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Resumo 

Considerando a importância de abordar a situação fiscal, diante da crise que vem atingindo nos últimos 

anos o Brasil, consta apresentar o contexto do município de Fortaleza e a sua atuação frente aos desafios 

nesse período. Reconhecendo a relevância de que a gestão pública tem buscado na otimização, não 

somente nos serviços prestados à população, mas principalmente nos resultados de efetividade. Daí, o 

norte da sustentabilidade fiscal tornando-se uma necessidade real, para um horizonte seguro a partir de 

ações e tomadas de decisões, concretas e objetivas. Na busca para alcançar o êxito nos resultados através 

dos enfrentamentos dos desafios e encaminhamentos de possíveis soluções para a cidade de Fortaleza, 

a partir do que tem sido realizado nos últimos tempos. O objetivo desse trabalho é compartilhar o que 

tem sido feito na gestão fiscal e como pode ser aperfeiçoada esta forma de administrar visando a 

sustentabilidade fiscal, repercutindo no Estado do Ceará e principalmente contribuindo para o Brasil 

(re)avançar. 
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1 Introdução 

A crise fiscal está sendo duradoura. As despesas públicas tem crescido mais do que o 

PIB, sendo que boa parte desse crescimento deveu-se ao aumento das despesas da previdência 

e assistência social. As despesas vinculadas a receitas, como saúde e educação, que não podem 

ser ajustadas em período de desaceleração. Ocorrendo a mesma coisa com os gastos com 

pessoal, isto é, a contratação de funcionários e os aumentos de salários em períodos de expansão 

não tendo como contrapartida a sua redução em momentos de crise. 

A arrecadação do ISSQN, IPTU, ITBI já está vinculada a alguma despesa, sobrando 

uma pequena parcela a ser destinada a despesa de pessoal. E para tentar fazer um ajuste nas 

contas públicas, já que existe um período de retração econômica, só nos restou ser realizado um 

aumento de tributos e corte nos investimentos. Para que haja um ajuste nas contas públicas a 

gestão municipal teve que crescer na mesma proporção do crescimento econômico, com um 

nível aceitável de carga tributária e sustentabilidade da relação dívida pública /PIB ocasionado 

uma redução da rigidez das despesas públicas, revendo as regras de concessão de benefícios 

previdenciários e assistenciais e reforçando as regras e instituições de responsabilidade fiscal. 

Foi exigido uma amortização maior da dívida na fase de crescimento. As despesas com 

benefícios teve uma parcela significativa das despesas primárias municipais em decorrência do 

envelhecimento da população e aumento real do salário mínimo. Uma alternativa de solução 

seria rever a Legislação que regula o processo orçamentário, por meio da Lei nº 4.320/64, 

aperfeiçoando os métodos de estimação da receita, usualmente superestimada, e das regras de 

execução da despesa, geradora recorrente de crescentes restos a pagar. 

Os limites de despesa de pessoal e endividamento deveria ser revistos, com intuito de 

não refletir o comportamento de curto prazo da arrecadação. O direito de greve que está previsto 

na Constituição Federal/88 deveria ser regulamentado. E o número excessivo de interrupções 

de serviços essenciais tem acarretado sucessivas paralizações, permitindo aumentos reais de 

remuneração incompatíveis com a realidade fiscal. A criação da Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF) foi essencial para o equilíbrio das finanças públicas. 

O presente trabalho visa abordar a partir da gestão fiscal do município de Fortaleza, a 

experiência dos últimos anos, visando a sustentabilidade fiscal com possíveis desafios e 

soluções futuras. 

2 Objetivo 

2.1 Objetivo geral 

Analisar a gestão fiscal do município de Fortaleza, em paralelo ao cenário atual no 

âmbito federal e estadual, apresentando informações e nuances, enxergando na sustentabilidade 

fiscal caminhos e resultados para uma economia mais estabilizada, a partir da renovação do 

quadro dos funcionários da Prefeitura Municipal de Fortaleza. 

2.2 Objetivo específico 
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Propor a partir do viés das despesas da previdência e assistência social, da contratação 

de funcionários públicos municipais e da arrecadação dos impostos nos últimos anos em 

Fortaleza, visando a sustentabilidade fiscal do município. 

3 Cenários econômicos 

O possível dimensionamento da crise econômica brasileira que deteriorou a capacidade 

de investimento do setor público nos últimos quatro anos e as medidas de austeridade da política 

econômica, combinadas às estratégias mais recentes de incentivo e de redução ao custo para 

obtenção de crédito, tornam as perspectivas para o cenário macroeconômico a partir de 2017 

um pouco mais animador. Para vários economistas, após dois anos consecutivos de recessão, 

esse momento pode deixar a fase menos crítica na atual crise, ou pelo menos, estagne sua piora.  

Persiste ainda no ambiente político nacional, bem como em relação aos impactos das 

propostas fiscais expansionistas previstas para economia norte-americana sobre a economia 

brasileira. Não obstante, a economia brasileira demonstra elevada inércia para retomada do 

crescimento econômico, o que irá exigir ainda mais responsabilidade na execução do orçamento 

público dos diversos níveis de governo.  

