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RESUMO 

 
 

A pesquisa apresentou uma análise da condição financeira governamental realizada sob a 
perspectiva dos constructos de Recursos e Necessidades da Comunidade, Solvência 
Orçamentária, Análise da Receita e Análise da Dívida do Município de Natal/RN, com o 
objetivo de analisar a condição financeira deste Município entre os anos de 2017 e 2021. 
Utilizando a estratégia de análise financeira comparada por meio do método alternativo do 
quociente de localização, foram utilizados como grupo de referência os municípios capitais da 
região Nordeste, João Pessoa – PB e Maceió – AL, para que fosse possível comparar o 
desempenho dessas entidades similares. Para a mensuração da condição financeira, foram 
utilizadas variáveis adaptadas da obra de Lima e Diniz (2016), a partir dos dados contábeis do 
setor público, obtidos da base de dados Finanças do Brasil (FINBRA) e do Sistema de 
Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI). Os resultados revelam 
que o Município de Natal/RN apresenta as variáveis de recursos e necessidades de uma 
comunidade com boa condição, pois no período analisado a arrecadação do Município 
apresentou crescimento. Contudo, a solvência orçamentária instável e déficits na execução 
levam ao aumento do endividamento, mostrando dispêndios crescentes e consecutivos a longo 
prazo no decorrer do período em tela. Destaca-se ainda que o Município de Natal/RN apresenta 
um comportamento similar ao grupo de referência. 
 
Palavras-Chave: Condição financeira; quociente de localização; dados contábeis. 
 
 
 
  



ABSTRACT 
 
 
This research presents an analysis of the governmental financial condition carried out from the 
perspective of the Community Resources and Needs, Budget Solvency, Revenue Analysis and 
Debt Analysis of Natal/RN city, with the objective of analyzing the financial condition of this 
Municipality between the years 2017 and 2021. Using the comparative financial analysis 
strategy through the alternative location quotient method, the capital cities of the Northeast 
region, João Pessoa - PB and Maceió - AL, were used as a reference group, so it was possible 
to compare the performance of these similar entities. To measure the financial condition, were 
used variables adapted from the work of Lima and Diniz (2016), based on public sector 
accounting data, obtained from the Finances of Brazil database (FINBRA) and the Accounting 
and Tax Information System of the Brazilian Public Sector (SICONFI). The results reveal that 
the Municipality of Natal/RN presents variables of resources and needs of a community in good 
condition, because in the analyzed period the Municipality's collection showed growth. 
However, unstable budget solvency and execution deficits lead to an increase in indebtedness, 
showing increasing and consecutive long-term expenditures over the period under 
consideration. It is also noteworthy that the Municipality of Natal/RN presents a similar 
behavior to the reference group.  
 
Keywords: Financial status; location quotient; accounting data. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
1.1 Contextualização do problema de pesquisa 
 

A temática condição financeira governamental tem sido alvo de discussões e estudos 

devido à sua importância e relevância social. Hoje em dia, por causa dos avanços tecnológicos 

e a obrigatoriedade de transparência na repartição pública, a prestação de contas está mais 

acessível, sendo dessa forma possível verificar os serviços desempenhados pelos gestores 

públicos e saber se estão cumprindo com suas obrigações financeiras. 

A condição financeira governamental, conforme o Governmental Accounting Standards 

Board (GASB, 1987), órgão normatizador dos Estados Unidos da América, compreende a 

capacidade do governo em continuar suprindo as necessidades da sociedade com serviços de 

qualidade e honrar as obrigações financeiras exigidas. Com base neste raciocínio, Rodrigues 

(2007), explica que o governo necessita de recursos financeiros para executar suas funções, 

concretizar suas políticas públicas e, por fim, promover o bem-estar social da região.  

Neste contexto, os estudos voltados para a formulação e mensuração da condição 

financeira governamental procuram analisar e evidenciar, por meio de aspectos ambientais e 

fatores financeiros, adequadamente a saúde fiscal dos entes federativos. Esses estudos têm se 

tornado mais importantes a cada dia que passa conforme as cidades enfrentam o desafio em 

manter o equilíbrio entre receitas e despesas. Esse conhecimento auxilia para tomadas de 

melhores decisões, alocando assim de maneira eficiente os recursos e controlando as dívidas e 

colaborando para a prevenção do espaço entre as receitas e as despesas. Dessa forma, para 

conseguir medir e avaliar a condição financeira dos governos, Lima e Diniz (2016) explicam 

que, a maioria dos modelos de avaliação da condição financeira é composto por sete 

componentes básicos que servem para retratar a saúde de determinada localidade, que são: 

recursos e necessidade da comunidade, receita, gastos, dívida, solvência de caixa, solvência 

orçamentária e regime de previdência. 

Já existem diversas pesquisas acadêmicas Brasileiras (citam-se como exemplo Araújo 

(2016); Nobre (2017); Morais (2018); Gonçalves e Caldas (2019); Vieira (2019); Meirelles 

(2020) entre outras) que produzem ou reproduzem esses modelos e indicadores da condição 

financeira governamental. Cumpre explicar que, segundo Lima e Diniz (2016), para que haja 

uma boa condição financeira governamental é necessário conseguir manter o nível de serviços 

que já são feitos, enfrentar a pressão por gastos e as crises financeiras, equilibrando assim as 

finanças públicas, pois a condição financeira é afetada diretamente pelo desequilíbrio fiscal dos 
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governos. Posto isto, é necessário que a saúde financeira dos três níveis de governo seja 

analisada. Holanda (2016) esclarece que dos três níveis, o Município pode ser considerado o 

centro de poder mais importante para a concretização da democracia, pois é nesse ambiente 

reduzido que são vislumbradas as atuações governamentais, facilitando a fiscalização e as 

respostas estatais adequadas às demandas sociais, tendo em vista que a proximidade do povo 

com o poder torna-o mais acessível ao controle e às suas exigências. 

Utilizando os termos da Constituição Federal (Brasil, 1988), a organização político-

administrativa da República Federativa do Brasil compreende os Municípios como autônomos, 

os quais exercem sua competência de acordo com aquilo que foi estabelecido pela CF, que é 

regido por lei orgânica e tem sua fiscalização exercida pelo Poder Legislativo. Lima e Diniz 

(2016), esclarecem que os Municípios têm atribuições próprias e outras que são designadas dos 

governos estaduais e federal mediante transferência, ocorrendo assim a relação dos três entes 

federativos com responsabilidade mútua em prover bens e serviços públicos. Para que haja 

cooperação entre União, Estados e Municípios o parágrafo único do art. 23 da CF (Brasil, 1988) 

prevê que as leis complementares fixarão normas que visam o equilíbrio do desenvolvimento e 

do bem-estar em âmbito nacional. 

Em função disso, os Municípios são obrigados pela Constituição Federal a prestar contas 

do uso de seus recursos respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), prevista na 

constituição Federal em seu artigo 163, dispondo como um dos seus principais objetivos a 

transparência das ações de governo em relação à população; A Lei de Transparência Pública 

que acrescenta dispositivos à Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000; e A Lei de 

Acesso à informação, que Regula o acesso à informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º 

da CF alterando a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (Brasil, 1988; Brasil, 2000; Brasil, 

2011).  

É por meio dos acessos públicos estabelecidos na Constituição Federal do Brasil e em 

suas leis, que este trabalho sustenta a análise da condição financeira governamental com uma 

amostra da população, no caso o Município de Natal/RN, utilizando os dados do Sistema de 

Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi) disponibilizados pela 

Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e os dados do portal de transparência de cada Município analisado para a 

coleta de dados. Com base nessas informações governamentais obtidas, serão utilizados 

indicadores e variáveis econômicas e financeiras para mensurar a condição financeira 

governamental por meio de uma análise comparada utilizando o método do quociente de 
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localização que exige a definição de um grupo de referência, sendo nesta análise, representado 

pelos Municípios de João Pessoa – PB e Maceió – AL, visando fornecer a média desse grupo e 

comparar com o desempenho de Natal/RN-RN. Lima e Diniz (2016) ressaltam que o objetivo 

dos modelos de mensuração da condição financeira, é fornecer informações sobre o status 

financeiro dos governos, utilizando um conjunto de indicadores para representar características 

e fatores que influenciem essa condição financeira governamental. 

Desta forma, para conseguir a mensuração da condição financeira do Município de 

Natal/RN, foram utilizados os agrupamentos de construtos teóricos de Recursos e necessidades 

da comunidade, Solvência Orçamentária, Análise da Receita e Análise da dívida a partir de 

indicadores extraídos da literatura de Lima e Diniz (2016). Nesta reflexão, os constructos são 

necessários para auxiliar no processo de mensuração e análise comparativa da condição destes 

Municípios como instrumento de identificação e avaliação, e que buscam responder: Qual o 

desempenho da Condição Financeira do Município de Natal/RN entre os anos de 2017 e 2021?  

 

1.2 Objetivos Geral e Específicos 
 

1.2.1 Geral 
O principal objetivo deste trabalho é analisar a condição financeira de Natal/RN entre 

os anos de 2017 e 2021. 

 

1.2.2 Específicos 
Com o intuito de alcançar o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos 

específicos: 

 Realizar a contextualização dos aspectos conceituais e a composição de indicadores de 

mensuração da condição financeira; 

 Consultar os Relatórios Contábeis de Propósito Gerais das Entidades do Setor Público 

– RCPGs para auxiliar na avaliação da condição financeira governamental; 

 Calcular os indicadores dos componentes da condição financeira governamental ao 

longo do tempo; 

 Identificar a condição financeira do Município de Natal/RN-RN entre 2017 e 2021 

comparada a Municípios que também são capitais. 
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1.3 Justificativa 
 

Esta pesquisa foi realizada em virtude da pouca disponibilidade de estudos empíricos 

sobre o tema, como uma forma de demonstrar o cenário da saúde financeira da capital do Estado 

do Rio Grande do Norte, por meio da análise dos resultados dos componentes básicos para 

avaliar a condição financeira governamental. Assim, pretende-se contribuir com a área contábil 

para a compreensão da condição financeira governamental do Município de Natal/RN e dessa 

forma ampliar o debate sobre este tema que é de suma importância tanto para usuários internos 

para a melhor tomada de decisão, quanto para usuários externos que podem acompanhar os 

indicadores e conhecer a condição financeira do Município comparada com Municípios 

similares.  

A partir disto, a contribuição acadêmica do presente estudo favorece o conhecimento da 

situação do Município contribuindo para a sustentabilidade do sistema por meio da 

transparência, participação e controle a partir dos diversos estudos que buscaram analisar esse 

construto. Conforme Lima e Diniz (2016), compreender a análise da condição financeira 

governamental vai além dos aspectos necessários para avaliar a posição financeira, 

constituindo-se assim em um fenômeno complexo, que influenciada por fatores internos e 

fatores externos da organização, procuram identificar sinais que indiquem probabilidade de 

problemas futuros na solvência. 

 

1.4 Estrutura 
 

Este trabalho acadêmico está organizado em cinco capítulos descritos a seguir: 

a) O capítulo 1 aborda a contextualização e delimitação do problema de pesquisa, os 

objetivos geral e específicos e a justificativa que expressa a relevância do trabalho; 

b) O capítulo 2 apresenta um embasamento teórico para apresentar algumas reflexões 

de diferentes autores, trazendo os conceitos de federalismo, transparência governamental, 

condição financeira governamental, seus componentes e fatores e a aplicação do método 

comparativo para avaliá-la; 

c) O capítulo 3 descreve a metodologia utilizada para realização de diagnóstico e 

descrição da situação-problema, bem como para a delimitação do universo e da amostra, os 

tipos de coleta de dados e informações utilizados e sua forma de análise e interpretação; 

d) O capítulo 4 apresenta a parte prática desta pesquisa a qual abrange a apresentação 

dos dados, das informação coletadas e a discussão dos resultados decorrentes da análise da 
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condição financeira, ação que permitirá identificar e avaliar a saúde fiscal no Município de 

Natal/RN; 

e) O capítulo 5 irá tratar das conclusões finais e limitações do estudo. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1 Federalismo 
 

2.1.1 Contextualização  
 

O Federalismo é uma forma de organização do estado, caracterizada pela divisão de 

poderes políticos e constitucionais entre os diferentes níveis de governo (VIEIRA, 2019 p. 49). 

Na Constituição Federal, em seu artigo 18 (BRASIL, 1988), o federalismo Brasileiro é dividido 

em três níveis de governo: União, Estados e Municípios, no qual todos são autônomos tendo 

suas competências estabelecidas no texto constitucional. 

Vedana. (et al., 2001), expõe que na Constituição Federal de 1988 houve o 

reestabelecimento da federação no sentido da descentralização do poder, quando trouxe 

expressamente, em seu artigo primeiro, o Município na condição de ente federado, dotado de 

certa autonomia, limitando o predomínio do Estado sobre o Município. O autor explica que o 

federalismo ou estado federal é concebido no âmbito dos teóricos e estudiosos do assunto como 

a congregação ou aliança de Estados-membros, que formam entre si um pacto para preservação 

da autonomia política e administrativa e da soberania da federação, podendo corresponder a 

determinada forma de organização dos Estados.  

 Silva (1984), assegura que a repartição de poderes autônomos constitui o núcleo do 

conceito do Estado Federal. Nas palavras do mesmo autor, esse poder significa a porção de 

matéria que a Constituição distribui entre as entidades autônomas e que passa a compor seu 

campo de atuação governamental, sua área de competência. A autonomia que é concedida à 

União, Estados e Municípios, conforme Vedana (et al., 2001), concretiza o caráter estatal das 

unidades federadas e o princípio da obediência à uma ordem constitucional.  

O ordenamento constitucional, conforme Monh (2004), adotou o princípio da 

preponderância dos interesses, em que as matérias de interesse nacional são de competência da 

União; matérias de interesse regional, de competência dos Estados-membros e matérias de 

interesse local, de competência dos Municípios. O Quadro 1 faz referência a essas situações:  
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Quadro 1 - Repartição de Competências 

Esta divisão adotada pelo Brasil, segundo Barbosa (et al., 1998), é defendida com base 

em três princípios básicos: A alocação eficiente dos recursos; O aumento da participação social 

e a proteção das liberdades básicas e dos direitos individuais dos cidadãos. Holanda (2016), 

considera essa repartição entre os entes federados elemento fundamental no Estado Federal, 

pois ao delimitar o exercício do caráter autônomo, garante respeito pelas demais entidades, já 

que as atribuições estarão previamente estabelecidas no texto constitucional, podendo ser 

exercidas independentemente de autorização prévia ou posterior ratificação. 

 

2.1.2 Federalismo Fiscal 
 

Quando a repartição vai além da organização territorial e passa a envolver a divisão 

jurídica e política de competências tributárias e das obrigações atreladas à prestação de serviços 

às comunidades, fala-se da característica fiscal do federalismo ou, do federalismo fiscal 

(DANTAS JUNIOR et al., 2019, p. 63). Nobre (2017) aponta que a descentralização fiscal atua 

provendo maior eficiência entre a arrecadação de recursos e a oferta de serviços, trazendo 

benefícios práticos a serem alcançados junto à sociedade em foco. 

ENTES 
FEDERATIVOS CRITÉRIO DE REPARTIÇÃO (NATUREZA) 

PARTILHA DE 
COMPETÊNCIAS 

FUNDAMENTO 
CONSTITUCIONAL 

1) União: 

a) Competência administrativa ou material: é a prática de atos 
de gestão, executar tarefas e deveres.  

a.1) exclusiva Art. 21 

a.2) comum Art.23 
b) Competência legislativa: Faculdade para elaboração de leis 
sobre determinados assuntos estabelecendo o poder para 
normatizar determinadas matérias. 

b.1) privativa Art. 22  
b.2) concorrente¹ Art. 24 

2) Estados 

a) Competência administrativa ou material 

a.1) comum art. 23 

a.2) residual art. 25, §1º 

a.3) exclusiva  art. 25, §2º 

b) competência legislativa 

b.1) privativa  art. 25, § 3º 

b.2) residual art. 25, §1º 

b.3) delegada Art. 22 

b.4) concorrente Art. 24 

b.5) suplementar Art. 24, § 1º 

3) Municípios 

a) Competência administrativa ou material 
a.1) comum Art.22 

a.2) privativa  Art. 30, III a IX 

b) Competência legislativa 
b.1) exclusiva Arts. 29, 30, I e 182, §1º 

b.2) suplementar Art. 30, II 

¹ Acerca da competência concorrente, caso a União não estabeleça as normas gerais, os Estados e o Distrito 
Federal poderão exercer a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades (art. 24, §3º). A 
posterior edição de normas gerais pela União suspende a eficácia da lei estadual, no que for contrária àquela (art. 
24, §4º). Fonte: Elaborado pela autora a partir de Mohn (2004).  
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No federalismo fiscal, conforme Mendes (2013), é proposta uma divisão de tarefas entre 

os diferentes níveis de governo, estabelecendo-se quem deve arrecadar cada um dos tributos do 

país e quem deve ofertar cada um dos serviços públicos, partindo-se do pressuposto que tal 

divisão maximize a eficiência na captação e uso dos recursos, possibilitando-lhes organizar e 

legislar acerca dos interesses dos âmbitos territoriais sobre os quais incidem. 

Dantas Junior (et al., 2019) afirmam que o federalismo fiscal pode ser considerado o 

meio que relaciona a competência tributária e a alocação racional de recursos públicos em 

função das demandas e das peculiaridades de cada comunidade local, e que para a compreensão 

da capacidade dos governos em conseguir fornecer os bens e serviços públicos demandados 

pela sociedade é necessário buscar teorias complementares, tal qual a Teoria da Condição 

Financeira Governamental.  

