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1 INTRODUÇÃO

A transparência nas demonstrações contábeis de cada Estado é de suma importância da

população,  que  tem  o  direito  de  acompanhar  as  movimentações,  tanto  de  gastos  quanto

investimentos, feitos com dinheiro público. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) impõe o

controle  dos  gastos  da  União,  Estados,  Distrito  Federal  e  municípios,  condicionado  à

capacidade  de  arrecadação  de  tributos  desses  entes  políticos  e  a  Lei  Complementar  131

alterou a  redação da LRF no que se refere à  transparência  da gestão  fiscal,  inovando ao

determinar  a  disponibilização,  em  tempo  real,  de  informações  pormenorizadas  sobre  a

execução  orçamentária  e  financeira  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos

Municípios.

Tendo em vista que a transparência das informações impostas por leis estão acessíveis à

população, passa-se a fazer parte do exercício da cidadania o acompanhamento das mesmas.

De forma mais profunda, analisar diante das demonstrações a situação em que se encontra o

ente federado nos âmbitos: econômico, fiscal e patrimonial,  enxergar além dos números e

concluir a avaliação de maneira crítica.

1.1 Objetivo

Avaliar a execução orçamentária e financeira, bem como a situação econômica, fiscal e

patrimonial do ente público, através de demonstrativos contábeis oficiais do Estado do Ceará.

1.2 Justificativa

A avaliação da execução orçamentária contribui para o exercício da cidadania e prática do

controle social, a elaboração de uma pesquisa que envolve a contabilidade governamental é

altamente relevante para a formação acadêmica e profissional do aluno de Ciências Contábeis.

1.3 Metodologia

Estudo de caso através de pesquisa documental buscada na internet,  com dificuldades,
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utilizando os sites oficiais. Pesquisa voltada para o aspecto quantitativo, a fim de analisar os
dados das demonstrações do Ceará.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público

A  tendência  de  harmonização  internacional  das  normas  contábeis  parece  ser  uma

necessidade  imposta  pela  integração  dos  mercados  e  uma  exigência  de  investidores  e

credores. No Brasil, a harmonização das práticas contábeis está em discussão no âmbito do

Conselho Federal de Contabilidade (CFC), que criou o Comitê Gestor de Convergência com o

objetivo  de  desenvolver  ações  para  promover  a  harmonização  das  Normas  Brasileiras  de

Contabilidade, que abrangem também a contabilidade pública.

Um dos pontos principais da transição na contabilidade pública é a mudança do enfoque

contábil, eminentemente centrado no controle orçamentário, para uma contabilidade pública

patrimonial, com a adoção do regime de competência para as receitas e despesas públicas.

2.2 CASP

De  acordo  com  a  Norma  Brasileira  de  Contabilidade  Técnica  16.1  o  objetivo  da

Contabilidade  Aplicada  ao  Setor  Público  é  fornecer  aos  usuários  informações  sobre  os

resultados  alcançados  e  os  aspectos  de  natureza  orçamentária,  financeira  e  física  do

patrimônio da entidade do setor público e suas mutações, em apoio ao processo de tomada de

decisão; à adequada prestação de contas; e o necessário suporte para a instrumentalização do

controle social. 

O objeto da Contabilidade Aplicada ao Setor Público é o patrimônio público. Patrimônio

público é o conjunto de direitos e bens, tangíveis ou intangíveis, onerados ou não, adquiridos,

formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelas entidades do setor público, que

seja portador ou represente um fluxo de benefícios, presente ou futuro, inerente à prestação de

serviços  públicos  ou  à  exploração  econômica  por  entidades  do  setor  público  e  suas

obrigações.

2.3 Balanços Públicos
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Os balanços  públicos  ou  demonstrações  contábeis  representam a  situação  econômico-

financeira do ente, evidenciando, em um determinado momento, o resultado das operações

relacionadas às origens e aplicação de recursos dos órgãos da administração pública direta e

indireta.

O Balanço Orçamentário tem por finalidade demonstrar as receitas e despesas previstas

em confronto com as realizadas conforme o artigo 102 da Lei. 4.320 de 1964 demonstrará as

receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

Segundo o artigo 103 da Lei 4.320, de 1964, o Balanço Financeiro demonstrará as receitas

e  as  despesas  orçamentárias  bem  como  os  recebimentos  e  os  pagamentos  de  natureza

extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e

os que se transferem para o exercício seguinte.

