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1 INTRODUÇÃO  

 

O planejamento estratégico é uma premissa fundamental para o sucesso de 

qualquer organização, seja ela pública ou privada. Através dele são definidos os 

problemas e as possíveis soluções, riscos e oportunidades, etc, também são 

estabelecidos os objetivos a alcançar e quais indicadores até o alcance dos 

mesmos. Nesse contexto, pode-se dizer que o planejamento estratégico 

governamental é uma ferramenta do governo que possibilita reduzir as incertezas 

futuras, direcionar objetivos, metas, missão, destinação de recursos, auxiliar em 

tomadas de decisões importantes. Ou seja, subsidia os gestores públicos de 

informações para tomada de decisão estratégica, através dele o gestor visualiza 

com antecedência riscos e possibilidades para destinar recursos com maior eficácia.  

O modelo orçamentário brasileiro é definido na Constituição Federal de 1988 

e é composto de três instrumentos de planejamento: o PPA, a LDO e a LOA que irão 

nortear todo o planejamento estratégico governamental.  

Esse trabalho acadêmico, proposto pela disciplina de planejamento e gestão 

governamental pesquisa sobre a gestão pública do estado do Ceará. Faz uma 

análise da alocação dos recursos fiscais desse estado e, para isso, se baseia 

nesses três instrumentos. 

 

1.1 Tema  

 

Análise da alocação dos recursos fiscais do Estado do Ceará. 

 

1.2 Objetivos  

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar a alocação dos recursos fiscais do estado do Ceará através do 

orçamento governamental e de forma complementar por meio do PPAG. 

 

 



 
 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Para alcançar o objetivo geral deste trabalho foram definidos alguns objetivos 

específicos, que são eles: 

 

- analisar a renuncia de receitas e margem para expansão da despesa no estado do 

Ceará; 

- analisar a evolução das receitas e das despesas desse ente federado; 

- identificar como o Ceará foi divido em regiões de planejamento; 

- analisar as receitas e despesas segundo suas categorias econômicas; 

- identificar e analisar as despesas do Ceará divididas por função, por programa e 

modalidade de aplicação; 

- analisar as vinculações constitucionais e legais para a educação, saúde, ciência e 

tecnologia no estado do Ceará. 

 

1.3 Justificativa 

 

Hoje vivemos em um contexto de incerteza, são frequentes as mudanças 

políticas, econômicas, sociais e principalmente tecnológicas, refletindo diretamente 

no funcionamento de qualquer instituição, seja ela pública ou privada. Diante desse 

cenário o planejamento estratégico adquire mais relevância a cada dia, sendo 

condição essencial para a sobrevivência de uma instituição, inclusive a pública, foco 

desse estudo. Um governo ao iniciar sua administração precisa definir de que 

maneira irá aplicar seus recursos para conseguir atingir os objetivos a se que 

propõe. Mesmo que essa definição seja flexível, podendo ser alterada ao longo do 

exercício mediante alterações no contexto em que está inserido. Para isso, em cada 

exercício político, que no Brasil tem duração de quatro anos, o governo estrutura seu 

Plano Plurianual de Planejamento, PPA. Desta forma, ele precisa conhecer bem o 

território de atuação, saber quais seus problemas, benefícios, situação social, 

população, histórico. 

  De acordo com o PPA do estado do Ceará, é através desse instrumento de 

planejamento que o governo estabelece de forma regionalizada, as diretrizes, 
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objetivos e metas da administração pública desse ente federado. Esse plano traz as 

escolhas pactuadas com a sociedade, contribui na viabilização dos objetivos 

propostos, estabelece a alocação de recursos para o período de quatro anos. 

Neste cenário fica evidente a contribuição dessa pesquisa acadêmica para o 

exercício da cidadania e prática do controle social. Pois nesse documento de 

planejamento governamental deve estar contextualizado um plano de ação que 

atenda a necessidade e o interesse dos cidadãos cearenses e não os interesses do 

governo e ou de alguma classe específica. Além do PPA, o governo também elabora 

a LDO e a LOA que definem os recursos para cada segmento e os executa, 

respectivamente. Permitindo desta forma, o exercício da cidadania através do 

acompanhamento desde a definição até a execução dos projetos governamentais. 

 A partir daí identifica-se também a relevância desse tema de pesquisa para 

formação acadêmica e profissional do aluno do curso de Ciências Contábeis. De 

acordo com Padoveze (2017), o objetivo da contabilidade é o controle do patrimônio, 

sendo definida como sistema de informação que controla o patrimônio de uma 

entidade. Logo o contador atuante no setor público precisa conhecer com detalhes 

os instrumentos de planejamento do governo, pois caso não participe diretamente de 

sua construção, irá embasar a equipe responsável de informações sobre o 

patrimônio do estado. Uma vez que, é a contabilidade por meio de suas 

demonstrações contábeis que consolida as informações de receita e de gastos 

públicos.  

Além disso, o desenvolvimento de um estudo acadêmico sobre o 

desempenho econômico e social de um governo permite ao contador explorar 

conhecimentos contábeis, econômicos e de finanças adquiridos ao longo da 

graduação, além de contribuir como fonte de consulta ao meio acadêmico, já que é 

um campo de relevância econômico social e permite o desenvolvimento de mais 

estudos. 

 

1.4 Metodologia 

 

O procedimento metodológico adotado nesse estudo pode ser caracterizado 

como estudo de caso do estado do Ceará, realizado através de pesquisa 

documental quantitativa. Para isso foram utilizados sites oficiais do governo e os 

documentos elaborados pela gestão pública PPAG, LDO e LOA. 



 
 

No referencial teórico foram abordados alguns temas, conceitos utilizados na 

administração pública como os princípios orçamentários, os pilares da LRF, 

instrumentos de planejamento, estrutura tridimensional e classificações 

orçamentárias. 

 

Para análise dos dados foram reunidos os três documentos citados acima 

(PPAG, LDO e LOA) e a partir deles extraídos os dados de maior relevância da LOA 

para efetuarmos uma análise da gestão governamental sobre o estado do Ceará. 

Nessa etapa foi realizada uma breve contextualização do estado do Ceará. 

Análise da evolução das receitas e despesas desse ente federado, assim como suas 

divisões por categorias econômicas. Também abordamos a divisão das despesas 

por função, programa e modalidade de aplicação. Além das vinculações 

constitucionais e legais para a educação, saúde, ciência e tecnologia no estado do 

Ceará. 
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2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico do presente trabalho é composto por uma vasta pesquisa 

bibliográfica a Legislação Brasileira em Geral, a artigos, livros e pesquisas atuais, ao 

MCASP além de todos os dados administrativos e gerenciais fornecidos pela 

SEPLAG do Estado do Ceará através do site do referido governo. 

 

2.1 Princípios Orçamentários  

 

- Princípio da unidade: o orçamento deve ser uno, ou seja, cada unidade de 

governo deve ter um orçamento, reunindo o total de despesas e receitas do Estado.  

No entanto a partir de 1988 a C.F/88 estabelece uma tripartição do orçamento: 

Fiscal, monetário, Investimento das empresas estatais. Assim cada LOA é separada 

em três orçamentos diferentes, surgindo desta forma o principio da totalidade que 

abrange situações excepcionais que antes não eram abrangidas. 

Exceções: Entidades Paraestatais dotadas de Autonomia Financeira (ex. Empresas 

estatais - apenas os seus investimentos devem constar da Lei Orçamentária Anual. 

O Plano de Dispêndios Globais (PDG), ato infralegal, constitui o orçamento das 

empresas estatais abrangendo também as despesas de custeio). 

- Princípio da anualidade: o orçamento deve ser elaborado e autorizado para um 

período determinado de tempo que geralmente é um ano, existindo a exceção com a 

autorização de programas de despesas com duração plurianual especialmente no 

plano militar. 

- Princípio da universalidade: o orçamento deve conter todas as despesas e 

receitas do Estado, valendo todas as exceções do princípio da unidade. É um 

principio qualitativo contendo as informações das contas. 



 
 

- Princípio do orçamento bruto: todas as receitas e despesas devem aparecer no 

orçamento sem qualquer tipo de dedução, sendo esse um princípio meramente 

quantitativo, diferente do principio da universalidade que se caracterizava por ser 

qualitativo.  

