 da LRF: Indenizações por Demissão e Incentivos à 

Demissão Voluntária; Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração; e 

Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração Inativos e Pensionistas 

com Recursos Vinculados. 

O limite de 60% de DTP sobre a RCL, estabelecido pela LRF, foi respeitado em todos 

os exercícios analisados, exceto em 2018, cujo índice foi de 76,48%. Em 2015 e 2016, o índice 

quase atingiu o limite máximo, sendo de 57,32% no primeiro ano, e de 58,93% no segundo, 

ambos dentro do limite prudencial (faixa entre 57% e 60%). O exercício de 2017 teve o menor 

resultado, com índice de 48,91%. Ou seja, de 2017 para 2018, o índice quase dobrou. 
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Tabela 9 — Cálculo e análise horizontal do IGP 

 
2015 (R$ mil) 2016 (R$ mil) AH(%) 2017 (R$ mil) AH(%) 2018 (R$ mil) AH(%) 

DTP (a) 29.603.664 31.662.953 6,96 26.985.435 -14,77 43.095.423 59,70 

RCL (b) 51.643.235 53.731.469 4,04 55.173.574 2,68 56.345.444 2,12 

IGP (c) = (a / b) 57,32% 58,93% 2,80 48,91% -17,00 76,48% 56,38 

Limite Máximo6 – 60% da 

RCL 
30.985.941 32.238.881 4,04 33.104.144 2,68 33.807.266 2,12 

Limite Prudencial7 – 57% 

da RCL 
29.436.644 30.626.937  31.448.937  32.116.903  

Limite de Alerta8 – 54% da 

RCL 
27.887.347 29.014.993  29.793.730  30.426.540  

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do Anexo 1 dos RGFs de Minas Gerais, de 2015 a 2018, 

e dados do estudo. 

 

Gráfico 17 — Evolução da Despesa Total com Pessoal da Receita Corrente Líquida 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do Anexo 1 dos RGFs de Minas Gerais, de 2015  

a 2018. 

 

 

 

 
6 Incisos I, II e III art. 20 da LRF. 
7 Parágrafo único, art. 22 da LRF. 
8 Inciso II do § 1º do art. 59 da LRF. 
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Gráfico 18 — Evolução do IGP 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados do estudo. 

 

4.2.2.2  Índice de Endividamento — IETR 

 

Em todos os exercícios analisados, a exigência legal do montante global máximo de 

16% das Operações de Crédito sobre a RCL foi atendida, apresentando-se IETR próximo de 

zero. Apenas em 2016, o IETR cresceu quase 40% em relação ao de 2015. Em 2015, as 

Operações de Crédito foram de R$ 27,41 milhões, aumentando para R$ 1,15 bilhões em 2016. 

Em 2017, as Operações de Crédito caíram para R$ 66,1 milhões, e sofreram novamente uma 

queda para R$ 1,66 milhões.
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Tabela 10 — Cálculo e análise horizontal do IETR 

 
2015 (R$ mil) 2016 (R$ mil) AH(%) 2017 (R$ mil) AH(%) 2018 (R$ mil) AH(%) 

Operações de Crédito 

(a) 
27.407 1.153.947 4110,30 66.051 -94,28 1.657 -97,49 

Receita Corrente 

Líquida (b) 
51.643.235 53.731.469 4,04 55.173.574 2,68 56.345.444 2,12 

IETR (c) = (a / b) 0,00 0,02 3946,67 0,00 -94,43 0,00 -97,54 

Limite Geral — 16% 

da RCL9 
8.262.917 8.597.035 4,04 8.827.771 2,68 9.015.271 2,12 

Limite de Alerta — 

14,4% da RCL10 
7.436.625 7.737.331  7.944.994  8.113.744  

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do Anexo 4 dos RGFs de Minas Gerais, de 2015 a 2018, 

e dados do estudo. 

 

Gráfico 19 — Evolução das Operações de Crédito e da RCL 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do Anexo 4 dos RGFs de Minas Gerais, de 2015 a  

2018. 

 

 

 

 

 

 
9 Inciso I, art. 7º, Resolução nº 43/2001, do Senado Federal. 
10 Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF. 
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Gráfico 20 — Evolução do IETR 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados do estudo. 

 

4.2.2.3  Índice de Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária — 

IOP.ARO 

Em relação ao limite de 7% sobre a Receita Corrente Líquida — RCL, definido para 

Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária — ARO, este foi não foi 

ultrapassado em nenhum exercício, já que não foram contratadas Operações de Crédito por 

ARO. Entretanto, observa-se que o limite para as contratações foi aumentando ao longo dos 

quatro anos, (pois é proporcional ao aumento da RCL), começando com R$ 3,62 bilhões em 

2015 e terminando em R$ 3,94 bilhões.
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Tabela 11 — Cálculo e análise horizontal do IOP.ARO 

 
2015 (R$ mil) 2016 (R$ mil) AH(%) 2017 (R$ mil) AH(%) 2018 (R$ mil) AH(%) 

RCL (a) 51.643.235 53.731.469 4,04 55.173.574 2,68 56.345.444 2,12 

Operações de Crédito por 

ARO (b) 
0 0  0  0  

IOP. ARO (c) = (a / b) 0,00 0,00  0,00  0,00  

Limite — 7% da RCL 11  3.615.026 3.761.202 4,04 3.862.150 2,68 3.944.181 2,12 

 Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do Anexo 4 dos RGFs de Minas Gerais, de 2015 a 

2018, e dados do estudo. 