Conforme o artigo 105 da Lei 4.320, de 1964, o Balanço Patrimonial demonstrará: Ativo

Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização

orçamentária e os valores numerários. Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e

valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. Passivo Financeiro

compreenderá  as  dívidas  fundadas  e  outros  pagamentos  independentes  de  autorização

orçamentária. Passivo Permanente compreenderá as dívidas fundadas e outras que dependam

de autorização legislativa  para amortização ou resgate.  Nas contas  de compensação serão

registrados  os  bens,  valores,  obrigações  e  situações  não  compreendidas  nos  parágrafos

anteriores e que, imediata ou indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio.

Segundo o artigo 104 da Lei 4.320, de 1964, a Demonstração das Variações Patrimoniais

evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução

orçamentária,  e  indicará  o  resultado  patrimonial  do  exercício.  Variações  Ativas

Extraorçamentárias: Transferências financeiras para restos a pagar; Transferência de bens e

valores. E Variações Passivas Orçamentárias: Transferências financeiras para restos a pagar;

Transferência de bens e valores.

2.4 RREO e RGF

A Constituição Federal exige em seu artigo 165, §3º, que o Poder Executivo publicará, no

prazo de trinta dias após o encerramento de cada bimestre, o Relatório Resumido de Execução

Orçamentária (RREO). A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estabelece as

normas para sua elaboração e publicação.  O RREO abrangerá os órgãos da administração

direta e entidades da administração indireta de todos os poderes, que recebam recursos dos
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orçamentos  fiscal  e  da  seguridade  social,  inclusive  sob  a  forma  de  subvenções  para

pagamento de pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles

provenientes de aumento de participação acionária.

Já o RGF é um dos instrumentos de Transparência da Gestão Fiscal criados pela Lei de

Responsabilidade  Fiscal  (LRF).  Especificamente,  o  RGF  objetiva  o  controle,  o

monitoramento e a publicidade do cumprimento, por parte dos entes federativos, dos limites

estabelecidos pela LRF: Despesas com Pessoal, Dívida Consolidada Líquida, Concessão de

Garantias e Contratação de Operações de Crédito. 

2.5 Subsistemas Contábeis da CASP

Na Contabilidade  Pública,  além das  contas  usuais  da  Contabilidade  Comercial,  quais

sejam, contas patrimoniais e contas de resultado, há ainda as contas de compensação, cuja

função é o registro dos bens, valores e obrigações que envolvam situações que possam a vir

afetar o patrimônio.

Os atos e fatos praticados na Administração Pública constituem serviços da Contabilidade

que  os  registrará,  em  rigorosa  ordem  cronológica  e  sistemática,  de  forma  a  permitir  o

acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a

determinação dos custos dos serviços, o levantamento dos balanços, a análise e a interpretação

dos resultados econômicos financeiros.

Contudo,  na  Administração  Pública,  dispõe  de  sistemas  independentes  para  cada

grupamento, e os lançamentos são efetuados em quatro grandes sistemas, independentes entre

si,  o que equivale afirmar que cada lançamento é efetuado em um sistema separado. Um

evento ou fato contábil poderá exigir o lançamento em um ou em mais de um sistema, porém

poderá  ocorrer  um  ou  mais  débitos  e  créditos  dentro  de  um  ou  mais  de  um  sistema,

individualizados.

A Contabilidade pública é estruturada,  segundo a Lei nº 4.320/64, em quatro sistemas

contábeis que interagem entre si, objetivando o acompanhamento orçamentário, a composição

financeira  e  patrimonial,  bem  como  a  evidenciação  de  compromissos  assumidos  pela

Administração pública, nas contas de compensação. Os sistemas de contas da Contabilidade

Pública  são  classificados  em:  Sistema  Orçamentário,  Sistema  Patrimonial  e  Sistema  de

Compensação.
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3 DESENVOLVIMENTO E ANÁLISES

3.1 Análise da Prestação de Contas pelos Balanços Públicos

3.1.1 Resultado Orçamentário 

Gerencial

Receita realizada até o 6° bimestre

(-) Despesa empenhada até o 6° bimestre 

O resultado gerencial do Estado demonstra o quanto o ente investiu na sociedade. No

caso do estado do Ceará, grande parte da receita realizada foi empenhada, restando somente

um saldo de 4 bilhões a empenhar.