- Princípio da não afetação das receitas: veda a vinculação de impostos a órgãos, 

fundo ou despesa, com exceções: 

a) Repartição dos impostos cf. arts. 158/159, CF/88; 

b) Destinação de recursos para a Saúde; 

c) Destinação de recursos para o desenvolvimento do ensino; 

d) Destinação de recursos para a atividade de administração tributária; 

e) Prestação de garantias às operações de crédito ARO; 

f) Art. 167, §4°, CF/88 

- Princípio da discriminação ou especialização: as receitas e despesas devem 

aparecer no orçamento especificando a origem do recurso e sua aplicação, com um 

orçamento altamente especificado fornece condições ideias para a fiscalização 

parlamentar e inibe expansão das atividades governamentais. 

- Princípio da exclusividade: deve conter apenas matéria relacionada à área 

financeira vedada qualquer outro tipo de assunto na estimativa de receita e despesa. 

- Princípio do equilíbrio: o princípio tem a ideia de que a receita prevista deve ser 

igual a despesa fixada, vedando a realização de operações de crédito que excedam 

o limite de despesa de capital. Tem como objetivo evitar que as operações de 

credito (receitas de capital) sejam usadas para custear despesas correntes. 

Exceção: operações de crédito autorizadas mediante créditos suplementares ou 

especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria 

absoluta. 

- Princípio da clareza: deve ser apresentado com linguagem clara e compreensível 

a todas as pessoas.  

- Princípio da publicidade: pela devida importância o orçamento deve ser 

amplamente divulgado. 
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- Princípio da exatidão: deve se preocupar com a realidade e efetiva participação 

do setor público de maneira positiva de maneira a intervir por meio do orçamento. 

 

 

 

 

2.2 Pilares da LRF 

 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), oficialmente Lei Complementar nº 

101, de 2000, foi criada com o objetivo de disciplinar a gestão das finanças públicas 

nos três níveis de governo. Ela criou regras rígidas para evitar a realização de 

despesas sem lastro (receita) atrelado, visando à sustentabilidade das contas 

públicas. 

§ 1º do Art. 1º da LRF: a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação 

planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de 

afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de 

resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que 

tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade 

social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por 

antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. 

Para alcance de seus objetivos a LRF é norteada por quatro pilares, são eles: 

planejamento, transparência, controle e responsabilidade.  

O planejamento é feito e executado através de seus três instrumentos (PPA, 

LDO e LOA). A transparência é assegurada quando a LRF determina a divulgação 

dos eventos relacionados a arrecadação de receitas e a execução de despesas pelo 

poder público e incentiva a participação da sociedade. Para o controle a LRF trata 

no art. 67 sobre um conselho de gestão fiscal. Art. 67: O acompanhamento e a 

avaliação, de forma permanente, da política e da operacionalidade da gestão fiscal 

serão realizados por conselho de gestão fiscal, constituído por representantes de 

todos os Poderes e esferas de Governo, do Ministério Público e de entidades 

técnicas representativas da sociedade, visando a: 

        I - harmonização e coordenação entre os entes da Federação; 



 
 

        II - disseminação de práticas que resultem em maior eficiência na alocação e 

execução do gasto público, na arrecadação de receitas, no controle do 

endividamento e na transparência da gestão fiscal; 

        III - adoção de normas de consolidação das contas públicas, padronização das 

prestações de contas e dos relatórios e demonstrativos de gestão fiscal de que trata 

esta Lei Complementar, normas e padrões mais simples para os pequenos 

Municípios, bem como outros, necessários ao controle social; 

        IV - divulgação de análises, estudos e diagnósticos. 

 

Por fim, o pilar da responsabilidade, evidenciado no art. 73, quando impõe ao gestor 

público sanções em caso do descumprimento das regras estabelecidas pela LRF. 

Art. 73. As infrações dos dispositivos desta Lei Complementar serão punidas 

segundo o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); a Lei 

no 1.079, de 10 de abril de 1950; o Decreto-Lei no 201, de 27 de fevereiro de 

1967; a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992; e demais normas da legislação 

pertinente. 

2.3 Instrumentos de Planejamento 

Como citado na introdução, o modelo orçamentário brasileiro é definido na 

Constituição Federal de 1988 e é composto de três instrumentos de planejamento, 

são eles: o PPA, a LDO e a LOA. O PPA – Plano Plurianual tem vigência de quatro 

anos e estabelece as diretrizes, objetivos e metas de médio prazo da administração 

pública. Já LDO enuncia anualmente as políticas públicas e respectivas prioridades 

para o exercício seguinte. Enquanto a LOA é o instrumento que irá viabilizar a 

execução do plano de trabalho do exercício a que se refere, tem como objetivos 

estimar a receita e fixar a programação das despesas para o exercício financeiro. 

Abaixo um breve detalhamento de cada um. 

- Plano Plurianual – PPA: é o primeiro plano que representa o planejamento 

estratégico do Governo. Segundo o art. 35, do ADCT, da Constituição Federal, o 

projeto do Plano Plurianual, tem vigência até o final do primeiro exercício financeiro 

do mandato subsequente, será encaminhado pelo Poder Executivo. Previsto no Art. 

165, inciso I, da Constituição Federal, o PPA tem a função de estabelecer as 

diretrizes, objetivos e metas da administração para as despesas de capital e outras 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L1079.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L1079.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0201.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0201.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm
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delas decorrentes, abrangendo um período de quatro anos.  O PPA é dividido em 

planos de ações, e cada plano deverá conter: (i) objetivo, órgão 

do governo responsável pela execução do projeto, (ii) o valor, (iii) o prazo de 

conclusão, (iv) as fontes de financiamento, (v) o indicador que represente a situação 

que o plano visa alterar, (vi) a necessidade de bens e serviços para a correta 

efetivação do previsto, (vii) a regionalização do plano.  Cada um desses planos (ou 

programas), será designado a uma unidade responsável competente, mesmo que 

durante a execução dos trabalhos várias unidades da esfera pública sejam 

envolvidas. Também será designado um gerente específico para cada ação prevista 

no Plano Plurianual, por determinação direta da Administração Pública. O Decreto nº 

2.829, 29.10.1998, que regulamentou o PPA prevê que sempre se deve buscar a 

integração das várias esferas do poder público (federal, estadual e municipal), e 

também destas com o setor privado. A cada ano, deverá ser realizada uma avaliação 

do processo de andamento das medidas a serem desenvolvidas durante o período 

quadrienal – não só apresentando a situação atual dos programas, mas também 

sugerindo formas de evitar o desperdício de dinheiro público em ações não 

significativas. Com base nesta avaliação é que serão traçadas as bases para a 

elaboração do orçamento anual.  

 

 - Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO: conceitua o artigo 165, § 2º: da 

Constituição Federal:  

“A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da 
administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o 
exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária 
anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a 
política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. ”  

 
A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000) ampliou 

a importância da LDO, determinando a previsão de várias outras situações, além 

das previstas na Constituição. São elas: (i) estabelecer os critérios para o 

congelamento de dotações, quando as receitas não evoluírem de acordo com a 

estimativa orçamentária; (ii) estabelecer controles operacionais e suas regras de 

atuação para avaliação das ações desenvolvidas ou em desenvolvimento; (iii) 

estabelecer as condições de ajudar ou subvencionar financeiramente instituições 

privadas, fornecendo o nome da instituição, valor a ser concedido, objetivo etc., 

sendo importante ressaltar que serão nulas as subvenções não previstas na LDO, 



 
 

excluindo casos de emergência; (iv) estabelecer condições para autorizar os entes a 

auxiliar o custeio de despesas próprias de outros entes, como por exemplo, gastos 

de quartel da Polícia Militar, de Cartório Eleitoral, Recrutamento Militar, de atividades 

da Justiça etc.; (v) estabelecer critérios para o início de novos projetos, após o 

adequado atendimento dos que estão em andamento; (vi) estabelecer critérios de 

programação financeira mensal; (vii) estabelecer o percentual da receita corrente 

líquida a ser retido na peça orçamentária, como Reserva de Contingência. Além do 

estabelecimento e definição dos itens acima, a LDO deverá ser acompanhada dos 

chamados Anexos de Metas Fiscais. Esses Anexos deverão conter: (i) metas anuais 

para receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida para o 

exercício a que se referirem e para os dois exercícios seguintes; (ii) a avaliação do 

cumprimento das metas relativas ao ano anterior; (iii) o demonstrativo das metas 

anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os 

resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três últimos exercícios, 

evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política 

vigente; (iv) o demonstrativo da evolução do patrimônio líquido nos últimos três 

exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação 

de ativos; (v) a avaliação financeira e atuarial de todos os fundos e programas de 

natureza atuarial; (vi) o demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de 

receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado; 

(vii) a avaliação dos passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as 

contas.  