 

 

4.2.2.4  Índice de Amortização e Encargos de Dívidas — IAD 

 

O limite de legal de despesas com Amortização, Encargos e Juros da Dívida foi 

respeitado em apenas dois exercícios: 2016, com percentual de 5,35% (R$ 2,87 bilhões), e 2017, 

com 7,78% (R$ 4,29 bilhões). Em 2016 e 2018, o IAD foi de 13,09% (R$ 6,76 bilhões) e 

13,20% (R$ 7,44 bilhões), respectivamente. Observa-se que a RCL em 2018 foi a mais alta de 

todos os anos, mas, mesmo assim, as despesas ultrapassaram o limite definido pela LRF, 

imposto à entidade. 

 

Tabela 12 — Cálculo e análise horizontal do IAD 

 2015 (R$ mil) 2016 (R$ mil) AH(%) 2017 (R$ mil) AH(%) 2018 (R$ mil) AH(%) 

Amortização, 

Encargos e Juros 

da Dívida — 

Despesa 

Empenhada (a) 

6.758.781 2.872.758 -57,50 4.294.296 49,48 7.440.319 73,26 

RCL (b) 51.643.235 53.731.469 4,04 55.173.574 2,68 56.345.444 2,12 

IAD (c) = (a / b) 13,09% 5,35% -59,15 7,78% 45,58 13,20% 69,66 

Limite — 11,5% 

da RCL 12  
5.938.972 6.179.118  6.344.961  6.479.726  

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do Anexo 1 dos RREOs e do Anexo 6 dos RGFs de 

Minas Gerais, de 2015 a 2018, e dados do estudo. 

 

 

 
11 Art. 10º, Resolução nº 43/2001, do Senado Federal. 
12 Inciso II, art. 7º, Resolução nº 43/2001, do Senado Federal. 
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Gráfico 21 — Evolução da Amortização, dos Encargos, Juros da Dívida e da RCL 

 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do Anexo 1 dos RREOs e do Anexo 6 dos RGFs de 

Minas Gerais, de 2015 a 2018. 

 

Gráfico 22 — Evolução do IAD 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados do estudo. 
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4.2.2.5  Índice de Dívida Consolidada Líquida — IDCL 

O Índice da Dívida Consolidada Líquida — IDCL alcançou o limite de alerta (180% da 

Receita Corrente Líquida — RCL) nos exercícios de 2015, 2017 e 2018. Em 2016, a DCL 

correspondente a R$ 109,12 bilhões ultrapassou o limite legal (200% da RCL) em 3,09%. O 

melhor resultado foi em 2017, no qual a DCL correspondeu a 186,35% da RCL, o equivalente 

a R$ 102,81 bilhões; porém, dentro do limite de alerta, como dito anteriormente. Em 2018, o 

índice piorou 1,44% em relação ao ano anterior, com a DCL de R$ 106,51 bilhões no final do 

3º quadrimestre. 

 

Tabela 13 — Cálculo e análise horizontal do IDCL 

 
2015 (R$ mil) 2016 (R$ mil) AH(%) 2017 (R$ mil) AH(%) 2018 (R$ mil) AH(%) 

DCL até o 3º 

quadrimestre (a) 
102.592.255 109.124.343 6,37 102.814.921 -5,78 106.509.252 3,59 

RCL (b) 51.643.235 53.731.469 4,04 55.173.574 2,68 56.345.444 2,12 

IDCL (c) = (a / b) 198,66% 203,09% 2,23 186,35% -8,24 189,03% 1,44 

Limite — 200% da 

RCL13 
103.286.471 107.462.938 4,04 110.347.149 2,68 112.690.889 2,12 

Limite de Alerta — 

180% da RCL14 
92.957.824 96.716.644  99.312.434  101.421.800  

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do Anexo 6 dos RGFs de Minas Gerais, de 2015 a 2018, 

e dados do estudo.

 
13 Art. 3º, da Resolução nº 40, de 2001, do Senado Federal. 
14 § 1º do art. 59 da LRF. 
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Gráfico 23 — Evolução da Dívida Consolidada Líquida e da RCL 

 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do Anexo 6 dos RGFs de Minas Gerais, de 2015 

a 2018. 

 

Gráfico 24 — Evolução do IDCL 

 

Fonte: Elaborado pela autora com dados do estudo. 
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4.2.2.6  Índice de Resultado Primário — IRP 

A meta de resultado primário é definida pela LDO do Estado e está discriminada no 

Anexo 6 do RREO. A meta para 2015 foi um superávit de R$ 883,47 milhões, mas o governo 

obteve um déficit de R$ 3,25 bilhões. Nesse sentido, observam-se metas, para os três exercícios 

subsequentes, mais próximas do resultado obtido em 2015, isto é, déficits, os quais variaram 

entre R$ 4,89 bilhões e R$ 676,05 milhões. O objetivo do governo é sempre obter um resultado 

mais positivo, ou seja, aumento das receitas primárias e redução das despesas primárias, 

demonstrando-se, assim, uma menor de necessidade financiar seus gastos. Em 2016, o governo 

mineiro conseguiu cumprir a meta fixada, ao contrário do que ocorreu em 2017 e 2018. 

Portanto, nota-se um aumento da necessidade de contratação de operações de crédito para 

financiar o restante da Dívida Consolidada Líquida — DCL. Não foi obtido superávit primário 

em nenhum ano, isto é, o governo não conseguiu reduzir a DCL. Em 2017, o resultado piorou 

88,47%, em relação a 2015, obtendo-se um déficit de R$ 6,12 bilhões. Entretanto, o resultado 

primário sofreu uma melhora de 49,23% no exercício de 2018 em relação a 2017, o que 

evidencia um esforço do governo em diminuir a DCL, com entradas efetivas de caixa. 

