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1  INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho abordará uma análise dos balanço anual do estado do Rio 

Grande do Sul, juntamente com Relatório Resumido da Execução Orçamentária 

(RREO), do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do ano de 2015, com objetivo de apurar 

os índices contábeis a fim de analisar e avaliar a gestão e os resultados 

orçamentários, patrimoniais e previdenciários do estado, bem como demonstrar a sua 

obediência aos limites de recursos a serem destinados à educação, saúde e pessoal 

conforme determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 

A análise dos balanços anuais do estado do Rio Grande do Sul, justifica-se pela 

importância da aplicação das práticas contábeis e a transparência e credibilidade das 

informações contidas nas demonstrações. 

 

1.1 Objetivos  

 

 O objetivo deste trabalho é realizar uma análise do balanço anual do estado, 

através do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), elaborando tabelas 

baseadas nas informações obtidas nos demonstrativos contábeis para análises dos 

resultados orçamentários e patrimoniais. 

 

1.2 Justificativa 

 

A facilidade e organização dos dados oferecidos pelo material e o enorme 

número de informações fizeram com que aprendêssemos mais sobre a contabilidade 

governamental e seu plano de contas. 

Pelos dados colhidos Demonstrações Contábeis do Estado do Rio 

Grande do Sul, observamos a grande importância da prestação de contas para a 

população. Através do planejamento o governo mostra os projetos aprovados e 

qual o destino dos nossos impostos. Com uma porcentagem significativa de 

impostos que pagamos, o governo apresenta de forma clara e objetiva, onde 

estão sendo aplicados estes recursos. Além da prestação de contas para a 

população, o governo orça esses valores para controle interno das contas 

públicas. E são nessas Demonstrações Contábeis é que estão a comprovação dos 

projetos e impostos aplicados.  
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2  REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 Definição de contabilidade pública 

 

Contabilidade Pública é o ramo da contabilidade que registra, controla e 

demonstra a execução dos orçamentos, bem como os atos e fatos que ocorrem no 

patrimônio público. Sua finalidade relaciona-se ao controle e gestão dos recursos 

públicos. Com a chegada da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 

101/2000), a contabilidade pública conquistou uma maior confiabilidade, alcançando 

assim maior importância, uma vez que a mesma deu forma ao Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária, definindo sua composição e divulgação. (ADMINISTRAÇÃO 

direta e indireta, acesso em 30 maio 2013). 

Existe uma grande diferença entre a contabilidade pública e a contabilidade 

societária. A contabilidade pública é regida e regulamentada pela Lei 4.320/1964, que 

é a Lei das Finanças Públicas, já a contabilidade societária, é regulada pela Lei das 

Sociedades Anônimas e pelo Código Civil. A contabilidade societária possui como 

foco o patrimônio bem como suas avaliações, quando a contabilidade pública tem por 

objetivo a análise das receitas e despesas, possuindo assim capacidade para avaliar 

o advento da receita bem como sua aplicação. Isso porque o ente precisa controlar as 

entradas e saídas de recursos, possuindo foco na gestão e não no patrimônio como 

na contabilidade societária. 

A contabilidade pública registra todos os fatos contábeis, tantos os 

modificativos quanto os permutativos e mistos, assim as informações são dispostas 

aos usuários de forma qualitativa e quantitativa, dando maior suporte ao ente, no que 

concerne à gestão. Neste segmento, o objetivo da Contabilidade Pública é fornecer 

aos gestores informações exatas que possam servir como base para a tomada de 

decisão, aos órgãos competentes para que a legislação seja cumprida, bem como 

para as instituições particulares, podendo fornecer dados para coletas estatísticas ou 

qualquer outro interesse por ventura existente. 

 

2.1.1 Patrimônio na Administração Pública  

  

Segundo Silva, (2011, p.121), patrimônio público é definido por qualquer 

conjunto de bens, direitos e obrigações que possa ser avaliado em moeda, que possua 
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interdependência dos elementos que compõem o patrimônio e que seja vinculado a 

uma entidade pessoa física ou jurídica visando alcançar determinados fins a ele 

propostos. 

 

2.1.2 Transparência pública e instrumentos de transparência da gestão 

pública 

 

A transparência garante a participação popular na gestão pública obedecendo 

ao art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz: 

 

Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos 
quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso 
público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as 
prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões 
simplificadas desses documentos. (BRASIL, PRESIDÊNCIA DA 
REPÚBLICA, 2000). 

 

Consiste na disponibilização dos instrumentos de planejamento das prestações 

de contas do governo e seus respectivos pareceres prévios; o Relatório Resumido da 

Execução orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal são documentos primordiais 

para o acompanhamento das contas públicas. 

O Relatório Resumido da Execução orçamentária é um dos instrumentos de 

transparência, que tem como objetivo o acompanhamento das atividades financeiras 

e de gestão fiscal, este relatório deverá ser apresentado no prazo de trinta dias após 

o encerramento de cada bimestre, conforme a Constituição Federal exige em seu 

artigo 165, parágrafo terceiro. 

No Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), estarão 

compreendidos os órgãos da administração direta e entidades da administração 

indireta de todos os poderes, que recebam recursos dos orçamentos fiscal e da 

seguridade social, mesmo que seja sob a forma de subvenções para pagamento de 

funcionários ou de custeio em geral ou de capital. (BRASIL, SECRETARIA DO 

TESOURO NACIONAL, 2016).  

O Balanço Orçamentário fornece uma visão geral da execução orçamentária: 

neste balanço são demonstrados os valores autorizados pelo orçamento, as despesas 

empenhadas e as liquidadas, segundo a classificação por grupos de despesa. 
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Receita Corrente Liquida, é utilizada como base de limites impostos pela Lei de 

responsabilidade Fiscal. Ela é a soma das receitas tributárias, de contribuições, 

patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras 

transferências correntes, deduzidas as transferências constitucionais e legais a 

Estados e Municípios e de algumas contribuições conforme LRF. 

O Relatório de Gestão Fiscal (RGF) é um dos instrumentos de transparência 

da gestão fiscal criado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LGF). Este relatório, 

conforme está previsto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, deve 

conter em seu escopo informações referentes a despesa total de pessoal, dívida 

consolidada liquida, concessão de garantias e operações de crédito, devendo ser 

acrescido no último quadrimestre do exercício findo em 31 de dezembro, informações 

sobre as disponibilidades de caixa bem como as inscrições em restos a pagar.  

É no Relatório de Gestão Fiscal que se apresentam os demonstrativos como: 

 Dívida Consolidada Liquida, Dívida Consolidada Liquida da                    

União, Estados, Distrito Federal e dos Municípios;  

 Garantias e Contra garantias de Valores; 

 Demonstrativos das Operações de Crédito. 

Este Relatório é elaborado pela Subsecretaria de Contabilidade Publica 

(SUCON), deverá ser apresentado ao final de cada quadrimestre, sendo que no último 

quadrimestre deverá de acordo com as exigências da LRF, ficar evidenciados as 

Disponibilidades de Caixa e a Inscrição de Restos a Pagar. 

Estes demonstrativos deverão ser assinados pelo Secretário do Tesouro 

Nacional e pelo Secretário Federal de Controle. (BRASIL, SECRETARIA DO 

TESOURO NACIONAL, 2016).  