Em contrapartida, investidores, empresários e consumidores não se mostram tão 

inseguros para 2017 quanto estavam há um ano, conforme se constata a partir da análise dos 

diversos Índices de Confiança que buscam mensurar o sentimento destes atores econômicos. 

Para uma economia na qual o componente de expectativas tem tido maior protagonismo que os 

fundamentos macroeconômicos é bastante determinante.  

A estabilidade da taxa de inadimplência em 7,5% e as expectativas menos pessimistas 

que haviam em 2015 em relação à taxa de câmbio contribuem com um cenário macroeconômico 

mais favorável para 2017. Isso também decorre de algumas expectativas otimistas, como 

exemplo o arrefecimento da taxa de inflação oficial, que deve se manter abaixo de 7,0% em 

2017, contra 10,7% do ano anterior. Credenciando a viabilidade de novas reduções da taxa 

básica de juros por parte da autoridade monetária.  

Ademais as propostas de limitação do gasto público sob a égide do controle da dívida 

pública irão requerer elevada habilidade estratégica dos gestores, principalmente aos de 

governos locais onde as opções de geração de receita própria são limitadas. Aliado a isso há o 

agravante do persistente descompasso entre a elevação do índice de despesas de custeio nas 

áreas sociais de saúde e educação e a taxa referencial de inflação oficial, fato não tratado com 

o devido rigor pelo Governo Federal na implementação da recente proposta para limitação do 

gasto público.  

Em síntese, haverá crescimento baixo e gradual; inflação rumo ao centro da meta; 

câmbio em torno de R$ 3,40/ US$; retomada do emprego de forma lenta e; trajetória declinante 

dos juros, porém elevada em termos reais. Por fim, concluímos que a recuperação da economia 

brasileira mais intensa ainda não será em 2017, ano de um crescimento tímido e com 

dificuldades que apontam para um caminho íngreme rumo à retomada.  

O desafio posto é encontrar a harmonia entre medidas que levem a atividade econômica 

reagir no menor tempo sem comprometer o trajeto de ajuste fiscal necessário para um ambiente 

de estabilidade. Nesse sentido, a reorganização das contas públicas dos entes subnacionais 

torna-se condição sine qua non à recuperação da economia, retornando ao círculo virtuoso de 

crescimento. 

Diagnóstico levantado pela Relatório de Pesquisas e Estudos Socioeconômicos do 

Sistema FIRJAN, aborda alguns dados sobre a crise dos Estados brasileiros. O primeiro deles 

é que a dívida com a União é problema para uma minoria, sendo que a renegociação da dívida 

deve ficar circunscrita a poucos, não se estendendo muito a todos os estados. Destaque para o 
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Estado do Ceará ficando como o último no ranking Fiscal com todos os estados, sendo 

positivamente como decorrência da gestão nos últimos anos. Semelhantemente, tomadas de 

decisões e ações efetivas às do Estado, tem sido realizadas no também pelo município de 

Fortaleza nos últimos anos. 

 

 
Tabela 1 – Ranking fiscal dos estados 

 

O principal problema dos estados é o alto comprometimento dos orçamentos com gastos 

de pessoal, especialmente por conta do grande desequilíbrio previdenciário. A rigidez 

orçamentária decorrente disso não só deixa pouco margem para os investimentos, como 

também torna as contas estaduais extremamente vulneráveis aos ciclos econômicos. Prova disto 

é o grave problema de liquidez presente em alguns estados, retratado pelo uso excessivo de 

restos a pagar sem a devida cobertura de caixa.  

A saída da crise está condicionada a um conjunto de ações que ataquem essas questões. 

A proposta de criação do Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal – 

RRF, mesmo considerando as contrapartidas exigidas, não e suficiente. Apenas trará alivio 

temporário. Nesse diagnóstico, o sistema FIRJAN propõe um conjunto de medidas, incluindo 

a definição de novas regras fiscais que visem o equilíbrio orçamentário intertemporal, a 

exemplo do praticado em outros países. 

Transcorrendo para o cenário de Fortaleza, a gestão deste município tem tido muitos 

desafios, principalmente diante do crescimento populacional nas últimas décadas. Salientando 

o crescimento demográfico, que traz juntamente os mesmos desafios das metrópoles mundiais 

enfrentam, que afetam no equilíbrio socioeconômico das pessoas. A cidade conta hoje com 

313,8 Km2 de extensão, sendo considerada a maior densidade demográfica entre as capitais 

brasileiras. 8.334,0 habitantes para cada km2 distribuídos em 119 bairros, totalizando segundo 

projeção do instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 2.609.716 habitantes.   

Na capital alencarina, não é diferente no que trata de equilíbrio fiscal das contas 

públicas. Onde além do equilíbrio, o atendimento aos dispositivos legais são importantes para 
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disciplinar o gasto público constituindo o cerne do debate. Envolvendo o desempenho da gestão 

pública e a capacidade de implementação de políticas que atendam a contento as demandas da 

população fortalezense sem o comprometimento do custeio futuro. 