Ressalva-se que, em 2018, a metodologia utilizada foi o “resultado acima da linha”. Para 

o cálculo do resultado, foi considerada a soma dos valores das despesas pagas, dos restos a 

pagar processados pagos e dos restos a pagar não processados pagos. Em outras palavras, foram 

excluídos, da despesa primária total, todas as despesas não pagas. Para fins de comparação com 

as demonstrações contábeis dos três exercícios anteriores ao de 2018 (as quais mantiveram a 

metodologia anterior), foram consideradas todas as despesas primárias, pagas e não pagas. O 

resultado primário, segundo esse método foi um déficit de R$ 3,11 bilhões, enquanto o resultado 

segundo o método “acima da linha” foi um superávit de R$ 1,42 bilhão, como consta no 

Demonstrativo do Resultado Primário de 2018.
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Tabela 14 — Cálculo e análise horizontal do Resultado Primário 

 
2015 (R$ mil) 2016 (R$ mil) AH(%) 2017 (R$ mil) AH(%) 2018 (R$ mil) AH(%) 

Receitas Primárias 

Realizadas (a) 
75.027.001 81.955.159 9,23 87.926.994 7,29 73.967.540 -15,88 

Despesas Primárias 

Empenhadas (b) 
78.270.578 85.204.293 8,86 94.050.565 10,38 77.076.434 -18,05 

Superávit/Déficit (c) = 

(a – b) 
-3.243.577 -3.249.134 0,17 -6.123.570 88,47 -3.108.894 -49,23 

Meta de Resultado 

Primário15 
883.465 -4.893.684 -653,92 -2.888.338 -40,98 -676.045 -76,59 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do Anexo 6 dos RREOs de Minas Gerais, de 2015 a 

2018, e dados do estudo. 

 

Gráfico 25 — Evolução das Receitas e Despesas Primárias 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do Anexo 6 dos RREOs de Minas Gerais, de 2015  

a 2018. 

  

 

 

 

 

 

 

 
15 Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência. 
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Gráfico 26 — Evolução do Resultado Primário e da Meta de Resultado Primário 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados do estudo. 
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Tabela 15 — Cálculo e análise horizontal do Resultado Nominal 

 
2015 (R$ mil) 2016 (R$ mil) AH(%) 2017 (R$ mil) AH(%) 2018 (R$ mil) AH(%) 

DFL do exercício 

(a) 
101.006.488 107.548.948 6,48 100.747.327 -6,32 106.509.252 5,72 

DFL do final do 

exercício anterior 

(b) 

83.313.627 100.909.334 21,12 105.779.689 4,83 102.814.921 -2,80 

Superávit/Déficit  

(c) = (a – b) 
17.692.860 6.639.614 -62,47 -5.032.362 

-

175,79 
3.694.331 

-

173,41 

Meta de Resultado 

Nominal16 
11.165.267 4.771.563 -57,26 10.935.402 129,18 1.337.894 -87,77 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do Anexo 5 dos RREOs de Minas Gerais, de 2015 a 

2018, e dados do estudo. 

 

Gráfico 27 — Evolução da Dívida Fiscal Líquida do final do ano anterior e da Dívida 

Fiscal Líquida do exercício 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do Anexo 5 dos RREO de Minas Gerais, de 2015 a 

2018. 
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Gráfico 28 — Evolução do Resultado Nominal e da Meta do Resultado Nominal 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados do estudo. 
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Tabela 16 — Cálculo e análise horizontal do IRPDC 

 
2015 (R$ mil) 2016 (R$ mil) AH(%) 2017 (R$ mil) AH(%) 2018 (R$ mil) AH(%) 

Restos a Pagar — 

Obrigações Financeiras (a) 
6.778.776 8.486.328 25,19  16.114.945 89,89  31.411.582 94,92  

Disponibilidade de Caixa 

Bruta (b) 
4.521.166 5.200.723 15,03  6.579.980  26,52  4.652.348 -9,30  

IRPDC (c) = (a / b) 1,50  1,63  8,83  2,45    50,09  6,75  
175,6

9  

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do Anexo 5 dos RGFs de Minas Gerais, de 2015 a 2018, 

e dados do estudo. 

 

Gráfico 29 — Evolução das Obrigações Financeiras e da Disponibilidade  

de Caixa Bruta 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do Anexo 5 dos RGFs de Minas Gerais, de 2015  

a 2018. 
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Gráfico 30 — Evolução do IRPDC 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados do estudo. 
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Tabela 17 — Cálculo e análise do cumprimento da Regra de Ouro 

 
2015 (R$ mil) 2016 (R$ mil) AH(%) 2017 (R$ mil) AH(%) 2018 (R$ mil) AH(%) 

Despesa de Capital Líquida 

— Despesa Empenhada (a) 
7.113.270 4.580.624 -35,60 5.365.476 17,13 4.876.483 -9,11 

Operações de Crédito — 

Receitas Realizadas (b) 
27.407 1.153.947 4110,30 66.051 -94,28 1.657 -97,49 

Superávit/Déficit (c) =  

(a – b) 
7.085.862 3.426.677 -51,64 5.299.425 54,65 4.874.826 -8,01 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do Anexo 9 dos RREOs de Minas Gerais, de 2015 a 

2018, e dados do estudo. 

 

Gráfico 31 — Evolução da Despesa de Capital Líquida e das Operações de Crédito 

Realizadas 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do Anexo 9 dos RREOs de Minas Gerais, de 2015 a 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 32 — Evolução do Resultado da Regra de Ouro 
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Fonte: Elaborado pela autora com dados do estudo. 

 

4.2.2.10 Alienação de bens 
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Tabela 18 — Cálculo e análise horizontal ICA 

 
2015 (R$ mil) 2016 (R$ mil) AH(%) 2017 (R$ mil) AH(%) 2018 (R$ mil) AH(%) 

Receita de Alienação de 

Ativos — Receitas 

Realizadas 

11.735 26.389 124,87 99.487 277,00 162.485 63,32 

Aplicação dos recursos da 

Alienação de Ativos — 

Despesas de Capital 

Empenhadas 

14.383 1.491 -89,63 1.035.269 69303,23 159.546 -84,59 

Aplicação dos recursos da 

Alienação de Ativos — 

Despesas Correntes 

0 0  0  0  

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do Anexo 11 dos RREOs de Minas Gerais, de 2015 a 

2018, e dados do estudo. 