 

2.1.3 Subsistemas de informações 

  

De acordo com Kohama (2014, p.27) os subsistemas contábeis devem interagir 

entre si e aos outros subsistemas de modo a auxiliar a administração pública no que 

se refere ao desempenho da unidade contábil e no cumprimento de sua missão; a 

avaliação dos resultados obtidos na execução dos programas de trabalho com relação 
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á economicidade, á eficiência, á eficácia e á efetividade; a avaliação das metas 

estabelecidas pelo planejamento; e avaliação do risco e das contingências. 

No subsistema de informações orçamentárias é registrado, processado e 

evidenciado os atos e fatos com relação ao planejamento e á execução orçamentária, 

como segue: orçamento; programação e execução orçamentária, alterações 

orçamentárias; e resultado orçamentário. 

No subsistema de informações patrimoniais é registrado, processado e 

evidenciado os fatos financeiros e não financeiros relacionados com as variações do 

patrimônio público. 

No subsistema de compensação também se registra, processa e evidenciam 

atos de gestão seus efeitos produzem modificações no patrimônio da entidade do 

setor público e aquelas com funções específicas de controle. 

 

2.1.4 Regimes contábeis 

 

Segundo Andrade (2014, p.7) a expressão regimes contábeis é usada na 

consolidação de alguns “Princípios e Convenções Contábeis Geralmente Aceitos”, 

com a finalidade de resguardar a transcrição da realidade do fato contábil. Existem 

três tipos de regime contábil: 

No regime de caixa é destacado como entradas e saídas de recursos 

financeiros ou não, recebidos pagos, arrecadados ou recolhidos, durante um exercício 

financeiro, podendo também as entradas e saídas pertencerem a exercícios 

anteriores. Este regime é adotado no Brasil para receitas públicas. 

No regime de competência destacam-se as movimentações orçamentárias 

pertencentes a fatos realizados dentro de um próprio exercício, com o reconhecimento 

e apropriação no mesmo exercício, repassando os saldos para o exercício seguinte. 

Este regime, no Brasil é utilizado para a despesa pública. 

No regime de compensação utilizam-se os dois regimes tanto o de caixa como 

o de competência para apuração do exercício. Este regime é utilizado pelas 

instituições públicas. 
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2.1.5 Orçamento público 

 

Segundo Piscitelli e Timbó (2009), orçamento público é o instrumento que 

dispõe o Poder Público na esfera federal, estadual, municipal e distrital, que prevê as 

receitas que serão arrecadadas dentro de um determinado exercício financeiro, bem 

como a fixação de despesas que os governos estão autorizados a executar. 

 

2.1.6 Conceituação de receita e despesa pública 

 

Receita pública caracteriza-se pelos ingressos de recursos financeiros, 

provenientes das receitas orçamentárias ou próprias e receitas extra orçamentárias 

ou de terceiros, que produzirão acréscimos ao patrimônio da instituição, seja União, 

Estados, Municípios ou Distrito Federal, suas autarquias e fundações. (ANDRADE, 

2010, p.51) 

Ainda segundo Andrade (2010, p.51) define-se receita como qualquer 

recolhimento aos cofres públicos seja em espécie ou em outro bem de valor 

representativo do dinheiro que é de direito do governo de arrecadar em virtudes de 

leis, contratos, convênios e quaisquer outros títulos, advindo de algum fim especifico, 

que a arrecadação lhe pertença ou como figurante depositário dos valores que não 

lhe pertençam. 

A despesa pública segundo Andrade (2010, p.68), é todo valor desembolsado 

para pagamento a qualquer título, pelos agentes pagadores para saldar gastos fixados 

na Lei do Orçamento ou em lei especial e destinados á execução dos serviços 

públicos. 

 

2.1.7 Balanços e demonstrações das variações patrimoniais 

 

Os resultados gerais ao final do exercício serão demonstrados nos Balanços 

Orçamentários e Financeiro e na Demonstrações das Variações Patrimoniais, e 

situação patrimonial, no Balanço Patrimonial. Deverão ser apresentados de acordo 

com os anexos número 12, 13, 14 e 15 Da lei 4320/64. 

O balanço orçamentário demonstrará as receitas previstas e as despesas 

fixadas, em confronto com as realizadas.  
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Segundo o Manual de Receita Nacional, a Receita é classificada por códigos 

de Natureza da Receita. 

Dessa forma o Balanço Orçamentário apresentará as receitas detalhadas por 

Categoria Econômica, Origem e Espécie, que correspondem aos três primeiros níveis 

dispostos na LRF. 

Segundo Silva (2011, p. 341) O balanço orçamentário deixa evidente as 

receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, comparando o 

orçamento inicial e suas alterações com sua execução, discriminado as receitas por 

fonte e as despesas por grupo de natureza. 

O balanço financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias 

realizadas, assim como os recebimentos e pagamentos de natureza extra 

orçamentárias junto com os saldos em espécies oriundos do exercício anterior, bem 

como os que se transferem para o exercício seguinte. 

De acordo com Silva (2011, p. 343) o Balanço Financeiro deixa evidente as 

mutações financeiras das entidades do setor público no período a que se refere. 

Neste balanço evidencia-se o posicionamento das contas que constituem o 

Ativo e o Passivo. O Ativo demonstra a parte positiva, representada pelos bens e 

direitos, e o Passivo representa os compromissos assumidos com terceiros; e o 

equilíbrio numérico do Balanço é estabelecido pelo Saldo Patrimonial positivo ou 

negativo. 

Segundo Silva (2011, p. 337) estão compreendidas no Balanço Patrimonial as 

contas do Ativo, do Passivo e do Patrimônio Líquido, com a função de evidenciar 

qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública. 

 

2.1.8 Dívida e Endividamento 

 

Kohama (2006) considera o endividamento público como um procedimento 

normal e comum das administrações modernas, na qual as deficiências financeiras, 

são decorrentes de Déficits orçamentários, impulsionando o Estado a contratação de 

empréstimo de curto prazo, ou quando realizações vultuosas, contratação de 

empréstimo de longo prazo. 
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3  CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

Rio Grande do Sul é um estado brasileiro localizado no extremo sul do país, 

sua capital é Porto Alegre, e o estado possui como limites o estado de Santa 

Catarina ao norte, o oceano Atlântico ao leste, o Uruguai ao sul e a Argentina a oeste.  

O estado do Rio Grande do Sul possui uma área de 268.781,896 km2, na qual 

se encontram 496 municípios povoados por aproximadamente 10.693.929 habitantes, 

conforme dados do Censo Demográfico de 2010. O Estado ocupa o quinto lugar entre 

os mais populosos do Brasil, sendo superado por São Paulo, Minas Gerais, Rio de 

Janeiro e Bahia. 

Sua economia se baseia na agricultura (soja, trigo, arroz e milho), na pecuária 

e a indústria (de couro e calçados, alimentícia, têxtil, madeireira, metalúrgica e 

química). 