Para tanto, é imprescindível desenvolver mecanismos eficientes de arrecadação, 

diminuir custos e aumentar investimentos, os quais venham a produzir resultados efetivos. 

Observando o desempenho da gestão municipal a partir da participação das receitas próprias na 

sua receita total (autonomia) e a representatividade das transferências recursos das demais 

esferas de governo nas receitas municipais (dependência). 

Fortaleza tem experimentado um crescimento sustentado no seu volume de arrecadação, 

onde o foco está na visão estratégica da gestão, projetando esse resultado também para o 

próximo período do seu ciclo estratégico de 2017 a 2021. Baseando, assim, nos pilares da gestão 

fiscal eficiente (aumento da arrecadação; controle dos gastos correntes; elevação dos 

investimentos e controle do endividamento). 

A receita própria do Município de Fortaleza evoluiu no período de 2013 a 2016 de R$ 

1.143.388 mil para R$1.685.591 mil, ou 47,42% para o período, contra o índice de inflação, 

medido pelo IPCA, de 32,54%, ou quase 15% acima da inflação do período, mesmo diante de 

um cenário externo adverso e com alterações legislativas que impactam nas receitas dos 

municípios. 

4 Gestão fiscal 

A busca pelo equilíbrio fiscal e a necessidade de ajuste das contas públicas têm 

dominado o debate econômico. Na esfera federal, a escalada da dívida pública motivou a 

determinação constitucional inédita de limitar o crescimento dos gastos públicos, bem como o 

encaminhamento de reformas fundamentais à sustentabilidade fiscal de longo prazo, como a da 

previdência. Nas esferas estaduais e municipais, o quadro fiscal apresenta outros cuidados, no 

que se refere aos recursos para pagamentos de funcionários e fornecedores, refletindo na 

prestação de serviços públicos essenciais de qualidade. 

Essa mesma crise que está assolando o país, os estados e os municípios, vem colocando 

em total atenção, os limites impostos pela Lei de responsabilidade Fiscal (LRF), podendo 

colocar além de riscos fiscais, riscos sociais e político-institucionais. O Relatório da Federação 

das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), apontou o Estado do Ceará como o de 

melhor gestão fiscal entre as 27 unidades da federação no ano de 2016. Foram avaliados 

indicadores de nível de endividamento, gasto com pessoal (incluindo Previdência), 

disponibilidade de caixa (liquidez) e investimentos públicos, todos proporcionais à receita 

corrente líquida. 

Poucos discordam da importância de uma gestão fiscal responsável, entretanto não são 

muitos os que têm a determinação de persegui-la. Rigoroso controle dos gastos públicos, ajustes 

fiscais recorrentes, buscas regulares do melhor uso dos bens públicos com modelos de gestão 

mais modernos, tudo isso compõe o grupo de atividades persistentes de um gestor fiscal. Logo, 

os resultados, quando aparecem mais adiante, são recompensadores.  

Enquanto muitos estados atrasaram os salários nos últimos dois anos, o Ceará não só 

pagou em dia aos seus servidores como corrigiu distorções de carreiras de várias categorias 

profissionais. Em Fortaleza não foi diferente, além do pagamento em dia dos salários dos 

servidores, houve aumentos nos últimos anos, assegurando os investimentos, focando na 

ampliação dos serviços de educação, saúde, segurança pública e infraestrutura.  

Ao mesmo tempo em que o Estado do Ceará e o município de Fortaleza devem 

comemorar neste momento adverso, é preciso manter a vigilância, visando um solo mais seguro 
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no futuro. Ciente do momento de recuperação da economia que se avizinha, a experiência 

mostra que equilíbrio fiscal é algo que deve ser buscado corriqueiramente.  

Analisando ainda a partir do estudo do Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF), destaca-

se Fortaleza sendo a quinta capital com melhor situação fiscal no País e, com base em dados 

oficiais, o IFGF 2016 (ano de referência 2015) registrou aumento de arrecadação própria e ficou 

atrás apenas do Rio de Janeiro (RJ), Rio Branco (AC), Salvador (BA) e Boa Vista (RR). De 

maneira parecida, no IFGF Custo da Dívida, obteve excelência na gestão fiscal, fato este que 

evidenciou disciplina financeira e maior planejamento das contas públicas do Município. 

 

 
Gráfico 1 – Índice FIRJAN de gestão fiscal (IFGF) 

Também merece evidência, a premiação do Tribunal de Contas da União (TCU) para 

incentivar a governança da gestão pública. O município de Fortaleza foi escolhido como uma 

das cinco cidades brasileiras mais eficientes na gestão dos recursos públicos. Para cada 

dimensão analisada, o TCU elaborou um questionário que avalia a correspondência das ações 

dos governos locais às exigências da população. Assim, a premiação do TCU busca incentivar 

uma mudança de cultura na aplicação dos recursos públicos federais nas cidades brasileiras e 

motivar o aperfeiçoamento dos serviços prestados pelos entes públicos à sociedade.  