 

- Lei Orçamentária Anual – LOA: a Lei Orçamentária Anual, prevista no artigo 165, 

parágrafo 5º da Constituição Federal, constitui um importante instrumento de 

gerenciamento orçamentário e financeiro da Administração Pública, cuja principal 

finalidade é administrar o equilíbrio entre receitas e despesas públicas.  O artigo 5º 

da LRF diz que a LOA demonstrará que está compatível e adequada ao Anexo de 

Metas Fiscais, analisado na sessão anterior, tendo ainda, por acompanhamento, o 

demonstrativo de efeitos sobre as receitas e as despesas decorrentes de anistias, 

isenções, etc. Artigo 165, § 5º da Constituição Federal. 

 

2.4 Estrutura Tridimensional Orçamentária.  
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A proposta da LOA compreende três tipos distintos de orçamentos, orçamento 

fiscal, orçamento da seguridade social e orçamento de investimentos das empresas. 

Essa abrangência de três segmentos de orçamento caracteriza a estrutura 

tridimensional. 

§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá: 

 

        I -  o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e 

entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e 

mantidas pelo poder público; 

        II -  o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou 

indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; 

        III -  o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e 

órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e 

fundações instituídos e mantidos pelo poder público. 

 

2.5 Classificações orçamentárias 

Classificações da despesa 

Norma geral de acordo com a lei 4.320/64 

 

a) Classificação institucional/departamental:  

 

A mais antiga das classificações tendo como objetivo principal evidenciar as 

unidades administrativas responsáveis pela despesa, ou seja, os órgãos que gastam 

os recursos. É um critério indispensável para fixar responsabilidade e os controles e 

avaliações. 

 

a.1) Vantagens: 

 

- Permite comparar vários órgãos, em termo de valores recebidos. 

- Permite identificar o agente responsável pelas dotações autorizadas, para dado 

programa. 

- Ponto de partida para estabelecer um programa de contabilização dos vários 



 
 

serviços administrativos. 

-Combinado com a classificação funcional permite focalizar num único ponto a 

responsabilidade pela execução de um programa. 

 

a.2) Desvantagens: 

 

-Se usado de forma predominante, impede uma visão global da finalidade dos 

gastos. 

- Tende a gerar rivalidade entre os órgãos na obtenção de dotações. 

- A demonstração de quanto cada órgão está autorizado a gastar não ajuda no 

processo de planejamento. 

Categorias 

 

É dividido em duas categorias: órgão e unidade orçamentária: 

Órgão: tem o sentido próprio de órgão do governo ou unidade administrativa. 

Unidade orçamentária: é um desdobramento do orçamento, sendo ela uma 

repartição do órgão (sendo subordinada ao órgão), a ela transferida os recursos 

orçamentários, assim se caracteriza por ser a unidade executora do projeto ou 

atividade.  

 

Cada unidade orçamentaria deve corresponder: 

 

- Responsabilidade pelo planejamento e execução de projetos e atividades. 

- Competência para autorizar despesa. 

 Assim se tornando o centro de: 

 Planejamento; 

 Elaboração orçamentária; 

 Execução orçamentária; 

 Controle interno; 

 Controle de custos. 

 

Nem todos os setores aparecem no orçamento, a classificação 

institucional mostra apenas as unidades responsáveis pela execução do 
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programa. Assim no orçamento da união aparecem os órgãos e repartições 

federais: Legislativo, Executivo e Judiciário. Por exemplo o Executivo é dividido 

em órgãos; presidência, ministérios. E cada órgão é subdividido em unidades 

orçamentarias. Por exemplo o ministério da educação é subdivido em diversas 

unidades orçamentarias; UFMG, UFOP entre outras.  

A descentralização que caracteriza a estrutura organizacional do governo 

tem implicações importantes para o critério institucional, a administração federal 

compreende: 

 A administração direta que constitui dos serviços integrados na 

estrutura administrativa da presidência e dos ministérios ; 

 A administração indireta: 

-Autarquia; 

-Empresas públicas: 

-Sociedade de economia mista: 

-Fundações públicas. 

 O orçamento anual exige as contas de receitas e despesas da união, seus 

fundos, órgãos, administração direta e indireta, e fundações mantidas pelo poder 

público. 

 

b) Classificação funcional: 

 

Uma classificação de serviços e subserviços. Dividido por funções e 

subfunções. As subfunções têm como objetivo de tirar o caráter de agregação das 

funções. A classificação funcional tem sua utilidade principal proporcionar 

informações sobre o volume das despesas num nível de agregação alto, tendo 

informações sobre os recursos, mas não sobre como serão efetivados. Sua 

finalidade é fornecer dados quantitativos sobre os gastos públicos nos principais 

segmentos do Estado, proporcionando informações gerais sobre as operações do 

governo. O critério de classificação é dividido em duas categorias: 

 Função: maior nível de agregação das diversas áreas de despesa. 

 Subfunção: é mas partição da função que visa agregar o subconjunto da 

despesa. 

 

c) Classificação por programas: 



 
 

 

Em 1968 o orçamento anual substituiu a classificação funcional por uma 

formada por programas e subprogramas, chamada de classificação funcional-

programática que é dividida em cinco: (Função, Programa, Subprograma, Projeto 

e Atividade) 

Cada função é desdobrada em programa, que se divide em subprograma, e 

este em projeto e depois em atividade. Assim os programas ao evidenciar os 

objetivos com a execução do orçamento é a categoria mais importante. As funções 

são divididas por grandes linhas de atuação do governo. Os subprogramas são 

partes do programa que representam os objetivos parciais do governo. E os projetos 

e atividades são mecanismos de operação, os objetivos dos programas.  

 

Categorias: 

 

 Programa: conjunto de ações voltadas para atender a sociedade com 

problemas sociais, sendo mesurado por indicadores e estabelecido no PPA. 

 Operações especiais: despesas que não contribuem para a manutenção das 

ações do governo, das quais não resulta produto, e não geram 

contraprestação direta em bens ou serviços. 

 Projeto: é um instrumento de programação para alcançar os objetivos de um 

programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, que 

resulta em um produto final que tem a finalidade de expansão ou 

aperfeiçoamento da ação governamental. 

 Atividade: instrumento de programação para alcançar os objetivos de um 

programa, envolvendo um conjunto de operações que são realizadas de 

forma continua e permanente, tendo manutenção da ação do governo. 

 

d) Classificação por natureza: 

 Categorias econômicas 

 Grupos 

 Modalidades de aplicação 

 Elementos 
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d.1) Categorias econômicas: 

 

Esta categoria é constituída por duas categorias: 

-Despesas correntes 

-Despesas de capital 

As despesas correntes são destinadas a produção de bens e serviços correntes. 

Classificados como: 

 Dotações para mudança de serviço já criado, até as obras de conservação e 

adaptação de bens. 

 Dotações para as despesas que não corresponda contraprestação direta em 

bens ou serviços.  

Elas possibilitam determinar a participação do setor público no consumo. Já 

as despesas de capital são as que contribuem para a formação ou aquisição de 

capital ou produtos para revenda; concessão de empréstimo; e a amortização da 

divida. 

 

d.2) Grupos: 

 

 Despesas correntes 

1. Pessoal e Encargos Sociais 

2. Juros e Encargos da Divida 

3. Outras despesas correntes 

 

 Despesas de capital 

4. Investimentos 

5. Inversões Financeiras  

6. Amortização da divida  

 

1. Pessoal e Encargos Sociais: despesas com natureza remuneratória decorrente do 

efetivo exercício do cargo, pagamento de aposentadoria, reformas e pensões, 

obrigações trabalhistas e responsabilidades do empregador, folha salarial, outros 

benefícios como: gratificações, direitos remuneratórios. Despesas com o 

ressarcimento de pessoal, como a contratação temporária e contratos de 

terceirização. 



 
 

 

2. Juros e Encargos da divida: despesas pagas com juros, comissões e outros 

encargos de operações de crédito. 

 

3. Outras despesas correntes: despesas com material de consumo, pagamento de 

diárias, subvenções, auxílio-alimentação, auxílio-transporte. E outras despesas 

correntes não classificáveis nos outros grupos. 

 

4. Investimentos: despesas com software e com o planejamento e a execução das 

obras, com aquisição de imóveis considerados necessários para obras. E com 

instalações, equipamentos e material permanente. 