O Rio Grande do Sul é atualmente a quinta economia do Brasil pelo tamanho 

do Produto Interno Bruto - PIB, chegando a R$ 331,1 bilhões. Participa com 6,2% do 

PIB nacional, sendo superado pelos estados de São Paulo (32,1%), Rio de Janeiro 

(11,8%), Minas Gerais (9,7%) e Paraná (6,3%)². No que se refere ao PIB per capita, o 

Rio Grande do Sul também se mantém em uma posição privilegiada, com um valor de 

R$ 29.657, bastante acima da média nacional, que é de R$ 25.655 reais. 

Em termos absolutos o PIB total gaúcho que, em 2003, era de 124,5 bilhões de 

reais, chegou, no ano de 2013, a cifra de 331,1 bilhões. O PIB brasileiro apresentou 

comportamento semelhante, passando de 1,7 trilhões para 5,3 trilhões, conforme 

dados de 2013. 

Evolução do PIB do Brasil e do Rio Grande do Sul 2003-2013 (R$ milhões) 

 
Fonte: IBGE. Contas Regionais 
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4  ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS 

 

4.1 Análise do Balanço Orçamentário 

 

4.1.1 Análise vertical e horizontal dos grupos de despesa 

 

Quadro 1 – Análise Vertical e Horizontal dos Grupos de Despesas 

ANÁLISE VERTICAL E HORIZONTAL DOS GRUPOS DE DESPESA 

GRUPOS DE DESPESA   DOTAÇÃO ATUAL  AV% EMPENHADO AV% AH%   SALDO  

DESPESAS CORRENTES       
PESSOAL E ENCARGOS 
SOCIAIS  

 R$    
24.939.349.786,16  42% 

 R$    
23.985.165.193,98  43% 96% 

 R$       
954.184.592,18  

JUROS E ENCARGOS DA 
DÍVIDA 

 R$      
1.673.146.863,53  3% 

 R$      
1.664.534.579,90  3% 99% 

 R$            
8.612.283,63  

OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES 

 R$    
18.564.687.875,57  31% 

 R$    
17.024.800.705,54  31% 92% 

 R$    
1.539.887.170,03  

TOTAL DESPESAS 
CORRENTES 

 R$    
45.177.184.525,26  76% 

 R$    
42.674.500.479,42  77% 94% 

 R$    
2.502.684.045,84  

       
DESPESAS DE CAPITAL       

INVESTIMENTOS 
 R$      
2.002.271.027,38  3% 

R$             
658.196.236,56 1% 33% 

 R$    
1.344.074.790,82  

INVERSÕES FINANCEIRAS 
 R$          
240.002.615,22  0% 

R$             
150.776.370,27 0% 63% 

 R$          
89.226.244,95  

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 
 R$      
2.219.113.413,20  4% 

R$          
2.075.436.393,92 4% 94% 

 R$       
143.677.019,28  

TOTAL DESPESAS DE 
CAPITAL 

 R$      
4.461.387.055,80  7% 

 R$      
2.884.409.000,75  5% 65% 

 R$    
1.576.978.055,05  

       
RESERVA DE 
CONTINGÊNCIA 

 R$          
123.261.574,26  0% 

 R$                                    
-    0% 0% 

 R$       
123.261.574,26  

       
DESPESAS (INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS) 

 R$      
9.928.740.241,34  

17% 
 R$      
9.596.742.479,29  

17% 97% 
 R$       
331.997.762,05  

       

TOTAL GERAL DA DESPESA 
 R$    
59.690.573.396,66  100% 

 R$    
55.155.651.959,46  100% 92% 

 R$    
4.534.921.437,20  

Fonte: dados da pesquisa 

 

Analisando o especificamente os grupos de despesa, representados no quadro 

1, pode-se perceber que a maior aplicação de recursos do governo em 2015 foi com 

pessoal e encargos sociais, representando 43% do total geral empenhado, seguido 

de outras despesas correntes com 31%. Em contrapartida, apenas 1% do total 

empenhado foi destinado aos investimentos.  
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Quanto ao pagamento da dívida, 4% do total empenhado foi utilizado para 

amortização da dívida, ao passo que 3% foi utilizado para pagar os juros e encargos 

referentes a dívida.    

 

Quadro 2 – Despesa empenhada x Despesa liquidada  

DESPESA EMPENHADA X DESPESA LIQUIDADA  

GRUPOS DE DESPESA  EMPENHADO AV% LIQUIDADO AV% SALDO 
DESPESAS CORRENTES       
PESSOAL E ENCARGOS 
SOCIAIS   R$    23.985.165.193,98  43%  R$    23.964.729.285,96  44% 

 R$                       
20.435.908,02  

JUROS E ENCARGOS DA 
DÍVIDA  R$      1.664.534.579,90  3%  R$      1.664.534.579,90  3% 

 R$                                              
-    

OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES  R$    17.024.800.705,54  31%  R$    16.737.451.582,72  31% 

 R$                    
287.349.122,82  

TOTAL DESPESAS CORRENTES  R$    42.674.500.479,42  77%  R$    42.366.715.448,58  78% 
 R$                    

307.785.030,84  

       
DESPESAS DE CAPITAL       

INVESTIMENTOS  R$          658.196.236,56  1%  R$          403.391.775,56  1% 
 R$                    

254.804.461,00  

INVERSÕES FINANCEIRAS  R$          150.776.370,27  0%  R$          150.776.370,27  0% 
 R$                                              

-    

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  R$      2.075.436.393,92  4%  R$      2.075.436.393,92  4% 
 R$                                              

-    

TOTAL DESPESAS DE CAPITAL  R$      2.884.409.000,75  5%  R$      2.629.604.539,75  5% 
 R$                    

254.804.461,00  

       
RESERVA DE CONTINGÊNCIA  R$                                    -   0%  R$                                    -   0%  

       
DESPESAS (INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS)  R$      9.596.742.479,29  17%  R$      9.594.049.158,21  18%  R$                         

2.693.321,08  

       

TOTAL GERAL DA DESPESA  R$    55.155.651.959,46  100%  R$    54.590.369.146,54  100% 
 R$                    

565.282.812,92  
Fonte: dados da pesquisa 

 

Analisando o quadro acima pode-se perceber que o estado tem um valor de 

R$565.282.812,92 de despesas inscritas em restos a pagar não processados.  
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Quadro 3 – Análise vertical dos grupos de despesa sobre a receita corrente 

líquida 

ANÁLISE VERTICAL DOS GRUPOS DE DESPESA SOBRE A 
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  

GRUPOS DE DESPESA  EMPENHADO AV 

   
DESPESAS CORRENTES   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  R$        23.985.165.193,98 80% 
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA R$          1.664.534.579,90 6% 

OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES   

Transferências a Municípios R$          9.042.692.840,05 30% 
Demais Despesas Correntes R$          7.982.107.865,49 26% 

TOTAL DESPESAS CORRENTES  R$    42.674.500.479,42  142% 

   
DESPESAS DE CAPITAL   
INVESTIMENTOS R$             658.196.236,56 2% 
INVERSÕES FINANCEIRAS R$             150.776.370,27 1% 
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA R$          2.075.436.393,92 7% 
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL  R$      2.884.409.000,75  10% 

   
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0 0% 

   
DESPESAS (INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS) R$         9.596.742.479,29 32% 