LRF

Receita realizada até o 6° bimestre

(-) Despesa Liquidada até o 6° bimestre 

Caixa

Receita realizada até o 6° bimestre 

(-) Despesa Paga até o 6° bimestre

O resultado  a  partir  da  LRF e  do  Caixa,  nos  permite  perceber  a  capacidade  de

liquidação do estado, o Ceará se encontra num bom estado, uma vez que está empenhando

grande parte da sua receita e para a despesa a liquidar, resta somente 4 bilhões, como seu

empenho, não necessitando de crédito de terceiros.
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27.277.674.890,49
(23.266.915.758,59)
4.010.759.131,90

27.277.674.890,49
(22.865.889.317,05)
4.411.785.573,44
27.277.674.890,49
(22.685.621.243,88)
4.592.053.646,61



3.1.2 Resultado Patrimonial

De acordo com o MCASP co Balanço Patrimonial é composto por:

 Demonstrativo Principal;

 Demonstrativo de Ativos e Passivos finaceiros e Permanentes;

 Demonstrativo das Contas de Compensação ( controle); e

 Demonstrativo do Superavit / Déficit finaceiro
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Ativo

Passivo/ PL

Com base na análise realizada foi possível observar que as Demonstrações Contábeis são

peças importantes para se observar a Gestão Orçamentária e Financeira do Estado do Ceará,

tendo sido possível  observar  alguns aspectos,  dentro  os  quais se  destacam:  um equilíbrio

orçamentário,  demonstrando  que  a  execução  orçamentária  corrente  e  de  capital  foram

equilibradas ao longo do período examinado.

3.1.3 Resultado Financeiro

Ativo Financeiro                                                     

Passivo Financeiro

No âmbito financeiro, podemos observar, com a comparações de valores entre o ativo

financeiro e passivo financeiro, que houve uma arrecadação maior do que foi gasto. Fazendo

com que haja um superávit para ser utilizado no próximo período como suplementação.

Sendo assim, esse será o valor poderá ser utilizado no próximo período para acréscimo no

planejamento orçamentário. 
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35.211.904.738,49

(35.211.904.738,49)

0,00

R$   2.761.249.789,49 
(R$   1.009.258.054,36)
 R$   1.751.991.735,13 



3.1.4 Resultado Permanente

Ativo Permanente

Passivo Permanente

No âmbito permanente, podemos observar, com a comparação do ativo permanente com

o passivo permanente, que ouve um superávit devido maior valor do ativo no ano de 2016.

3.1.5 Variações Patrimoniais

Conforme a Lei 4.320/1964, “a Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as

alterações verificadas no patiomônio, resultantes ou indepedentes da execução orçamentaria, e

indicará o resultado patrimonial do exercício.”

As  alteraçoes  verificadas  no  patrimônio  consitem  nas  variaçoes  quantitativas  e

qualitativas.  As variações quantitativas são decorrentes se transações no setor público que

aumentam ou diminuem o patimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de

transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar

o patrimônio líquido.
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R$   28.436.086.466,43 
(R$   10.513.994.781,52) 
 R$   17.922.091.684,91 



Resultado Variação patrimonial

VPA                                   

VPD

O demonstrativo das Variações Patrimôniais, evidencia um total de variações patrimoniais

aumnetativas  de  R$  41.701.327.647,60 e  um total  de  variações  patrimoniais  diminutivas,

contabilizadas em R$  37.262.225.155,88, portanto, o resultado patriminial do exercicio foi

superavitário em R$ 4.439.102.491,72.

3.2 Análise da Prestação de Contas Através da RREO e RGF

3.2.1 Análise Vertical e Horizontal dos Grupos de Despesa

Pode-se  perceber  que  o  estado do Ceará  teve  um grande investimento  gerencial,

empenhando 86% dos seus valores.

3.2.2 Análise vertical dos Grupos de Despesa sobre a Receita
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41.701.327.647,60
(37.262.225.155,88)

4.439.102.491,72



Para o estado do Ceará, houve um gasto com o grupo de despesas correntes numa

porcentagem  de  78%  da  Receita  Corrente  Líquida.  Para  a  despesa  de  capital  e  os

investimentos, há um porcentagem de 13% e 9%, respectivamente; assim podemos verificar o

quanto está sendo empenhado para cada grupo de despesa do ente.