5 Previdência social 

O mecanismo de Previdência Social possui importantes papéis na sociedade - no social, 

protegendo e dando dignidade a população reduzindo a pobreza; no econômico: em mais de 

67% dos municípios brasileiros, os recursos pagos pela previdência são maiores do que os 
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do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e no político, promovendo paz social. A 

Previdência Social abrange a cobertura, por meio de contribuições e concedendo auxílios.  

Observando os Estados brasileiros em 2016, a despesa com inativos e pensionistas foi 

um grande desafio as contas públicas, pelo simples fato do volume de contribuições não fazer 

frente ao de benefícios. No total, o déficit das previdências estaduais somou R$102,4 bilhões 

em 2016. Em 2016, 24 estados tiveram que aportar, em média, 12,7% da Receita Corrente 

Líquida (RCL) para cobrir as despesas com inativos e pensionistas.  

O Ceará, mesmo com o número negativo de 3,6%, está à frente de muitos outros 

Estados, ficando muito abaixo dos maiores números, sendo um fator interessante para frisar. 

Em apenas três estados a previdência não fechou o ano no vermelho: Rondônia, Roraima e 

Amapá. No Rio Grande do Sul 40,5% da RCL foi direcionada para cobertura do déficit da 

previdência. Esse déficit supera 20% da RCL em Minas Gerais (27,8%), São Paulo (25,2%) e 

Rio de Janeiro (21,5%). 

 

 
Gráfico 2 – Necessidade de financiamento da previdência % RCL 

 

Em Fortaleza, analisando os anos de 2013 a 2016, nota-se que houve aumento na 

quantidade de funcionários ativos - servidores, aumento na quantidade de funcionários inativos 

– aposentados e pensionistas e por consequência aumento no desconto relacionado à 

previdência social, referente ao instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

 

 
Tabela 2 – Quantidade de funcionários x salários x descontos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fundo_de_Participa%C3%A7%C3%A3o_dos_Munic%C3%ADpios
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Neste período, a partir da receita recebida pela Prefeitura de Fortaleza através do 

desconto referente à previdência social, houve aumento variando de 12% vendo no INSS pago 

pelos funcionários ativos, e um pouco mais de 5% no INSS pago pelo Empregador, no caso a 

PMF. Esta receita é importante na utilização para os mecanismos usados para estes funcionários 

e para manutenção e concessão dos benefícios que retornam para a população. 

 

 
Tabela 3 – Média INSS por funcionários e por empregador (PMF) 

6 Despesas com pessoal: servidores e salários 

Baseado ainda no diagnóstico dos estudos do Sistema FIRJAN, as despesas com pessoal 

ativo e inativo dos estados brasileiros, como proporção da Receita de Corrente Líquida (RCL) 

possui em média percentual de 58,8% em 2016, muito próximo, portanto, ao teto de 60% 

estabelecido pela LRF. Dos 27 estados, 13 ultrapassaram este limite. No topo da lista estão 

Minas Gerais, onde as despesas de pessoal comprometeram 78,0% da RCL, Rio Grande do Sul, 

com 76,1% e Rio de Janeiro, com 72,3%.  

O conceito utilizado de Despesa Liquida de Pessoal, considerado os das despesas brutas 

com pessoal descontadas as receitas previdenciárias (contribuições dos segurados e 

contribuição patronal), traz em grande parte dos estados esse resultado e influenciado pelas 

despesas com inativos e pensionistas em 14, representando mais de 20% da RCL.  

Os estados Rio Grande do Sul e Minas Gerais estão no topo da lista, sendo os estados 

que mais comprometeram sua receita com o pagamento de inativos e pensionistas em 2016: 

52,6% e 37,7%, respectivamente. No Rio Grande do Sul, a despesa com aposentarias e pensões 

inclusive superou aquela destinada aos ativos. Destaca-se também os casos de São Paulo, 

Pernambuco e Rio de Janeiro que comprometeram mais de 30% da RCL com inativos e 

pensionistas. 

Em uma conjuntura de queda das receitas, a combinação de baixa capacidade de 

endividamento com elevada rigidez orçamentária fez com que a postergação de despesas via 

restos a pagar se materializasse como a principal fonte de financiamento dos estados. Reparando 

para os mesmos que apresentaram as maiores dividas e os mais elevados gastos de pessoal. Rio 

Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais estão entre os cinco estados que encerraram 2016 

com mais restos a pagar processados do que recursos em caixa, ou seja, fecharam o ano no 

cheque-especial – os outros dois foram Sergipe e Distrito Federal. 