   
TOTAL GERAL DA DESPESA  R$    55.155.651.959,46  183% 

   
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA   R$    30.139.172.170,57  100% 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Analisando o quadro acima nota-se que a despesa total empenhada no ano 

supera em 83% a receita corrente líquida, demonstrando que o estado teve problemas 

geração de caixa e acabou consumindo mais do que recebeu. Das despesas que 

tiveram mais peso para o estado nota-se a despesa com pessoal e encargos, as 

despesas intra-orçamentárias e outras despesas correntes, assim como no quadro 1 

que trada da análise por grupos de despesa.  
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4.1.2 Situação da gestão previdenciária 

 

Quadro 4 – Situação da gestão previdenciária 

SITUAÇÃO DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 

 2015 2014 
RECEITAS 
PREVIDENCIÁRIAS  R$        3.765.633.691,32   R$        3.765.161.615,86  
(-) DESPESAS 
PREVIDENCIÁRIAS   R$   (12.238.674.912,76)  R$   (11.019.935.034,71) 
(=) RESULTADO 
PREVIDENCIÁRIO   R$     (8.473.041.221,44)  R$     (7.254.773.418,85) 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Conforme demonstrado no RREO, nota-se pelo quadro 4, que a receitas 

previdenciárias são inferiores às despesas previdenciárias, demonstrando que o 

estado do Rio Grande do Sul tem um resultado previdenciário deficitário. E que de 

2014 para 2015 a receita permaneceu igual, já as despesas tiveram um aumento 

de 11%. Esse aumento pode estar sendo influenciado pelo crescente número de 

idosos, que não está sendo proporcional ao crescimento do número de 

contribuintes.  

 

4.1.3 Determinantes do aumento da dotação atualizada 

 

DOTAÇÃO INICIAL  R$  57.386.735.823,00  

DOTAÇÃO ATUALIZADA  R$  59.690.573.396,66  

DIFERENÇA ENTRE ATUALIZADA E INICIAL  R$    2.303.837.573,66  

CRÉDITOS ADICIONAIS  R$                                   -    

DEFICIT ORÇAMENTÁRIO  R$    4.942.516.432,42  

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 

(UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)  R$                                -    

  

A diferença entre a Dotação Inicial e a Dotação Atualizada foi de R$ 

2.303.837.573,66 e o Estado do Rio Grande do Sul teve um Défcit Orçamentário de 

R$ 4.942.516.432,42. Dentre as Despesas com diferença entre a Dotação Inicial e a 

Dotação Realizada destacam-se as Despesas Correntes, com diferença de R$ 
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2.076.937.842,00, Despesas de Capital totalizando uma diferença de R$ 

51.591.341,03. 

 

4.1.4 Análise vertical por função de governo sobre a RCL 

 

Quadro 5 – Análise vertical por função de governo sobre a RCL 

FUNÇÃO EMPENHADO ANÁLISE 

VERTICAL 

Legislativa 967.843.514,48 0,032112478 

Judiciária 1.845.883.050,47 0,061245314 

Essencial à Justiça 1.206.876.676,22 0,040043458 

Administração 2.225.433.306,41 0,073838568 

Segurança Pública 3.057.737.037,70 0,101453916 

Assistência Social 309.488.177,22 0,010268636 

Previdência Social 11.655.737.922,87 0,386730527 

Saúde 4.875.600.721,13 0,161769563 

Trabalho 53.729.724,54 0,001782721 

Educação 4.405.274.078,20 0,146164402 

Cultura 79.955.091,50 0,002652863 

Direitos da 

Cidadania 

18.466.157,68 0,000612696 

Urbanismo 30.974.818,01 0,001027726 

Habitação 9.179.239,55 0,000304562 

Saneamento 78.170.805,57 0,002593661 

Gestão Ambiental 140.521.816,93 0,004662431 

Ciências e 

Tecnologia 

95.255.641,67 0,003160526 

Agricultura 449.684.349,94 0,014920262 

Indústria 38.641.418,30 0,001282100 

Energia 307.724,28 1,021010000 

Transporte 544.332.116,93 0,018060619 

Desporto e lazer 8.348.326,41 0,000276993 
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Encargos 

Especiais 

13.437.022.616,84 0,445832505 

Despesas Intra-

Orçamentárias 

9.596.742.479,29 0,318414269 

Comércio e 

Serviços 

18.391.289,33 0,0006100212 

Comunicações 6.053.858,00 0,000200863 

Total 55.155.651.959,46  

 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 30.139.172.170,57 

Fonte: dados da pesquisa 

 

As despesas orçamentárias fecharam o ano em R$ 55,15 bilhões e tiveram o 

seu crescimento nominal quase duplicado em relação ás receitas. 0s gastos com 

pessoal aumentaram a uma taxa de 9,89%, e os gastos com encargos da folha do 

Estado teve um acréscimo de R$ 30,54 bilhões passou para R$ 33,56 bilhões neste 

referido ano. 

 

4.1.5 Cumprimento da regra de ouro: operações de crédito < despesa de 

capital  

 

 

 

A regra de ouro foi estabelecida pela Constituição Federal de 1988 e reforçada 

pela LRF, visando o controle de excesso de operações de crédito, que endividam os 

entes públicos em sua maioria contratada sem critérios e para fins irrelevantes. 

A regra de ouro está amparada no art. 167, III, da Constituição Federal que diz: 

“é vedada a realização de operações de crédito que excedam as despesas de capital, 

ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com a 

finalidade precisa, aprovada pelo Poder Legislativo em sua maioria absoluta”. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) foi aprovada no mês de maio no ano 

de 2000, tendo como objeto principal a inibição dos entes federados de gastarem mais 
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do que arrecadam. Impondo limites para que assim evitasse um endividamento 

excessivo. 

Além de limitar os gastos de pessoal e a dívida pública, criaram-se regras que 

obrigam a União, Estados e Municípios a prestarem contas aos órgãos de controle 

externo no que tange a execução do orçamento. 

O espírito da regra de ouro é não se deve recorrer a endividamento público, 

para custear despesas correntes, que são despesas de custeio/manutenção, cujos 

gastos não contribuem diretamente para aquisição ou formação de um bem de capital. 

O Estado cumpriu a regra de ouro, uma vez que no exercício de 2015, ficou 

impedido de contratar operações de crédito, por ter ultrapassado o limite da despesa 

consolidada liquida, havendo somente entradas de parcelas de contratações já 

efetuadas em anos anteriores como segue: valor total de R$ 203,1 milhões oriundas 

do Profisco (BID), R$ 12,7 milhões e Proredes (BIRD) no valor de 182,4 milhões e 

Defensoria do (BNDES) no valor de 8,02 milhões. 