 

5. Inversões Financeiras: despesas com aquisição de imóveis ou bens que já em 

atualização, aquisição de títulos de empresas de qualquer espécie, quando a 

operação não importe no aumento de capital; e com a constituição ou aumento de 

capital das empresas.  

 

6.  Amortização da divida: despesa com pagamento ou refinanciamento do principal 

e da atualização monetária da dívida pública. Além dos 6, existem outros dois 

grupos de reservas de recursos. 

 

7. Reserva de Regime de Previdência Social: recursos que podem ser utilizados no 

exercício mediante a abertura de crédito. Nesse grupo são alocados recursos de 

possíveis superávits, entre os ingressos e encargos do fundo próprio de previdência. 

 

8. Reserva de Contingência: montante de recursos definido na LDO com base na 

receita corrente liquida destinada aos passivos e outros riscos. Demandas judiciais, 

dívidas em processo, operações de aval. 

 

d.3) Modalidade de Aplicação: 

 

A modalidade de aplicação se destina a indicar se os recursos são aplicados 

diretamente por órgãos ou entidades da mesma esfera do governo ou por outro ente 

da Federação, visando a eliminação do erro da dupla contagem.  
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 Transferência a união: despesas realizadas pelos Estados, Municípios, 

através de transferência de recursos para União, inclusive para as entidades 

de administração indireta. 

 Transferência a Estados e ao Distrito Federal: despesas realizadas através de 

transferências de recursos financeiros da União ou municípios aos estados e 

ao Distrito Federal, inclusive para as entidades de administração indireta. 

 Transferências a Municípios: despesas realizadas através de transferência de 

recursos da União ou dos estados aos municípios, inclusive para as entidades 

de administração indireta. 

 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos:  despesas 

realizadas através de transferência de recursos a entidades sem fins 

lucrativos que não possuem vinculo com o poder público. 

  Transferências a Instituições Privadas com fins lucrativos: despesas 

realizadas através de transferência de recursos a entidades com fins 

lucrativos que não possuem vinculo com o poder público. 

 Transferências a Instituições Multigovernamentais: despesas realizadas 

através de recursos a entidades criadas e mantidas por dois ou mais entes, 

ou por dois ou mais países, inclusive o Brasil. 

 Transferência a Consórcios Públicos: despesas realizadas através de 

transferência de recursos a entidades criadas sob forma de consórcios 

públicos, com objetivo de executar os programas dos entes consorciados. 

 Transferências ao exterior: despesas realizadas através de transferência de 

recurso a entidades que estão em outro país, organismos internacionais e a 

fundos instituídos por diversos países. 

Aplicações diretas: aplicação direta pela unidade orçamentária, dos créditos a 

ela alocados ou provindos de descentralização de outras entidades ou não 

dos orçamentos fiscais ou da seguridade social. 

 A definir: modalidade de aplicação exclusiva do poder legislativo ou 

classificação orçamentária de Reserva de Contingência e da RPPS. 

 

d.4) Elementos: 

 



 
 

Tem a finalidade de identificar o objeto de cada despesa de maneira imediata, 

por exemplo: renumeração do pessoal, obrigações patronais, material de consumo, 

serviços prestados por terceiros. É a mais analítica das classificações e tem com 

finalidade básica propiciar controle contábil dos gastos, tanto pela unidade 

orçamentária ou órgão de contabilidade, como por órgão de controle interno e 

externo. 

 

Classificação da receita: 

 

A) Classificação por categorias econômicas  

 

Como no caso das despesas as receitas são divididas por duas categorias: 

Receitas Correntes e Receitas de Capital. Esse paralelismo de classificação 

possibilita destacar no quadro de orçamentos contas correntes e de capital 

confrontando, despesas de capital x receitas de capital e despesas correntes x 

receitas correntes. 

O artigo 11 da lei 4.320/64 determina o que são receitas correntes e de capital:  

São receitas Correntes as receitas tributárias, das contribuições, 
patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as 
provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de 
direito público ou privado destinados a atender despesas 
classificáveis em Despesas Correntes. 
São receitas de capital as provenientes da realização de recursos 
financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em 
espécie, de bens e direitos; os recursos recebido de outras pessoas 
do direito público ou privado destinados a atender as despesas 
classificáveis em Despesas de Capital, e o superávit do Orçamento 
Corrente. 

 

B) Classificação por fontes 

 

Acompanha o comportamento da arrecadação de cada modalidade de receita 

orçamentária, registrando um nível mais analítico e agrupadas em títulos sintéticos. 

É a classificação básica para analisar o desempenho econômico financeiro. O 

esperado seria a classificação da receita de acordo com sua natureza, se 

enquadrando nas duas categorias: Correntes e de capital. Porém, se considerando 

os inúmeros tributos e suas variações se aplicam o principio da destinação: já que 

os tributos são necessários para o custeio do serviço público se consiste em receita 

corrente. E do outro lado são considerados o critério da natureza econômica da 
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receita, como de exemplo da receita com alienação de bens, classificada como 

receita de capital.  

 

C) Classificação institucional  

 

A classificação institucional tem por finalidade demonstrar as entidades ou 

entidades orçamentárias que são detentoras das receitas. Não sendo obrigatório e 

tendo mais importância em orçamentos maiores.  

 

D) Classificação segundo as fontes de recursos 

 

Como a anterior é destinado a orçamentos de maior porte, com essa 

classificação se demonstra as parcelas de recursos comprometidos com o 

atendimento de determinadas finalidades e aqueles que podem ser livremente 

alocados. 

 

3 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

3.1 Caracterização do Estado do Ceará 

O Estado do Ceará está localizado na região Nordeste do Brasil e possui uma 

área total de 148.886,308 km². Faz divisa, ao Norte, com o oceano Atlântico; ao Sul, 

com o estado de Pernambuco; a Leste, com os estados do Rio Grande do Norte e 

Paraíba; e a Oeste, com o estado do Piauí. São 573 quilômetros de litoral. Assim, o 

estado do Ceará tem a quarta extensão territorial da região Nordeste e é o 17º entre 

os estados brasileiros em termos de superfície territorial. 

No tocante a divisão político-administrativa, o Ceará é composto por 184 

municípios e 20 Microrregiões Administrativas, destacando-se as Regiões 

Metropolitanas de Fortaleza e do Cariri, constituídas de 19 e 9 municípios 

respectivamente. 

 

Localização Geográfica Estratégica 

Fortaleza, a capital do Estado, é um portão internacional tanto aéreo quanto 

marítimo. O Ceará tem uma localização privilegiada; é um dos pontos do Brasil mais 



 
 

próximos da Europa, dos Estados Unidos e da África. Há calados para navios de 

grande porte nos dois importantes portos: Mucuripe (em Fortaleza) e o Pecém (no 

município de São Gonçalo do Amarante). 

Mão de Obra Qualificada 

O Ceará é um estado que oferece mão de obra extremamente qualificada 

para os mais variados segmentos do mercado, contemplando um grande número de 

cursos superiores de graduação e de graduação tecnológica na Capital e no Interior, 

principalmente na área de tecnologia, além dos cursos técnicos. 

O Estado tem se destacado no cenário nacional pela grande capacidade de 

desenvolvimento e ampliação da política de Ensino Médio integrado à educação 

profissional. Em 2008, foram implantadas 25 Escolas Estaduais de Educação 

Profissional (EEEPs), que ofertavam, em 20 municípios, quatro cursos profissionais 

de nível técnico: Informática, Enfermagem, Guia de Turismo e Segurança do 

Trabalho. 

Atualmente, constata-se uma expansão significativa em 2015: número de escolas 

ampliado de 25 para 112; o total de municípios contemplados passou de 20 para 88; 

e o total de cursos cresceram de 4 para 52. 

Vantagens competitivas  

O Ceará tem o menor tempo de trânsito nas rotas para os Estados Unidos, a 

Europa e a Ásia. Além disso, tem calados adequados aos navios de grande porte. 

Fortaleza, a capital do Estado, tem uma área de 313 km² e a população soma 

2.447.409. A temperatura média anual varia entre 28°C e 30°C. É a quarta maior 

cidade do Brasil e a sétima maior em potencial de consumo. 

 

 Portos 

 

O Porto de Fortaleza é composto por um terminal de passageiros, 9.619 m² 

de área construída, 30.798 m² de área de estacionamento, 40.600 m² de área do 

pátio (carga) e calado de 10 a 14 metros. 