 



9 

 

 
Tabela 4 – Despesas com pessoal e inativo 2016 % RCL  

As despesas municipais a preços correntes, que juntam as despesas com pessoal, 

demonstram que o município de Fortaleza apresentou um crescimento de 3,4% em sua Despesa 

Total, frente ao ano de 2015, atingindo os R$ 6,04 bilhões. Cabe também salientar o superávit 

corrente e total verificado em 2016, evidenciando uma política fiscal solvente adotada pela 

Gestão, mesmo com a conjuntura econômica desfavorável. Sendo muito importante, que em 

momentos de crise ser primordial para a administração pública gerir seus recursos de forma a 

não depender de recursos transferidos.  

O crescimento dessas despesas foi impactado pela diligência da administração em 

realizar concursos públicos para área da Educação, Saúde, Segurança e de Gestão, fortalecendo 

com vistas à melhoria da qualidade dos serviços ofertados ao cidadão. 

 

 
Tabela 5 – Principais despesas                           R$ 1.000 
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Ao mesmo tempo, a geração de poupança própria torna-se mais indispensável para 

manutenção do volume de investimentos compatível com o crescimento econômico sustentável. 

A duplicação da capacidade de geração de poupança própria em um cenário de crise comprova 

a responsabilidade com a qual foi conduzida a gestão da Prefeitura de Fortaleza, uma vez que 

foi registrado 0,06 em 2013 e evoluiu para o patamar de 0,12 em 2016. 

As Despesas de Pessoal e Encargos Sociais cresceram 9,8% em relação ao ano de 2015, 

acima do crescimento das Despesas Correntes, que tiveram alta de 4,9%. Já as Despesas de 

Capital apresentaram um decréscimo de -5,4%, procedido da mudança de direcionamento dos 

investimentos, dada as circunstâncias de arrocho fiscal que afeta, principalmente, as despesas 

com obras públicas e aquisição de equipamentos ou instalações permanentes. 

Em 2016, o Município investiu R$ 476,8 milhões, ou R$ 483,4 milhões incluindo o 

valor da despesa intraorçamentária, em ações e projetos de mobilidade urbana, saúde, educação 

e outros, revelando empenho de longo prazo com o desenvolvimento local. Podendo assim 

visualizar que os resultados para o volume de investimentos em termos reais, apresentam o 

impacto positivo da gestão nos últimos quatro anos. 

Diante de um cenário conjuntural de crise com respectiva redução da arrecadação 

própria e de queda no volume de recursos transferidos tanto pela queda na atividade quanto 

pelas medidas de desoneração do Governo Federal, os investimentos da capital cearense 

atingiram o maior volume no período Pós-Real, com um montante superior ao de períodos 

anteriores, cujo destaque é 2014, quando se realizou o maior investimento dos últimos 20 anos. 

Considerando, assim, uma evolução linear, este desempenho implica em um crescimento real 

anual da ordem de 4,1% no volume de investimentos, acima do crescimento médio da economia 

brasileira no mesmo período. 

 

 
Gráfico 3 – Investimentos Fortaleza 

Na ocasião de 2013 a 2016, houve realização de 10 concursos públicos, com a 

contratação de mais de 6.000 funcionários para cargos novos ou já existentes. Havendo uma 

renovação no quadro, não somente fisicamente mas no sentido de modernidade e atualização 

na prestação de serviços com qualidade no município de Fortaleza. Buscando harmonizar essas 

entradas às aposentadorias e licenças de servidores municipais realizadas.   

7 Receitas: arrecadação de impostos 
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A estagnação do crescimento econômico com o agravante da retração do crescimento 

da economia, sob a ótica do PIB, junto com o incremento das Receitas Tributárias (impostos e 

taxas), onde a arrecadação passou de R$ 1,35 bilhões em 2015 para R$ 1,44 bilhões em 2016, 

foi importante para sustentar o crescimento da Receita Corrente. 

Comparando ao ano de 2015, os principais tributos expandiram-se, com destaque para 

o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e o Imposto sobre a Propriedade 

Predial e Urbana (IPTU), que apresentaram taxas positivas de variação nominal, evidenciando 

incrementos de 5,8%% e 16,4%, respectivamente. Os fatores que explicam o resultado positivo 

do ISS estão relacionados às medidas tomadas pela Prefeitura de Fortaleza para otimização dos 

processos de fiscalização e arrecadação, uma vez que os fatores econômicos não foram 

favoráveis, frente a estagnação do PIB e a atividade de serviços.  

Já a variação negativa da Dívida Ativa Tributária (-68,6%) em 2016 deve-se, 

essencialmente, ao incremento em 2015 advindo do Programa de Pagamento Incentivado (PPI), 

que ofereceu até 100% de desconto de juros e multas na regularização de créditos do Município 

por meio de parcelamento e refinanciamento de dívidas relativas ao IPTU, ISS e ITBI.  

Quanto às Transferências Constitucionais, deve-se destacar que a performance do Fundo 

de Participação dos Municípios (FPM) está diretamente relacionada à arrecadação do Governo 

Federal, pois o fundo é formado a partir da arrecadação do IR e do IPI. Assim, a cota-parte do 

Município totalizou R$ 832,2 milhões em 2016, com acréscimo nominal de 16,8% frente a 

2015, considerando ainda que este crescimento se deve à receita de repatriação de recursos do 

exterior, responsável por elevar substancialmente o resultado da arrecadação e não permitir uma 

variação negativa em termos reais deste tributo da ordem de 47%.  