 

4.1.6 Aplicação de Recursos oriundos da alienação de bens 

 

Quadro 6 – Recursos da alienação de bens de 2015 

ALIENAÇÃO DE ATIVOS 
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA 

ALIENAÇÃO DE ATIVOS 

RECEITAS DESPESAS 
Alienação de bens 
móveis 

R$ 137.048.904,86 Investimentos   R$ 226.351,00 

Alienação de bens 
imóveis 

R$ 2.941.895,44    

TOTAL R$ 139.990.800,30 TOTAL R$ 226.351,00 
Fonte: dados da pesquisa 

 

A partir da análise da tabela em referência é possível verificar que a receita de 

alienação dos ativos do Estado do Rio Grande do Sul foi de R$ 139.990.800,30 em 

2015, e houve um investimento no valor de R$ 226.351,00. 
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4.1.7 Indicadores da aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento 

do ensino MDE – EDUCAÇÃO  

 
Quadro 7 - Despesas com ações típicas de MDE 

    
% 

Mínimo a 
Aplicar 

% Aplicado 

Mínimo Anual de 
<18% / 25%> das Receitas 
de Impostos em MDE 

R$ 8.643.135.935,90 25,00% 33,68% 

Mínimo Anual de 60% 
do FUNDEB na 
Remuneração do Magistério 
com Educação Infantil e 
Ensino Fundamental e 
Médio 

R$ 2.867.000.933,15 60% 74,13% 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Conforme a tabela acima, é possível notar que em 2015 o estado do Rio Grande 

do Sul obteve receitas de impostos de MDE no total de R$ 8.643.135.935,90. O 

FUNDEB foi distribuído para o ensino infantil, fundamental e médio no valor de R$ 

2.867.000.933,15. No entanto, o Rio Grande do Sul não transmitiu desde 2013, por 

meio do Siope Anual os dados de receitas e investimentos em educação, conforme 

descrito no FNDE, o que impossibilitou a aplicação dos indicadores da aplicação dos 

recursos. 

Como o Rio Grande do Sul não transmitiu desde 2013, por meio do Siope Anual 

os dados de receitas e investimentos em educação, conforme descrito no FNDE, 

impossibilitou a aplicação dos indicadores da aplicação dos recursos. 
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4.1.8 Demonstrativo do resultado primário  

 
Quadro 8 – Demonstrativo do resultado primário 

Receita Primária 

  

Até o bimestre 

2014 2015 

Valor 47.768.262.848,25 49.594.767.704,56 

 

Despesas Primárias 

  

Até o bimestre 

2014 2015 

Valor 48.310.432.309,30 51.371.897.655,38 

 

Resultado Primário 

  

Até o bimestre 

2014 2015 

Valor (542.169.461,05) (1.777.129.950,82) 

% em relação à meta  (0,98) 

   

Discriminação da 

Meta Fiscal 

Valor Corrente 

 2015 

Valor  1.807.490.000,00 

Fonte: dados da pesquisa 

 

O Resultado Primário, principal indicador de solvência fiscal do setor público, 

tem por finalidade demonstrar a capacidade do Município em honrar o pagamento de 

sua dívida utilizando suas receitas próprias. Nesse cálculo, são consideradas apenas 

as chamadas receitas e despesas primárias, que não incluem, pelo lado das receitas, 

as financeiras, operações de crédito e alienações de bens, e do lado da despesa, a 

concessão de empréstimos e o pagamento do serviço da dívida (juros, encargos e 

amortizações).  

Analisando o resultado primário do estado do Rio Grande do Sul, o 

desempenho foi desfavorável comparado ao programado no período, demonstrando 

que as receitas primárias não foram suficientes para suportar integralmente as 

despesas primárias.  

O Resultado primário foi um déficit de R$ (1,7) bilhões, em comparação com a 

meta fiscal de R$ 1,8 bilhões. 
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4.1.9 Demonstrativo do resultado nominal 

 

Quadro 9 – Demonstrativo do resultado nominal 

Resultado 

Nominal Dívida Fiscal 

Até o bimestre 

2014 2015 

Valor 59.939.701.992,16 68.486.044.087,21 

% em relação à 

meta 14,52 8,01 

   

Discriminação 

da Meta Fiscal 

Valor Corrente 

 2015 

Valor 4.129.430.000,00 8.546.342.095,05 

Fonte: dados da pesquisa 

 

A evolução da dívida frente à previsão da LDO percebe-se que o estado obteve 

no último bimestre de 2014 e 2015 da dívida fiscal de respectivamente 59 bilhões e 

68 bilhões de reais. Nesse mesmo período, o resultado nominal da meta fiscal também 

apresentou um crescimento do saldo da dívida líquida de aproximadamente 4 bilhões, 

passando a ser o resultado de 8 bilhões, ultrapassando o exercício referência, 

causando um déficit para o ente. 

 

4.1.10 Apuração do cumprimento legal dos gastos com pessoal 

 

De acordo com o Relatório Resumido de Execução orçamentaria, período 

apurado de janeiro até dezembro de 2015, as despesas empenhadas eram R$ 

23.985.165.193,98, e a receita corrente líquida foi de R$ 30.139.172.170,57.  O 

percentual de 80% está fora dos limites legais, pois conforme os incisos I, II e III do 

art.20 da LRF, o percentual máximo admitido é de até 49,0 da receita corrente líquida.  

 

4.1.11 Aplicação legal da Receita Corrente Líquida nos gastos com pessoal 

 

De acordo com o Relatório de Gestão Fiscal, período apurado entre janeiro 

e dezembro/2015, as despesas executadas liquidadas eram de R$ 

14.821.455.670,43, e a receita corrente líquida foi de R$ 30.139.172.170,57. O 
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percentual de 49,19 não está dentro do limite legal, pois conforme os incisos I, II e III 

do art.20 da LRF, o percentual máximo pode ser até 49,0. 

 

4.1.12 Apuração do cumprimento legal dos gastos com ações de saúde 

 

A Constituição Federal determina que 12% do produto da arrecadação dos 

impostos, deduzidas as parcelas transferidas aos municípios, a chamada Receita 

Líquida de Impostos e Transferências – RLIT - devem ser aplicados em ações e 

serviços públicos de saúde. Em 2015, o total da RLIT foi de R$ 26.256,7 milhões e as 

despesas custeadas com recursos de impostos e transferências constitucionais 

totalizaram R$ 3.219,1 milhões, resultando em uma aplicação em saúde 12,26% da 

RLIT, superando em 0,26% o percentual determinado.  

 

4.1.13 Aplicação constitucional na saúde, destacando o montante do SUS 

no total da aplicação na área de saúde 

 

As Despesas Empenhadas na Função Saúde, no Exercício de 2015, apuradas 

na forma do Anexo 14, do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, 

representam 12% das receitas resultantes de impostos e transferências de 

impostos. Do total gasto em saúde, 77% saiu do produto de arrecadação tributária, o 

restante com origem no SUS, que inclusive teve queda nos repasses em relação a 

2014. 