O Porto do Pecém, localizado a 56 quilômetros de Fortaleza, tem calado de 

14 a 20 metros, dois píers petroleiros e quatro berços de atracação (serão 17 até 

2016). 
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Aeroportos 

 

O Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, registrou 64.022 voos 

domésticos e 1.831 voos internacionais em 2011 além de 5.417.229 passageiros em 

voos domésticos e 229.767 passageiros em voos internacionais no mesmo ano. Há 

voos regulares para Portugal, Cabo Verde, Espanha e Itália. 

Há um aeroporto regional no município de Juazeiro do Norte; estão sendo 

construídos aeroportos nos municípios de Aracati, Camocim e Tauá. Além disso, há 

13 aeródromos. 

 

Energia 

 

- Termelétricas: são 857 MW implantados em 20 usinas (gás natural, óleo 

combustível); 1.080 MW em construção em duas usinas (carvão mineral). 

- Energia eólica: potencial eólico do Ceará – 25 mil MW (on shore) e 10 mil MW (off 

shore); liderança nacional – 30% da potência instalada no Brasil. 

 

Grandes empreendimentos do Estado 

 

Refinaria Premium II (Petrobras) - Considerada uma das maiores refinarias de 

petróleo do mundo, será localizada no Complexo Industrial e Portuário do Pecém 

(Cipp), na Região Metropolitana de Fortaleza; - Investimento: US$ 11,1 bilhões; - 

Geração de empregos: 90 mil diretos e indiretos; - Capacidade de processamento: 

300 mil barris de petróleo/dia;- Aumento de 45% no PIB do Ceará; - Principais 

produtos: óleo diesel, querosene de aviação (QAV), NAFTA, gás liquefeito de 

petróleo (GLP) e bunker (combustível para navios); - Previsão de operação: 2017. 

Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) - Parceria: Dongkuk Steel (coreana) 

/ Vale S.A. (brasileira) / Posco (coreana); - Será localizada no Complexo Industrial e 

Portuário do Pecém (Cipp), na Região Metropolitana de Fortaleza - Investimento: 

US$ 4 bilhões;  

- Geração de empregos: 15 mil diretos e 8 mil indiretos na construção; 4 mil 

diretos e 10 mil indiretos em operação; - Produção: 6 milhões de toneladas/ano de 

placas de aço;  



 
 

- Previsão de operação: 2015. 

- Usina de Itataia: tem a maior jazida de urânio do Brasil (extração de fosfato e 

urânio). 

- Cinturão Digital do Ceará: cabeamento submarino de fibra óptica; 88% da 

população urbana com banda larga. 

 

Turismo 

 

  Muitos turistas vêm ao Estado por vários motivos: turismo de passeio, de 

negócios e religioso. São 7 mil empresas formais no ramo e 1.114 hotéis com 

27.702 unidades hoteleiras 

 

Planejamento Administrativo do Ceará 

 

O atual Governo, ciente de que teria que adotar um padrão de eficiência e 

racionalização de custos, decidiu fundir as Secretarias da Administração e do 

Planejamento e Coordenação, criando, em seus lugares, a Secretaria do 

Planejamento e Gestão (SEPLAG), de acordo com a Lei nº 13.875, de 7/2/2007, que 

dispôs sobre o Modelo de Gestão do Poder Executivo e alterou a estrutura da 

administração estadual. 

 

3.2 Receita total e despesa total 

Antes de destrinchar a receita e despesas em: correntes e de capital é 

necessário fazer a análise da receita e despesa total do estado no ano de 2017. 

Como é possível analisar no gráfico abaixo, a receita e despesa são simétricas em 

um montante de R$ 25.062.022.028,00 (vinte e cinco bilhões, sessenta e dois 

milhões, vinte e dois mil e vinte e oito reais) para o exercício.  

http://www.cede.ce.gov.br/leis-e-decretos-fdi/Lei%2013.875-%20de%2007%20de%20fevereiro%20de%202007.pdf/view
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Do total da receita do estado, R$ 18.303.591.349,00 são destinados para o 

Orçamento Fiscal, R$ 6.553.751.944,00 para o Orçamento da seguridade social e 

R$ 204.678.735,00 para o Orçamento de investimentos de empresas. Sendo o 

investimento de empresas de longe o menor deles representando menos que 1% de 

toda a verba disponível.  

 Receitas correntes 

A maior fonte de receita corrente do estado é a tributária, que é renda advinda 

através de arrecadação do estado fixado em lei. Do ano de 2013 até o ano atual a 

receita tributária teve um aumento de 7%. Para ter base da importância desta 

receita, apenas ela representa quase 60% da receita total do estado. Observamos 

no gráfico abaixo o a divisão das receitas correntes: 

R$0,00

R$5.000.000.000,00

R$10.000.000.000,00

R$15.000.000.000,00

R$20.000.000.000,00
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Receita total: Despesa total:

Comparativo Receita Total x Despesa Total 



 
 

 

 

Outra receita importante é a de transferências correntes, que são dotações 

destinadas para terceiros sem uma contraprestação do governo, como juros de 

dívida, contribuição da previdência social. De 2013 até 2017 houve um crescimento 

de 6% com tendência de um aumento contínuo. 

 

 Receitas de capital 

 

Nas receitas de capital o setor que isoladamente gera mais renda são as 

operações de crédito que representa 78% do total. Do ano de 2013 até em 2017 

cresceu cerca de 25%, apenas em 2015 que sofreu uma baixa.  
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Em momentos de crise como é vivido hoje é valoroso o crescimento de 

receitas e diminuição de suas despesas, a análise a ser feita a seguir trata de como 

se comportaram as despesas do estado do Ceará.  

 

 Despesas correntes  

 

A despesa de maior relevância é a de pessoal e Encargos Sociais que 

representam 53% de toda a despesa de capital, e representando cerca de 44% da 

despesa total do estado do Ceará. Do ano de 2013 até 2017 houve um crescimento 

de 38% da mesma. Um número comum em qualquer estado brasileiro, esta 

normalmente é a maior despesa de qualquer estado no Brasil.  

Logo em seguida a outra despesa corrente que merece devida atenção são 

as outras despesas correntes que representam 45% do total das despesas 

correntes, e representando 36% da despesa total e a mesma teve um aumento de 

2013 até 2017 de 24%.  

A soma de pessoal e encargos sociais com outras despesas correntes 

corresponde a 80% da despesa total, os outros 20% restantes das despesas são do 

grupo de despesas de capital. Apenas com estes dados já é possível ver a 

discrepância entre despesas correntes e de capitais. 

 

 



 
 

 

 

 

 Despesas de capital 

 

  Como em despesas correntes, as despesas de capital só possuem três 

contas. E a maior despesa de capital são os investimentos que chega a ser 78% das 

despesas de capital, porém representa apenas 16% da despesa total do Estado do 

Ceará. O estado mostra que em despesas de capital não se aplicam muito, pois o 

total da despesa de capital representa menos de 20% de toda a despesa 

orçamentária.  
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3.3 Renúncia de receitas e margem para expansão da despesa 

 

A principal renúncia de receita do Estado do Ceará, esta vinculada ao ICMS 

(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), que em 2017 o valor previsto 

desta renúncia para o setor industrial é de R$ 989.473,73, e no setor de comércio a 

abdicação é no valor de R$109.941,53, que somados totalizam R$ 1.099.425,26 que 

representam 4,39% da receita do exercício.  

A modalidade desta abdicação de receita é em prol do incentivo fiscal com 

sua devida compensação no crescimento do PIB, modernização da administração 

fazendária e controle nas operações interestaduais.  

Já em relação a margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter 

continuado, sendo um pressuposto imposto pela LRF (Lei de Responsabilidade 

Fiscal) no artigo 17, que certifica que não existira criação de novas despesas sem 

fontes para banca-las, aumentando sua receita ou reduzindo uma outra despesa de 

caráter continuado. 

O Estado do Ceará estimou o aumento da despesa continuada em R$ 

352.566,000, desse valor sendo reduzido a parte dos municípios que equivale à 88,1 

milhões de reais, também existe um montante destinado a FUNDEB de 52,9 milhões 

e algumas outras deduções chegando no valor liquido de R$ 11.926,000, como 

demonstra o quadro abaixo.  