2.1.3 Recursos próprios municipais 
 

O Município brasileiro a partir da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, conforme Vedana (et al., 2001), passou a condição de entidade estatal, conferindo-lhes o 

status de entidades federativas, podendo desfrutar de autonomia política, administrativa e 

financeira, atuando paralelamente à União e aos Estados em assuntos de competência privativa, 

tais como eleger seus representantes, editar sua legislação, prestar serviços, arrecadar e aplicar 

os tributos, legislar sobre assuntos de interesse local, dentre outras competências que estão 

explicitamente enumeradas no quadro 2: 

Quadro 2 – Competências dos Municípios 
 

Agrupamento Incisos do artigo 30 da Constituição Federal 
Competência legislativa 
privativa 

I – Legislar sobre assuntos de interesse local; 

Competência legislativa 
concorrente 

II – Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 

 
Tributária 

III – instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas 
rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes 
nos prazos fixados em lei; 

 
Distritos e ordenamento 
territorial 

IV – Criar, organizar e suprir distritos, observada a legislação estadual; 
VIII – promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; 

Serviços públicos V – Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 
os serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte coletivo, que 
tem caráter essencial; 

 
Social (educação e 
saúde) 

VI – Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 
programas de educação infantil e de ensino fundamental (redação dada pela EC 
53/2006); 
VII – prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 
serviços de atendimento à saúde da população; 

Proteção do patrimônio 
histórico-cultural 

IX – Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a 
legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. 

FONTE: Monh (2010, p. 229 – 230) 
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No sistema de arrecadação tributária, que é a arrecadação própria do Município, os 

gestores municipais têm dificuldade para a arrecadação quer que seja por motivos 

administrativos ou até pela falta de capacitação de colaboradores para o desempenho desta 

atividade (TRISTÃO, 2003; VELOSO, 2008). Conforme Gomes (2009), são necessários 

mecanismos de transferência de recursos entre os entes da federação para que todos possam 

atender as responsabilidades que lhes são atribuídas.  

Nesta perspectiva Dantas Junior (et al., 2019), complementa que os Municípios que 

estão em contato direto com as comunidades locais, possuem pouca autonomia fiscal, 

mostrando-se dependentes de socorro financeiro de outros entes para reequilibrar suas contas e 

manter serviços básicos, observando-se uma dependência em relação ao Governo Central, 

através das transferências intergovernamentais. Na figura 1 é possível verificar as principais 

fontes de receita dos Municípios: a receita tributária própria e as transferências. 

Figura 1 – Fontes de receita dos Municípios 
 

 
FONTE: Castro Filho (et al., 2018, p.75) 

 

2.1.4 Transferências Intergovernamentais  
 

As transferências, além de corrigir as diferenças entre atribuições e receitas nos 

diferentes níveis de governo, representa uma oportunidade de atenuar as disparidades regionais 

(RAVANELLO; BENDER FILHO, 2019, p. 4). Os autores acrescentam que no Brasil, devido 

à desigualdade regional e à grande heterogeneidade e extensão de seu território, as 

transferências aos governos subnacionais tornam-se ainda mais importantes. 
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Conforme Castro Filho (et al., 2018), para custear o aumento da demanda de serviços 

devido instituição do pacto federativo, os Municípios passaram a ter maior responsabilidade na 

prestação de serviços de interesse local e para custear esse aumento a União ampliou as 

transferências intergovernamentais. 

As transferências intergovernamentais, conforme Gomes (2009), constituem repasses 

de recursos financeiros entre entes descentralizados de um Estado, ou entre estes e o poder 

central, com base em determinações constitucionais e, pelas considerações do autor Tristão 

(2003), elas podem ser usadas de forma a compensar diferenças regionais de receitas, ou custos 

e benefícios externos decorrentes de ações locais. Para não haver problemas no sistema 

federativo, conforme Diniz (2012), é necessário conseguir o equilíbrio entre os sistemas de 

arrecadação e a alocação de recursos. 

Ao lado de uma estrutura de competências tributárias, há necessidade de um sistema de 

transferências intergovernamentais, com origem nos níveis superiores de governo e orientadas 

para os níveis inferiores (Tristão, 2003 p. 66). O governo federal transfere recursos aos Estados 

e Municípios e, por sua vez, os Estados transferem a seus Municípios (verificar quadro 3). 

Sendo o Fundo de participação dos Municípios - FPM, conforme Ravanello e Bender (2019), a 

transferência de recurso mais importante, pois tem como objetivo de rateio amenizar as 

desigualdades regionais de modo a dar aos Municípios das regiões mais pobres e de menor 

porte do interior, condições financeiras semelhantes aos de seus congêneres nas regiões mais 

ricas, de maior porte e de capitais. O Quadro 3 demonstra os mecanismos constitucionais de 

transferência:  

Quadro 3 – Os principais mecanismos constitucionais de transferência 
 

I - Fundo de Participação dos 
Estados 

Composto por 21,5% do IR e 
IPI 

Coeficientes de distribuição 
fixados por lei complementar 

85% destinados ao Norte e 
Nordeste e Centro-Oeste 
15% ao Sul e Sudeste. 

II - Fundo de Participação dos 
Municípios 

Composto por 22,5% do IR e 
IPI 

Capitais 10% dos recursos do FPM 

Municípios não capitais 86,4% dos recursos do FPM 

Municípios não-capitais 
população < 156.216 habitantes 

3,6% dos recursos do FPM 

III - Fundo de Participação nas 
Exportações 

Composto por 10% da 
arrecadação do IPI 

Estados (75%) Nenhum Estado pode receber 
mais de 20% do total 

Municípios (25%) Os Municípios recebem 1/3 do 
valor repassado ao Estado 

IV - Quota-Parte do ICMS Da arrecadação do ICMS 25% é distribuída pelo Estado aos seus Municípios; 
Um mínimo de 75% deve ser distribuído em função do valor agregado; 
Um máximo de 25% deve ser distribuído em função de critérios estabelecidos pela legislação estadual. 

 
 
 
 
V - Salário Educação 

2/3 são destinados aos estados 
para a quota estadual de 
Salário Educação 

 
 
 
Os recursos são repassados aos estados e Municípios, na forma de 
convênios, para aplicação no ensino 

1/3 permanece com o governo 
federal e destina-se ao Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 
Educacional. 

FONTE: Elaboração da autora baseado em TRISTÃO (2003, p. 76-78) 
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Para a compreensão das dinâmicas fiscais e financeiras das administrações públicas no 

país, a análise da condição financeira em um cenário de Municipalidade tem importância 

primordial como também para o conhecimento sobre transparência fiscal (Nobre, 2017). 

 

2.2 Transparência nos Governos  
 

O acesso à informação é um direito do cidadão e um dever do Estado. De acordo com 

Brocco (et al., 2018), ela abrange os três poderes (Judiciário, Legislativo e Executivo) em todas 

as esferas de governo (municipais, estaduais, distrital e federal). Silva (2019), considera que a 

disponibilização de informações transparentes, tempestivas e relevantes acerca da gestão 

pública e da alocação dos recursos públicos por parte dos governantes constitui ato de 

responsabilidade na prestação de contas, contribuindo para o aumento da conscientização e da 

importância da participação da sociedade na administração pública (controle social) e no 

combate à corrupção.  

Com a imposição de obrigações aos governos pela edição de sucessivas leis: a Lei 

Complementar nº 101/2000 (Lei da Responsabilidade Fiscal – LRF) determina maior 

planejamento e transparência dos gestores, com o objetivo de prevenir riscos e corrigir falhas 

que possam interferir no equilíbrio das contas públicas, cada ente da Federação deve apresentar 

as receitas e as despesas dos órgãos da administração pública; a Lei Complementar nº 131/2009 

(Lei da Transparência) alterou a redação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) no que se 

refere à transparência da gestão fiscal, inovando ao determinar a disponibilização, em tempo 

real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à 

Informação – LAI) que é um marco no que diz respeito a acesso à informação, possibilita o 

atendimento da demanda dos cidadãos e obriga as instituições públicas a fornecerem os dados 

por ele solicitados, pois nesta lei estão as regras e exceções, onde a publicidade passou a ser a 

regra e o sigilo de informações a exceção. Essas leis fornecem um regramento operacional aos 

ditames previstos pelos constituintes (COELHO e QUINTANA, 2018; DA COSTA et al., 2017; 

SILVA e BRUNI, 2019). 

Estas leis estão em vigor em dispositivos legais que obrigam as entidades a divulgar 

relatórios periódicos com os resultados da aplicação dos recursos públicos previstos nos 

instrumentos orçamentários, cujo objetivo é promover o acompanhamento por parte da 

sociedade da aplicação dos recursos e responsabilizar os gestores que descumprirem as normas 

(SILVA e BRUNI, 2019). A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e a Lei de Acesso à 
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Informação (LAI) estabelecem algumas informações cuja evidenciação é obrigatória. Brocco 

(et al., 2018), elencou 16 itens de evidenciação obrigatória exigidos pela LRF e 20 exigidos 

pela LAI, conforme demonstrado na figura (2) abaixo. 

Figura 2 – Itens de evidenciação de informações públicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Brocco (et al., 2018, p.10) 
 

Para efeito da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme o seu art. 48, são considerados 

instrumentos de transparência os planos, os orçamentos, a lei de diretrizes orçamentárias, as 

prestações de contas e o respectivo parecer prévio dos órgãos de controle externo, os relatórios 

de gestão fiscal e os relatórios resumidos da execução orçamentária e suas versões 

simplificadas, os instrumentos de incentivo à participação popular e a realização de audiências 

públicas (BRASIL, 2000).  

 O portal do TCU (Tribunal de contas da União), esclarece que o grande objetivo, tanto 

da LRF quanto da LAI, é o de melhorar a governança pública e, consequentemente, a 

accountability, pois a primeira tem aspectos éticos e morais e o comportamento da liderança 

por objeto, enquanto a segunda facilita o controle e o monitoramento de atos administrativos e 

da conduta de agentes públicos. Neste sítio do TCU são elencadas informações do que se espera 

dos dados fornecidos para as prestações de contas subsidiarem avaliações em questões como: 
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se a entidade prestou seus serviços à sociedade de maneira eficiente e eficaz; se a capacidade 

da entidade para prestar serviços melhorou ou piorou em comparação com exercícios anteriores; 

etc. 

De um modo geral, Cruz (et al., 2009), informam que a transparência deve caracterizar 

todas as atividades realizadas pelos gestores públicos, de maneira que os cidadãos tenham 

acesso e compreensão daquilo que os gestores governamentais têm realizado, depois do poder 

de representação que lhes foi confiado, acreditando que os cidadãos têm direito de conhecer os 

atos praticados e checar se os recursos públicos estão sendo usados como deveriam na gestão 

pública. Dessa forma, com as informações obtidas com as transparências, é possível realizar 

uma análise das finanças governamentais. 

 

2.3 Análise Financeira Governamental 
 

A análise da condição financeira governamental visa um estudo aprofundado dos 

recursos de determinada comunidade, analisando se o governo possui receitas para cobrir as 

despesas (NOBRE, 2017). Conforme Lima e Diniz (2016), tal atividade envolve todas as 

informações produzidas pelo ambiente externo quanto interno, composto por todos os órgãos 

da administração direta e indireta vinculadas. Entretanto, a simples divulgação das 

demonstrações contábeis governamentais, para cumprir exigências legais, não é suficiente para 

demonstrar e garantir a gestão eficaz e eficiente dos recursos públicos da forma como é exigida 

pelos usuários (AMARAL; MARINO JUNIOR; BONACIM, 2008). 

A análise financeira dos governos é um processo complexo, visto que a condição fiscal 

dos governos é simultaneamente influenciada por vários fatores que interagem interna e 

externamente à organização (LIMA e DINIZ, 2016, p.7).  

 

2.3.1 Informação Financeira Governamental 
 

A matéria-prima da análise financeira dos governos são as informações financeiras 

governamentais, representando o principal meio de satisfazer as necessidades dos seus usuários 

(Lima e Diniz, 2016). 

A Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – NBC TSP estrutura 

conceitual (2016) – estabelece os conceitos que devem ser aplicados no desenvolvimento das 

demais Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCs TSP) do 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC) destinadas às entidades do setor público. A norma – 

NBC TSP estrutura conceitual (2016), revela que os desempenhos de tais entidades podem ser 
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apenas parcialmente avaliados por meio da análise da situação patrimonial, do desempenho e 

dos fluxos de caixa, no qual divulga os Relatórios Contábeis de Propósito Geral das Entidades 

do Setor Público – RCPGs que fornecem informações aos seus usuários para subsidiar os 

processos decisórios, a prestação de contas e responsabilização, portanto, os usuários dos 

RCPGs das entidades do setor público precisam de informações para subsidiar as avaliações de 

algumas questões (NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL, 2016). 

Compreende-se, então, por meio da NBC TSP estrutura conceitual, que os RCPGs são 

os componentes centrais da transparência da informação contábil dos governos e de outras 

entidades do setor público, aprimorando-a e favorecendo-a. Lima e Diniz (2016), relatam que 

a finalidade da informação financeira no setor governamental é subsidiar a avaliação da 

condição financeira governamental, visto que é dever de qualquer governo prestar serviços 

públicos de qualidade e prestar contas à população das ações realizadas. Há grande demanda 

por serviços necessários à comunidade gerando despesas que devem ser supridas com uma 

quantidade de recursos financeiros escassos (COELHO e QUINTANA, 2008). 

Para auxiliar no processo de tomada de decisões temos a contabilidade que é um sistema 

de informação que nos permite identificar, mensurar, avaliar, registrar, controlar e evidenciar 

as informações financeiras relevantes (LIMA e DINIZ, 2016). Os itens expostos nas 

demonstrações contábeis, elencados pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

(MCASP) fornecem informações sobre questões como, por exemplo, a situação patrimonial, o 

desempenho e os fluxos de caixa da entidade, em um nível conciso e compreensível.  

No Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP, 2021), são elencados 

três diferentes aspectos da contabilidade aplicada ao setor público: 1 - Orçamentário (Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e dos Balanços Orçamentário e Financeiro); 2 - 

Patrimonial (O Balanço Patrimonial (BP) e a Demonstração das Variações Patrimoniais 

(DVP)); e 3 - Fiscal (O Relatório de Gestão Fiscal (RGF) e o Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária (RREO)), de modo a interpretar corretamente as informações contábeis, 

conforme demonstrado mais detalhadamente no quadro 4. 
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Quadro 4 - Aspectos da contabilidade aplicada ao setor público (CASP) 
 

Aspectos da contabilidade Compreensão Intrumento de divulgação Tipos de informação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASPECTO 
ORÇAMENTÁRIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro e a evidenciação do 
orçamento público, tanto 
quanto à sua aprovação 
quanto à sua execução. 

Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária 
(RREO) 

Demonstrativos de execução 
das despesas por funções, da 
receita corrente líquida, das 
receitas e despesas 
previdenciárias, do resultado 
nominal, do resultado primário, 
dos restos a pagar por poder e 
órgão, das receitas de operações 
de crédito e despesas de capital, 
da projeção atuarial do RPPS, 
da receita de alienação e 
aplicação dos recursos, das 
despesas com saúde e das 
parcerias público-privadas. 

Balanços Orçamentário Ingressos orçamentários por 
vinculação de recursos; 
ingressos extraorçamentários 
provenientes de restos a pagar 
ou valores restituíveis; 
dispêndios orçamentários por 
vinculação de recursos; 
dispêndios extraorçamnetários 
relativos a pagamento de restos 
a pagar ou de valores 
restituíveis; as disponibilidades 
no início e no fim do período; e 
o resultado financeiro do 
exercício. 

Balanços Financeiro Ingressos orçamentários por 
vinculação de recursos; 
ingressos extraorçamentários 
provenientes de restos a pagar 
ou valores restituíveis; 
dispêndios orçamentários por 
vinculação de recursos; 
dispêndios extraorçamnetários 
relativos a pagamento de restos 
a pagar ou de valores 
restituíveis; as disponibilidades 
no início e no fim do período; e 
o resultado financeiro do 
exercício. 

 
 
 
 
ASPECTO PATRIMONIAL 

Registro e a evidenciação da 
composição patrimonial do 
ente público. Nesse aspecto, 
devem ser atendidos os 
princípios e as normas 
contábeis voltadas para o 
reconhecimento, mensuração 
e evidenciação dos ativos e 
passivos e de suas variações 
patrimoniais. 

 
 
 
 
Balanço Patrimonial (BP) 

Itens patrimoniais do ativo, 
passivo e patrimônio líquido; e 
informações sobre ativos e 
passivos financeiros e ativos e 
passivos permanentes. 

Demonstração das 
Variações Patrimoniais 
(DVP) 

Variações aumentativas do PL 
representadas pelas receitas 
tributárias, de contribuições, de 
tranferências 
intergovernamentais, de 
exploração de vendas de bens, 
serviços e direitos e de fruição 
do patrimônio; variações 
diminutivas do PL decorrentes 
de gastos com pessoal e 
encargos, benefícios 
previdenciários e assistenciais, 
despesas tributárias e 
financeiras e de uso de bens; 
resultado patrimonial do 
exercício. 
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ASPECTO FISCAL 

 
 
 
Apuração e evidenciação, por 
meio da contabilidade, dos 
indicadores estabelecidos 
pela LRF, dentre os quais se 
destacam os da despesa com 
pessoal, das operações de 
crédito e da dívida 
consolidada, além da 
apuração da disponibilidade 
de caixa, do resultado 
primário e do resultado 
nominal, a fim de verificar-se 
o equilíbrio das contas 
públicas. 