 

4.1.14 Apuração da suficiência ou insuficiência da disponibilidade de caixa em 

relação aos restos a pagar 

 

O Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e os Restos a Pagar, 

demonstram que a Disponibilidade de caixa Líquida é suficiente para liquidar as 

obrigações financeiras inscritas em restos a pagar, pois caixa disponha do valor R$ 

13.143.223.910,17 de recurso vinculados e o valor R$ 2.562.139.058,89. No entanto, 

a disponibilidade de caixa de RPPS (Regime Próprio de Previdência 

Social/Servidores) está comprometida com o Passivo Atuarial. Portanto, o valor atual 

de RPPS R$ 296.326,94, não deve ser computada junto com a disponibilidade total 

do Caixa. 
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4.1.15 Órgãos/funções que mais ganharam/perderam na abertura de créditos 

adicionais e situação da dotação atualizada em relação a dotação inicial 

 

Quadro 10 – Órgãos/funções que mais ganharam/perderam na abertura de 

créditos adicionais 

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) VARIAÇÃO 

Legislativa  1.021.742.610,00 1.011.916.605,30 9.826.004,70 

Judiciária 2.086.242.258,60 2.111.880.273,55 -25.638.014,95 

Essencial à Justiça 1.229.063.006,38 1.258.175.233,40 -29.112.227,02 

Administração 2.048.436.274,38 2.390.792.476,08 -342.356.201,70 

Segurança Pública 3.229.135.487,69 3.306.214.179,78 -77.078.692,09 

Assistência Social 294.663.895,87 335.256.460,17 -40.592.564,30 

Previdência Social 11.004.142.238,84 11.938.509.795,53 -934.367.556,69 

Saúde 5.325.109.604,63 5.163.722.719,40 161.386.885,23 

Trabalho 62.279.884,59 63.616.485,62 -1.336.601,03 

Educação 4.411.574.779,15 4.938.930.555,59 -527.355.776,44 

Cultura 148.045.132,49 138.642.057,58 9.403.074,91 

Direitos da 

Cidadania 98.356.377,90 114.529.980,53 -16.173.602,63 

Urbanismo 98.933.730,69 93.941.984,72 4.991.745,97 

Habitação 25.012.396,55 16.224.230,00 8.788.166,55 

Saneamento 109.155.558,16 152.017.075,71 -42.861.517,55 

Gestão Ambiental 199.605.466,49 190.310.455,08 9.295.011,41 

Ciência e 

Tecnologia 123.907.976,29 106.096.133,25 17.811.843,04 

Agricultura 850.088.764,72 751.587.800,34 98.500.964,38 

Indústria 85.409.795,46 81.836.387,03 3.573.408,43 

Comércio e 

Serviços 68.338.481,30 46.501.723,92 21.836.757,38 

Comunicações 13.397.391,00 7.184.328,20 6.213.062,80 

Energia 2.001.868,00 2.041.868,00 -40.000,00 

Transporte 1.060.169.853,56 1.097.952.015,53 -37.782.161,97 

Desporto e Lazer 42.304.696,48 30.079.981,57 12.224.714,91 

Encargos Especiais 13.996.236.298,88 14.413.872.205,18 -417.635.906,30 

Reserva de 

Contingência 344.950.494,26 144,26 344.950.350,00 

TOTAL 47.978.304.322,36 49.761.833.155,32 -1.783.528.832,96 
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Créditos Adicionais são as autorizações para despesas não computadas ou 

insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária Anual, visando atender: Insuficiência 

de dotações ou recursos alocados nos orçamentos, necessidade de atender a 

situações que não foram previstas, inclusive por serem imprevisíveis, nos orçamentos.  

Analisando a quadro apresentado acima, nota-se que as funções que obtiveram 

maior ganho na abertura de créditos adicionais, ou seja, a dotação inicial foi menor 

que a dotação atualizada, foram Previdência Social, Educação, Encargos Especiais e 

Administração. Já as funções que obtiveram maior perda na abertura de créditos 

adicionais, ou seja, a dotação inicial foi maior que a dotação atualizada, foram Reserva 

em Contingencia, Saúde, Agricultura, Comércio e Serviço. 

 

4.1.16 Cinco maiores aplicações por finalidade de gastos em relação a receita 

corrente 

 

Quadro 11 – Cinco maiores gastos em relação a receita corrente  

CINCO MAIORES GASTOS EM RELAÇÃO A RECEITA CORRENTE 

DESPESAS CORRENTES   
Segurança Pública  R$    3.057.737.037,70  7% 
Previdência Social  R$  11.655.737.922,87  27% 
Saúde  R$    4.875.600.721,13  11% 
Educação  R$    4.405.274.078,20  10% 
Encargos Especiais  R$  13.437.022.616,84  31% 

   
RECEITA CORRENTE   R$         43.620.344.822,95  100% 

Fonte: dados da pesquisa.  

 

O quadro acima demonstra quais foram as cinco maiores aplicações por 

finalidade de gastos em relação a receita corrente, do estado do Rio Grande do Sul 

no ano de 2015.  

 

 

 

Quadro 12 – Gatos em relação a Receita ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA E 

RCL 
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GASTOS EM RELAÇÃO A RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA E RCL 

GRUPOS DE DESPESA  EMPENHADO 
AV S/ 
RCL  AV S/ RC  

    
PESSOAL E ENCARGOS 
SOCIAIS   R$         23.985.165.193,98  80% 55% 
OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES  R$         12.024.800.705,54  40% 28% 
JUROS E ENCARGOS DA 
DÍVIDA  R$           1.664.534.579,90  6% 4% 
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  R$           2.075.436.393,92  7% 5% 
INVESTIMENTOS  R$               658.196.236,56  2% 2% 
INVERSÕES FINANCEIRAS  R$               150.776.370,27  1% 0% 

    
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA   R$         30.139.172.170,57  100% 100% 

    
RECEITA CORRENTE   R$         43.620.344.822,95  100% 100% 

Fonte: dados da pesquisa.  

 

O quadro acima mostra a participação dos gastos com pessoal e encargos 

sociais, outras despesas correntes, juros/encargos e amortização da dívida, 

investimentos e inversões financeiras em relação a receita corrente liquida e a receita 

corrente arrecadada.  

 

4.1.17 Determinantes do resultado orçamentário  

 

O balanço geral de 2015 fechou com um déficit de R$ 4,9 bilhões, devido a um 

recuo da arrecadação de tributos de R$ 1,2 bilhões, redução das transferências da 

União de (-6,16%) e a impossibilidade de obter novos empréstimos, uma vez que o 

ingresso com operações de crédito caiu mais de 90%. 

As despesas orçamentárias fecharam o ano em R$ 55,15 bilhões e tiveram o 

seu crescimento nominal duplicado em relação ás receitas, os gastos com pessoal 

aumentaram a uma taxa de 9,89%, e os gastos com encargos da folha do Estado teve 

um acréscimo de R$ 30,54 bilhões passou para R$ 33,56 bilhões neste referido ano. 

Também os gastos com os inativos e pensionista teve grande participação na 

alavancagem dos gastos, era de R$ 10,53 bilhões para R$ 11,98 bilhões, obtendo um 

acréscimo de 13,82%. 
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O déficit previdenciário registrado em 2015, de R$ 8,47 bilhões, com o 

crescimento de 16,79%, enquanto a receita se manteve quase estável nos R$ 3,76 

bilhões. 

Outro fator determinante para o déficit do ano de 2015 foi o serviço da dívida 

pública, dívida essa utilizada para pagamento de juros e amortização da dívida que 

chega a R$ 62,27 bilhões (Interna e externa). 

 

4.1.18 Situação acumulada da execução orçamentária 

 

O estado do Rio Grande do Sul teve um resultado deficitário no valor de R$ 

4.942.516.432,46. Do ponto de vista gerencial o Estado obteve um acolhimento menor 

em suas receitas correntes e um aumento em suas despesas. A queda da receita se 

deve, em sua maioria, pela baixa na arrecadação do ICMS.  

A dotação inicial das despesas orçamentárias tinha um valor de 57,3 bilhões, 

esta despesa foi aumentando no decorrer do ano, ocasionado e uma nova previsão 

da receita para 59,7 bilhões. 