 

Gráfico 33 — Evolução da Receita de Alienação de Ativos e de sua aplicação 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do Anexo 11 dos RREOs de Minas Gerais, de 2015 

a 2018. 
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índice. Em 2016, houve uma queda de 12,44%, obtendo-se um índice de 2,02%, já que as 

garantias reduziram e a RCL aumentou. Em 2017, o índice sofreu uma menor queda, de 1,26%, 

mas no ano de 2018, o indicador voltou a subir, em 12,68%, com o expressivo crescimento do 

total de garantias concedidas em 15,08%. Importante ressalvar que as contragarantias são 

obrigatórias para a concessão de garantias, mas nos Demonstrativos dos exercícios de 2015 a 

2018, os valores das contragarantias estão zerados. 

 

Tabela 19 — Cálculo e análise horizontal do Total de Garantias Concedidas, da RCL e 

do cumprimento do limite legal 

 
2015 (R$ mil) 2016 (R$ mil) AH(%) 2017 (R$ mil) AH(%) 2018 (R$ mil) AH(%) 

Total de Garantias 

Concedidas (a) 
1.191.353 1.085.342 -8,90 1.100.453 1,39 1.266.349 15,08 

RCL (b) 51.643.235 53.731.469 4,04 55.173.574 2,68 56.345.444 2,12 

Apuração cumprimento do 

limite legal (c) = (a / b) 
2,31% 2,02% -12,44 1,99% -1,26 2,25% 12,68 

Limite Máximo — 22% da 

RCL17 
11.361.511 11.820.923 4,04 12.138.186 2,68 12.395.997 2,12 

Limite de Alerta18 10.225.360 10.638.830  10.924.367  11.156.398  

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do Anexo 3 dos RGFs de Minas Gerais, de 2015 a 2018, 

e dados do estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Art. 9º, da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal. 
18 Inciso III § 1º do art. 59 da LRF. 
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Gráfico 34 — Evolução do Total de Garantias Concedidas e da RCL 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do Anexo 3 dos RGFs de Minas Gerais, de 2015  

a 2018. 
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Tabela 20 — Cálculo e análise horizontal do cumprimento do limite legal de 

financiamento da educação e aplicação no ensino 

 
2015 (R$ mil) 2016 (R$ mil) AH(%) 2017 (R$ mil) AH(%) 2018 (R$ mil) AH(%) 

Despesa com MDE (a) 9.903.317 10.979.115 10,86 12.296.458 12,00 11.461.850 -6,79 

Receita líquida de 

transferências 

constitucionais aos 

municípios (b) 

39.098.329 43.307.602 10,77 47.208.211 9,01 50.100.336 6,13 

Percentual de aplicação 

da receita —mín. 25%19  

(c) = (a / b) 

25,33% 25,35% 0,09 26,05 2,74 22,88% -12,17 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do Anexo 8 dos RREOs de Minas Gerais, de 2015 a 

2018, e dados do estudo. 

 

Gráfico 35 — Evolução da Despesa com MDE e da RCL 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do Anexo 8 dos RREOs de Minas Gerais, de 2015 

 a 2018. 

 

 

 

 

 

 

 
19 Art. 69, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Lei nº 9.394/1996. 
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Gráfico 36 — Evolução do percentual de aplicação da receita no financiamento da 

manutenção e desenvolvimento do ensino 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados do estudo. 
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Tabela 21 — Cálculo e análise horizontal do cumprimento do limite legal de aplicação 

da receita no financiamento da saúde 

 
2015 (R$ mil) 2016 (R$ mil) AH(%) 2017 (R$ mil) AH(%) 2018 (R$ mil) AH(%) 

Despesa com Saúde (a) 4.807.712 5.360.685 11,50 5.708.686 6,49 5.119.077 -10,33 

Total das receitas para 

apuração da ASPS (b) 
39.098.329 43.307.597 10,77 47.208.210 9,01 50.100.335 6,13 

Percentual de aplicação 

da receita — min. 12%20  

(c) = (a / b) 

12,30 12,38 0,66 12,09 -2,31 10,22 -15,50 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do Anexo 12 dos RREOs de Minas Gerais, de 2015 a 

2018, e dados do estudo. 

 

Gráfico 37 — Evolução da Despesa com Saúde e do total de receitas para apuração da 

ASPS 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do Anexo 12 dos RREOs de Minas Gerais, de 2015  

a 2018. 

 

 

 

 

 

 
20 Art. 6º, Lei Complementar nº 141/2012. 
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Gráfico 38 — Evolução do percentual da aplicação das receitas no financiamento da 

saúde 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados do estudo. 

 

4.2.3 Análise vertical e horizontal dos grupos de despesa, despesas por função e grupos de 

receita 

4.2.3.1  Grupos de despesa 

As despesas correntes somam mais 90% do total das despesas empenhadas (exceto 

intraorçamentárias), em todos os anos, de 2015 a 2018, sendo a minoria, portanto, despesas de 

capital. Em 2015, os grupos de despesas com maior representatividade na análise vertical, entre 

os quatro períodos analisados, foram dois (ambos pertencentes às Despesas Correntes): 1) 

Pessoal e Encargos Sociais, cujo percentual variou entre 53,36% (2015) e 57,46% (2016) e; 2) 

Outras Despesas Correntes, cujo percentual variou entre 32,57% (2015) e 34,58% (2016). 