 
 
Relatório de Gestão Fiscal 
(RGF) 

Demonstrativos da desposa 
com pessoal, da dívida 
consolidada líquidada, das 
garantias e contragarantias de 
valores, das operações de 
crédito, da disponibilidade de 
caixa e restos a pagar. 

 
 
 
 
 
Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária 
(RREO) 

Demonstrativos de execução 
das despesas por funções, da 
receita corrente líquida, das 
receitas e despesas 
previdenciárias, do resultado 
nominal, do resultado primário, 
dos restos a pagar por poder e 
órgão, das receitas de operações 
de crédito e despesas de capital, 
da projeção atuarial do RPPS, 
da receita de alienação e 
aplicação dos recursos, das 
despesas com saúde e das 
parcerias público-privadas. 

FONTE: Elaboração da autora baseado em MCASP (2021, p. 27-28). 
 
Desta forma, o conjunto completo das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor 

Público (DCASP), conforme o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP 

(Brasil, 2021), apresenta os seguintes componentes: o Balanço Orçamentário (BO); o Balanço 

Financeiro (BF); as Demonstrações das variações patrimoniais (DVP); o Balanço Patrimonial 

(BP); a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); e as Demonstração das Mutações do 

Patrimônio Líquido (DMPL). O MCASP (Brasil, 2021) afirma que a contabilidade representa 

a realidade econômica e financeira das entidades públicas, mas com visão limitada da estrutura 

de reconhecimento, mensuração e evidenciação por ela definida, sendo importante que a 

entidade produza também informações suplementares que incluam demonstrações não 

contábeis.  

As demonstrações contábeis, os orçamentos e os demais relatórios financeiros são 

formas de evidenciação das fontes de informações governamentais, que contribuem para a 

melhorara da qualidade e da consistência das informações prestadas à sociedade, de modo a 

possibilitar o exercício da cidadania no controle do patrimônio dos governos federal, estadual, 

distrital e municipal (MCASP, 2021; Lima e Diniz, 2016).  

 
2.3.2 Condição Financeira Governamental 
 

O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP, 2021), ressalta que o 

principal objetivo da maioria das entidades do setor público é prestar serviços à sociedade, em 

vez de obter lucros e gerar retorno financeiro aos investidores, trazendo como exemplos: 

programas e políticas de bem-estar, educação pública, segurança nacional e defesa nacional. 

Consequentemente, os desempenhos de tais entidades podem ser apenas parcialmente avaliados 
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por meio da análise da situação patrimonial, do desempenho e dos fluxos de caixa (MCASP, 

2021). 

Considerando o exposto é necessária uma condição financeira saudável para que os 

governos cumpram com o objetivo básico de satisfazer as necessidades sociais e econômicas 

da população, fornecendo bens e serviços públicos de forma adequada e ininterrupta, dentro de 

um nível satisfatório de qualidade. Para que isso aconteça, os governos precisam preservar o 

equilíbrio entre as receitas e as despesas públicas, com vistas a conservar o fluxo de serviços à 

população sob um custo adequado e coerente, mantendo uma condição financeira favorável 

(LIMA e DINIZ, 2016). 

Para entender o que seria uma condição financeira saudável, Lima e Diniz (2016) 

explicam que este fator influencia na capacidade dos governos em manter os níveis de serviços 

prestados, sejam estes relacionados a programas de natureza continuada como também a 

programas de capital, capacidade para enfrentar pressões por gastos públicos, pagar as suas 

obrigações de curto e longo prazo, e em especial capacidade para enfrentar crises financeiras e 

recessões, sustentando o equilíbrio das finanças públicas. 

Desta forma, verifica-se que avaliar a condição financeira dos governos é fundamental 

para diagnosticar o desempenho financeiro, a qualidade das políticas públicas, da gestão e dos 

serviços (SILVA et al., 2021). Porém, Nobre (2017), revela em seu estudo que esta análise da 

condição financeira tem suas dificuldades devido aos fatores que podem influenciar e delimitar 

a quantidade de algumas variáveis por causa da não disponibilidade da informação e da 

defasagem das variáveis no tempo, tratando-se de um fenômeno complexo, influenciado por 

fatores do ambiente político e fiscal (LIMA e DINIZ, 2016, p. 79). 

Diante da necessidade de consolidar todos esses fatores em uma só informação, foram 

muitos os estudos empíricos desenvolvidos com o objetivo de se obter modelos ou estruturas 

de mensuração da condição financeira dos governos que reflitam os fatores financeiro, 

ambiental e organizacional. A maioria desses modelos, conforme elencado por Lima e Diniz 

(2016), são compostos por sete componentes básicos: I – Recursos e necessidades da 

comunidade; II – Solvência orçamentária; III – Receita; IV – Gastos; V - Dívida; VI – Regime 

de Previdência e VII – Solvência de caixa, que auxiliam aos usuários da informação contábil a 

analisarem o status do governo. O quadro 5 esclarece esses componentes: 

 

 

 



 

 

 

31 
 

Quadro 5 – Componentes da Condição Financeira 
 

Componentes Básicos Função 
Recursos e necessidades da comunidade Mostra a base econômica do governo para produzir 

receita e a pressão por gastos para satisfazer as 
necessidades da população. 

Solvência orçamentária Avalia a posição operacional da entidade por meio 
da análise dos resultados da execução 
orçamentária. 

Receita Mostra como o governo explora suas fontes de 
recursos, determinando a sua capacidade em 
fornecer bens e serviços à comunidade. 

Gastos Refere-se à pressão por gastos para atender as 
necessidades da comunidade. 

Dívida Estuda a carga da dívida e a capacidade de 
endividamento do governo. 

Regime de previdência Avalia os gastos do governo com o regime próprio 
de previdência dos seus servidores. 

 
Solvência de caixa 

Verifica a capacidade do governo em produzir e 
manter um nível de recursos internos para atender 
as obrigações imediatas e enfrentar emergências 
financeiras. 

FONTE: Lima e Diniz (2016, p. 91) 
 

Com base em Vieira (2019), a mensuração da Condição Financeira é uma composição 

de indicadores que condensam as solvências de caixa, orçamentária, de longo prazo e do nível 

de serviços, que explicam de que modo os indicadores dos fatores ambientais e organizacionais 

servem como complemento para explicar e prever os fatores financeiros. Assim sendo, Lima e 

Diniz (2016) advertem que cada variável encontrada na composição de indicadores deve ser 

lida por meio de métodos existentes na literatura pertinente à análise das demonstrações 

contábeis, a exemplo, análise de indicadores, análise vertical e horizontal, análise de tendência 

e análise comparada, apresentando um formato que facilite a compreensão da condição 

financeira. Buscando mensurar a condição financeira foram desenvolvidos, conforme relatam 

Lima e Diniz (2016), vários modelos de mensuração por estudiosos e pesquisadores. 

 

2.3.2.1 Modelos de avaliação da condição financeira 

Sobre os modelos de mensuração da condição financeira, Lima e Diniz (2016) explicam 

que  

Os modelos de mensuração da condição financeira têm por objetivo 
fornecer informações sobre o status financeiro dos governos, ajudando 
os usuários da informação contábil governamental a preverem e se 
prevenirem contra tensões fiscais antes que elas ocorram, bem como 
intervirem em emergências fiscal, declínio fiscal ou crises fiscais 
agudas. ” (LIMA e DINIZ, 2016, p.510). 

 



 

 

 

32 
 

Os estudiosos e instituições, há décadas, se concentram na formulação de modelos para 

avaliar a condição financeira de entes subnacionais e que tem como finalidade realizar a análise 

da condição financeira dos entes públicos, para isso é essencial formular indicadores 

pertinentes; adquirir informações; e estabelecer relações para posteriormente planejar 

comparações (BOLÍVAR; SUBIRES, 2018; BERNE; SCHRAMM, 1986; apud MEIRELLES, 

2020). 

Nessa conjuntura, verificamos que mensurar a condição financeira de um governo é 

fundamental para oferecer subsídios à tomada de melhores decisões dos gestores, prever crises, 

intervir em emergências fiscais e atender às demandas da comunidade. Assim, conforme Lima 

e Diniz (2016), diversos pesquisadores passaram a desenvolver modelos de mensuração da 

condição financeira. Entre eles destacam-se Berne e Schramm (1986); Brow (1993); Alter (et 

al., 1995); Cica (1997); Chaney (et al., 2002); Wang (et al., 2007); Sohl (et al., 2009); STN 

(2012); Hughes e Laverdiere (1986); Campbell (1990), Kleine (et al., 2003); Groves e Valente 

(2003); Hendrick (2004); Kavanagh (2007) e Krishnakumar (et al., 2010); que se utilizam de 

indicadores, rankings e comparações para mensura-la. Tem sua classificação, segundo Ramsey 

(2013), como modelos fechados que analisam a saúde financeira e as dificuldades fiscais, por 

meio da base de dados fornecidos pelo governo; modelos abertos, que na análise introduzem 

variáveis ambientais; e modelos quase abertos, que vão analisar tanto as variáveis ambientais 

quanto a saúde financeira do governo.  

Diante desse cenário, considerando os modelos abertos e fechados citados para 

mensuração da condição financeira governamental, o quadro 6 apresenta alguns dos indicadores 

que representam características e fatores que influenciam a Condição Financeira, especialmente 

sobre os constructos de recursos e necessidades da comunidade, solvência orçamentária, análise 

da receita e análise da dívida proposta pelos analistas e pesquisadores da condição financeira 

governamental, descritos na obra de Lima e Diniz (2016). 

QUADRO 6 - Modelo de análise da condição financeira 
 

Construtos Indicador Pesquisadores 
Indicadores recursos e 
necessidades da comunidade 

Tendência da população Burchell et al. (1984); Berne e 
Schramm (1986); Berne (1992); 
Howell e Stamm (1979); Groves e 
Valente (2003); Hendrick (2004); 
Miller (2001); Peterson et al. (1978). 

Riqueza da Comunidade Groves e Valente (2003); Berne e 
Schramm (1986); Berne (1992); 
Ammar et al. (2001); Peterson et al. 
(1978); Nathan e Adams (1976); 
Howell e Stamm (1979); Clarck e Chan 
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(1990); Hendrick (2004); Miller 
(2001); Clarck e Ferguson (1983). 

Valor das propriedades  

Groves e Valente (2003); Berne e 
Schramm (1986); Berne (1992); Miller 
(2001); Ammar et al. (2001); Peterson 
et al. (1978); Clarck e Chan (1990); 
Hendrick (2004); Lima (2011); Moon e 
Stotsky (1993). 

Atividades imobiliárias 

Groves e Valente (2003); Cluf e 
Farnham (1985); Nathan e Adams 
(1976); Hendrick (2004); Ammar et al. 
(2001); Berne (1992). 

Base de emprego 

Groves e Valente (2003); Berne e 
Schramm (1986); Berne (1992); 
Ammar et al. (2001); Nathan e Adams 
(1976); Peterson et al. (1978); Howell e 
Stamm (1979); Clarck e Chan (1990); 
Miller (2001); Raman (1981); Wescott 
(1984); Lipnick et al. (1999). 

Atividades empresariais Groves e Valente (2003); Berne e 
Schramm (1986); Berne (1992); 
Ammar et al. (2001); Clarck e Chan 
(1990). 

Características da população Groves e Valente (2003); Berne e 
Schramm (1986); Berne (1992); Freire 
e Peterson (2004); Wescott (1984); 
Cluf e Farnham (1985); Peterson et al. 
(1978); Nathan e Adams (1976); 
Howell e Stamm (1979); Clarck e Chan 
(1990); Hendrick (2004); Miller 
(2001); Clarck e Ferguson (1983); 
Ammar et al. (2001). 

Indicadores de solvência 
orçamentária 

Resultado de previsão 
orçamentária 

Alijarde (1995); García (2003); Miller 
(2001); Carmeli (2002). 

Resultado de Execução 
Orçamentária 

Alijarde (1995); García (2003); Miller 
(2001); Carmeli (2002). 

Cobertura de Custeio Martínez (1994); Howell e Stamm 
(1979); Miller (2001). 

Capacidade de Geração de 
Poupança 

Groves e Valente (2003); Berne e 
Schramm (1986); Berne (1992); Mead 
(2001); Pegano (1993). 

Resultado do Orçamento de 
Capital 

 

Índice de Crescimento de 
Receitas e Despesas 

Peterson et al. (1978), Groves e 
Valente (2003); Berne e Schramm 
(1986). 

Desempenho Orçamentário 
Acumulado 

Pegano (1993) 

Desempenho da Arrecadação 
Alijarde (1995); García (2003); Gómez 
e Fernandez (2006); Carmeli (2002). 

Desempenho Relativo da 
Arrecadação 

Groves e Valente (2003). 

Eficiência na Arrecadação de 
Impostos 

Alijarde (1995); García (2003); Gómez 
e Fernandez (2006); Carmeli (2002). 

Participação da Receita 
Corrente 

Alijarde (1995); García (2003); López 
e Fonseca (2002). 

Participação da Receita de 
Capital 

Alijarde (1995); García (2003); López 
e Fonseca (2002). 
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Desempenho da Despesa 
Orçamentária 

Alijarde (1995); García (2003); Gómez 
e Fernandez (2006); Martínez (1994). 

Desempenho Relativo da 
Despesa 

Martínez (1994). 

Índice de Modificações 
Orçamentárias 

Alijarde (1995); García (2003); López 
e Fonseca (2002); Martínez (1994). 

Participação da Despesa 
Corrente 

Brown (1993). 

Participação da Despesa de 
Capital 

Brown (1993). 

Indicadores da Análise da 
Receita 

Receita per capita Groves e Valente (2003); Berne e 
Schramm (1986); Brow (1993); Berne 
(1992); Mead (2001); Howell e Stamm 
(1979); Hendrick (2004); Miller 
(2001). 

Esforço tributário 

Groves e Valente (2003); Berne e 
Schramm (1986); Berne (1992); Mead 
(2001); Ammar et al. (2001); Peterson 
et al. (1978); Clarck e Chan (1990). 

Autossuficiência financeira Brow (1993); Hendrick (2004); Miller 
(2001); Clarck e Ferguson (1983); 
Ammar et al. (2001). 

Autonomia financeira Howell e Stamm (1979); Miller (2001). 
Dependência financeira Groves e Valente (2003); Brow (1993); 

Howell e Stamm (1979); Clarck e Chan 
(1990); Hendrick (2004); Ammar et al. 
(2001). 

Diversificação da receita Brow (1993); Hendrick (2004); Miller 
(2001); Clarck e Ferguson (1983); 
Ammar et al. (2001). 

Tendência da receita Groves e Valente (2003); Berne e 
Schramm (1986). 

Elasticidade da receita Groves e Valente (2003). 
Cobertura de custos e bens e 
serviços 

 

Receita tributária a arrecadar Groves e Valente (2003); Ammar et al. 
(2001). 

Indicadores da Análise da 
dívida 

Carga da dívida Aronson e Schwartz (1976); Groves e 
Valente (2003); Berne e Schramm 
(1986); Berne (1992); Mead (2001); 
Brow (1993); Peterson et al. (1978); 
Clarck e Chan (1990); Ammar et al. 
(2001). 

Grau de endividamento Groves e Valente (2003); Berne e 
Schramm (1986); Berne (1992); Mead 
(2001). 

Representatividade do serviço 
da dívida 

Alijarde e Lopéz (1995); Peterson et al 
(1978); Clarck e Chan (1990); 
Hendrick (2004); Miller (2001); 
Ammar et al. (2001). 

Limite legal de Endividamento 
(LLE) 

Alijarde e Lopéz (1995); Clarck e Chan 
(1990); Miller (2001); Ammar et al. 
(2001). 

 FONTE: Adaptado de Lima e Diniz (2016). 
 
 Com o auxílio desses indicadores é possível mensurar a condição financeira com base 

nas informações econômicas, demográficas e financeiras do governo local, fato que fez com 
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que alguns desses índices fossem considerados apropriados para esta análise financeira 

comparada. 

2.3.3 Limitações à Análise da Condição Financeira 
 

Ramsey (2013), traz como principal limitação à análise da condição financeira 

governamental o fato de não tem como ser medida de forma absoluta, sendo então realizadas 

medições subjetivas, já que os fatores são altamente sensíveis ao contexto. A autora cita como 

exemplos a saúde fiscal, o estresse fiscal, a tensão fiscal e a posição e estabilidade fiscais. 

Também é válido destacar que, segundo Lima e Diniz (2016), ela é um constructo 

conceitual de difícil mensuração isoladamente, no qual os modelos desenvolvidos apresentam 

características diversificadas e em que, para se obter um diagnóstico completo da condição 

financeira, os modelos devem capturar a dimensão temporal de curto prazo e a dimensão de 

longo prazo. No entendimento dos autores (2016), existem outras condições que, também, 

limitam a eficiência dos modelos, tais como: (I) a ausência de publicação de dados pelos 

governos nos relatórios fiscais, nas demonstrações contábeis e nas notas explicativas; (II) 

restrições de acesso ou ausência de dados importantes, especialmente dados de variáveis sociais 

e econômicas, produzidos e/ou consolidados por organizações governamentais; (III) 

dificuldades para quantificar alguns fatores; (IV) excesso de variáveis incluídas no modelo; (V) 

exclusão de variáveis-chaves importantes; e (VI) inclusão de variáveis não apropriadas para 

captar o status da Condição Financeira (Lima e Diniz, 2016 p. 511). Vieira (2019), 

complementa que há limitações quanto à qualidade dos dados das demonstrações contábeis, em 

especial os previdenciários. 