3.2.3 Situação da Gestão Previdenciária
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Analisando os comparativos  de receitas  e  despesas previdenciários,  nos deparamos

com  um  cenário  preocupante,  em  2015  o  ente  arrecadou  2  bilhões  contra  uma  despesa

previdenciária  de 5 bilhões,  e em 2016 a situação continua a mesma, sem perspectiva de

melhora.

Com um déficit de 3 bilhões, está claramente demonstrado que o ente comprometeu

mais que arrecadou, o que acarretará ajuda do Tesouro para arcar com seus compromissos.

3.2.4 Determinantes do Aumento da Dotação Atualizada

Pode-se dizer que o estado do Ceará obteve um aumento em suas previsões. Houve um

excesso de arrecadação juntamente com um aumento de um superávit financeiro.

15

DETERMINANTE(S) DO AUMENTO DA DOTAÇÃO ATUALIZADA ATRAVÉS DO
RREO

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO INICIAL PREVISÃO
ATUALIZADA

RECEITA CORRENTE 20.047.499.789,99 21.347.669.047,14

RECEITA DE CAPITAL 4.058.973.616,00 4.264.535.994,18

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 1.409.608.776,88



3.2.5 Determinantes do Resultado Orçamentário

DETERMINANTES(S) DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO SUPERAVITÁRIO OU
DEFICITÁRIO

Grupo da Receita Receita Realizada

RECEITA CORRENTE 21.316.359.150,37

RECEITA DE CAPITAL 1.752.229.806,79

TOTAL DAS RECEITAS 23.068.588.957,16

DETERMINANTES(S) DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO SUPERAVITÁRIO
OU DEFICITÁRIO

Grupo da Despesa Despesa Empenhada

DESPESA CORRENTE 18.835.009.035,19

DESPESA DE CAPITAL 6.004.199.508,75

TOTAL DAS DESPESAS 24.839.208.543,94

Observa-se que a execução orçamentária de 2016 do estado do Ceará evidencia que as

receitas arrecadadas alcançaram o montante de R$ 23.068.588.957,16 e as despesas realizadas

R$  24.839.208.543,94. O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se

traduz em um déficit de R$ 1.770.619.586,78

3.2.6 Análise Vertical por Função de Governo Sobre a RCL

ANÁLISE VERTICAL POR FUNÇÃO DE GOVERNO SOBRE A RCL.

Grupo das Despesas Empenhado AV

LEGISLATIVA 22.084.810.927,51 94,92%

JUDICIÁRIA 1.041.796.796,49 4,48%

ESSENCIAL A JUSTIÇA 396.009.582,12 1,70%

ADMINISTRAÇÃO 998.574.711,30 4,29%

SEGURANÇA PÚBLICA 1.905.974.282,14 8,19%
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ASSISTÊNCIA SOCIAL 190.734.173,64 0,82%

PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.899.381.144,53 12,46%

SAÚDE 3.049.361.713,21 13,11%

TRABALHO 62.632.198,76 0,27%

EDUCAÇÃO 2.879.224.252,72 12,37%

CULTURA 76.573.292,67 0,33%

DIREITOS DA CIDADANIA 517.494.091,84 2,22%

URBANISMO 247.922.798,61 1,07%

HABITAÇÃO 56.371.574,90 0,24%

SANEAMENTO 385.071.744,08 1,66%

GESTÃO AMBIENTAL 223.296.356,64 0,96%

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 50.620.091,64 0,22%

AGRICULTURA 354.072.293,26 1,52%

ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 10.963.486,920 0,05%

INDUSTRIA 80.005.853,90 0,34%

COMÉRCIO E SERVIÇOS 52.103.676,51 0,22%

COMUNICAÇÕES 25.954.051,84 0,11%

ENERGIA 4.634.344,92 0,02%

TRANSPORTE 1.253.856.912,65 5,39%

DESPORTO E LAZER 45.723.975,09 0,20%

ENCARGOS ESPECIAIS 4.701.124.587,94 20,21%

TOTAL DA DESPESA 43.594.288.915,83 187,37%

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 17.803.048.876,05 40,84%

SALDO A EMPENHAR 25.791.240.039,78

Analisando  as  despesas  por  função de  governo com o total  das  receitas  correntes

líquidas,  podemos ver que o estado do Ceará possui mais gastos do que ganhos, faltando

empenhar um valor de R$ 25.791.240.039,78.
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3.2.7 Cumprimento da Regra de Ouro