Diante do baixo desempenho, dois aspectos merecem destaque: a inflação com a qual 

as prefeituras se deparam difere da medida pelo IPCA, já que envolve salários, garantias de 

pisos para categorias funcionais, dentre outros, e; a situação das capitais é sensivelmente 

superior à dos demais municípios, que normalmente têm no FPM sua condição preponderante 

de solvência.  

O ICMS apresentou crescimento nominal de 0,1%, totalizando R$ 878,3 milhões, o que 

representa um ingresso absoluto de apenas R$ 994 mil, correspondente a uma variação negativa 

real de -8,2%, comparado a 2015, decorrente da desaceleração da economia brasileira, que 

responde à retração da demanda interna – por estagnação do consumo das famílias e redução 

do investimento. Portanto, o agravamento da situação econômica foi potencializado pela quebra 

da confiança dos consumidores e empresários, visto que este imposto é associado à prestação 

de serviços e ao setor produtivo.  

O IPVA, uma das principais transferências, alcançou R$ 206,5 milhões em 2016, 7,0% 

acima de 2015. O ritmo de crescimento transcorreu, principalmente, do aumento da frota de 

veículos, mesmo em um cenário econômico desfavorável, considerando que a taxa de 

desemprego se manteve baixa e que a renda média real continuou crescendo. 
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Tabela 4 – Principais receitas                                                       R$ 1.000 

8 Sustentabilidade FISCAL 

Quando aplicado ao endividamento público, segundo a Professora de Economia da UFF 

Viviane Luporini, o conceito de sustentabilidade refere-se, genericamente, à seguinte questão: 

estaria ou não o governo encaminhando se para um grau excessivo de acumulação de dívidas 

que acabaria por redundar num processo de repúdio de seus compromissos com credores 

(default) e/ou numa eventual aceleração de preços. A questão remete-se então a como 

caracterizar um contexto de endividamento excessivo. 

O endividamento do setor público é derivado da circunstância do ente público realizar 

despesas maiores que suas receitas. Esse descompasso entre receitas e despesas é denominado 

déficit. Para financiar o déficit o governo pode recorrer a emissão primária de moeda, aumento 

de impostos ou dos compromissos. Desse modo, a geração de déficits públicos crescentes 

poderá acarretar num processo de endividamento excessivo do setor público.  

Nesse contexto, a análise da sustentabilidade fiscal verifica se o governo deve 

encaminhar para um demasiado grau de acúmulo de dívidas, através de persistentes déficits 

fiscais. A acumulação de sucessivos déficits fiscais irá pressionar a taxa de juros da economia, 

provocando uma elevação do serviço da dívida e no aumento do endividamento do setor 

público. Com o aumento da taxa de juros os agentes econômicos começam a questionar se o 

governo estaria adotando medidas arriscadas, no qual novas rodadas de compromisso estão 

sendo causadas de modo a financiar o pagamento da dívida contraída no período anterior. 

A saber que durante o regime militar, as reformas tributária e financeira ocorridas 

durante os anos 1964 a 1967, foi limitado o direito dos estados e municípios de legislarem sobre 

tributação, bem como foi atribuída a União o poder de decisão sobre o percentual de 

transferências através dos fundos de participação dos estados e municípios. O poder de decisão 

sobre a alocação desses recursos transferidos também ficou restrito à União, onde 50% desses 

recursos deveriam ser alocados a investimentos.  
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Analisando o setor público brasileiro nas últimas três décadas, observa-se um 

endividamento crescente dos estados e municípios brasileiros nas décadas de 80 e meados da 

década de 90. Após longo período de centralização do poder e de recursos no governo federal, 

durante o regime militar, o Brasil entrou num processo de descentralização política e tributária, 

que teve início no começo da década de 1980, atingindo seu ápice com a Constituição de 1988, 

a qual conferiu maior autonomia e participação nas receitas tributárias e gastos públicos das 

esferas subnacionais (Estados e Municípios).  

A Constituição de 1988 acelerou esse processo de descentralização política e tributária 

das unidades subnacionais brasileira, que passaram a ter uma maior autonomia sobre a 

legislação tributária e sobre a natureza dos gastos públicos, além de conferir uma maior 

participação nas receitas de transferências da União, com ênfase para o aumento das alíquotas 

dos fundos de participação dos estados e municípios. Esse processo resultou num aumento das 

receitas públicas, bem como dos gastos, visto que os recursos transferidos da União aos estados 

e municípios brasileiros não estavam sujeitos à vinculação de nenhuma rubrica de gasto 

específico.  