 



 
 

 

 

3.4 Evolução da Receita x Evolução da Despesa 

 

Outro aspecto importante a ser analisado é a confrontação da receita e da 

despesa do estado do Ceará, abaixo será realizada uma análise detalhada de toda 

estrutura da receita e da despesa do ente. Antes de realizar uma análise particular 

da receita, será feita uma avaliação geral do resultado da despesa e da despesa, 

como mostram os gráficos abaixo: 
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Ao realizar uma análise genérica dos gráficos pode-se perceber um aumento 

continuo tanto das receitas e das despesas, sendo que no ano de 2014 e 2015 o 

estado fechou em déficit. Todavia é notável avaliar o desempenho do estado no ano 

de 2016 e 2017 com seu aumento considerável da receita, tendo em vista que de 

2013 até 2015 foram todos períodos deficitários. 

 

Em um momento de crise como é nosso cenário atual o Ceará se mostra um 

estado muito equilibrado mantendo sua receita e despesas em igual valor. Com tudo 

que vem acontecendo no Brasil não fechar em déficit já é um grande progresso. 

Neste momento do trabalho tanto a receita e despesa serão desdobradas e 

analisadas em seus itens principais e fazendo comparações do quanto evoluiu ou 

regrediu, sendo esta uma análise completa da situação econômica do ente federado.  

 

3.4 Regiões de planejamento 

 



 
 

O estado do Ceará através da divisão feita pela Secretaria do Planejamento e 

Gestão (SEPLAG) possui atualmente 14 regiões de planejamento sendo às 

mesmas: Cariri, Centro Sul, Grande Fortaleza, Litoral Leste, Litoral Norte, Litoral 

Oeste / Vale do Curu, Maciço de Baturité, Serra da Ibiapaba, Sertão Central, Sertão 

de Canindé, Sertão dos Crateús, Sertão dos Inhamuns, Sertão de Sobral e Vale do 

Jaguaribe. Estas regiões foram criadas a partir de aspectos semelhantes vinculados 

as características geoambientais, socioeconômicas, culturais e de rede de fluxos dos 

municípios. 

 Destaca-se que esta divisão regional é utilizada no Plano Plurianual (PPA), 

onde constam todos os investimentos e ações continuadas do Estado. O PPA é um 

instrumento de planejamento que estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, 

objetivos e metas da Administração Pública, para as despesas de capital e outras 

delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.  

 Desse modo, o enfoque territorial incorporado no planejamento do Estado 

atende aos objetivos de descentralização das políticas, de integração da ação 

governamental nos territórios estaduais, de estímulo e facilitação da participação 

social e do fortalecimento das vocações regionais, tendo como fim último à redução 

das desigualdades regionais. 

Abaixo observamos um mapa com todas as regiões destacadas: 
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3.6 Demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas 

  

As receitas totais previstas em 2017 para o Estado do Ceará são de R$ 

23.847.895.574,00. Os valores são demonstrados no quadro abaixo de acordo com 

a categoria econômica. 

As maiores receitas do Estado são derivadas das receitas correntes, e dentre 

elas podemos destacar as receitas tributárias correspondendo 57% da arrecadação. 

Entre os tributos o ICMS é o que se destaca na arrecadação, sendo ele o 

responsável por 81% das receitas tributárias, tornando-se a maior fonte de recurso 

do Estado do Ceará. 

Outra fonte de recurso de grande importância para o ente são as receitas 

derivadas de Transferência Corrente, representando 34,81% das receitas totais. 

Quanto às despesas correntes elas representam 83,11% das despesas totais, e 

entre elas destacamos as despesas relativas ao pagamento de pessoal e encargos 

sociais que representam 53% das despesas correntes totais. Os juros e encargos da 

dívida representam 2,32% das despesas correntes.  

Analisando apenas os dados correntes mostra-se um estado equilibrado em 

termos de finanças apresentando um Superávit do Orçamento Corrente apurado de 

R$ 1.147.382.010,00. 

Quanto às receitas de capital observamos uma grande dependência de 

operações de crédito, representando 76,19% das receitas de capital. Já para as 

despesas de capital observa-se um grande montante de investimento além de um 

valor considerável destinado à amortização da dívida. 

O detalhamento de todas as receitas segundo a categoria econômica está 

detalhado no quadro a seguir, fornecido através da SEPLAG do estado do Ceará. 
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3.7 Demonstrativo de despesa por função 

 

O Estado do Ceará apresenta também todos os usuários interessados uma 

classificação das despesas perante a função a ser destinada como podemos 

observar na tabela abaixo fornecida pela SEPLAG. 



 
 

  

 

Para uma melhor compreensão dos dados obtidos, foi classificada as funções 

de acordo com os maiores gastos, como observa-se na tabela abaixo: 
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FUNÇÃO  TESOURO   OUTRAS FONTES   TOTAL  

ENCARGOS ESPECIAIS   R$      3.760.544.060,00   R$      992.954.495,00   R$      4.753.498.555,00  

SAÚDE   R$      2.405.699.314,00   R$      889.164.353,00   R$      3.294.863.667,00  

PREVIDÊNCIA SOCIAL   R$      1.535.555.000,00   R$  1.505.260.107,00   R$      3.040.815.107,00  

EDUCAÇÃO   R$      1.285.074.781,00   R$  1.666.776.309,00   R$      2.951.851.090,00  

SEGURANÇA PÚBLICA  R$      1.882.756.635,00   R$      313.652.536,00   R$      2.196.409.171,00  

TRANSPORTE   R$         245.687.660,00   R$  1.582.224.914,00   R$      1.827.912.574,00  

ADMINISTRAÇÃO   R$      1.348.262.867,00   R$      146.310.560,00   R$      1.494.573.427,00  

JUDICIÁRIA     R$         894.889.249,00   R$      131.458.831,00   R$      1.026.348.080,00  

SANEAMENTO   R$            73.490.127,00   R$      653.278.740,00   R$         726.768.867,00  

DIREITOS DA CIDADANIA   R$         491.583.569,00   R$      100.219.601,00   R$         591.803.170,00  

LEGISLATIVA    R$         557.166.559,00   R$           1.867.645,00   R$         559.034.204,00  

AGRICULTURA   R$         225.341.347,00   R$      257.885.842,00   R$         483.227.189,00  

ESSENCIAL À JUSTIÇA    R$         403.722.001,00   R$        27.735.000,00   R$         431.457.001,00  

URBANISMO  R$            63.282.889,00   R$      222.042.028,00   R$         285.324.917,00  

CIÊNCIA E TECNOLOGIA   R$            77.804.342,00   R$      177.628.035,00   R$         255.432.377,00  

GESTÃO AMBIENTAL   R$         122.055.085,00   R$      122.600.149,00   R$         244.655.234,00  

ASSISTÊNCIA SOCIAL   R$         183.153.630,00   R$        25.528.452,00   R$         208.682.082,00  
RESERVA DE 
CONTINGÊNCIA  R$            54.260.500,00   R$        96.256.243,00   R$         150.516.743,00  

CULTURA   R$            87.595.628,00   R$        52.612.000,00   R$         140.207.628,00  

COMÉRCIO E SERVIÇOS  R$            29.754.816,00   R$        76.298.795,00   R$         106.053.611,00  

TRABALHO  R$            51.556.427,00   R$        15.348.706,00   R$            66.905.133,00  

HABITAÇÃO  R$            35.655.583,00   R$        23.433.791,00   R$            59.089.374,00  

INDÚSTRIA   R$            38.982.159,00   R$        12.164.033,00   R$            51.146.192,00  

ENERGIA   R$            12.672.143,00   R$        33.461.296,00   R$            46.133.439,00  

DESPORTO E LAZER  R$            16.744.484,00   R$        15.413.000,00   R$            32.157.484,00  

COMUNICAÇÕES  R$              1.695.871,00   R$        18.938.452,00   R$            20.634.323,00  

ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA   R$              9.929.389,00   R$           6.592.000,00   R$            16.521.389,00  

TOTAL   R$   15.894.916.115,00   R$  9.167.105.913,00   R$   25.062.022.028,00  

  

Destacamos os 10 maiores gastos por função, que são eles: encargos 

especiais, saúde, previdência social, educação, segurança pública, transporte, 

administração, judiciária, saneamento e direito da cidadania. 

Importante evidenciar os gastos com a educação ficando em 4º lugar e 

representando 11,78% da despesa total. Os resultados obtidos neste setor estão 

sendo colhidos e colocando o Ceará com 77 escolas entre as 100 melhores do 

Brasil na educação básica. Gostaríamos de elogiar a postura dos governantes e 

salientar que só com investimentos em educação poderemos ter um Brasil com um 

futuro melhor. 