  As limitações dos modelos, segundo Groves e Valente (2003, apud LIMA e DINIZ, 

2016), depende muito da definição escolhida. Para os autores, se a definição envolver somente 

solvência de caixa e a solvência orçamentária as dificuldades são menores, mas se escolher 

solvência de longo prazo e no nível de serviço terá alguns problemas relacionados à natureza 

da entidade pública. No entanto, apesar dos obstáculos, muitos estudos foram desenvolvidos 

com o objetivo de se obterem modelos ou estruturas da condição financeira do governo (Lima 

e Diniz, 2016).  

 

2.4 Estudos Relacionados 
 

Foram realizadas pesquisas exploratórias no intuito de fazer um breve levantamento dos 

trabalhos de diversos pesquisadores, nos quais foram analisados principalmente os métodos de 
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avaliar a condição financeira governamental por meio de indicadores, alguns obtiveram dados 

referentes aos Municípios, outros aplicaram suas pesquisas aos estados. O Quadro 7 demonstra 

como eles estão relacionados com a temática deste trabalho. 
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QUADRO 7 – Estudos relacionados 

Título AUTORES/Ano Objetivo 

IMPACTO DAS INSTITUIÇÕES 
FISCAIS NA CONDIÇÃO FINANCEIRA 
DOS ESTADOS BRASILEIROS 

VIEIRA, 2019 Analisar os efeitos das Instituições Fiscais sobre a Condição Financeira dos estados brasileiros, segundo as dimensões 
temporais de curtíssimo, curto e longo prazos. Foram coletados dados de 2002 a 2018, perfazendo o total de 459 
observações provenientes dos 26 estados da Federação e Distrito Federal. Variável dependente – Condição 
Financeira: Os indicadores selecionados foram adaptados a partir dos principais modelos de análise da Condição 
Financeira destacados na revisão da literatura, tais como, Brown (1993), Zafra-Gomez (2009c), Wang et al. (2009) 
e Lima e Diniz (2016). Variáveis independentes – Instituições Fiscais; Variáveis de controle. 

ANÁLISES DA CONDIÇÃO 
FINANCEIRA DAS CAPITAIS 
BRASILEIRAS, NO PERÍODO DE 2015 A 
2018 

MEIRELLES, 2020 Analisar a situação da condição financeira das capitais brasileiras, no período de 2015 a 2018. Para a execução, foram 
utilizados dados das demonstrações contábeis e fiscais: Balanço Patrimonial – BP; Balanço Orçamentário – BO; 
Relatório de Gestão Fiscal- RGF e o Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO com base no modelo 
de Brown (1993). 

IMPACTOS DA RETRAÇÃO 
ECONÔMICA NOS INDICADORES DA 
CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO A PARTIR DO MODELO DE 
BROWN (1993) 

MELO, 2020 Identificar os impactos da retração econômica nos indicadores da condição financeira dos Municípios do estado do 
Rio de Janeiro a partir do modelo de Brown (1993) no período de 2015 a 2017. Foi elaborada uma pesquisa 
quantitativa utilizando os dez indicadores propostos por Brown (1993), os quais objetivam avaliar Municípios com 
até cem mil habitantes. 

A CONDIÇÃO FINANCEIRA 
GOVERNAMENTAL E SUA 
INFLUÊNCIA NA TRANSPARÊNCIA 
DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

NOBRE, 2017  Verificar a relação entre a condição financeira e o nível de transparência fiscal dos Municípios paraibanos. Utilizando 
o modelo de Brow (1993) para medir a condição financeira dos governos municipais e a proxy para a transparência 
foram os índices de transparência estabelecidos pelo TCE da Paraíba. 

CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS 
MUNICÍPIOS BRASILEIROS E 
FATORES DETERMINANTES 

GONCALVES; 
CALDAS, 2019 

Analisar a condição financeira dos Municípios brasileiros e investigar quais os fatores que a determinam, 
considerando esta a capacidade de um governo de cumprir com suas obrigações no curto e longo prazo, de forma a 
promover contínua prestação de serviços públicos aos seus cidadãos. Período de 2014 a 2016. Foi escolhido o modelo 
de índice de Wang, Dennis e Tu (2007) 

FATORES QUE EXPLICAM A 
CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS 
ESTADOS BRASILEIROS NO PERÍODO 
DE 2012 A 2016 

LIMA, 2018 Analisar os fatores que explicam a condição financeira dos Estados brasileiros no período de 2012 a 2016. 
Empregando os onze indicadores propostos por Wang, Dennis e Tu (2007) 

MEASURING AND EVALUATING THE 
FINANCIAL CONDITION OF LOCAL  
GOVERNMENT 

RAMSEY, 2013 Medir e avaliar a condição financeira do governo local (Avaliação da Condição Financeira do Governo Local, foi 
desenvolvido para o Condado de Yolo, Califórnia, mas essas diretrizes se aplicam a outras jurisdições) usando 
informações de todo o governo conforme exigido pelo novo modelo de relatório financeiro estabelecido na 
Declaração GASB nº 34. 
 

FONTE: Elaboração da autora. 
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Nos artigos nacionais, é possível verificar que boa parte desses estudos são, no geral, 

adaptações de modelos criados fora do país, com o intuito de testar a aplicabilidade no contexto 

brasileiro. Foi destacado apenas alguns desses trabalhos, pois, segundo Cohen (et al., 2012), os 

estudos sobre condição financeira, são encontrados com maior frequência no âmbito 

internacional, especialmente vindos dos Estados Unidos da América e da Austrália. 

Baseado nesse apanhado, foi possível constatar as aplicações do modelo de Brown 

(1993) e do modelo de índice de Wang, Dennis e Tu (2007), que foram aplicados com objetivos 

diferentes, mas sempre com a intenção de avaliar as condições em que os Municípios ou estados 

se encontravam. 

Este estudo também abarcou os indicadores trazidos por Wang, Dennis e Tu (2007), 

Groves e Valente (2003), porém utilizando uma forma adaptada, conforme Lima e Diniz (2016), 

com a perspectiva de estudar a condição financeira do Município de Natal/RN. Essa pesquisa 

tornou-se viável por meio da aplicação da metodologia evidenciada a seguir. 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ADOTADOS 

3.1 Classificação da pesquisa 
 

Quanto à sua natureza, e tendo em vista o caráter eminentemente prático, o presente 

trabalho classifica-se como pesquisa aplicada, pois trata da obtenção de conhecimentos com 

vistas à aplicação na solução dos problemas apresentados (GIL, 2002). Ou seja, é possível 

mensurar a condição financeira dos Municípios, por meio de bases de comparação utilizando o 

método alternativo do quociente de localização, que para a sua realização exige um grupo de 

referência. Nesta análise, o grupo de referência são os Municípios de João Pessoa/PB e 

Maceió/AL, escolhidos devido à similaridade com o município de Natal/RN.  

Quanto à sua abordagem é possível classificá-la como quantitativa, visto que se trata de 

dados numéricos, coletados com o intuito mensurar a condição financeira de cada Município 

da amostra (PRODANOV e FREITAS, 2013). Como procedimentos técnicos é uma pesquisa 

bibliográfica, realizada a partir de ampla pesquisa na literatura científica para identificação das 

práticas e performances da condição financeira governamental e das ferramentas de análise 

financeira comparada. 

 Essa pesquisa possui as características de pesquisa documental de fontes primárias, uma 

vez que foi necessária a realização de levantamento referente às variáveis que foram utilizadas 

para elaboração do banco de dados da pesquisa por meio de documentos internos, relatórios, 
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planilhas, leis, regulamentos, normas, demonstrações contábeis, os quais foram utilizados para 

observar e analisar a condição financeira (PRODANOV e FREITA, 2013; GIL, 2002). 

Inicialmente foi realizada a análise bibliográfica das premissas utilizadas, com o 

objetivo de estabelecer os fundamentos teóricos necessários ao entendimento do problema da 

pesquisa e para fornecer sustentação às constatações apresentadas. No que tange às bases 

técnicas, utilizou-se o método comparativo. Marques (et al., 2006), relata que o método 

comparativo é atribuído tanto para comparações de grupos no presente ou no passado ou até 

mesmo verificar a relação entre sociedades de iguais ou de diferentes estágios de 

desenvolvimento. Na sequência realizou-se o levantamento de dados por meio de informações 

fornecidas a partir dos dados contábeis do setor público, obtidos da base de dados Finanças do 

Brasil (FINBRA) e do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro 

(SICONFI); os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); e os dados do 

portal de transparência de cada Município analisado. Por fim, com os dados e resultados 

obtidos, elaborou-se a interpretação dos resultados para chegar-se à conclusão. 

 

3.2 Universo Amostral 
 

A amostra utilizada por conveniência foi o Município de Natal/RN, localizado na região 

Nordeste no Estado do Rio Grande do Norte, sendo ele a capital do Estado. A cidade possui 

cerca de 896.708 habitantes e um PIB estimado de R$26.227.391.000. Seus dados foram 

comparados com os Municípios João Pessoa – PB, com população estimada 825.796 e PIB 

estimado R$22.251.250.000, e Maceió – AL, com população estimada 1.031.597 e o PIB 

estimado de R$24.816.269.000. Para escolher os Municípios do grupo de referência, foi 

necessário verificar quais Municípios capitais de diferentes estados da região nordeste têm o 

PIB e o tamanho populacional mais próximos do Município de Natal/RN. Assim, estabelecidas 

as semelhanças com o Município alvo da pesquisa, foi possível realizar as comparações devido 

à similaridade. 

Quanto ao período analisado, foi observado o intervalo de 2017 até o ano de 2021. Ao 

restringir o período foi possível organizar uma análise detalhada, alcançando maior grau de 

confiabilidade às informações trabalhadas, bem como uma compreensão mais realística da 

condição financeira desses municípios. Considerando a ausência de informações sobre o 

Produto Interno Bruto dos Municípios e para o tamanho da população para o ano de 2020 e 

2021, foi realizada uma média entre os anos de 2016 a 2019 para estimativa futura. 
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3.3 Plano de Coleta de Dados 
 

Para a construção e operacionalização da mensuração da condição financeira, com base 

em um modelo adaptado de Lima e Diniz (2016), foram utilizados dados secundários de fontes 

públicas que foram coletados exclusivamente por meio eletrônico. Os dados contábeis e 

orçamentários foram obtidos na base de dados Finanças do Brasil (FINBRA) e no Sistema de 

Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI), da Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN), no encerramento de cada exercício (31/12).   

Os dados para a mensuração da condição financeira de cada Município integrante da 

amostra foram obtidos por meio dos seguintes demonstrativos: Balanço Patrimonial - BP, 

Balanço Orçamentário - BO, Relatório de Gestão Fiscal – RGF e Relatório Resumido de 

Execução Orçamentária – RREO.  

No sítio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi utilizado para 

levantamento dos dados de caráter geral, sociais e econômicos de cada um dos Municípios, 

visto que a fonte mencionada se apresenta como um meio confiável para coleta desses relatórios 

e o site do auxílio Brasil foi utilizado para acessar os relatórios do benefício social. Além disso, 

os dados foram coletados das informações oficiais geradas pela contabilidade pública de cada 

Município, que estão sujeitas à aprovação do Tribunal de Contas, portanto, entende-se serem 

fidedignas. 

3.4 Operacionalização das variáveis de pesquisa 
 

Conforme Lima e Diniz (2016), os modelos de análise de condição financeira servem 

para organizar os dados, as medidas e para formular conclusões com base em grupos de 

indicadores. Para atendimento do objetivo geral que foi estabelecido neste trabalho, o presente 

estudo selecionou indicadores representativos das variáveis independentes, da obra de Lima e 

Diniz (2016), que reúne um conglomerado de estudos de vários autores de diversos países, fato 

que fez com que fossem escolhidos os indicadores de forma adaptada para serem analisados no 

âmbito brasileiro, utilizando os modelos da mensuração da condição financeira, segundo as 

dimensões de recursos e necessidades da comunidade, análise da receita, solvência 

orçamentária e solvência longo prazo.  

Para a mensuração da condição financeira, este modelo utiliza-se de uma combinação 

de 26 indicadores conforme descritos na tabela 1 abaixo, descrevendo cada uma dessas 

dimensões, seus indicadores e as fórmulas utilizadas. A ferramenta para consolidar as 

informações foi o Excel, obedecendo as relações entre os indicadores. 
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Tabela 1 – Modelo de mensuração da condição financeira Governamental 
 

Construtos INDICADOR 
INDICADOR Fórmula 

 

 

Indicadores de 
recursos e 
necessidades da 
comunidade 

Benefícios Sociais 

% �� ������çã� ��� ����� ���

������çã� �����
 

Tamanho do estado �������� ������

���
 

Tendência da população ������çã� �����

������çã� ������ −  1
 

Riqueza da comunidade ���

������çã�
 

Base de emprego ������� ������� ���������� 
Atividades empresariais �ú��� �� ������� �������� 

 

 

 

 

 

Indicadores de 
solvência 
orçamentária 

Resultado de previsão 
orçamentária 

�� ��ã� ������!���

����çã� ������!���
 

Resultado de Execução 
Orçamentária 

"������ #$�������

������� #$�������
 

Capacidade de Geração de 
Poupança 

("������ &����� –  ������� ������)

"������ &�����
 

Resultado do orçamento de 
capital 

"������ ����!��� 

"������ �� ����
 

Desempenho da 
Arrecadação 

"������ "����!���

"������ �� ����
 

Eficiência na Arrecadação de 
Impostos 

"������ �� �������� ���������

"������ �� ���� �� ��������
 

Participação da Receita 
Corrente 

"������ &�����

"������ )ç�����á�� �����
 

Desempenho da despesa 
orçamentária 

������� �$�������

������� +�$���
 

Limite de despesa com 
pessoal 

������� ��� �������

"������ &����� ,í�����
 

Participação da Despesa 
Corrente 

�������� &������

������� �����
 

 

 

 

Indicadores análise 
da receita 

Receita per capita 

"������ ����������

 ������çã�
 

Esforço tributário "������ �����á��

 ���
 

Autossuficiência financeira (������� ��������� ���������� + 

������� �ã� �����á���)

"������ )���������
 

Autonomia financeira (������� ��������� ���������� + 

������� �ã� �����á��� + 

�������� ��������� ������������)

"������ ����������
 

Diversificação da receita "������ �����á��

"������ ����������
 

Tendência da receita "������ ����� −  "������ ������

"������ ������
 

Representatividade do 
superávit 

(��� � +�������� − ����� � +��������)

�������� �ç�����á��� ������
 

Indicadores análise 
da dívida 

Dívida per capita �í ��� &���������� 

������çã�
 

Peso relativo da dívida �í ��� &����������

���
 

Grau de Endividamento �í ��� &����������

"������ &����� ,í�����
 

FONTE: Adaptado de Lima e Diniz, 2016. 
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A condição financeira foi mensurada com um modelo adaptado da obra de Lima e Diniz 

(LIMA e DINIZ, 2016; ARAÚJO et al., 2019) utilizando-se 4 dimensões de fatores financeiros 

e ambientais. A tabela 1 traz a mensuração da condição financeira dos Municípios subdividida 

nas seguintes classes:  

• Recursos e necessidades da comunidade: evidencia a base econômica de determinada 

localidade e de forma simplificada os fatores determinantes das maiores necessidades 

sociais e econômicas da localidade; 

• Solvência orçamentária: demonstra se o governo possui capacidade de gerar receitas 

suficientes para cobrir suas despesas orçamentárias;  

• Análise da receita: refere-se à capacidade do governo em fornecer bens e serviços à 

comunidade;  

• Análise da dívida: determina o impacto da dívida sobre a condição do governo e a 

extensão na qual novas dívidas podem sem contraídas. Salienta-se que após a realização 

da coleta de dados, foi utilizado esta planilha (tabela 1) com todas as variáveis que 

formaram o banco de dados da pesquisa e posteriormente, foi aplicada a fórmula 

referente a cada indicador no Excel, originando uma coluna por indicador conhecendo 

assim os indicadores de cada Município. 

Portanto, a sistemática adotada neste estudo de análise seguiu, conforme Caregnato e 

Mutti (2006), as seguintes etapas: 

1 – Pré-Análise – Fase de organização, leitura teórica para conhecimento da mensuração 

da análise, objetivos e elaboração de indicadores para que seja fundamentada a interpretação. 

2 – Exploração do material – Utilização das demonstrações contábeis – RREO, RGF, 

Balanço Orçamentário, Balanço Patrimonial – Dados de caráter geral no IBGE, Relatório de 

Auxílio Brasil e cadastro único – para decodificação dos dados. 

3 – Tratamento dos resultados e interpretação – Para o tratamento de dados foi utilizado 

de forma adaptada o modelo de mensuração da condição financeira governamental disponível 

na obra de Lima e Diniz (2016), na qual por meio dos dados obtidos foi possível aplicar os 

valores dentro das fórmulas para conhecer os indicadores e assim categorizar os elementos de 

cada Município para que fosse possível estabelecer as devidas comparações.  

 



 

 

 

43 
 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nesta parte do trabalho são calculados os indicadores que representam a análise da 

condição financeira (conforme tabela 1), compreendendo o período de 2017 a 2021. A amostra 

deste estudo é composta por 3 munícipios do Nordeste, capitais de seus Estados, Natal/RN 

(Município alvo da análise); João Pessoa – PB; e Maceió – AL (grupo de referência), 

perfazendo 15 observações por variável, sob a perspectiva dos recursos e necessidades da 

comunidade, solvência orçamentária, análise da receita e análise da dívida.  

Neste caso, é realizada a comparação do desempenho dos indicadores do Município de 

Natal/RN com base nos Municípios do grupo de referência. Esse processo de comparação 

permite efetuar o cálculo do quociente de localização a partir da divisão do valor do indicador 

do Município em análise pelo valor médio do grupo de referência. Para tanto, foram levantados 

os dados correspondentes e calculado os indicadores com potencial de compreensão da 

dinâmica comportamental das variáveis ao longo do tempo. 