Outro fato a enfatizar é o caráter municipalista da Constituição de 1988, que reconheceu 

os municípios como membros da federação, colocando-os em condição de igualdade com os 

estados, principalmente no que se refere a direitos e deveres. Ressalta-se também a 

característica das regras que determinam as transferências, privilegiando os municípios mais 

pobres e com menor população em detrimentos dos municípios mais ricos, os quais possuem 

uma maior capacidade de arrecadação tributária.  

Isso contribuiu para a proliferação de municípios em diversos estados brasileiros, como 

ajudou no crescente endividamento dessas unidades subnacionais de governo, visto que a nova 

constituição atribuiu uma relativa autonomia em relação aos gastos públicos dessas esferas de 

governo. Impulsionados pelo aumento dos recursos fiscais, principalmente os advindos de 

recursos transferidos da União, as esferas subnacionais de governo expandiram seus gastos, 

principalmente em educação e saúde, endividando-se ao longo dos anos através da geração de 

crescentes déficits fiscais. Esses processos de endividamento obrigaram as autoridades 

competentes a criar leis de regulação e metas para o desempenho fiscal para os estados e 

municípios brasileiros.  

A primeira crise do endividamento dos estados brasileiros teve início em meados de 

1982, após a moratória da dívida mexicana. Nesse período os afluxos de capitais estrangeiros 

para o país diminuíram bruscamente e as esferas subnacionais de governo não tiveram como 

honrar seus compromissos externos. O governo federal foi, então, obrigado a assumir as 

dívidas, visto que o Tesouro Nacional garantia essas operações.  

Essa trajetória é agravada pelo aumento, em períodos de crescimento econômico, de 

despesas vinculadas à receita, como saúde e educação, que não podem ser ajustadas em períodos 

de desaceleração. O mesmo ocorre com os gastos com pessoal: a contratação de funcionários e 

os aumentos de salários em períodos de expansão não têm como contrapartida a sua redução 

em momentos de crise.  

A situação é semelhante nos Estados e municípios. De cada R$ 100,00 arrecadados de 

ICMS em um Estado típico, R$ 62,50 já estão vinculados a alguma despesa e, do que resta, a 

maior parte destina-se a despesas de pessoal.O ajuste das contas públicas em períodos de 

retração econômica acaba inevitavelmente sendo feito por aumento de tributos e corte dos 

investimentos. De 1991 a 2014, a carga tributária brasileira passou de 24% para 34% do PIB, 

sendo entre 5 a 15 pontos porcentuais superior à da maioria dos países emergentes.  

Na década de 2000, a arrecadação tributária teve um crescimento excepcional, sobretudo 

em decorrência da alta do preço das commodities e do processo de formalização do mercado 

de trabalho, o que permitiu acomodar a expansão das despesas. Esse ciclo, porém, encerrou-se. 
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Parte do aumento das despesas nos últimos anos beneficiou a população de menor renda, 

como é o caso do Bolsa Família e da universalização do acesso à educação fundamental. Porém, 

muitos dos benefícios concedidos pelo setor público, e ampliados nos últimos anos são 

destinados a grupos com renda entre os 10% mais ricos, agravando a desigualdade em vez de 

reduzi-la, além de serem insustentáveis no longo prazo. Esse é o caso das aposentadorias 

precoces para pessoas com pouco mais de 50 anos, que beneficia a classe média alta urbana, e 

do crédito subsidiado a empresas selecionadas. Gasta-se com benefícios individuais e relegam-

se as políticas que geram benefício coletivo, como é o caso do investimento em infraestrutura, 

que não ultrapassa 2% do PIB. 

O ajuste das contas públicas requer que a gestão seja compatível com o crescimento do 

País, com um nível aceitável para a carga tributária e a sustentabilidade da relação dívida/PIB, 

o que implica: em reduzir a rigidez e o caráter pró-cíclico das despesas públicas; a rever as 

regras de concessão de benefícios previdenciários e assistenciais e reforçar as regras e 

instituições de responsabilidade fiscal.  

As regras de vinculação do gasto devem ser reformuladas de modo a permitir que parte 

das receitas auferidas em períodos de crescimento seja poupada para financiar as despesas nos 

momentos de retração. As vinculações de receita poderiam ser calculadas tendo por base a 

receita média de vários anos, permitindo diluir as flutuações cíclicas, ou, ainda, substituídas por 

um critério de valor mínimo, como o gasto do ano anterior, corrigido pela inflação.  

A meta de resultado primário para a União deveria ser ajustada pelo ciclo econômico, 

enquanto, para Estados e municípios, deveria ser exigida uma amortização maior da dívida na 

fase de crescimento, de forma a permitir o aumento da dívida em períodos de desaceleração. 

As despesas com benefícios previdenciários e assistenciais correspondem a mais da 

metade das despesas primárias federais, com uma trajetória de crescimento insustentável nos 

próximos anos, em decorrência do envelhecimento da população e do aumento real do salário 

mínimo, sendo um fator de ameaça.  