CUMPRIMENTO DA REGRA DE OURO

Grupo da Receita
Receita

Realizada
Grupo da
Despesa

Despesa
Empenhada

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE
CRÉDITO

1.109.696.044,4
2

DESPESA DE
CAPITAL
LÍQUIDA

3.179.075.667,44
2

TOTAL DA RECEITA

1.109.696.044,4
2

TOTAL DA
DESPESA

3.179.075.667,44
2

RESULTADO PARA APURAÇÃO
DA REGRA DE OURO -2.069.379.623,02

A operação de crédito é menos que o total da despesa. Sendo assim o estado do Ceará

cumpriu legalmente a regra de ouro.

3.2.8 Aplicação de Recursos Oriundo da Alienação de Bens

APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DA ALIENAÇÃO DE
BENS

Grupo da Receita Previsão atual Receita
realizada

Saldo a Realizar

RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE 
ATIVOS

1.374.027,74  4.002.164,50 (2.628.136,76)

APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DA ALIENAÇÃO DE
BENS

Grupo da Despesa DOTAÇÃO ATUAL EMPENHAD
A

Paga SALDO A
PAGAR

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA 
ALIENAÇÃO DE ATIVOS

1.374.027,74 114.594,64 12.790,45 1.361.237,2
9

APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DA ALIENAÇÃO DE
BENS

Saldo Financeiro a Aplicar 2015 2016 Saldo atual
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Valor 25.339.707,00 3.989.374,05 29.329.081,05

Analisando os comparativos de receitas e despesas sobre os recursos da alienação de

bens, podemos ver que em 2015 o ente obteve 25 milhões sendo em 2016 apenas 3 milhões.

3.2.9 Indicadores da Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
– MDE – Educação

Podemos concluir ao observar a imagem que o Ceará  tem a taxa mínima de investir

em educação de 60% sendo investido 78,36%, com isso  a taxa mínima de 25% de seus

impostos aumentam para 26,65%.
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3.2.10 Demonstrativo do Resultado Primário

O Ceará apresentou como resultado primário um valor maior do que a meta fixada pela

LDO, um superávit financeiro de 1,2 bilhão no ano de 2016, apesar de baixo foi o melhor

dentro os outros estados com as contas “no azul”. O Estado teve um grande crescimento no

Resultado  Primário  quando  comparado  ao  ano  anterior,  que  apresentou  um  déficit  de

R$624.071.528,23.

O resultado primário é definido pela diferença entre as receitas e despesas do governo,

caso essa diferença seja positiva tem se um superávit primário, caso seja negativo tem se um

déficit primário. Ao Analisar o resultado primário do Ceará foi possível perceber que o ente

possui  um valor  de  R$22.792.321.702,54  de  receitas  primarias,  já  de  despesas  primarias

registrou-se um montante de R$1.291.073.012,21, a partir disso é possível perceber que o ente

em questão possui um superávit primário, pois suas receitas realizadas são maiores que as

despesas liquidadas.
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3.2.11 Demonstrativo do Resultado Nominal

No Resultado  Nominal,  Podemos  observar  que  no  ano de  2016,  o  resultado foi  de

R$1.594.753.273,99 (negativo).  Houve uma diferença  de R$1.065.317.273,99 (negativo)  e

trata-se de um fator positivo uma vez que não houve evolução da dívida e o valor foi menor

do que a Meta fixada na LDO.

O resultado nominal corresponde à diferença entre o saldo da divida fiscal liquida no

período de referencia (2016) e o saldo da divida fiscal liquida do exercício anterior ao de

referencia (2015). O objetivo desse indicador é medir a evolução da divida fiscal liquida.

Na analise do resultado Nominal da entidade pode concluir que o Ceará registrou uma

queda em sua dividas com relação ao exercício de 2015. O ente registrou um montante de

R$9.369.812.567,01  de divida fiscal liquida, já no exercício de 2016 a entidade obteve um

resultado de R$7.775.059.293,02.
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3.2.12 Apuração do Cumprimento Legal dos Gastos com Pessoal

O limite máximo da despesa de pessoal para cada Estado é calculado através de um percentual

de  60% da Receita  Corrente  Líquida  (RCL).  Podemos  observar  que a  despesa  total  com

pessoal representa cerca de 40,68% sobre a RCL obedecendo o limite máximo da despesa

com pessoal do Estado de Ceará que é de 48,60%. O Percentual é 7,92% menor que o limite

Maximo e 5,49% que o limite prudencial.