Entretanto, destaca-se a evolução dos Juros e Encargos da Dívida, grupo que, apesar de ter 

obtido uma queda de 58,65% em 2016 (ou seja, de mais da metade do valor de 2015), teve um 

crescimento de 104,83% em 2017 e de 60,84% em 2016, em relação ao exercício anterior. 

Entre as despesas de capital, prevaleceram os investimentos (INV) e a amortização da 

dívida (AD) ao longo dos anos. Em 2015, a AD ficou ligeiramente acima dos INV, com 4,72% 
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(R$ 3,19 bilhões) e 4,33% (R$ 3,48 bilhões), respectivamente. Em 2016, a AD caiu por pouco 

mais da metade, 56,40%, e os INV, 13,09%. Entretanto, em 2017, os INV tiveram um 

expressivo crescimento de 18,66%, chegando a R$ 3,29 bilhões e a AD uma leve queda de 

0,05%. Já em 2018, o governo decidiu gastar mais com a AD, tendo este grupo um aumento de 

96,04%. No mesmo ano, o percentual com despesas em INV foi o menos de todos os quatro 

anos, o qual caiu em 53,31%, chegando a apenas 1,81% do total de despesas (exceto 

intraorçamentárias), o equivalente a R$ 1,53 bilhão, opondo-se, então, ao ano com o maior 

percentual, de 4,33% em 2015, R$ 2,77 bilhões.  

 

Tabela 22 — Análise horizontal dos grupos de despesa 

  DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE 

  2015 (R$ mil) 2016 (R$ mil) AH(%) 2017 (R$ mil) AH(%) 2018 (R$ mil) AH(%) 

DESPESAS 

(EXCETO INTRA-

ORÇAMENTÁRIAS) 

73.610.019 74.460.033 1,15 81.178.286 9,02 84.549.109 4,15 

Despesas Correntes  66.535.598 69.891.361 5,04 75.824.763 8,49 79.684.578 5,09 

Pessoal e Encargos 

Sociais  
39.278.118 42.784.503 8,93 45.648.657 6,69 47.121.217 3,23 

Juros e Encargos da 

Dívida  
3.281.438 1.356.733 -58,65 2.778.966 104,83 4.469.634 60,84 

Outras Despesas 

Correntes  
23.976.041 25.750.125 7,40 27.397.139 6,40 28.093.726 2,54 

Despesas de Capital  7.074.420 4.568.671 -35,42 5.353.523 17,18              4.864.530 -9,13 

Investimentos  3.186.562 2.769.309 -13,09 3.286.151 18,66 1.534.145 -53,31 

 Inversões Financeiras  410.515 283.336 -30,98 552.041 94,84 359.700 -34,84 

Amortização da Dívida  3.477.342 1.516.025 -56,40 1.515.330 -0,05 2.970.685 96,04 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do Anexo 1 dos RREOs de Minas Gerais, de 2015 a 

2018, e dados do estudo. 
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Tabela 23 — Análise vertical dos grupos de despesa 

  DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE 

  2015 (R$ mil) AV(%) 2016 (R$ mil) AV(%) 2017 (R$ mil) AV(%) 2018 (R$ mil) AV(%) 

DESPESAS (EXCETO 

INTRA-

ORÇAMENTÁRIAS) 
73.610.019  74.460.033  81.178.286  84.549.109  

Despesas 

Correntes  
66.535.598 90,39 69.891.361 93,86 75.824.763 93,41 79.684.578 94,25 

Pessoal e Encargos 

Sociais  
39.278.118 53,36 42.784.503 57,46 45.648.657 56,23 47.121.217 55,73 

Juros e Encargos 

da Dívida  
3.281.438 4,46 1.356.733 1,82 2.778.966 3,42 4.469.634 5,29 

Outras Despesas 

Correntes  
23.976.041 32,57 25.750.125 34,58 27.397.139 33,75 28.093.726 33,23 

Despesas de 

Capital  
7.074.420 9,61 4.568.671 6,14 5.353.523 6,59   4.864.530 5,75 

Investimentos  3.186.562 4,33 2.769.309 3,72 3.286.151 4,05 1.534.145 1,81 

 Inversões 

Financeiras  
410.515 0,56 283.336 0,38 552.041 0,68 359.700 0,43 

Amortização da 

Dívida  
3.477.342 4,72 1.516.025 2,04 1.515.330 1,87 2.970.685 3,51 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do Anexo 1 dos RREOs de Minas Gerais, de 2015 a 

2018, e dados do estudo. 

 

4.2.3.2  Despesas por função 

Entre os exercícios de 2015 e 2018, destacam-se as despesas com as seguintes funções: 

Segurança Pública, com percentual variando entre 17,60% e 18,41%; Previdência Social, com 

percentual variando entre 17,75% e 19,62%; Saúde, com percentual variando entre 8,80% e 

10,67%; Educação, com percentual variando entre 11,59% e 13,36%; e Encargos Especiais, 

com percentual variando entre 22,29% e 27,72%. 
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Tabela 24 — Análise horizontal das despesas por função 

(continua) 

 
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE 

 
2015 (R$ mil) 2016 (R$ mil) AH(%) 2017 (R$ mil) AH(%) 2018 (R$ mil) AH(%) 

DESPESAS 

(EXCETO 

INTRA-

ORÇAMENT

ÁRIAS) 

       73.610.019         74.460.033            81.178.286              84.549.109  

Legislativa          1.161.150           1.267.792 9,18            1.318.185 3,97              1.337.207 1,44 

Judiciária          3.533.165           3.634.056 2,86            3.812.728 4,92              4.039.646 5,95 

Essencial à 

Justiça  
         1.515.548           1.679.804 10,84            1.860.132 10,74              1.914.470 2,92 