De acordo com a LRF com a regra básica (art.15), o Estado do Rio Grande do 

Sul, os montantes ultrapassados das despesas já estavam previstos na LOA. 

Despesa Orçamentária/Receita orçamentária:  50.213.135.527,04  =  1,10 

                   55.155.651.959,45   

 Para cada R$ 1,00 da receita orçamentária arrecadada e acolhida pelo ente foi 

gasto R$ 1,10 para o pagamento de despesa. 

Os crescentes défices do Estado vinham sendo supridos pelos ingressos 

decorrentes da utilização dos depósitos judiciais, sendo que devido a constantes 

défices anteriores já alcançou neste ano o percentual de 95%. 

 

4.1.19 Volume da Arrecadação das receitas e despesas intra-orçamentárias e a 

situação em que se encontram  

 

Foi arrecado no ano de 2015 de receitas intra-orçamentárias: R$ 

9.232.454.144,63 e as despesas intra-orçamentárias ocorridas foram de R$ 

9.594.049.158,21, sendo que neste grupo também ocorre um resultado deficitário de 

(R$ 361.595.013,58). 
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4.1.20 A importância das receitas próprias, transferências constitucionais e de 

operações de crédito na composição das receitas estimadas e realizadas 

 

DESCRIÇAO DAS 
RECEITAS RECEITA ESTIMADA % 

RECEITA 
REALIZADA % 

RECEITAS 
PRÓPRIAS R$ 30.031.134.318,35 52,33% R$ 27.914.698.735,51 50,61% 
TRANSFERÊNCIAS 
CONSTITUCIONAIS R$ 8.065.990.016,35 14,06% R$ 7.481.186.668,05 13,56% 
OPERAÇÕES DE 
CRÉDITO R$ 946.463.594,64 1,65% R$ 203.103.140,81 0,37% 
TOTAL DAS 
RECEITAS R$ 57.386.735.823,00 100% R$ 55.155.651.959,46 100% 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Ao analisarmos a diferença entre a Receita Estimada que é R$ 

57.386.735.823,00 e a Receita Realizada que é R$ 55.155.651.959,46 vemos uma 

diferença de R$ 2.303.837.573,66. Ao analisarmos isoladamente, as Receitas 

Próprias representam 52,33% da Receita Estimada e 50,61% da Receita Realizada, 

seguida pelas Transferências Constitucionais representando 14,06% da Receita 

Estimada e 13,56% da Receita Realizada e vemos também as Operações de Crédito 

representando 1,65% da Receita Estimada e 0,37% da Receita Realizada. 

 

4.1.21 Evolução da arrecadação 

 

Ao analisarmos a Evolução da Receita percebemos que a Receita Realizada 

que totaliza R$ 55.155.651.959,46 foi superior à Receita Estimada que totalize R$ 

57.386.735.823,00 em R$ 2.303.837.573,66. Com isso pode-se concluir que houve 

um aumento na Receita com relação a estimada para realizada de 3,89%. Sendo 

assim, tivemos uma menor arrecadação. 
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Análise por Quociente Balanço Orçamentário 

Quociente da execução orçamentária         
    2015 

Receita Realizada          50.213.135.527   
=  

         
0,87  

Previsão atualizada          57.386.735.823    
          
Quociente das operações financeiras         
    2015 

Operações de Crédito               203.103.141   
=  

         
0,05  

Serviço da Dívida (juros+amortização)            3.739.970.974    
          
Quociente da Despesa Pessoal         
    2015 

Despesa Pessoal          23.985.165.194   
=  

         
0,59  

Receita Realizada Corrente          43.620.344.823   
          
Quociente dos Investimentos         
    2015 

Investimentos+Inversões               808.972.607   
=  

         
0,02  

Receita Realizada Total          55.155.651.959   
          
Quociente da operação da máquina administrativa         
    2015 

Pessoal + Outras despesas correntes   
                       
36.009.965.900  

=  

      0,83 

Receita Realizada Corrente     43.620.344.823    
          
Quociente Recursos Negociados         
    2015 

Transferências (exceto intergovernamentais) + Op. Crédito               317.624.133   
=  

         
0,01  

Receita Realizada Total   
             
55.155.651.959   

          
Quociente da execução da despesa         
    2015 

Despesa executada          55.155.651.959   
=  

         
0,92  

Dotação atualizada          59.690.573.397    
          
Quociente do Resultado Orçamentário         
    2015 
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Receita Realizada   
                  
55.155.651.959  

=  

         
1,00  

Despesa Empenhada    55.155.651.959    
          
Quociente da execução orçamentária corrente         
    2015 

Receita Realizada Corrente          43.620.344.823  
=  

         
1,02 

Despesa Empenhada Corrente          42.674.500.479    
          

 

Análise por Quociente Balanço Financeiro 

Índice da aplicação de recursos ordinários         
    2015 
Receita Orçamento Ordinário - Deduções R. O          17.277.958.245   

=  
         0,84  

D. Orçamento ordinário          20.497.421.611    
          
Índice da aplicação de recursos vinculados         
    2015 
Receita Orçamento Vinculado          32.935.177.282   

=  
         0,95  

D. Orçamento vinculado          34.658.230.348    
          
Índice transferências financeiras realizadas         
    2015 
Transferências Recebidas - REO (Resultante da execução 

orçamentária)                                -     
=  

            -    

Transferências Concedidas            1.347.917.868    
          
          
    2015 
Transferências Recebidas - IEO (Independente da execução 
orçamentária)               680.068.430   

=  

         0,50  

Transferências Concedidas            1.347.917.868    
          
Índice das operações extra-orçamentárias         
    2015 
Recebimento          51.095.577.442   

=  
         1,15  

Pagamento          44.291.148.982    
          
Índice dos saldos em espécie - disponibilidades         
    2015 
saldo do exercício anterior          13.584.875.435   

=  
         0,88  

saldo do exercício seguinte          15.446.787.463    
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Índice de investimentos do RPPS         
    2015 
Títulos e Fundos            9.417.885.275   

=  
         0,90  

Títulos e Fundos          10.460.183.783    
         

 

Análise por Quociente Balanço Patrimonial 

Liquidez 
Imediata                 
    2015   2014 

Disponibilidades   
       
5.620.113.540  

 =  

R$ 0,16 
      5.625.639.743  

 =  
R$ 0,20 

Passivo 
Circulante   

    
35.090.666.902        27.502.136.540    

                  
                  
Liquidez 
Corrente                 
    2015   2014 

Ativo Circulante   
    
29.195.190.134  

 =  

R$ 0,83 
    58.827.785.045  

 =  
R$ 2,14 

Passivo 
Circulante   

    
35.090.666.902        27.502.136.540    

                  
                  
Liquidez Seca                 
    2015   2014 
Disponibilidade+ 
Créditos CP   

    
28.968.150.868   =  

R$ 0,83 
    58.972.814.332   =  R$ 2,14 

Passivo 
Circulante   

    
35.090.666.902        27.502.136.540    

                  
                  
Índice de 
Solvência                 
    2015   2014 
Ativo 
Circulante+Ativ. 
Não Circulante   