 
 

No gráfico abaixo, entendemos a composição dos recursos em cada função, 

destacando a parte oriunda de recursos do tesouro (série 1) e recursos oriundos de 

outras fontes (série 2). 

 

 

 

3.8 Demonstrativo da despesa por programa 

 

As políticas de governo do estado do Ceará são distribuídas em sete grandes 

eixos, sendo eles: 

- CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA POR RESULTADOS 

- CEARÁ ACOLHEDOR 

- CEARÁ DE OPORTUNIDADES 

- CEARÁ SUSTENTÁVEL 

- CEARÁ DO CONHECIMENTO 

- CEARÁ SAUDÁVEL 

- CEARÁ PACÍFICO  

Para atingir os objetivos propostos pelo planejamento, o Ceará possui 

atualmente 87 programas de governos, que contemplam diversas necessidades da 

população. Vale ressaltar que não existe uma regra para os programas de governo, 

e eles podem variar de acordo com a necessidade do gestor de utilizá-lo 

principalmente a seu favor. É comum observarmos que em uma mudança de 

governo alguns programas mudarem de nome apenas para atender às 

necessidades individuais do gestor público.  

No demonstrativo abaixo estão enumerados todos os atuais programas de 

governo do Estado do Ceará.  Entre eles destacamos os 10 programas que 

receberam maiores gastos do governo. Os programas de Gestão e manutenção; 
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Encargos Gerais do Estado; e Previdência Estadual representam juntos 

aproximadamente 60% dos gastos do ente. Outro programa de destaque é o de 

Oferta Hídrica para Múltiplos Usos, os recentes resultados pluviométrica para o 

Estado faz com que a seca predomine em boa parte do território, restando ao 

governo tentar amenizar a situação dos recursos hídricos.  

  
 

DEMONSTRATIVO DESPESA POR PROGRAMA 

    
 CÓDIGO PROGRAMA  TESOURO  

 OUTRAS 
FONTES   TOTAL  

500 GESTÃO E MANUTENÇÃO  
      
5.973.883.141,00  

        
478.978.623,00  

      
6.452.861.764,00  

059 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 
      
4.359.446.345,00  

        
993.142.495,00  

      
5.352.588.840,00  

062 PREVIDÊNCIA ESTADUAL  
      
1.535.555.000,00  

   
1.594.898.763,00  

      
3.130.453.763,00  

057 ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE  
      
1.501.574.723,00  

        
814.111.494,00  

      
2.315.686.217,00  

023 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA  
           
475.015.102,00  

   
1.185.190.239,00  

      
1.660.205.341,00  

010 INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
              
78.408.301,00  

        
881.850.742,00  

           
960.259.043,00  

019 MOBILIDADE URBANA  
              
54.570.684,00  

        
533.820.311,00  

           
588.390.995,00  

020 ENSINO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL  
           
164.248.756,00  

        
341.816.764,00  

           
506.065.520,00  

016 OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS  
           
117.745.468,00  

        
314.445.666,00  

           
432.191.134,00  

028 DESENVOLVIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DO DESTINO TURISTICO 
CEARÁ  

              
26.934.752,00  

        
354.338.811,00  

           
381.273.563,00  

004 INFRAESTRUTURA E GESTÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO  
           
194.217.916,00  

           
55.967.950,00  

           
250.185.866,00  

037 GESTÃO E DISCIPLINAMENTO DO TRÂNSITO  
                                             
-    

        
249.460.000,00  

           
249.460.000,00  

061 DESENV. DA PROD.  CIENTÍFICA, DA DIFUSÃO TECNOLÓGICA, E 
DA CULTURA DE INOVAÇÃO 

              
60.211.395,00  

        
182.621.639,00  

           
242.833.034,00  

003 SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA  
           
222.090.771,00  

           
11.817.536,00  

           
233.908.307,00  

025 ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E 
DRENAGEM URBANA 

              
17.480.682,00  

        
203.027.977,00  

           
220.508.659,00  

032 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO 
MEIO RURAL  

              
17.945.373,00  

        
114.197.002,00  

           
132.142.375,00  

044 PROMOÇÃO DO ACESSO E FOMENTO À PRODUÇÃO E DIFUSÃO 
DA CULTURA CEARENSE 

              
71.865.072,00  

           
52.350.000,00  

           
124.215.072,00  

071 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR  
              
89.431.706,00  

           
30.524.165,00  

           
119.955.871,00  

031 INCLUSÃO ECONÔMICA E ENFRENTAMENTO À POBREZA RURAL 
                 
6.376.041,00  

        
111.040.068,00  

           
117.416.109,00  

027 REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 
              
24.866.457,00  

           
74.855.446,00  

              
99.721.903,00  

070 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS  
              
88.783.765,00  

              
5.710.000,00  

              
94.493.765,00  

051 DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO PARLAMENTAR  
              
84.239.000,00  

                                          
-    

              
84.239.000,00  

064 RESÍDUOS SÓLIDOS  
              
10.054.868,00  

           
58.267.755,00  

              
68.322.623,00  

029 DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR  
              
34.857.301,00  

           
28.228.734,00  

              
63.086.035,00  

080 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
              
42.798.651,00  

           
18.802.000,00  

              
61.600.651,00  

075 PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE ADOLESCENTES EM 
ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 

              
57.821.517,00  

              
1.990.000,00  

              
59.811.517,00  

078 INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRABALHADOR                                         



 
 

45.863.632,00  12.675.706,00  58.539.338,00  

033 PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL  
              
30.198.324,00  

           
27.987.996,00  

              
58.186.320,00  

999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
              
54.260.500,00  

              
3.184.587,00  

              
57.445.087,00  

058 DESENV  DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NOS NÍVEIS:FORMAÇÃO 
INICIAL E CONTINUADA, TÉCNICO E TECNOLÓGICO 

              
40.373.283,00  

           
13.751.000,00  

              
54.124.283,00  

040 MELHORIA DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 
              
18.676.224,00  

           
34.544.200,00  

              
53.220.424,00  

008 ACESSO E APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS E JOVENS NA IDADE 
ADEQUADA 

              
32.885.000,00  

           
18.300.000,00  

              
51.185.000,00  

022 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL  
              
26.396.105,00  

           
21.938.791,00  

              
48.334.896,00  

056 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
                 
8.557.824,00  

           
39.502.908,00  

              
48.060.732,00  

053 GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA  
              
40.002.233,00  

              
8.000.000,00  

              
48.002.233,00  

005 GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 
              
43.123.350,00  

              
2.520.000,00  

              
45.643.350,00  

009 MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ  
              
12.672.143,00  

           
32.401.248,00  

              
45.073.391,00  

066 CEARÁ MAIS VERDE  
                     
256.500,00  

           
41.725.312,00  

              
41.981.812,00  

081 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E APOIO ÀS POLÍTICAS 
PÚBLICAS  