Administração        2.347.860           2.204.814 -6,09            2.408.628 9,24              2.601.383 8,00 

Defesa 

Nacional  
                     -                               -     -            -    -                           -    -    

Segurança 

Pública  
      13.025.663         13.706.093 5,22          14.285.812 4,23            14.638.255 2,47 

Relações 

Exteriores  
                  0              62 8867,83                          22 -63,36            10 -51,97 

Assistência 

Social  
    167.841          118.894 -29,16               156.341 31,50                 106.046 -32,17 

Previdência 

Social  
     13.063.156         14.313.156 9,57          15.750.649 10,04            16.585.384 5,30 

Saúde        7.803.272 7.944.124 1,81   8.528.188 7,35 7.439.918 -12,76 

Trabalho  20.784     18.976 -8,70                  20.240 6,66         17.973 -11,20 

Educação        8.527.865  9.950.115 16,68          10.444.179 4,97 9.849.272 -5,70 

Cultura  154.978   153.578 -0,90               146.111 -4,86       145.462 -0,44 

Direitos da 

Cidadania  
23.984                18.470 -22,99                  25.225 36,57         21.680 -14,05 

Urbanismo  
                

190.125 
             212.376 11,70               176.870 -16,72      147.978 -16,34 

Habitação  
                

77.258 
               42.768 -44,64   32.312 -24,45         51.833 60,42 

Saneamento  
                

228.481 
             63.073 -72,39      77.859 23,44       43.061 -44,69 

Gestão 

Ambiental  
            376.516             351.669 -6,60      350.244 -0,41                 382.089 9,09 
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Tabela 24 — Análise horizontal das despesas por função 

(conclusão) 

 
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE 

 2015 (R$ mil) 2016 (R$ mil) AH(%) 2017 (R$ mil) AH(%) 2018 (R$ mil) AH(%) 

Ciência e 

Tecnologia  
          392.143              360.641 -8,03   341.105.653,41  -5,42 259.382.243,88  -23,96 

Agricultura        624.032           614.414 -1,54      646.890.216,12  5,29      618.799.472,43  -4,34 

Organização 

Agrária  
             2.568             2.507 -2,38  73.019.871,15  2811,70          2.501.645,87  -96,57 

Indústria  68.467      53.238 -22,24     36.136.054,18  -32,12        10.412,80  -99,97 

Comércio e 

Serviços  
         63.599            112.979 77,64      115.786.270,68  2,48        79.262.256,89  -31,54 

Comunicações        3.453 30.879 794,21    3.048 -90,13         3.347 9,78 

Energia                    -               701 0,00    224.044 31860,70      2.834 -98,73 

Transporte  958.306            999.674 4,32               921.408 -7,83                 803.325 -12,82 

Desporto e 

Lazer  
 37.153                32.346 -12,94                  25.924 -19,85         21.932 -15,40 

Encargos 

Especiais  
19.242.636         16.600.613 -13,73          19.397.188 16,85            23.436.037 20,82 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do Anexo 1 dos RREOs de Minas Gerais, de 2015 a 

2018, e dados do estudo. 

 

Tabela 25 — Análise vertical das despesas por função 

(continua) 

 

DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE 

 

2015 (R$ mil) AV(%) 2016 (R$ mil) AV(%) 2017 (R$ mil) AV(%) 2018 (R$ mil) AV(%) 

DESPESAS (EXCETO 

INTRA-

ORÇAMENTÁRIAS) 

73.610.019    74.460.033   81.178.286   84.549.109  

Legislativa    1.161.150 1,70 1.267.792 1,70 1.318.185 1,62    1.337.207 1,58 

Judiciária   3.533.165 4,88    3.634.056 4,88 3.812.728 4,70  4.039.646 4,78 

Essencial à Justiça    1.515.548 2,26  1.679.804 2,26    1.860.132 2,29  1.914.470 2,26 

Administração   2.347.860 2,96      2.204.814 2,96 2.408.628 2,97   2.601.383 3,08 
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Tabela 25 — Análise vertical das despesas por função 

(continuação) 

 
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE 

 2015 (R$ mil) AV(%) 2016 (R$ mil) AV(%) 2017 (R$ mil) AV(%) 2018 (R$ mil) AV(%) 

Defesa 

Nacional  
              -    0,00                   -    0,00         -    0,00                 -    0,00 

Segurança 

Pública  
13.025.663 18,41      13.706.093 18,41 14.285.812 17,60 14.638.255 17,31 

Relações 

Exteriores  
              0 0,00              62 0,00                  22 0,00            10 0,00 

Assistência 

Social  
    167.841 0,16          118.894 0,16       156.341 0,19    106.046 0,13 

Previdência 

Social  
13.063.156 19,22  14.313.156 19,22 15.750.649 19,40 16.585.384 19,62 

Saúde  7.803.272 10,60  7.944.124 10,67    8.528.188 10,51    7.439.918 8,80 

Trabalho                  20.784 0,03     18.976 0,03       20.240 0,02         17.973 0,02 

Educação           8.527.865 11,59 9.950.115 13,36 10.444.179 12,87 9.849.272 11,65 

Cultura            154.978 0,21  153.578 0,21     146.111 0,18             145.462 0,17 

Direitos da 

Cidadania  
         23.984 0,03    18.470 0,02       25.225 0,03        21.680 0,03 

Urbanismo             190.125 0,26 212.376 0,29     176.870 0,22   147.978 0,18 

Habitação            77.258 0,10     42.768 0,06          32.312 0,04      51.833 0,06 

Saneamento              228.481 0,31    63.073 0,08     77 0,10      43.061 0,05 

Gestão 

Ambiental  
            376.516 0,51 351.669 0,47    350.244 0,43             382.089 0,45 