 

4.1 Análise dos dados  
 

4.1.1 – Indicadores de Recursos e Necessidades da comunidade 
 

Conforme Lima e Diniz (2016), os Recursos e as necessidades de uma comunidade são 

representados por variáveis ambientais de natureza econômica, social e demográfica que 

exercem grande impacto na produção de recursos, criando demandas por serviços sendo que as 

necessidades determinam a maior parcela dos gastos do governo. Neste processo são analisados 

alguns indicadores que revelam a base econômica e as características da população. Os recursos 

tendem a influenciar a receita (aumento ou diminuição) e as necessidades tendem a influenciar 

o gasto (aumento ou diminuição). Os gráficos e tabelas a seguir demonstram esses quantitativos. 

 
4.1.1.1 - Gráfico 1 – Benefícios Sociais  
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Tabela 2 – Quociente de Localização do Benefício Social 
 

 
Quociente de 

localização 
0,768 0,752 0,787 0,823 0,864 

 

 
Analisando o indicador de benefícios sociais, que utilizou como referência o programa 

Bolsa Família para determinar qual a porcentagem da população que participa desse programa 

de transferência direta de renda, é possível verificar que o Município de Natal/RN apresenta 

um percentual crescente, mostrando um aumento da população que é beneficiada, bem como 

uma parte crescente da população em situação de pobreza que necessita dessa transferência de 

renda do governo.  

Ao comparar o Município alvo com o grupo de Municípios semelhantes, verificamos 

que por mais que seja maior o percentual da população que recebe este benefício, eles têm um 

crescimento menor ao longo dos anos de 7% contrapondo 9% do Município de Natal/RN, e 

quanto ao quociente de localização que compara o desempenho do Município de Natal/RN com 

a média do grupo de referência (João Pessoa – PB e Maceió - AL), o Município de Natal/RN 

apresenta comportamento abaixo da média do grupo, visto que em todos os exercícios estão 

abaixo de 1, indicando ter menos pessoas recebendo esse benefício do governo. 

 

4.1.1.2 - Gráfico 2 – Tamanho do Estado  

2017

2018

2019

2020

2021

2017 2018 2019 2020 2021
Grupo de referência 6,37% 6,53% 6,43% 6,59% 6,81%

NATAL - RN 4,89% 4,91% 5,06% 5,42% 5,89%

Benefício Social

Grupo de referência

NATAL - RN
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Tabela 3 – Quociente de Localização do tamanho do Estado 
 

Quociente de 

localização 0,942 0,923 0,917 0,979 1,000 

  
Esse indicador, pode ser medido por diversas formas, neste caso, foram relacionadas 

despesas totais em razão do PIB, representando a relação entre as despesas do Município e a 

sua riqueza. Na comparação do Município alvo com o grupo de referência verificamos que 

ambos possuem crescimento lento de aproximadamente 2% ao longo dos anos analisados. 

Porém o Município de Natal/RN demonstra maior evolução em relação ao grupo de referência. 

Verifica-se esse crescimento também por meio do quociente de localização, no qual alcança um 

índice de 1,00, significando que ele está igual à média do grupo de referência. 

4.1.1.3 - Gráfico 3 – Tendência da população 

 
Tabela 4 – Quociente de Localização da tendência da população 
 

Quociente de 
localização 

0,875 0,565 0,852 0,856 0,863 

 
Esse indicador produz conhecimentos relacionados tanto com a capacidade de geração 

de recursos pela comunidade, quanto a necessidade de gastos (Lima e Diniz, 2016, p. 144). É 

possível verificar que a população do Município de Natal/RN é inferior à média do grupo de 

2017

2018

2019

2020

2021

2017 2018 2019 2020 2021
Grupo de referência 9,44% 10,02% 10,25% 10,15% 10,8224%

NATAL - RN 8,90% 9,24% 9,40% 9,93% 10,8185%

Tamanho do Estado

Grupo de referência

NATAL - RN

2017

2018

2019

2020

2021

2017 2018 2019 2020 2021
Grupo de referência 0,98% -1,51% 0,87% 0,84% 0,81%

NATAL - RN 0,86% -0,85% 0,74% 0,72% 0,70%

Tendência da população

Grupo de referência

NATAL - RN
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referência e que ambos possuem pequeno crescimento ao longo dos anos analisados, indicando 

um crescimento similar, ambos em 2018 tiveram uma redução no tamanho da população 

indicado emigração da população e apresentam comportamento de declínio no aumento da 

população entre os anos de 2020 e 2021. Todavia o Município de Natal/RN mostra um 

comportamento abaixo da média do grupo de referência, demonstrando que pode ter efeitos na 

sua capacidade de pagamento, visto que, conforme Lima e Diniz (2016) uma redução no 

tamanho da população pode ocasionar redução na base de receita. 

 
4.1.1.4 - Gráfico 4 – Riqueza da comunidade 

 
 
 
Tabela 5 – Quociente de Localização da riqueza da comunidade 
 

Quociente de 
localização 

1,164 1,156 1,153 1,150 1,147 

 
Este indicador também utiliza o PIB como a base de recursos para demonstrar a 

capacidade sobre qual o Município extrai a receita (LIMA e DINIZ, 2016). A riqueza da 

comunidade mostra a relação entre o PIB e a população, resultando o PIB per capita que 

simboliza quanto cada munícipe teria da riqueza produzida na comunidade. Pelo que se observa 

no primeiro momento, o Município de Natal/RN apresenta um comportamento superior em 

todos os anos analisados, mas, no fim da análise, é possível perceber que ambos possuem 

crescimentos próximos, no qual o grupo de referência teve aproximadamente um crescimento 

de 12% enquanto Natal/RN teve um crescimento de um pouco mais de 10%. 

 

4.1.1.5 - Gráfico 5 – Base de emprego 

2017

2018

2019

2020

2021

2017 2018 2019 2020 2021
Grupo de referência 22.773 23.438 24.372 24.938 25.501

NATAL - RN 26.502 27.088 28.113 28.683 29.249

Riqueza da comunidade

Grupo de referência

NATAL - RN
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Tabela 6– Quociente de Localização da base de emprego 
 

Quociente de 
localização 

1,141 1,123 1,120 1,121 1,122 

  

 
Para medir o indicador base de emprego, foram utilizadas informações do site do IBGE 

que fornece os dados do pessoal ocupado assalariado. Para Lima e Diniz (2016), esse indicador 

representa o principal critério ou fator de distribuição de ajuda. A base de emprego do 

Município de Natal/RN é superior ao grupo de referência, ambos tiveram um declínio de 2017 

para 2018, e por mais que o Município de Natal/RN tenha crescido nos 3 anos seguintes não 

conseguiu recuperar a quantidade que tinha em 2017, diferentemente do grupo de referência 

que teve um aumento de aproximadamente 1,5% na série temporal demonstrando uma condição 

econômica favorável. 

 
4.1.1.6 - Gráfico 6 – Atividades Empresariais 
 

 
 
Tabela 7 – Quociente de Localização das atividades empresariais 
 

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000

2017

2018

2019

2020

2021

2017 2018 2019 2020 2021
Grupo de referência 256.440 252.126 258.277 259.323 260.370

NATAL - RN 292.621 283.129 289.198 290.695 292.192

Base de emprego

Grupo de referência

NATAL - RN

2017
2018
2019
2020
2021

2017 2018 2019 2020 2021
Grupo de referência 18.363 18.193 19.696 20.189 20.682

NATAL - RN 22.124 22.085 23.725 24.362 24.999

Atividades Empresariais

Grupo de referência

NATAL - RN
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Quociente de 
localização 

1,205 1,214 1,205 1,207 1,209 

 
Este indicador considerou o número de empresas atuantes, dados do IBGE, para analisar 

o nível de atividades empresariais nos Municípios. Segundo Groves e Valente (2003, apud Lima 

e Diniz, 2016), as atividades empresariais afetam a condição financeira governamental 

diretamente por meio de qualquer fonte de receita que é produzida pelas atividades comerciais 

e indiretamente afetam a base de emprego. Por meio desta variável observa-se que o Município 

de Natal/RN dispõe de um número maior de empresas ativas e que por mais que tenha havido 

redução em 2018, conseguiu um crescimento ao longo dos anos seguintes, 2018 a 2021, de 

aproximadamente 13%. 

 Diante dos índices analisados sob a ótica Recursos e Necessidades da comunidade os 

dados evidenciam as características da população e as transformações da estrutura econômica 

no qual o Município de Natal/RN apresenta uma condição econômica maior que o grupo de 

referência, porém é necessário destaque para a variação populacional, que conforme Lima e 

Diniz (2016), qualquer que seja a variação da população, afeta diretamente a receita do governo, 

repercutindo negativamente na base de recursos da cidade.  

Em suma, percebe-se que existe a necessidade do aumento de atividades empresariais, 

que ofereçam melhores oportunidades de trabalho para que haja maior crescimento dessa base, 

verificação das necessidades por bens e serviços, formulação de políticas apropriadas que 

utilizem as receitas governamentais para melhorar o desempenho e estrutura econômicos e 

assim tentar aumentar a população. É possível perceber que no ano de 2018 a base de emprego 

e as atividades empresarias tiveram uma diminuição. Nesse mesmo ano houve uma redução no 

tamanho da população e aumento de beneficiários de programas sociais, comprovando um ciclo 

de causa e efeito, uma vez que, conforme Tiebout (1956), os indivíduos migram para as 

comunidades que oferecem a combinação de serviços públicos e impostos que melhor se 

adaptem às suas preferências. 

 

4.1.2 – Indicadores de Solvência orçamentária 
 

A principal medida de desempenho no setor público, conforme Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP (2021), é representada pelo resultado da 

execução orçamentária. A solvência orçamentária é um importante fator da posição operacional 

do governo, sendo a capacidade do governo em equilibrar receitas e despesas sem incorrer em 

déficits (Lima e Diniz, 2006). Os gráficos e tabelas a seguir demonstram essas ocorrências. 
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4.1.2.1 - Gráfico 7 – Resultado de Previsão Orçamentária 
 

 
 
Tabela 8 – Quociente de Localização de previsão orçamentária 
 

Quociente de 
localização 

0,984 1,005 1,001 1,013 1,074 

 
O resultado de previsão orçamentária mostra a relação entre a previsão atualizada da 

receita e a dotação realizada. Na comparação entre o Município de Natal/RN e a média do grupo 

de referência, ambos mostram que a receita orçamentária prevista não foi suficiente para cobrir 

as despesas, revelando o surgimento de déficits orçamentários. No período de 2020 para 2021 

foi o pior resultado para o grupo de referência, demonstrando uma queda no resultado de mais 

de 7% enquanto a do Município de Natal/RN foi próximo de 2%. Observa-se no quociente de 

localização que o indicador de previsão orçamentária para o Município de Natal/RN, a partir 

de 2018 a 2021, mostra um desempenho acima de 1, se mantendo na média do grupo de 

referência. 

 
4.1.2.2 - Gráfico 8– Resultado de Execução Orçamentária 
 

 
 
 
 

2017

2018

2019

2020

2021

2017 2018 2019 2020 2021
Grupo de referência 0,996 0,990 0,986 0,980 0,907

NATAL - RN 0,980 0,994 0,987 0,993 0,974

Resultado de previsão orçamentária

Grupo de referência

NATAL - RN

2017

2018

2019

2020

2021

2017 2018 2019 2020 2021
Grupo de referência 0,982 0,976 0,996 1,168 1,058

NATAL - RN 0,908 0,942 1,004 0,989 0,968

Resultado de Execução Orçamentária

Grupo de referência

NATAL - RN
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Tabela 9 – Quociente de Localização de Execução Orçamentária 
 

Quociente de 
localização 

0,925 0,965 1,009 0,847 0,915 

  

 
Na análise da execução orçamentária, que é a relação entre as receitas realizadas e as 

despesas executadas, podem ser apresentadas as posições operacionais de superávit, déficit ou 

execução equilibrada (Lima e Diniz, 2016). O Município de Natal/RN revela que a despesa 

empenhada foi maior que a receita executada em todos os anos da série analisada, com exceção 

de 2019, tendo um comportamento instável nesse período observado, no qual produz-se uma 

relação de receita executada/despesa empenhada menor que 1, isto é, um resultado negativo de 

execução, ou seja, déficit orçamentário. Assim percebe-se um comportamento abaixo da média 

do grupo de referência que apresenta melhor resultado na execução orçamentária em relação ao 

Município de Natal/RN, que apresenta crescimento na execução chegando a obter superávit 

orçamentário, caracterizado pela sobra de recursos. Quando analisado o quociente de 

localização, o Município de Natal/RN, apresenta comportamento abaixo da média dos 

Municípios do grupo de referência, visto que em quase todos os exercícios está abaixo de 1. Na 

média, o resultado de execução orçamentária de Natal/RN apresenta 93% do resultado de 

execução orçamentaria em relação ao grupo de referência. 

  

4.1.2.3 - Gráfico 9 – Capacidade de Geração de Poupança 

 
 
       Tabela 10– Quociente de Localização de capacidade de poupança 
 

Quociente de 
localização 

-0,061 4,070 1,551 0,227 0,095 

 
Esse indicador mostra a capacidade do governo em produzir resultado operacional 

positivo, podendo assumir superávit do orçamento corrente ou déficit do orçamento corrente. 

Conforme Pellegrini (2017), trata-se de um indicador de poupança, pois não inclui as despesas 

2017

2018

2019

2020

2021

2017 2018 2019 2020 2021
Grupo de referência 0,003 0,007 0,035 0,159 0,125

NATAL - RN -0,042 0,027 0,054 0,036 0,012

Capacidade de Geração de Poupança

Grupo de referência

NATAL - RN
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e as receitas de capital. Nesta análise observa-se que o Município de Natal/RN apresenta o 

índice instável, com uma média de crescimento de aproximadamente 1,8% entre o ano de 2017 

a 2021 e está bem abaixo da média do grupo de referência, que obteve uma média 6,6%. Desta 

forma, verifica-se que o quociente de localização apresenta grande variação nos anos analisados 

mostrando que o Município de Natal/RN teve um desempenho ruim frente ao grupo de 

referência analisado. 

 
4.1.2.4 - Gráfico10 – Resultado do Orçamento de Capital 

 Tabela 11– Quociente de Localização de Resultado do Orçamento de Capital 
 

 

A mensuração do indicador resultado do orçamento de capital dá-se por meio da relação 

entre a receita de capital e a despesa de capital. Esse resultado do Município de Natal/RN revela 

que em todos os anos analisados as despesas de capital foram muito superiores às receitas de 

capital, e no exercício de 2020, no qual obteve o resultado mais baixo, essa relação alcançou 

menos de 1%. Dessa forma, 99% das despesas de capital precisaram de recursos do orçamento 

corrente. Lima e Diniz (2016) explicam que, quando a receita de capital está maior que a 

despesa de capital, essa relação mostra déficit de capital, dado que parcela da receita corrente 

foi destinada à cobertura de investimentos. Destaca-se que o grupo de referência apresenta 

resultados superiores em relação ao Município de Natal/RN, pois, na média, o resultado do 

orçamento de capital de Natal/RN apresenta apenas 13% do resultado médio do orçamento de 

capital do grupo de referência. 

 

 

 

 

 

2017

2018

2019

2020

2021

2017 2018 2019 2020 2021
Grupo de referência 0,271 0,167 0,187 0,863 0,282

NATAL - RN 0,084 0,031 0,009 0,007 0,031

Resultado do Orçamento de Capital

Grupo de referência

NATAL - RN

Quociente de 
localização 

0,310 0,188 0,049 0,009 0,111 
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4.1.2.5 - Gráfico 11 – Desempenho da Arrecadação 

 

 Tabela 12– Quociente de Localização de Desempenho da Arrecadação 
 

  
 

 
Este indicador demonstra a relação entre a receita realizada e a receita prevista em que 

o Município de Natal/RN demonstra mais uma vez comportamento inferior à média do grupo 

de referência, revelando insuficiência da arrecadação. Em suma a previsão da receita foi 

superior à média da arrecadação em aproximadamente 22%. O quociente de localização nos 

permite analisar que o comportamento do resultado do Município de Natal/RN era próximo da 

média do grupo, mas nos anos de 2020 e 2021 apresentou uma queda significativa devido à 

melhora no desempenho de arrecadação do grupo de referência de quase 21% entre 2017 a 

2021, enquanto o Município de Natal/RN não chegou a crescer 8%, sabendo-se que quanto 

maior o resultado melhor será a condição financeira do Município. 

 

4.1.2.6 - Gráfico 12 – Eficiência na Arrecadação de Impostos 

 Tabela 13– Quociente de Localização de Eficiência na Arrecadação de Impostos 
  
 
 

2017

2018

2019

2020

2021

2017 2018 2019 2020 2021
Grupo de referência 0,819 0,820 0,861 0,960 0,991

NATAL - RN 0,824 0,779 0,858 0,827 0,887

Desempenho da Arrecadação

Grupo de referência

NATAL - RN

2017

2018

2019

2020

2021

2017 2018 2019 2020 2021
Grupo de referência 1,133 1,032 1,034 1,008 1,090

NATAL - RN 0,896 0,876 1,168 1,000 1,077

Eficiência na Arrecadação de Impostos

Grupo de referência

NATAL - RN

Quociente de 
localização 

1,006 0,950 0,996 0,861 0,895 

Quociente de 
localização 

0,791 0,849 1,129 0,992 0,988 
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A análise do indicador eficiência da arrecadação de impostos é mensurada pela relação 

entre a receita de impostos arrecadados e a receita prevista de impostos. Nesta análise a 

eficiência na arrecadação do grupo de referência é superior ao do Município alvo, no entanto, 

é possível observar que ele vem em um comportamento crescente ficando acima da média do 

grupo em 2019 e similar a média nos anos seguintes. Comparado a 2017 e 2018 há uma 

discrepância entre os valores, pois o Município de Natal/RN não arrecadou o previsto para esses 

anos e o grupo de referência arrecadou em média 8% a mais do que o previsto no mesmo 

período, indicando a melhora dos Municípios em relação à arrecadação dos tributos previstos 

no orçamento.  