              
41.273.986,00  

                                          
-    

              
41.273.986,00  

041 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CEARENSE  
              
30.847.500,00  

              
7.514.433,00  

              
38.361.933,00  

055 FORTALECIMENTO DA GESTÃO, PARTICIPAÇÃO, CONTROLE 
SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS 

              
32.635.450,00  

              
2.887.094,00  

              
35.522.544,00  

076 GESTÃO DO TRABALHO, DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA NA SAÚDE 

              
20.245.232,00  

           
13.180.641,00  

              
33.425.873,00  

072 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 
              
24.904.193,00  

              
4.566.452,00  

              
29.470.645,00  

001 GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES  
                        
61.000,00  

           
29.311.000,00  

              
29.372.000,00  

030 DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL E 
SOLIDÁRIO  

                 
9.898.794,00  

           
14.790.045,00  

              
24.688.839,00  

021 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS  
                 
2.455.990,00  

           
21.055.565,00  

              
23.511.555,00  

063 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA 
DO CEARÁ 

                     
350.000,00  

           
20.708.452,00  

              
21.058.452,00  

074 PROMOÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA  
                 
4.992.017,00  

           
13.645.193,00  

              
18.637.210,00  

050 ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO 
                 
3.462.968,00  

           
11.620.000,00  

              
15.082.968,00  

054 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS  
                 
4.351.238,00  

              
6.942.955,00  

              
11.294.193,00  

065 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO 
                 
4.096.875,00  

              
6.931.192,00  

              
11.028.067,00  

086 CEARÁ NO ESPORTE DE RENDIMENTO  
                 
7.232.400,00  

              
3.793.000,00  

              
11.025.400,00  

012 TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS  
                 
2.173.594,00  

              
7.800.000,00  

                 
9.973.594,00  

006 INCLUSÃO E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO  
                 
3.010.000,00  

              
5.950.000,00  

                 
8.960.000,00  

017 GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS  
                     
169.000,00  

              
7.187.950,00  

                 
7.356.950,00  

049 PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL  
                 
1.129.095,00  

              
5.948.659,00  

                 
7.077.754,00  

085 PROTEÇÃO CONTRA O USO PREJUDICIAL DE DROGAS 
                 
6.331.510,00  

                  
660.000,00  

                 
6.991.510,00  

083 DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO  
                 
4.389.987,00  

              
2.443.000,00  

                 
6.832.987,00  

007 SEGURANÇA PÚBLICA CIDADÃ  
                 
3.011.687,00  

              
3.740.000,00  

                 
6.751.687,00  

060 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL 
                 
1.400.000,00  

              
3.500.000,00  

                 
4.900.000,00  

067 CEARÁ NO CLIMA  
                     
985.500,00  

              
3.896.164,00  

                 
4.881.664,00  

018 CLIMATOLOGIA, MEIO AMBIENTE E ENERGIAS RENOVÁVEIS  
                 
1.974.963,00  

              
2.629.109,00  

                 
4.604.072,00  
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034 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA PESCA E 
AQUICULTURA 

                 
2.834.379,00  

              
1.572.049,00  

                 
4.406.428,00  

069 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA ESTADUAL  
                 
2.268.000,00  

              
1.904.161,00  

                 
4.172.161,00  

015 GOVERNANÇA DO PACTO POR UM CEARÁ PACÍFICO  
                 
3.473.814,00  

                                          
-    

                 
3.473.814,00  

026 REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS  
                                             
-    

              
3.247.735,00  

                 
3.247.735,00  

045 PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL CEARENSE 

                 
2.709.469,00  

                        
5.000,00  

                 
2.714.469,00  

014 CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL  
                     
627.500,00  

              
1.867.645,00  

                 
2.495.145,00  

048 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL  
                        
50.000,00  

              
2.187.668,00  

                 
2.237.668,00  

043 EMPREENDEDORISMO E PROTAGONISMO JUVENIL  
                     
290.000,00  

              
1.667.000,00  

                 
1.957.000,00  

068 CEARA CONSCIENTE POR NATUREZA  
                     
385.000,00  

              
1.498.504,00  

                 
1.883.504,00  

052 DEFESA AGROPECUÁRIA ATUANTE NO ESTADO DO CEARÁ  
                     
643.256,00  

              
1.209.000,00  

                 
1.852.256,00  

077 TELEDIFUSÃO CULTURAL E INFORMATIVA  
                 
1.595.871,00  

                  
230.000,00  

                 
1.825.871,00  

082 EMPREENDEDORISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA  
                 
1.302.808,00  

                  
230.000,00  

                 
1.532.808,00  

073 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
                     
310.000,00  

              
1.170.000,00  

                 
1.480.000,00  

036 EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL  
                                             
-    

                  
825.371,00  

                     
825.371,00  

013 CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  
                     
812.218,00  

                                          
-    

                     
812.218,00  

079 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO 
                     
729.600,00  

                                          
-    

                     
729.600,00  

024 CONTROLE DISCIPLINAR DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA 
PÚBLICA E PENITENCIÁRIO 

                     
555.655,00  

                                          
-    

                     
555.655,00  

084 GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL 

                     
210.000,00  

                  
312.000,00  

                     
522.000,00  

046 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO 
CEARÁ 

                     
212.500,00  

                  
257.000,00  

                     
469.500,00  

002 EDUCAÇÃO FISCAL E CIDADANIA  
                     
400.000,00  

                                          
-    

                     
400.000,00  

035 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO  
                     
159.832,00  

                  
235.948,00  

                     
395.780,00  

039 INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL (INTEGRA)  
                     
110.329,00  

                                          
-    

                     
110.329,00  

011 PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA MINERAL  
                     
110.000,00  

                                          
-    

                     
110.000,00  

042 FORTALECIMENTO DO SETOR DE SERVIÇOS  
                        
50.000,00  

                                          
-    

                        
50.000,00  

038 FORTALECIMENTO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO PODER 
EXECUTIVO 

                           
5.000,00  

                                          
-    

                           
5.000,00  

TOTAL 
   
15.894.916.115,00  

   
9.167.105.913,00  

   
25.062.022.028,00  

 

 

3.8 Demonstrativo dos valores referentes às vinculações constitucionais legais 

 

A Constituição Federal exige um mínimo de recursos destinados à população 

em algumas áreas. Para a Manutenção e o Desenvolvimento do Ensino é exigido o 

percentual de 25%, para a saúde é exigido um percentual de 12%, e para as 

atividades de Pesquisa e Tecnologia são obrigatórios recursos de 2%. 



 
 

Pelos valores apresentados pela SEPLAG na tabela abaixo, observa-se que o 

Estado do Ceará cumpriu todas as exigências legais, e que em todas as áreas 

investiu os recursos que eram obrigados por lei. 

A seguir, apresentamos a tabela com toda a descrição dos valores. 
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4 CONCLUSÃO 

 

A elaboração de um trabalho acadêmico na área pública por alunos de um 

curso superior como o de Ciências Contábeis, muita das vezes sofre de um 

“preconceito” visto que possuímos um currículo com quase toda a sua grade de 

matérias destinadas às empresas privadas, e por isso as matérias relacionadas ao 

setor público ficam prejudicadas por não serem tão exploradas. 

Quando foi proposto um trabalho de análise de contas de um Estado como o 

do Ceará a primeira impressão é que não temos nada para aprender e que iremos 

apenas contabilizar e estratificar os números, mas esta primeira impressão foi-se 

modificando conforme o desenrolar do trabalho.  

Mesmo que não atuemos na área pública, é dever como cidadãos, entender como 

funciona as contas públicas, para que saibamos cobrar de nossos representantes 

melhores resultados, e principalmente que eles atendam ao principal objetivo do 

setor público que é o de oferecer serviços de qualidade para a sua população.  

Para a análise do Estado do Ceará, foram feitas diversas pesquisas aos sites 

do Governo e as Legislações vigentes. Importante destacar que a pesquisa foi 

realizada à distância e por não estarmos presente, resta-nos uma análise restrita 

aos números fornecidos pela atual gestão. Estes números oferecidos podem estar 

contaminados por algum viés político no qual não saberemos até que ponto estará 

livre de julgamentos. 

Feita esta contextualização, observamos um Estado do Ceará de maneira 

surpreendente. É um Estado que não apresentou para o ano de 2017 déficit fiscal, 

portanto, suas Receitas e Despesas estão de maneira equilibradas no mesmo valor. 

É um ente que possui a transparência como um dos maiores pontos do governo, e 

podemos observar em todos os seus relatórios apresentados, nos quais toda a 

informação procurada foi encontrada. Destacamos também que todas as 

classificações de receitas e despesas foram seguidas conforme a legislação vigente.  

Sobre os investimentos vale ressaltar as áreas de educação e hídrica. O 

estado vem se destacando no cenário nacional com suas escolas públicas o que 

reflete pelos grandes investimentos realizados. Por estar localizado em uma área de 

seca, a falta de recursos hídricos é um fator crítico do estado e algo que dificulta o 

crescimento humano e industrial. Observamos também que todas as vinculações 



 
 

legais estão sendo cumpridas deixando o estado portando de acordo com as leis 

vigentes. 

Em sua Mensagem à Assembleia, o governador apresenta todos os 

indicadores dos programas, mostrando as metas e o que realmente foi concluído, é 

observado que alguns dados por alguma finalidade se apresentam de maneira 

distorcida.  

Apesar dos pontos positivos e até surpreendentes, gostaríamos de destacar 

alguns pontos que achamos críticos. É observado na LOA um percentual de 25% 

para créditos suplementares, mostrando uma liberdade acima do normal para o 

gestor movimentar os gastos da maneira que achar melhor e não seguindo o 

determinado no planejamento. Ressaltamos também que alguns programas de 

governo não foram 100% concluídos como se havia proposto. Foi previsto para o 

ano de 2016 de acordo com o governo 420 eventos que seriam sobre: organização, 

promoção e mobilidade de eventos e viagens governamentais, e foram realizados 

585 eventos, mostrando um governo muito mais preocupado em divulgar trabalhos e 

dar publicidade do que realmente cumprir com o compromisso social. 
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