 Considerada uma das despesas mais significativas para os cofres públicos Cearenses, o

gasto com pessoal teve resultado positivo em 2016 de acordo com os dados  divulgados pelo

Tesouro.

3.2.13 Apuração do Cumprimento Legal dos Gastos com Ações de Saúde

O valor apurado no bimestre é R$2.260.886.592,97, tem-se a partir disso que o estado

do Ceará tem cumprido o seu papel e aplicado os valores necessários. Ao avaliar os índices é
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possível perceber que o mínimo a ser aplicado no exercício é 0,12% e já se aplicou 13,90%

dos recursos disponíveis. 

3.2.14 Apuração da Suficiência ou Insuficiência da Disponibilidade de Caixa em Relação 
aos Restos a Pagar

Consta de disponibilidade de caixa liquido o valor de R$1.147.708.530,74 referente a

recursos Vinculados e R$1.347.796.882,45 de recursos não vinculados, sendo assim há um

valor total de R$2.495.505.413,19 de recursos.

3.3 Análise Contabil, Finaceira e Índice

3.3.1 DFC – Demonstração do Fluxo de Caixa

De acordo dom o MCASP, o DFC deve conter:

 As fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;

 Os itens de com sumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e

 O saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.
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A DFC permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalente de

caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. Pode ser com

parado com passivo para se obter a parcela de recursos utilizados para pagamento da dívida e

para investimentos. 

A DFC de 2016 evidenciou uma geração liquida de caixa e equivalente de caixa de

R$ 784.242.241,33. O fluxo que mais contribuiu para este resultado positivo foi o fluxo das

operações  que  apresentou  um  resultado  positivo  de  R$  1.290.507.436,32.  Entretanto,  as

atividades  de  investimento  apresentaram  um  fluxo  negativo  de  R$  824.244.349,05.  As

atividades  de  financiamento  apresentaram  um  fluxo  líquido  de  caixa  positivo  de  R$

317.979.184,06.  A  variação  do  caixa  e  equivalente  de  caixa  foi  positiva  em  R$

795.652.430,91.

3.3.2 Balanço Orçamentário

O BO é composto por:
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 Demonstrativo principal;

 Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar e Não Processados; e

 Demonstrativos da Execução Dos Restos a Pagar Processados.

Dessa forma esse demonstrativo apresenta as receitas detalhadas por categoria

econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o

exercício, a receita realizada e o saldo a realizar, a dotação atualizada e inicial, despesas

empenhadas, liquidadas, pagas e o saldo da dotação.
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No balanço Orçamentário, comparando a previsão da receita com a fixação da

despesa, evidencia-se um déficit de R$ 6.304.486.554,14, devido as Transferências do

Tesouro, que são mais consideradas receitas orçamentarias, evidenciando a dependência

das transferências do tesouro pelos órgãos de Administração Indireta.

Analisando  separadamente  as  entidades,  constata-se  que  o  déficit  foi

consequência da situação de deficitária, principalmente doa fundos, como mostra a tabela

abaixo:

Com  base  na  análise  realizada  foi  possível  observar  que  as  Demonstrações

Contábeis são peças importantes para se observar a Gestão Orçamentária e Financeira do

Estado  do  Ceará,  tendo  sido  possível  observar  alguns  aspectos,  dentro  os  quais  se
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destacam:  um  equilíbrio  orçamentário,  demonstrando  que  a  execução  orçamentária

corrente e de capital foram equilibradas ao longo do período examinado.
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4 CONCLUSÃO

Demonstrativo ano a ano do resultado primário com a meta anual

Analisando o gráfico, podemos observar que o estado do Ceará vem mantendo um

histórico favorável no cumprimento das metas estipuladas. Um superávit fiscal evidencia o

bom desempenho das receitas,  permitindo a cobertura integral de toda a despesa, além de

gerar excedente para o pagamento dos juros e parte principal da dívida pública, indicando

autossuficiência de recursos públicos para cobertura do serviço da dívida.
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