4.1.2.7 - Gráfico 13– Participação da Receita Corrente 

 
 

 Tabela 14– Quociente de Localização de Participação da Receita Corrente 
 

 
 

Participação da receita corrente é o indicador que mensura a relação entre a receita 

corrente com o total das receitas arrecadadas. Segundo Lima e Diniz (2016), um alto 

desempenho desse indicador revela a capacidade do Município em autofinanciar suas operações 

sem recorrer a operações de crédito. Esse indicador mostra um comportamento similar na 

comparação dos Municípios, no qual se comprova no quociente de localização que em todos os 

cinco anos analisados o Município de Natal/RN se manteve da média do grupo de referência. 

O alto índice da representação da receita corrente ao longo dos anos demonstra que as ações do 

governo são financiadas na sua quase totalidade por recursos próprios. 

 

 

 

 

2017

2018

2019

2020

2021

2017 2018 2019 2020 2021
Grupo de referência 0,981 0,986 0,991 0,942 0,986

NATAL - RN 0,995 0,997 1,000 1,000 0,999

Participação da Receita Corrente

Grupo de referência

NATAL - RN

Quociente de 
localização 

1,014 1,011 1,008 1,062 1,013 
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4.1.2.8 - Gráfico 14 – Desempenho da Despesa Orçamentária 

 
 Tabela 15– Quociente de Localização do Desempenho da Despesa Orçamentária 
 

 
 

O indicador do desempenho da despesa orçamentária evidencia a relação entre despesa 

executada e a despesa fixada, revelando, de acordo com Lima e Diniz (2016) que em resultados 

menores que um (01)  ocorre economia orçamentária e em resultados maiores que um (01), 

execução de despesa sem autorização legal. Nesta análise é revelada uma economia 

orçamentária no Município de Natal/RN e no grupo de referência, na qual ambos apresentam 

um comportamento similar, uma vez que gastaram menos do que estava previsto. Na média dos 

anos analisados o Município de Natal/RN executa aproximadamente 86% da despesa fixada e 

a média do grupo de referência em torno de 84%, alcançando uma economia de despesa um 

pouco maior. 

 

4.1.2.9 - Gráfico 15 – Limite de Despesa com Pessoal 

 
  

Tabela 16– Quociente de Localização do Limite de Despesa com Pessoal 
 

 

 

2017

2018

2019

2020

2021

2017 2018 2019 2020 2021
Grupo de referência 0,832 0,832 0,854 0,806 0,849

NATAL - RN 0,889 0,822 0,843 0,830 0,892

Desempenho da Despesa Orçamentária

Grupo de referência

NATAL - RN

2017

2018

2019

2020

2021

2017 2018 2019 2020 2021
Grupo de referência 49% 47% 47% 51% 53%

NATAL - RN 51% 48% 47% 50% 46%

Limite de despesa com pessoal

Grupo de referência

NATAL - RN

Quociente de 
localização 

0,936 1,013 1,013 0,971 0,952 

Quociente de 
localização 

0,955 0,973 1,001 1,024 1,160 
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Esse indicador do limite de despesa com o pessoal é mensurado pela relação entre a 

despesa com o pessoal e a receita corrente líquida. Nessa condição observa que Natal/RN 

demonstra um comportamento abaixo do limite legal de 60% (de acordo com o artigo 19 da lei 

da responsabilidade fiscal) e vem diminuindo esse percentual ao longo da série analisada de 

51% para 46%. Em contrapartida, o grupo de referência vem aumentando esse percentual em 

8% de 2017 a 2021, o que demonstra estar comprometendo mais da receita corrente líquida em 

pagamento da despesa com pessoal no decorrer dos anos. Analisando o cálculo do quociente de 

localização, o Município de Natal/RN fica na média do grupo de referência.  

 
4.1.2.10 - Gráfico 16 – Participação da Despesa Corrente 

 
 Tabela 17– Quociente de Localização da participação da despesa corrente 

  
 

 

A mensuração do indicador da participação da despesa corrente é revelada pela relação 

entre a despesa corrente e a despesa total. É possível verificar que no Município de Natal/RN, 

em média, 94,3% da despesa total é destinada em manutenção da entidade e comparando ao 

grupo de referência que tem média de 94,2% verificamos um comportamento similar entre eles. 

Em concordância com Lima e Diniz (2016), esse indicador revela quanto dos gastos totais é 

representado por despesas operacionais, uma relação alta significa que maior parte dos gastos 

do Município está relacionada com funcionamento e operacionalização. O Município de 

Natal/RN se manteve constante, em aproximadamente 1% o gasto de suas despesas 

operacionais, enquanto o grupo de referência apresenta uma diminuição de 7% em relação a 

série analisada, demonstrando um aumento da despesa corrente que não foi acompanhado pelo 

aumento proporcional da receita corrente.  

 Dessa forma, diante dos índices analisados sob a ótica da solvência orçamentária, que 

se refere ao equilíbrio orçamentário, é possível inferir que para os 5 anos analisados, de forma 

2017

2018

2019

2020

2021

2017 2018 2019 2020 2021
Grupo de referência 0,969 0,962 0,953 0,920 0,905

NATAL - RN 0,941 0,915 0,949 0,953 0,955

Participação da Despesa Corrente

Grupo de referência

NATAL - RN

Quociente de 
localização 

0,971 0,951 0,996 1,035 1,055 
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geral, observa-se que tanto o Município de Natal/RN quanto o grupo de referência apresentaram 

déficit na previsão orçamentária. Além disso, o Município de Natal/RN também enfrenta déficit 

no seu resultado médio de execução orçamentária, o qual apresentou-se negativo em todos os 

exercício analisados, com exceção de 2019, pois as receitas executadas foram menores que a 

despesa executada, diferentemente do grupo similar que neste indicador conseguiu ter uma 

média no resultado da execução orçamentária com superavit orçamentário, devido ao aumento 

da receita executada em 2020 e 2021.  

No caso da insuficiência de arrecadação que foi evidenciada pelo seu desempenho por 

meio da receita realizada e a receita prevista, o dado constatado nesse período de 2017 a 2021 

mostra a média de receita realizada do Município de Natal/RN (R$2.313.392.223,59) enquanto 

a receita média realizada das entidades similares (R$2.326.850.638,97) foi abaixo da média da 

receita prevista (Município de Natal/RN R$2.765.283.176,51 e do grupo de referência 

2.609.799.818,43). Porém há diferenças nos comportamentos do Município de Natal/RN que 

vêm tendo um aumento no desempenho de arrecadação de 8% ao longo da série analisada, 

enquanto o grupo similar apresenta um aumento superior de 21%. Constata-se que na 

comparação do desempenho da despesa orçamentária, ambos apresentam economia 

orçamentária. O Município de Natal/RN apresenta média de 85,3% e o grupo de referência 

apresenta média de 83,5%. Devido a apresentação de déficits na execução orçamentária, fica 

caracterizado excesso de execução de despesa em relação à receita arrecadada no Município de 

Natal/RN. 

Em resumo, apresentam-se uma série de deficiências na análise dos indicadores, 

referentes ao desempenho orçamentário. A previsão produziu um déficit em todos os anos 

analisados e essa insuficiência na previsão refletiu na execução orçamentária, a qual também 

apresentou déficit em todos os anos da série estudada, exceto 2019, sendo possível que existam 

técnicas ineficientes de previsão de receitas e um controle orçamentário frágil, o que pode 

indicar que as receitas correntes não suportam as despesas correntes. Esta situação reflete na 

capacidade de geração de poupança, que apresentou déficit de orçamento no primeiro ano 

analisado (2017), e em sequência assume uma melhora nos anos seguintes, apresentando 

superávit do orçamento e mostrando um resultado operacional positivo. No entanto, ao ser 

comparado com o grupo de referência, verifica-se que o Município de Natal/RN apresenta 

resultados significativamente inferiores, principalmente no resultado do orçamento de capital, 

que representou 13% do resultado médio do grupo de referência.  
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A execução das receitas orçamentárias revela que em média 99% dos recursos 

arrecadados são provenientes de receitas correntes e 1% de receitas de capital, demonstrando 

que os Municípios são financiados na sua quase totalidade por recursos próprios. Já o orçamento 

da receita apresentou insuficiência da arrecadação, mesmo com o esforço do Município na 

cobrança dos impostos ter aumentado em 20% ao longo da série analisada. Destaca-se que o 

desempenho do grupo de referência apresenta resultados melhores em relação ao Município de 

Natal/RN, uma vez que o quociente de localização ficou abaixo de 1, indicando que Natal/RN 

está aquém da média do grupo de referência.  

Percebe-se ainda que a solvência orçamentária é instável, situação possível de se 

observar pela falta de planejamento, uma vez que a peça orçamentária deveria ser o instrumento 

primordial para o ente realizar suas ações futuras. Conforme Lima e Diniz (2016) esses 

resultados influenciam a condição financeira governamental na medida que impactam o fluxo 

de disponibilidades, o nível de liquidez e a solvência de curto prazo do governo. 

 

4.1.3 - Indicadores da análise da receita 
 

A análise da receita utiliza indicadores financeiros para conhecer a condição financeira 

do Município, determinando a capacidade dos governos em aumentar a arrecadação das fontes 

de receitas (Lima e Diniz, 2016). Esta análise apresenta as mudanças dos recursos econômicos 

ao longo da série analisada, a capacidade dos governos em gerar receitas e a receita atual gerada, 

demonstrando seu nível de arrecadação e a dependência do Município, baseando-se nos 

indicadores financeiros apresentados a seguir. 

 
4.1.3.1 - Gráfico 17– Receita per capita 

 
  

Tabela 18– Quociente de Localização da Receita per capita 
 

  

 

2017

2018

2019

2020

2021

2017 2018 2019 2020 2021
Grupo de referência R$ 2.089 R$ 2.277 R$ 2.471 R$ 2.808 R$ 2.856

NATAL - RN R$ 2.130 R$ 2.353 R$ 2.653 R$ 2.815 R$ 3.058

Receita per capita

Grupo de referência

NATAL - RN

Quociente de 
localização 

1,020 1,033 1,073 1,002 1,071 
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A mensuração desse indicador é realizada por meio da relação entre a receita 

operacional e a população sendo utilizado, conforme Lima e Diniz (2016), para mostrar as 

mudanças ocorridas no nível da receita tributária em relação às mudanças no tamanho da 

população. No processo de análise é possível observar um contínuo resultado crescente ao longo 

da série analisada no Município de Natal/RN e no grupo de referência, e quanto maior a receita 

per capita melhor a condição financeira do Município. O Município de Natal/RN apresenta um 

comportamento de maior crescimento em sua receita per capita chegando a um aumento de 

43,6%, enquanto o grupo de referência apresentou um aumento de aproximadamente 36,7%. 

Em todo período analisado, o Município de Natal/RN apresenta comportamento acima da média 

do grupo de referência, o que pode ser observado pelo quociente de localização. 

 

4.1.3.2 - Gráfico 18– Esforço Tributário 

 
 Tabela 19– Quociente de Localização do esforço tributário 

  

 

 

Para identificar esse índice relaciona-se a receita tributária com o PIB, o que demonstra 

o fluxo de recursos financeiros direcionados da sociedade para o Município. Nesta análise a 

receita tributária do Município de Natal/RN alcançou a média de 3% do PIB, o que significa 

que de todos os bens e serviços produzidos pelo Município de Natal/RN, 3% correspondem ao 

recolhimento de tributos, resultando em um comportamento crescente de 52,8%. Ao comparar 

com o grupo de referência, que teve sua média de esforço tributário de 2,6% e um crescimento 

de 36,4%, observa-se ainda que o Município de Natal/RN evolui em ritmo mais acelerado e 

isso representa melhor condição financeira do Município. 

 
 
 
 

2017

2018

2019

2020

2021

2017 2018 2019 2020 2021
Grupo de referência 0,022 0,025 0,027 0,027 0,030

NATAL - RN 0,023 0,030 0,032 0,032 0,035

Esforço Tributário

Grupo de referência

NATAL - RN

Quociente de 
localização 

1,045 1,186 1,212 1,188 1,138 
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4.1.3.3 - Gráfico 19 – Autossuficiência Financeira 

 
 Tabela 20– Quociente de Localização da autossuficiência financeira 

 

 

 

A autossuficiência financeira representa a relação entre as receitas próprias, diretamente 

arrecadadas pelo Município, e a receita operacional total, revelando, conforme Lima e Diniz 

(2016), o esforço do Município em gerar receitas contando com a base econômica da 

comunidade. O Município de Natal/RN apresenta oscilações na sua autossuficiência financeira 

apesentando um valor máximo de 47,62% em 2019 e um valor mínimo em 2017 de 40,98%. 

Em todos os exercícios analisados, o Município de Natal/RN obtém desempenho médio de 

43,5%, contrapondo 35,2% desempenhado pelo grupo de referência, este que se manteve 

estável em todos os anos, com exceção do ano de 2020. Comparando o desempenho por meio 

do quociente de localização, percebe-se que o Município de Natal/RN está acima da média da 

autossuficiência financeira do grupo de referência. 

 
4.1.3.4 - Gráfico 20 – Autonomia Financeira 

 
 Tabela 21– Quociente de Localização da autonomia financeira 

 
 

 

2017
2018
2019
2020
2021

2017 2018 2019 2020 2021
Grupo de referência 35,32% 36,25% 36,58% 31,94% 35,79%

NATAL - RN 40,98% 45,20% 47,62% 41,26% 42,52%

Autossuficiência Financeira

Grupo de referência
NATAL - RN

2017

2018

2019

2020

2021

2017 2018 2019 2020 2021
Grupo de referência 76,60% 74,83% 74,81% 63,88% 75,24%

NATAL - RN 77,16% 78,79% 78,91% 70,15% 74,72%

Autonomia Financeira

Grupo de referência

NATAL - RN

Quociente de 
localização 

1,160 1,247 1,302 1,292 1,188 

Quociente de 
localização 

1,007 1,053 1,055 1,098 0,993 
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O indicador autonomia financeira revela a relação entre os recursos próprios do 

Município, arrecadados diretamente ou indiretamente, e a receita operacional. Verificamos na 

série analisada que o Município de Natal/RN diminuiu sua eficiência na gestão a qual teve uma 

diminuição de aproximadamente 11% entre o ano 2019 para o de 2020. O grupo de referência 

apresentou uma diminuição um pouco maior, com 14% neste mesmo período, porém ele já 

vinha apresentando uma queda em sua autonomia financeira. A média do grau de independência 

financeira de Natal/RN foi de aproximadamente 76% e a do grupo de referência de 73%, 

destacando que o desempenho do Município de Natal/RN apresenta resultados melhores, dado 

que Lima e Diniz (2016) esclarecem que quanto maior o grau de independência financeira, 

menor a dependência financeira de recursos de esferas superiores. 

 

4.1.3.5 - Gráfico 21 – Diversificação da Receita 

 
 
Tabela 22– Quociente de Localização da diversificação da receita 
 

Quociente de 
localização 

1,479 1,492 1,388 1,433 1,281 

 

  
A diversificação da receita é mensurada pela relação entre Imposto sobre serviço – ISS, 

e receitas operacional, que identifica a participação do ISS em relação a receita operacional. 

Nesta análise é possível verificar que o Município de Natal/RN apresenta uma média de 15,8% 

contra o desempenho de 11,2% apresentado pelo grupo de referência, sendo o ano de 2017 o de 

maior participação de ISS no Município de Natal/RN, com 17,32%. Observa-se no quociente 

de localização que o Município de Natal/RN está com o desempenho de diversificação acima 

da média do grupo de referência, atingindo um comportamento superior da participação do 

imposto em relação à receita operacional. 

2017

2018

2019

2020

2021

2017 2018 2019 2020 2021
Grupo de referência 10,76% 11,61% 11,80% 10,03% 11,75%

NATAL - RN 15,91% 17,32% 16,37% 14,37% 15,06%

Diversificação da Receita

Grupo de
referência
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4.1.3.6 - Gráfico 22 – Tendência da Receita 

 
Tabela 23 – Quociente de Localização da tendência da receita 
 

Quociente de 
localização 

1,027 1,312 1,409 0,341 10,669 

 

 
Este indicador é representado pela relação entre a receita atual e a receita anterior para 

apresentar o crescimento ou a diminuição das fontes de receita do Município. O Município de 

Natal/RN apresenta um crescimento positivo da receita, visto que, em relação ao ano de 2017 

para o de 2021, teve crescimento expressivo de 400%, e essa baixa tendência na receita é 

causada pela ineficiência da arrecadação (gráfico15). Ao longo da série estudada verifica-se 

que o grupo de referência tem crescido, chegando a ter um aumento de 20% no ano de 2020, 

sendo um outlier na série estudada, diferenciando drasticamente dos demais anos analisados. 

Analisando o quociente de localização o Município de Natal/RN, percebe-se que é maior que 1 

em todos os exercícios da série analisada, com exceção de 2020, devido ao aumento da média 

da receita do grupo de referência. 