Ciência e 

Tecnologia  
          392.143 0,53        360.641 0,48    341.105 0,42     259.382 0,31 

Agricultura        624.032 0,85 614.414 0,83     646.890 0,80         618.799 0,73 

Organização 

Agrária  
          2.568 0,00        2.507 0,00             73.019 0,09          2.501 0,00 

Indústria            68.467 0,09        53.238 0,07         36.136 0,04                  10 0,00 

Comércio e 

Serviços  
         63.599 0,09      112.979 0,15     115.786 0,14         79.262 0,09 

Comunicações          3.453 0,00       30.879 0,04               3.048 0,00           3.347 0,00 
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Tabela 25 — Análise vertical das despesas por função 

(conclusão) 

 
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE 

 2015 (R$ mil) AV(%) 2016 (R$ mil) AV(%) 2017 (R$ mil) AV(%) 2018 (R$ mil) AV(%) 

Energia                             -    0,00            701 0,00        224.044 0,28              2.834 0,00 

Transporte             958.306 1,30     999.674 1,34       921.408 1,14         803.325 0,95 

Desporto e 

Lazer  
         37.153 0,05        32.346 0,04            25.924 0,03         21.932 0,03 

Encargos 

Especiais  
      19.242.636 26,14 16.600.613 22,29     19.397.188 23,89  23.436.037 27,72 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do Anexo 2 dos RREOs de Minas Gerais, de 2015 a 

2018, e dados do estudo. 

 

4.2.3.3  Grupos de receita 

As receitas correntes são responsáveis por quase 100% das receitas orçamentárias 

arrecadadas (exceto intraorçamentárias), em todos os anos. Prevaleceram as receitas de 

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria, com percentual de representação de 63,26% (R$ 

41,87 bilhões), em 2015 e mantendo uma média de variação positiva, em relação ao respectivo 

ano anterior, de 9,76%, nos anos subsequentes, chegando ao percentual de 74,45% (R$ 55,37 

bilhões) das receitas totais arrecadadas. 

Apesar do pequeno percentual de participação das receitas a seguir, destacam-se suas 

variações expressivas:  

 

a) Receita Patrimonial, com aumento de 106,19% em 2016, queda de 57,64% em 2017 e 

aumento de 42,51% em 2018;  

b) Receita Agropecuária: aumento de 39,74% em 2016;  

c) Receita Industrial: aumento de 33,89% em 2016 e queda de 25,79% em 2018;  

d) Receita de Serviços: aumento de 23,45% em 2016 e de 39,95% em 2018;  

e) Outras Receitas Correntes: queda de 60,50% em 2016 e de 68,37% em 2018;  

f) Operações de Crédito: aumento de 4.110,30% em 2016, queda de 94,28% em 2017 e de 

97,49% em 2018; 

g) Alienação de Bens: aumento de 124,87% em 2016, 277,00% em 2017 e 63,32% em 

2018; 
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h) Amortização de Empréstimos: queda de 26,41% em 2016 e de 31,43% em 2017; 

i) Transferências de Capital: aumento de 60,92% em 2016 e queda de 35,19% em 2017; 

j) Outras Receitas de Capital: aumento de 6.091,63% em 2016 e queda de 100% em 2017. 

 

Tabela 26 — Análise horizontal dos grupos de receita 

 

RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE 

 

2015 (R$ mil) 2016 (R$ mil) AH(%) 2017 (R$ mil) AH(%) 2018 (R$ mil) AH(%) 

RECEITAS (EXCETO 

INTRA-

ORÇAMENTÁRIAS)   

      66.183.732         70.660.235 6,76    72.236.153 2,23     74.368.010 2,95 

Receitas Correntes    65.542.749         68.762.183 4,91   71.635.602 4,18      73.790 3,01 

Impostos, Taxas e 

Contribuições de 

Melhoria  

       41.869.413         46.272.466 10,52  50.666.375 9,50       55.367.606 9,28 

Contribuições    2.868.718           2.998.887 4,54     3.044.358 1,52      3.486.359 14,52 

Receita Patrimonial       1.116.308           2.301.698 106,19          974.954 -57,64      1.389.365 42,51 

Receita Agropecuária              4.138                5.783 39,74              4.819 -16,67                5.593 16,07 

Receita Industrial   334.797   448.250 33,89         471.953 5,29         350.236  -25,79 

Receita de Serviços       464.481    573.381 23,45         603.108 5,18      844.028 39,95 

Transferências 

Correntes  
    12.291.195         13.556.973 10,30     13.384.550 -1,27       11.561.481 -13,62 

Outras Receitas 

Correntes  
      6.593.697           2.604.742 -60,50       2.485.482 -4,58              786.249 -68,37 

Receitas de Capital            640.982           1.898.051 196,12         600.550 -68,36           577.088 -3,91 

Operações de Crédito  27.407           1.153.947 4110,30             66.051 -94,28                1.657 -97,49 

Alienação de Bens   11.735      26.389 124,87           99.487 277,00            162.485 63,32 

Amortizações de 

Empréstimos  
            355.925          261.911 -26,41           179.581 -31,43 156.970 -12,59 

Transferências de 

Capital  
          244.917       394.129 60,92         255.430 -35,19           255.974 0,21 

Outras Receitas de 

Capital  
                 996              61.673 6091,63                      -    -100,00           1.241,19  - 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do Anexo 1 dos RREOs de Minas Gerais, de 2015 a 

2018, e dados do estudo. 
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Tabela 27 — Análise vertical dos grupos de receita 

 

RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE 

 

2015 (R$ mil) AV(%) 2016 (R$ mil) AV(%) 2017 (R$ mil) AV(%) 2018 (R$ mil) AV(%) 