Para reverter essa trajetória é preciso, substituir progressivamente o atual regime de 

aposentadoria por tempo de contribuição (hoje os homens se aposentam em média com 55 anos 

e as mulheres 52 anos) por um regime em que se exija uma idade mínima de aposentadoria, a 

exemplo do que fazem os demais países. É preciso, também, completar a mudança do regime 

de pensões por morte, iniciada este ano, estabelecendo que as pensões devem ser reduzidas à 

medida que diminua o número de pessoas dependentes da pensão, seguindo o padrão 

internacional. 

Deve-se estabelecer uma distinção entre os benefícios previdenciários e os assistenciais, 

sendo desvinculados do salário mínimo e concedidos para pessoas com idade mais elevada que 

a da aposentadoria por contribuição. Não se deve conceder benefícios assistenciais equivalentes 

ou melhores que os benefícios previdenciários, sob pena de desestimular a contribuição.  

O Brasil pode garantir renda mínima aos idosos, incluindo quem não pode contribuir 

para a previdência, mas não deve conceder benefícios assistenciais cujo custo é insustentável 

no longo prazo, corrigindo distorções que têm um elevado custo fiscal. 

Depois de 15 anos da sua promulgação, ainda não foram regulamentados ou postos em 

prática dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), como, por exemplo, o art. 17, 

que estabelece a exigência de fontes de financiamento adequadas como precondição à criação 

de novas despesas obrigatórias de caráter continuado. Algumas medidas com impacto fiscal no 

longo prazo foram tomadas sem a contrapartida de recursos –como por exemplo, aprovação 

pelo Congresso da regra 85/95 para a previdência ou a ampliação de créditos do BNDES, tendo 

consequência nas próximas décadas.  

Os limites de despesa de pessoal e endividamento para Estados e municípios deveriam 

ser revistos, de modo a torná-los mais compatíveis com a trajetória de longo prazo das contas 

públicas, e menos determinados pelo comportamento de curto prazo da arrecadação.  
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Caberia regulamentar o direito de greve no setor público, previsto na Constituição. A 

estabilidade no emprego e a não responsabilização por greves abusivas ou pela interrupção 

inclusive de serviços essenciais tem resultado em longas e sucessivas paralisações, permitindo 

aumentos reais de remuneração incompatíveis com a realidade fiscal e com as remunerações 

praticadas no setor privado e em países com grau semelhante de desenvolvimento. 

9 Conclusão 

Nos últimos trinta anos, as finanças públicas municipais passaram por diversas 

transformações que foram essenciais para a definição da trajetória de suas contas públicas. 

Desde descentralização tributária, incluindo aumento nas receitas tributárias e de despesas, 

passando pela fase de transição, entre os períodos de 1994 até 2000, onde foi criada a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, essencial para o equilíbrio, até o momento mais recente onde após 

momentos de crescimento surgiu a crise nacional.  

Ao observar a trajetória dos resultados orçamentários dos Estados brasileiros e 

paralelamente o do município de Fortaleza, verifica-se que aplicação da metodologia utilizada 

do controle das receitas e despesas, baseado na Lei de Responsabilidade Fiscal, torna a partir 

de uma gestão fiscal planejada e realizada com disciplina, além de efetividade nos resultados, 

gera uma situação de sustentabilidade.  

Outro fator econômico é a autonomia financeira municipal, onde se dá através do valor 

da receita própria da cidade e do valor de sua receita total num dado momento, medindo o grau 

de exequibilidade do orçamento municipal. Mensurando o que a prefeitura teria disponível para 

o dispêndio independente de transferências de outras esferas de governo. Dessa forma, quanto 

maior for a autonomia financeira, maior será a parte das suas aplicações financiadas por receitas 

próprias e, consequentemente, menor será o grau de endividamento do Município.   

Considerando a evolução da autonomia financeira a partir de 2013 demonstrou uma 

trajetória de crescimento médio de 27%, evidenciando dessa forma a solidez da economia local 

a eventuais cortes nas transferências de recursos dos Estados e da União, mesmo no estado de 

estagnação do momento. A evolução deste indicador para o município de Fortaleza, mostra que 

a dependência merece atenção para que se consiga um bom desempenho na execução de 

serviços públicos e na gestão da administração pública.  Buscando também alternativas para 

minimizar riscos às finanças públicas.  

De acordo com os resultados de receitas e despesas orçamentárias e correntes 

cointegradas no período de 2013 a 2016, nota-se que as evidências empíricas das variáveis 

contribuem para uma correlação de equilíbrio no longo prazo. Em outras palavras, mesmo 

caracterizados por elevada inflação e déficits persistentes nas contas públicas, as trajetórias dos 

resultados orçamentários se mantiveram sustentáveis ao longo do tempo.  

É fundamental a necessidade dos repasses constitucionais para o desenvolvimento local, 

mesmo ponderando a tendência descendente na entrada dos recursos aos cofres municipais, não 

sendo somente do esforço tributário da arrecadação própria. Concluindo que a geração de 

poupança e o esforço em reduzir a dependência de transferências governamentais é que 

conferem sustentabilidade fiscal ao Município. 
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