4.1.3.7 - Gráfico 23– Representatividade do Superávit Financeiro 

 
Tabela 24 – Quociente de Localização da representatividade do superavit financeiro 
 

Quociente de 
localização 

-5,307 -1,686 -1,858 -0,567 -0,415 

2017

2018

2019

2020

2021

2017 2018 2019 2020 2021
Grupo de referência 2% 7% 9% 20% -1%

NATAL - RN 2% 9% 13% 7% 10%

Tendência da Receita

Grupo de referência

NATAL - RN

2017

2018

2019

2020

2021

2017 2018 2019 2020 2021
Grupo de referência -3,00% 13,02% 16,64% 31,23% 35,30%

NATAL - RN -17,24% -22,22% -31,16% -17,93% -14,66%

Representatividade do Superávit Financeiro

Grupo de referência

NATAL - RN
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A Representatividade do Superávit Financeiro é fornecida por meio da divisão entre o 

superávit financeiro (diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro) e a despesa total, 

medindo o crescimento do nível de recursos internos do Município. Esta análise permite 

verificar que ao contrário do grupo de referência o Município de Natal/RN não possui superávit, 

mostrando que em toda serie analisada o passivo financeiro é superior ao ativo financeiro, 

demonstrando queda dos recursos internos do Município. Esse comportamento é 

significativamente inferior à média dos Municípios de referência, que mesmo apresentando 

déficit no ano de 2017 de -3,25%, consegue obter uma média positiva de 18,7% apresentando 

um comportamento de crescimento do superávit ao longo da série analisada. 

Conforme os indicadores analisados sob a perspectiva da análise da receita, verifica-se 

que o Município de Natal/RN apresenta comportamentos crescentes ao longo da série analisada 

devido ao crescimento favorável da receita orçamentária, que entre os anos de 2017 a 2021 

aumentou 45,4% (de R$ 1.885.606.927,45 à R$ 2.742.262.796,20), revelando uma tendência 

positiva da receita superior ao crescimento populacional. Comparado ao grupo de referência 

que teve crescimento de 17,7% (de R$ 2.039.759.008,44 à R$2.400.106.617,97) apresenta um 

desempenho superior. Essa tendência positiva da receita reflete no crescimento econômico do 

Município, de forma que a receita per capita e o PIB apresentaram acréscimos contínuos ao 

longo da série analisada.  

Tal situação contribui para um desempenho muito bom da autonomia financeira, já que  

aproximadamente 76% dos recursos do Município de Natal/RN são obtidos por esforços 

próprios e 34% dos recursos provêm de outras esferas do governo, sabendo-se que a autonomia 

financeira tem uma relação inversa ao grau de dependência. Dessa forma, quanto maior for o 

desempenho em arrecadação direta de tributos e receitas não tributárias de sua competência, 

menor a dependência desse Município em relação às esferas governamentais superiores. 

É possível identificar o comportamento de crescimento da arrecadação ao longo da série 

analisada, pois a receita per capita cresceu ao longo dos anos devido ao desempenho favorável 

na arrecadação dos impostos, que mesmo com a estabilidade da população elevou a receita. Em 

suma, evidencia-se que o Município de Natal/RN, de maneira geral está em crescimento, uma 

vez que a média da receita per capita saltou de R$ 2.130,00 em 2017, para R$ 3.058,00, em 

2021, e na comparação com os governos similares ele está acima da média, pois o índice 

encontrado é maior que 1.  

Por esses resultados também é possível observar o crescimento no esforço tributário, 

autossuficiência financeira, autonomia financeira e na tendência da receita, os quais se mantêm 
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acima da média do grupo de referência. No entanto, referente ao superávit financeiro, o 

Município de Natal/RN revela um baixo nível de recursos internos, apresentando em todos os 

anos da série temporal analisada o passivo financeiro maior que o ativo financeiro, 

demonstrando baixa solvência de caixa e um comportamento expressivamente abaixo da média 

do grupo de referência, que somente em 2017 teve o passivo financeiro menor que o ativo 

financeiro, e  na sequencia vem demonstrando um importante crescimento resultando em uma 

solvência de caixa adequada. 

 
4.1.4 – Indicadores de Análise da dívida 
 

Segundo Caldeira (et al., 2016), os indicadores de análise da dívida demonstram a 

capacidade de pagamento da dívida do governo, o que ocorre devido à relação do nível da dívida 

com medidas que representem a capacidade de pagamento. 

 
4.1.4.1 - Gráfico 24 – Dívida per Capita 

 
Tabela 25 – Quociente de Localização da dívida per capita 
 

Quociente de 
localização 

1,600 1,521 1,237 1,583 1,796 

 

Com relação ao valor da dívida consolidada bruta do Município, dividido pelo número 

total de habitantes, evidencia-se a representatividade da dívida por cidadão. É possível verificar 

que o Município de Natal/RN vem aumentando aceleradamente o tamanho da dívida entre os 

anos de 2017 a 2021, com um crescimento de aproximadamente 83%. Ao comparar com o 

grupo de referência, o Município de Natal/RN apresenta comportamento de crescimento 

elevado, apresentando resultado quase 80% acima da média e demostrando uma alta carga de 

endividamento. Neste caso quanto maior o indicador mais desfavorável a situação financeira, 

pois é, conforme Lima (2011), uma representação do montante de impostos que cada um terá 

que pagar no futuro para que a dívida seja liquidada. 

 

2017
2018
2019
2020
2021

2017 2018 2019 2020 2021
Grupo de referência R$351,66 R$396,39 R$505,43 R$537,90 R$571,96

NATAL - RN R$562,71 R$603,03 R$625,00 R$851,41 R$1.027,34

Dívida per Capita 

Grupo de referência
NATAL - RN
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4.1.4.2 - Gráfico 25 – Peso relativo da dívida 

 Tabela 26 – Quociente de Localização do peso relativo da dívida 
 

 
 

O peso relativo da dívida, demonstrado pela relação dívida consolida/PIB, conforme 

Lima (2011), permite conhecer o esforço que uma economia produz para realizar o pagamento 

da dívida, expressando a ideia de que a riqueza produzida pela economia é uma das fontes de 

recurso com a qual o governo conta para pagar a dívida pública. Ao longo da série analisada 

observa-se que o Município de Natal/RN apresenta resultados crescentes ao longo dos anos, 

chegando a um aumento de quase 66% de 2017 a 2021. Demonstra maior crescimento do que 

a média do grupo de referência, chegando a ficar mais de 55% acima da média dos Municípios 

semelhantes, demonstrando prováveis dificuldades para pagar a dívida no futuro ou refinanciá-

la.  

4.1.4.3 - Gráfico 26 – Grau de Endividamento 

 
 Tabela 27 – Quociente de Localização do peso relativo da dívida 

 
 

 

2017

2018

2019

2020

2021

2017 2018 2019 2020 2021
Grupo de referência 1,52% 1,67% 2,07% 2,16% 2,26%

NATAL - RN 2,12% 2,23% 2,22% 2,97% 3,51%

Peso relativo da dívida 

Grupo de referência

NATAL - RN

2017

2018

2019

2020

2021

2017 2018 2019 2020 2021
Grupo de referência 16,95% 17,69% 21,11% 19,58% 21,02%

NATAL - RN 27,05% 26,04% 24,08% 31,12% 35,04%

Grau de Endividamento 

Grupo de referência

NATAL - RN

Quociente de 
localização 

1,401 1,335 1,072 1,372 1,556 

Quociente de 
localização 

1,596 1,472 1,141 1,590 1,667 
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O grau de endividamento, segundo Lima (2011), mostra o comprometimento da 

arrecadação operacional do governo para com o pagamento da dívida. Nesta análise, esse 

indicador foi obtido dividindo-se o montante da dívida consolidada pela receita corrente líquida, 

permitindo verificar que o Município de Natal/RN possui maior nível de endividamento em 

relação ao grupo de referência, sendo diferença percentual demonstrada de aproximadamente 

50% no ano de 2021. No grupo de referência, a média foi de 19,2% enquanto que no Município 

de Natal/RN alcança 29,07%, observando uma alta representatividade da dívida em relação ao 

PIB. Ao verificar o quociente de localização, o grau de endividamento mostra uma proporção 

elevada sendo sempre maior que 1 em todos os exercícios analisados, significando que ele está 

gastando acima da média do grupo. 

De acordo com os indicadores selecionados para a análise da dívida é possível observar 

a capacidade de pagamento dos Municípios e ressaltar que, quando representada pelo grupo de 

referência, ela é melhor que a capacidade de pagamento do Município de Natal/RN. Quando 

analisada a dívida per capita e o peso relativo da dívida, que de acordo com Lima e Diniz (2016) 

são os principais indicadores para medir a carga da dívida, verifica-se que essas duas variáveis 

estão apresentando resultados crescentes da carga de endividamento. Clark e Chan (1990, apud 

Lima, 2011), explicam que quanto maior a população, maior o montante da renda sujeita à 

tributação para pagar o serviço da dívida. No caso do Município de Natal/RN, devido à 

estabilidade da população e o aumento no endividamento, a capacidade de pagamento do 

Município vem a ser insuficiente para liquidar a dívida. 

A dívida consolidada vem crescendo demasiadamente ao longo desses anos tendo um 

crescimento de aproximadamente 85% de 2017 a 2021, enquanto o PIB apresenta uma evolução 

de aproximadamente 12%, aumentando o esforço para pagamento da dívida representado pelo 

peso relativo da dívida. É possível analisar um forte crescimento contínuo do endividamento de 

longo prazo e quando isso acontece, Lima e Diniz (2016) retratam como uma possibilidade de 

a dívida estar sendo usada no lugar da receita tributária para equilibrar o orçamento corrente. 

Nestes indicadores de índice em que quanto maior o resultado mais desfavorável a 

situação, verificamos que a dívida per capita cresce 30% a mais do que a do grupo de referência, 

sinalizando que a capacidade de pagamento da dívida refletida pelo grau de endividamento 

cresce ao longo da série estudada e que também está acima da média do grupo, sendo em todos 

os períodos maior que um (01) e sinalizando que a capacidade de pagamento da dívida possa 

ter declinado por estagnação e até mesmo pela queda no tamanho populacional. O lento 

crescimento do PIB proporciona menos arrecadação e maior montante de dívida de longo prazo, 
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visto que, conforme Lima e Diniz (2016), a garantia da dívida está relacionada com a 

capacidade de pagamento do governo. 

5. CONCLUSÕES  

Considerando o contexto, esse trabalho teve como finalidade analisar a Condição 

Financeira do Município de Natal/RN entre os anos de 2017/2021, comparando-o com a média 

de um grupo de referência similar (João Pessoa – PB e Maceió – Al) permitindo calcular o 

quociente de localização. Com esse propósito, analisou os indicadores de fatores ambientais: 

Recursos e necessidades da comunidade e financeiros: solvência orçamentária, análise da 

Receita e análise da dívida. 

Para alcançar esse objetivo foi construído um banco de dados a partir das demonstrações 

contábeis do período de 2017 a 2021, compostas por balanço orçamentário, balanço financeiro, 

demonstração do fluxo de caixa e balanço patrimonial. No tocante às informações sociais, 

econômicas e demográficas, todas foram retiradas do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, com vistas a elaborar e analisar os indicadores ambientais e financeiros do 

Município de Natal/RN e do grupo de referência.  

Para analisar os dados foi utilizado o Excel obedecendo as fórmulas para o resultado 

dos indicadores. O emprego da análise de indicadores ajuda a conhecer o estado da condição 

financeira do Município de Natal/RN, possibilitando uma análise geral entre os índices.  

O objetivo do estudo foi alcançado, por meio da técnica de análise financeira comparada 

com governos similares. Em relação aos objetivos gerais e específicos, pode-se dizer que foram 

atingidos, visto que para conseguir analisar a condição financeira do Município de Natal/RN 

foi necessário primeiramente entender os aspectos conceituais e a composição dos seus 

indicadores, bem como buscar os dados nos relatórios Contábeis de Propósito Gerais das 

Entidades do Setor Público – RCPGs para conseguir mensurá-la por meio do cálculo dos 

indicadores componentes da condição financeira governamental.  

O município de Natal/RN apresentou uma condição econômica próxima ao grupo de 

referência e que para alcançar integralmente o desempenho do grupo de referência é indicando 

o aumento da população, aumento na base de emprego e novas atividades empresariais com 

incremento da renda e da riqueza da comunidade pois estão inter-relacionados em um ciclo de 

causa e efeito. Sob ótica dos indicadores do constructo Solvência orçamentária, a previsão 

produziu um déficit em todos os anos analisados e essa insuficiência na previsão refletiu na 

execução orçamentária, onde também apresentou déficit de execução orçamentária em todos os 
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anos da série estudada, exceto 2019, ou seja, as receitas correntes não suportam as despesas 

correntes, conclui-se não haver planejamento adequado para o ente realizar suas ações futuras. 

O município de Natal/RN sob ótica dos indicadores do constructo da análise da receita 

é possível identificar o comportamento de crescimento da arrecadação ao longo da série 

analisada. Que a receita per capita cresceu ao longo dos anos devido ao desempenho na 

arrecadação dos impostos, apesar da estabilidade no crescimento da população. Sob a ótica dos 

indicadores da análise da dívida, verificamos uma situação desconfortável, pois, a dívida per 

capita está 50% maior do que a média do grupo de referência, sinalizando que a capacidade de 

pagamento refletida pelo grau de endividamento cresce ao longo da série estudada está acima 

da média do grupo. 

Quando se fala em orçamento público aplicado à sociedade é necessária uma análise 

mais robusta para afirmar se a condição financeira foi benéfica de forma geral. Desta forma, 

essa análise somente se aplica para esta amostra no período do tempo que foi analisado. 

É necessário evidenciar que os resultados obtidos com essa análise avaliam 

especificamente o comportamento passado, comparado com o grupo de referência, sem 

aprofundar-se nos efeitos da gestão da dívida e sem que sejam uma resposta definitiva da 

condição financeira dos Municípios, já que esta foi realizada sob o ponto de vista de um analista 

externo, inclusive observando-se limitações quanto à qualidade dos dados das demonstrações 

contábeis, além de limitações e ausências de informações sociais. Assim, sugere-se para novas 

pesquisas que sejam feitas a análise em períodos anteriores, para ampliar o banco de dados e 

alcançar uma compreensão temporal; a replicação a nível dos Municípios capitais de todo o 

Brasil; investigar novos fatores que contribuam para a explicação da Condição Financeira de 

entes subnacionais, como a investigação da Solvência de caixa e a Solvência de Serviços. 
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Construto 
INDICADOR Grupo de referência 

Indicador Fórmula 2017 2018 2019 2020 2021 
  

Benefícios Sociais 
Bolsa família - Nº de pessoas (ou famílias) 58.019,00 58.499,50 57.992,50 59.980,50 62.712,50 

População 920.363,50 906.352,50 913.981,50 921.435,50 928.696,50 
  % da população que recebe PBF/população total 6,37% 6,53% 6,43% 6,59% 6,81% 
  

Tamanho do estado 
Despesas Totais 1.960.077.395 2.110.555.399 2.264.581.841 2.317.805.236 2.538.575.948 

PIB 20.791.291.491 21.103.743.892 22.129.319.580 22.831.539.500 23.533.759.500 
Indicadores de  Despesas Totais/PIB 9,44% 10,02% 10,25% 10,15% 10,8224% 

recursos e  População Atual 92036350,00% 90635250,00% 91398150,00% 92143550,00% 92869650,00% 
necessidades da Tendência da população População Anterior - 1 91171350,00% 92036350,00% 90635250,00% 91398150,00% 92143550,00% 

comunidade  População Atual/População Anterior - 1 0,98% -1,51% 0,87% 0,84% 0,81% 
  PIB 20.791.291.491 21.103.743.892 22.129.319.580 22.831.539.500 23.533.759.500 
 População 920.364 906.353 913.982 921.436 928.697 
 PIB/População 22.773 23.438 24.372 24.938 25.501 
 Base de emprego Pessoal ocupado assalariado 256.440 252.126 258.277 259.323 260.370 
 Atividades empresariais Número de empresas atuantes 18.363 18.193 19.696 20.189 20.682 
 Indicador Fórmula 2017 2018 2019 2020 2021 

 
Dívida per Capita 

Dívida Consolidada Bruta R$ 310.893.529,65 R$ 346.524.936,37 R$ 459.075.142,70 R$ 495.816.877,15 R$ 534.532.713,79 
População R$ 920.363,50 R$ 906.352,50 R$ 913.981,50 R$ 921.435,50 R$ 928.696,50 

Dívida Consolidada Bruta/População R$ 351,66 R$ 396,39 R$ 505,43 R$ 537,90 R$ 571,96 
  

Peso relativo da dívida 
Dívida Consolidada Bruta 310.893.529,65 346.524.936,37 459.075.142,70 495.816.877,15 534.532.713,79 

PIB 20.791.291.491,00 21.103.743.891,50 22.129.319.580,00 22.831.539.500,00 23.533.759.500,00 

Indicadores de 
 Dívida Consolidada Bruta/PIB 1,52% 1,67% 2,07% 2,16% 2,26% 
 

Dívida Consolidada Bruta R$ 310.893.529,65 R$ 346.524.936,37 R$ 459.075.142,70 R$ 495.816.877,15 R$ 534.532.713,79 
solvência de longo 

prazo 
Grau de Endividamento 

Receita Corrente Líquida R$ 1.850.486.945,00 R$ 1.973.091.809,77 R$ 2.172.815.568,25 R$ 2.525.527.271,98 R$ 2.540.108.038,18 
ívida Consolidada Bruta/Receita Corrente Líquid 16,95% 17,69% 21,11% 19,58% 21,02% 

 

Limite Global de Endividamento (LGE) 
1,2 R$ 1.850.486.945,00 R$ 1.973.091.809,77 R$ 2.172.815.568,25 R$ 2.525.527.271,98 R$ 2.540.108.038,18 