RECEITAS (EXCETO 

INTRA-

ORÇAMENTÁRIAS)   
   66.183.732       70.660.235     72.236.153      74.368.010  

Receitas 

Correntes  
  65.542.749 99,03    68.762.183 97,31   71.635.602 99,17      73.790 99,22 

Impostos, Taxas e 

Contribuições de 

Melhoria  

  41.869.413 63,26  46.272.466 65,49  50.666.375 70,14    55.367.606 74,45 

Contribuições    2.868.718 4,33      2.998.887 4,24     3.044.358 4,21      3.486.359 4,69 

Receita Patrimonial       1.116.308 1,69    2.301.698 3,26         974.954 1,35      1.389.365 1,87 

Receita 

Agropecuária  
            4.138 0,01                5.783 0,01              4.819 0,01             5.593 0,01 

Receita Industrial   334.797 0,51   448.250 0,63            471.953 0,65         350.236  0,47 

Receita de Serviços       464.481 0,70    573.381 0,81         603.108 0,83      844.028 1,13 

Transferências 

Correntes  
12.291.195 18,57      13.556.973 19,19     13.384.550 18,53     11.561.481 15,55 

Outras Receitas 

Correntes  
    6.593.697 9,96        2.604.742 3,69       2.485.482 3,44        786.249 1,06 

Receitas de 

Capital  
      640.982 0,97        1.898.051 2,69         600.550 0,83        577.088 0,78 

Operações de 

Crédito  
27.407 0,04        1.153.947 1,63             66.051 0,09                1.657 0,00 

Alienação de Bens   11.735 0,02      26.389 0,04           99.487 0,14         162.485 0,22 

Amortizações de 

Empréstimos  
    355.925 0,54        261.911 0,37           179.581 0,25 156.970 0,21 

Transferências de 

Capital  
       244.917 0,37       394.129 0,56         255.430 0,35           255.974 0,34 

Outras Receitas de 

Capital  
              996 0,00              61.673 0,09                      -    0,00        1.241,19  0,00 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do Anexo 1 dos RREOs de Minas Gerais, de 2015 a 

2018, e dados do estudo. 
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4.3  Considerações 

  

Este estudo teve como finalidade analisar o Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária — RREO e o Relatório de Gestão Fiscal — RGF, referentes aos exercícios 

financeiros de 2015 a 2018, para descrever qual é a situação orçamentária e financeira da 

entidade no período, que recebeu o novo governo para gerir os programas prioritários de curto 

e médio prazos. 

Foi constatado que o Estado de Minas Gerais apresentou uma situação orçamentária e 

financeira ruim ao longo dos quatro períodos analisados, pois foram obtidos, por meio dos 

cálculos realizados e confrontação com parâmetros adequados, altos índices de endividamento, 

alto comprometimento da Receita Corrente Líquida com a Dívida Consolidada Líquida, baixo 

investimento, baixa disponibilidade de caixa (principalmente em 2018) e resultados 

orçamentários negativos. Destaca-se o Índice da Dívida Consolidada Líquida, que ficou acima 

do limite de alerta em todos os exercícios e, especialmente, em 2016, ultrapassou o limite 

máximo.  

A pesquisa realizada trouxe maior clareza sobre a situação financeira do Estado, e 

poderá auxiliar usuários em geral na melhor compreensão do problema proposto, como 

investidores de empresas privadas, que prestam serviços ou vendem produtos para o Estado e 

seus cidadãos. 
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5  CONCLUSÃO 

Este estudo teve como finalidade analisar os Demonstrativos Fiscais do Estado de Minas 

Gerais, referentes aos exercícios financeiros de 2015 a 2018. 

Para isso, foi elaborado o referencial teórico, buscando-se explicar a importância dessas 

informações para a sociedade, uma breve apresentação sobre os aspectos orçamentário, 

patrimonial e fiscal, para que o leitor possa compreender em qual ramo o Orçamento Público 

se situa na Contabilidade Pública, e conceitos importantes como receitas públicas, gastos 

públicos, instrumentos de planejamento público, os quais orientarão a aplicação dos recursos 

em benefício da sociedade, objeto de estudo desta pesquisa. Além disso, foram apresentaram-

se as metodologias de análise das demonstrações contábeis públicas, as quais foram utilizadas 

no desenvolvimento deste estudo. 

Entretanto, admite-se a limitação na interpretação das informações. Os dados coletados, 

de maneira geral, foram bem tratados, conforme o referencial teórico, transformando-os em 

informações, cuja interpretação, porém, foi limitada por falta de referência mais aprofundada 

sobre os indicadores. 

A pesquisa realizada contribuiu para formação acadêmica da autora, proporcionando 

maior conhecimento sobre análise das demonstrações contábeis públicas e técnicas de pesquisa 

em Ciências Contábeis. Além disso, trouxe maior clareza sobre a situação financeira do Estado, 

e serve como auxílio aos usuários em geral para uma melhor compreensão do problema 

proposto. Aos alunos de graduação em Ciências Contábeis ou Administração Pública, é de 

grande utilidade pois, dá margem a novas pesquisas a respeito do tema, além de auxiliar na 

compreensão dos conteúdos das disciplinas de Planejamento Governamental, Contabilidade 

Governamental e afins, à medida que se pretende expor o conteúdo de forma clara e facilmente 

compreensível para aqueles que estiverem estudando essas disciplinas.  

Recomenda-se, para o desenvolvimento de futuros estudos acadêmicos, explorar 

algumas questões como a análise comparada entre estados; a dificuldade em encontrar 

informações e documentos públicos pelo cidadão; descrição e explicação das metodologias de 

cálculo utilizadas pelo governo e pelo legislador, das deduções legais; análise os fatores 

político-econômicos dos fatos contábeis do mesmo período objeto de estudo desta pesquisa; e 

a composição dos grupos de receita ou despesa com maior participação no orçamento público. 
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