    
60.995.970.476  

 =  

R$ 0,55 

    74.674.143.882  
 =  

R$ 0,81 
Passivo 
Circulante+ Pass. 
Não Circulante   

  
111.194.182.975        92.036.668.554    

                  
                  
Endividamento 
Geral                 
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    2015   2014 

PC+PNC   
  
111.194.182.975  

 =  

R$ 1,82 
    92.036.668.554  

 =  
R$ 1,23 

Ativo Total   
    
60.995.970.476        74.674.143.882    

                  
                  

Composição do 
Endividamento                 
    2015   2014 

PC   
    
35.090.666.902  

 =  

R$ 0,32 
    27.502.136.540  

 =  
R$ 0,30 

PC+PNC   
  
111.194.182.975        92.036.668.554    

                  
Resultado 
Patrimonial                 
    2015   2014 

Ativo Total   
    
60.995.970.476  

 =  

R$ 0,55 
    74.674.143.882  

 =  
R$ 0,81 

Passivo Total   
  
111.194.182.975        92.036.668.554    

                  
Liquidez Geral                 
    2015   2014 
AC+ Ativo 
Realizável   

    
40.611.949.654  

 =  

R$ 0,37 
    60.018.055.572  

 =  
R$ 0,65 

PC+PNC   
  
111.194.182.975        92.036.668.554    

  

Variações Patrimoniais 

Indice do resultado         
    2015 
Variações Aumentativas    R$  117.750.125.391,81  

 =  
 R$  0,75  

Variações Diminutivas    R$  157.099.165.686,94    
          
    2015 
Impostos, Contribuições e Exploração    R$    30.851.438.669,49  

 =  
 R$  0,77  

Pessoal, Beneficio e uso de bens e 
serviços    R$    40.125.498.450,72    
          
    2015 
Variações aumentativas financeiras    R$         430.742.798,78  

 =  
 R$  0,03  

variações diminutivas financeiras    R$    12.311.305.068,48    
          
    2015 
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Transferencias recebidas    R$    62.824.682.885,37  
 =  

 R$  0,91  

Transferencias concedidas    R$    68.987.137.895,51    
          
    2015 
Variações e ganhos com ativos    R$      8.590.141.691,67  

 =  
 R$  0,26  

desvalorização e perdas de ativos    R$    33.328.068.469,05    
          
    2015 
Outras variações aumentativas    R$      1.406.306.434,70  

 =  
 R$  0,72  

Outras variações diminutivas    R$      1.942.581.323,68    
 

Análise por Quociente Demonstração do Fluxo de Caixa  

Das atividades operacionais       
    2015 
Rec. Derivadas + Originárias   33.049.204.296,21 

 =  
 R$    1,32  

Pessoal e outras desp. Correntes   24.946.087.865,40   
    ,     
    2015 
Rec. Derivadas + Originárias   33.049.204.296,21 

 =  
 R$  21,53  

Juros e encargos da dívida   1.534.779.288,24   
          
    2015 
Ingressos de transferência   8.608.126.815,85 

 =  
 R$    0,56  

Desembolso de Transferencias   15.388.775.734,40   
          
Índice do Fluxo de Caixa Líquido das Operações Operacionais     
    2015 
Total dos ingressos   41.657.331.112,06 

 =  
 R$    0,99  

Total dos desembolsos   42.096.972.693,12   
          
Das atividades de Investimento         
    2015 
Alienação de bens   139.197.029,42 

 =  
 R$    0,38  

Aquisição de ativo não circulante   369.959.058,39   
    0     
Índice do Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de investimento     
    2015 
Ingressos de investimento   195.240.490,48 

 =  
 R$    0,38  

Desembolso de Investimentos   507.123.544,31   
          
Das atividades de Financiamento         
    2015 
Operações de crédito   203.103.140,81 

 =  
 R$    0,11  

Amortização da dívida   1.899.648.198,57   
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Índice do Fluxo de Caixa Líquido          
    2015 
Ingressos de Financiamento   2.742.061.066,29 

 =  
 R$    1,26  

Desembolsos de Financiamentos   2.175.648.198,57   
          
Índice do Fluxo de Caixa no período         
    2015 
Caixa e equivalente de caixa inicial   4.456.172.219,47 

 =  
 R$    1,04  

Caixa e equivalente de caixa final   4.271.060.452,30   
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

De acordo com a apresentação do trabalho, e com o referencial estudado 

dentro de sala de aula e os demais auxiliares, foi possível analisar as demonstrações 

contábeis do Rio Grande do Sul no ano calendário 2015, conforme proposição do 

trabalho.  

Com as consultas realizadas e disponibilizadas pela NBCASP, as contas 

públicas tiveram respaldo significativo no final do exercício analisado, visto notável a 

partir da transparência no portal do Governo sob enfoque nesse trabalho. Neste 

mesmo conjunto, o estudo proporcionou aos alunos, quais as áreas de risco e 

divergência de valores quanto ao inicial e final apurado, evidenciando a pratica e 

conhecimento do setor público. 

Os demonstrativos divulgados pelo ente foram capazes de atender os 

objetivos propostos, conseguimos colocar em pratica todos os estudos e pesquisas 

realizadas, a fim de aumentarmos o desenvolvimento acadêmico no curso. 

Portanto, foi de grande valia o trabalho exposto aos alunos a partir das 

análises feitas sob orientação do professor e, do material bibliográfico utilizado, 

capaz de satisfazer os conhecimentos prévios deste setor. 

  



36 
 

REFERÊNCIAS 

 
ADMINISTRAÇÃO direta e indireta, centralizada e descentralizada. Disponível em: < 
http://centraldefavoritos.wordpress.com/2010/12/02/administracao-direta-e-indireta- 
centralizada-e-descentralizada/> Acesso em: 1 nov 2016. 

ANDRADE, Nilton de Aquino. Contabilidade Pública na Gestão Municipal. Métodos 
com base na LC nº 101/00 e nas classificações contábeis advindas da SOF e STN. 
3. ed. São Paulo: Atlas,2010 

BRASIL, Secretária do Tesouro Nacional, Disponível em: 
<https://www.contaspublicas.caixa.gov.br/sistncon_internet/consultaDeclaracoes.do?
acao=imprimir&numeroDeclaracao=420973> Acesso: 1 nov 2016. 
 
BRASIL, Secretária do Tesouro Nacional. Disponível em: 
<https://www.contaspublicas.caixa.gov.br/sistncon_internet/consultaDeclaracoes.do?
acao=imprimir&numeroDeclaracao=388097> Acesso em: 1 nov 2016. 
 
BRASIL, Secretária do Tesouro Nacional. Disponível em: 
https://www.contaspublicas.caixa.gov.br/sistncon_internet/consultaDeclaracoes.do?a
cao=imprimir&numeroDeclaracao=364606 Acesso em: 1 nov 2016. 

KOHAMA, Heilio. Contabilidade Pública: teoria e prática. 14.ed. São Paulo: Atlas, 
2014. 

PISCITELLI, Roberto Bocaccio; Timbó, Maria Zulene Farias. Contabilidade Pública. 
Uma abordagem da administração financeira pública. 10.ed.rev., São Paulo: Atlas, 
2009. 

SILVA, Lino Martins da. Contabilidade Governamental: um enfoque administrativo da 
nova contabilidade pública. 9.ed. São Paulo: Atlas, 2011. 