 RCL*1,2 R$ 2.220.584.334,00 R$ 2.367.710.171,72 R$ 2.607.378.681,90 R$ 3.030.632.726,38 R$ 3.048.129.645,82 
 

Limite anual de Endividamento (LAE) 
0,16 R$ 1.850.486.945,00 R$ 1.973.091.809,77 R$ 2.172.815.568,25 R$ 2.525.527.271,98 R$ 2.540.108.038,18 

 RCL*0,16 R$ 296.077.911,20 R$ 315.694.689,56 R$ 347.650.490,92 R$ 404.084.363,52 R$ 406.417.286,11 
 

Limite anual do Serviço da Dívida (LAS 
0,115 R$ 1.850.486.945,00 R$ 1.973.091.809,77 R$ 2.172.815.568,25 R$ 2.525.527.271,98 R$ 2.540.108.038,18 

 RCL*0,115 R$ 212.805.998,68 R$ 226.905.558,12 R$ 249.873.790,35 R$ 290.435.636,28 R$ 292.112.424,39 
 Indicadores Fórmula 2017 2018 2019 2020 2021 
  

Resultado de previsão orçamentária 
Previsão atualizada 2.368.112.081,50 2.528.705.460,50 2.625.690.142,91 2.816.254.814,74 2.710.236.592,50 
Dotação atualizada 2.385.791.859,61 2.558.770.931,46 2.663.474.127,22 2.873.473.655,72 2.995.000.796,74 

  Previsão atualizada/Dotação atualizada 0,996 0,990 0,986 0,980 0,907 
  Receita Executada R$ 1.925.184.339,15 R$ 2.060.658.009,56 R$ 2.254.966.400,24 R$ 2.708.811.277,75 R$ 2.684.633.168,17 
 Resultado de Execução Orçamentária Despesa Empenhada R$ 1.960.077.394,80 R$ 2.110.555.398,92 R$ 2.264.581.840,57 R$ 2.317.805.236,26 R$ 2.538.575.948,39 
  Receita Executada/Despesa Executada 0,982 0,976 0,996 1,168 1,058 
  Receita Corrente 1.905.349.612,22 2.045.045.811,79 2.237.810.966,82 2.580.702.685,89 2.624.353.911,31 
 Cobertura de Custeio Despesa de Corrente R$ 1.900.547.320,91 R$ 2.031.727.705,32 R$ 2.159.172.123,16 R$ 2.169.903.628,97 R$ 2.297.050.531,11 
  Receita Corrente/Despesa de Corrente 1,003 1,007 1,036 1,189 1,142 

  
Capacidade de Geração de Poupança 

Receita Corrente – R$ 1.905.349.612,22 R$ 2.045.045.811,79 R$ 2.237.810.966,82 R$ 2.580.702.685,89 R$ 2.624.353.911,31 
Despesa corrente R$ 1.900.547.320,91 R$ 2.031.727.705,32 R$ 2.159.172.123,16 R$ 2.169.903.628,97 R$ 2.297.050.531,11 

  ceita Corrente – Despesa corrente) /Receita Corr 0,003 0,007 0,035 0,159 0,125 
  Receita de Capital 19.834.726,93 15.612.197,77 17.155.433,43 128.108.591,86 60.279.256,86 
 Resultado do Orçamento de Capital Despesa de Capital 59.530.073,89 78.827.693,60 105.409.717,42 147.901.607,29 241.525.417,29 
  Receita de Capital/Despesa de Capital 0,271 0,167 0,187 0,863 0,282 

  
Desempenho da Arrecadação 

Receita Realizada R$ 1.925.184.339,15 R$ 2.060.658.009,56 R$ 2.254.966.400,24 R$ 2.708.811.277,75 R$ 2.684.633.168,17 
Receita Prevista R$ 2.368.112.081,50 R$ 2.528.705.460,50 R$ 2.625.690.142,91 R$ 2.816.254.814,74 R$ 2.710.236.592,50 

  Receita Realizada/Receita Prevista 0,819 0,820 0,861 0,960 0,991 
  Receita Realizada 1.925.184.339,15 2.060.658.009,56 2.254.966.400,24 2.708.811.277,75 2.684.633.168,17 
  Receita Prevista 2.368.112.081,50 2.528.705.460,50 2.625.690.142,91 2.816.254.814,74 2.710.236.592,50 
 Desempenho Relativo da Arrecadação Receita Corrente 1.905.349.612,22 2.045.045.811,79 2.237.810.966,82 2.580.702.685,89 2.624.353.911,31 
   (Receita Realizada – Receita Prevista) /      

Indicadores de 
 Receita Corrente  -0,24 -0,23 -0,17 -0,04 -0,01 
 

Receita de Impostos Arrecadados R$ 418.936.136,52 R$ 466.802.239,39 R$ 520.485.655,11 R$ 549.373.880,24 R$ 640.400.934,26 
solvência  

Receita Prevista de Impostos R$ 370.425.400,43 R$ 454.527.048,50 R$ 503.397.781,00 R$ 545.241.954,16 R$ 591.037.659,00 
orçamentária Eficiência na Arrecadação de Impostos 

Receita de Impostos Arrecadados / Receita      

  Prevista de Impostos 1,133 1,032 1,034 1,008 1,090 
  Receita Corrente 1.905.349.612,22 2.045.045.811,79 2.237.810.966,82 2.580.702.685,89 2.624.353.911,31 
 Participação da Receita Corrente Receita Orçamentária Total 1.925.184.339,15 2.060.658.009,56 2.254.966.400,24 2.708.811.277,75 2.684.633.168,17 
  Receita Corrente/ Receita Orçamentária Total 0,981 0,986 0,991 0,942 0,986 
  Receita de Capital 19.834.726,93 15.612.197,77 17.155.433,43 128.108.591,86 60.279.256,86 
 

Participação da Receita de Capital 
Receita Orçamentária Total 1.925.184.339,15 2.060.658.009,56 2.254.966.400,24 2.708.811.277,75 2.684.633.168,17 

Receita de Capital/ Receita Orçamentária Total 

     

  1,06% 0,78% 0,76% 4,81% 2,23% 
  Despesa Executada R$ 1.960.077.394,80 R$ 2.110.555.398,92 R$ 2.264.581.840,57 R$ 2.317.805.236,26 R$ 2.538.575.948,39 
 Desempenho da Despesa Orçamentária Despesa Fixada R$ 2.385.791.859,61 R$ 2.558.770.931,46 R$ 2.663.474.127,22 R$ 2.873.473.655,72 R$ 2.995.000.796,74 
  Despesa Executada/ Despesa Fixada 0,832 0,832 0,854 0,806 0,849 
  Despesa Fixada  2.385.791.859,61 2.558.770.931,46 2.663.474.127,22 2.873.473.655,72 2.995.000.796,74 
  – Despesa Executada 1.960.077.394,80 2.110.555.398,92 2.264.581.840,57 2.317.805.236,26 2.538.575.948,39 
 Desempenho Relativo da Despesa Despesa total 1.960.077.394,80 2.110.555.398,92 2.264.581.840,57 2.317.805.236,26 2.538.575.948,39 
  (Despesa Fixada – Despesa Executada) /      

  Despesa Total 0,220 0,217 0,180 0,241 0,180 
  Despesa com pessoal 898.418.910,13 926.682.996,37 1.023.795.410,99 1.280.683.901,46 1.356.242.173,78 
 

Limite de despesa com pessoal 
Receita Corrente Líquida 1.850.486.945,00 1.973.091.809,77 2.172.815.568,25 2.525.527.271,98 2.540.108.038,18 

Despesa com pessoal/Receita Corrente Líquida 

     

  49% 47% 47% 51% 53% 
  Despesas Correntes 1.900.547.320,91 2.031.727.705,32 2.159.172.123,16 2.131.819.065,24 2.297.050.531,11 
 Participação da Despesa Corrente Despesa Total 1.960.077.394,80 2.110.555.398,92 2.264.581.840,57 2.317.805.236,26 2.538.575.948,39 
  Despesas Correntes/Despesa Total 0,969 0,962 0,953 0,920 0,905 
 Indicadores Fórmula 2017 2018 2019 2020 2021 
  

Receita per capita 
Receita operacional R$ 2.039.759.008,44 R$ 2.002.276.103,77 R$ 2.081.207.569,29 R$ 2.214.580.038,31 R$ 2.400.106.617,97 

população 920.364 906.353 913.982 921.436 928.697 
Receita operacional/ população R$ 2.089 R$ 2.277 R$ 2.471 R$ 2.808 R$ 2.856 

  
Esforço tributário 

Receita tributária 459.663.012,81 528.261.639,64 589.441.815,60 605.935.724,13 715.921.078,69 
PIB 20.791.291.580,50 21.103.744.106,50 22.129.319.339,00 22.831.539.500,00 23.533.759.500,00 

Receita tributária/ PIB 0,022 0,025 0,027 0,027 0,030 
  Tributos arrecadados diretamente 459.663.012,81 528.261.639,64 589.441.815,60 605.935.724,13 715.921.078,69 

 Receitas não tributárias 214.023.590,23 213.401.228,02 229.544.928,37 219.804.579,59 224.232.579,71 

Autossuficiência financeira 
Receita operacional R$ 1.905.349.612,22 R$ 2.045.045.811,79 R$ 2.237.810.966,82 R$ 2.580.702.685,89 R$ 2.624.353.911,31 

(Tributos arrecadados diretamente + receitas não      

 tributárias) / Receita      

 Operacional 35,32% 36,25% 36,58% 31,94% 35,79% 
  Tributos arrecadados diretamente 459.663.012,81 528.261.639,64 589.441.815,60 605.935.724,13 715.921.078,69 
  receitas não tributárias 214.023.590,23 213.401.228,02 229.544.928,37 219.804.579,59 224.232.579,71 
  

Autonomia financeira 
Impostos arrecadados indiretamente R$ 787.161.610,79 R$ 788.783.468,29 R$ 855.649.277,10 R$ 820.825.555,13 R$ 1.035.436.942,88 

Receita operacional R$ 2.039.759.008,44 R$ 2.002.276.103,77 R$ 2.081.207.569,29 R$ 2.214.580.038,31 R$ 2.400.106.617,97 
Análise da  (Tributos arrecadados diretamente + receitas não      

receita  tributárias + impostos arrecadados      

  indiretamente) / Receita operacional 76,60% 74,83% 74,81% 63,88% 75,24% 
  Transferências correntes R$ 1.231.663.009,18 R$ 1.303.382.944,14 R$ 1.418.824.222,85 R$ 1.754.962.382,18 R$ 1.684.200.252,91 

 impostos arrecadados indiretamente R$ 787.161.610,79 R$ 788.783.468,29 R$ 855.649.277,10 R$ 820.825.555,13 R$ 1.035.436.942,88 

Dependência financeira 
Receita operacional R$ 1.905.349.612,22 R$ 2.045.045.811,79 R$ 2.237.810.966,82 R$ 2.580.702.685,89 R$ 2.624.353.911,31 

(Transferências correntes - impostos      

 arrecadados indiretamente) /      

 Receita Operacional 23,40% 25,17% 25,19% 36,12% 24,76% 
  

Diversificação da receita 
Receita tributária - ISS R$ 204.540.521,20 R$ 237.157.961,29 R$ 263.714.712,49 R$ 257.738.753,64 R$ 308.524.508,41 

receita operacional R$ 1.905.349.612,22 R$ 2.045.045.811,79 R$ 2.237.810.966,82 R$ 2.580.702.685,89 R$ 2.624.353.911,31 
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Receita tributária - ISS/ Receita operacional 10,76% 11,61% 11,80% 10,03% 11,75% 
  

Tendência da receita 

Receita atual 1.925.184.339,15 2.060.658.009,56 2.254.966.400,24 2.708.811.277,75 2.684.633.168,17 
Receita anterior 1.890.581.172,62 1.925.184.339,15 2.060.658.009,56 2.254.966.400,24 2.708.811.277,75 

Receita atual - Receita anterior/ Receita anterior 2% 7% 9% 20% -1% 
  

Representatividade do Superávit Finance 

Ativo financeiro 483.584.238,40 516.824.497,14 675.495.887,66 923.916.561,28 1.718.314.090,96 
Passivo Financeiro 542.375.405,40 241.945.031,83 298.763.330,12 200.058.396,46 822.270.391,99 

Despesa Total 1.960.077.394,80 2.110.555.398,92 2.264.581.840,57 2.317.805.236,26 2.538.575.948,39 
Ativo financeiro-Passivo Financeiro)/ Despesa Tot -3,00% 13,02% 16,64% 31,23% 35,30% 
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Construto 

INDICADOR MUNICÍPIO ALVO - NATAL - RN 

Indicador Fórmula 2017 2018 2019 2020 2021

 
 
 
 

 
Indicadores de 

recursos e 
necessidades da 

comunidade 

 
Benefícios Sociais 

Bolsa família - Nº de pessoas (ou famílias) 43.282 43.133 44.739 48.299 52.813
População 885.180 877.640 884.122 890.480 896.708

% da população que recebe PBF/população total 4,89% 4,91% 5,06% 5,42% 5,89%

 
Tamanho do estado 

Despesas Totais 2.087.214.044 2.197.803.247 2.336.033.509 2.535.883.391 2.837.408.732 
PIB 23.458.658.088 23.773.793.679 24.855.507.374 25.541.449.000 26.227.391.000 

Despesas Totais/PIB 8,90% 9,24% 9,40% 9,93% 10,8185% 

 
Tendência da população 

População Atual 885.180 877.640 884.122 890.480 896.708
População Anterior - 1 877.662 885.180 877.640 884.122 890.480

População Atual/População Anterior - 1 0,86% -0,85% 0,74% 0,72% 0,70%
 PIB 23.458.658.088 23.773.793.679 24.855.507.374 25.541.449.000 26.227.391.000 

População 885.180 877.640 884.122 890.480 896.708
PIB/População 26.502 27.088 28.113 28.683 29.249 

Base de emprego Pessoal ocupado assalariado 292.621 283.129 289.198 290.695 292.192
 Atividades empresariais Número de empresas atuantes 22.124 22.085 23.725 24.362 24.999
 Indicador Fórmula 2017 2018 2019 2020 2021

 
Dívida per Capita 

Dívida Consolidada Bruta R$ 498.103.992,81 R$ 529.243.335,41 R$ 552.577.667,70 R$ 758.165.616,74 R$ 921.219.604,95 
População 885.180 877.640 884.122 890.480 896.708

Dívida Consolidada Bruta/População R$ 562,71 R$ 603,03 R$ 625,00 R$ 851,41 R$ 1.027,34 

 
 

Indicadores de 
solvência de longo 

prazo 

 
Peso relativo da dívida 

Dívida Consolidada Bruta R$ 498.103.992,81 R$ 529.243.335,41 R$ 552.577.667,70 R$ 758.165.616,74 R$ 921.219.604,95 

PIB 23.458.658.088 23.773.793.679 24.855.507.374 25.541.449.000 26.227.391.000 

Dívida Consolidada Bruta/PIB 2,12% 2,23% 2,22% 2,97% 3,51%

 
Grau de Endividamento 

Dívida Consolidada Bruta R$ 498.103.992,81 R$ 529.243.335,41 R$ 552.577.667,70 R$ 758.165.616,74 R$ 921.219.604,95 

Receita Corrente Líquida R$ 1.841.386.506,48 R$ 2.032.698.305,88 R$ 2.294.400.050,78 R$ 2.436.135.115,60 R$ 2.628.810.051,71 
ívida Consolidada Bruta/Receita Corrente Líquid 27,05% 26,04% 24,08% 31,12% 35,04%

Limite Global de Endividamento (LGE) 
1,2 R$ 1.841.386.506,48 R$ 2.032.698.305,88 R$ 2.294.400.050,78 R$ 2.436.135.115,60 R$ 2.628.810.051,71 

RCL*1,2 R$ 2.209.663.807,78 R$ 2.439.237.967,06 R$ 2.753.280.060,94 R$ 2.923.362.138,72 R$ 3.154.572.062,05 

Limite anual de Endividamento (LAE) 
0,16 R$ 1.841.386.506,48 R$ 2.032.698.305,88 R$ 2.294.400.050,78 R$ 2.436.135.115,60 R$ 2.628.810.051,71 

RCL*0,16 R$ 294.621.841,04 R$ 325.231.728,94 R$ 367.104.008,12 R$ 389.781.618,50 R$ 420.609.608,27 

Limite anual do Serviço da Dívida (LAS 
0,115 R$ 1.841.386.506,48 R$ 2.032.698.305,88 R$ 2.294.400.050,78 R$ 2.436.135.115,60 R$ 2.628.810.051,71 

RCL*0,115 R$ 211.759.448,25 R$ 233.760.305,18 R$ 263.856.005,84 R$ 280.155.538,29 R$ 302.313.155,95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores de 
solvência 

orçamentária 

Indicadores Fórmula 2017 2018 2019 2020 2021

 
Resultado de previsão orçamentária 

Previsão atualizada 2.301.976.098,24 2.660.251.510,44 2.735.454.357,28 3.031.516.706,23 3.097.217.210,35 

Dotação atualizada 2.348.260.091,55 2.675.099.079,11 2.771.067.058,22 3.054.255.004,39 3.180.624.499,35 
Previsão atualizada/Dotação atualizada 0,980 0,994 0,987 0,993 0,974

 
Resultado de Execução Orçamentária 

Receita Executada R$ 1.895.973.217,38 R$ 2.071.015.001,67 R$ 2.346.238.455,19 R$ 2.507.476.450,05 R$ 2.746.257.993,66 
Despesa Empenhada R$ 2.087.214.043,99 R$ 2.197.803.247,32 R$ 2.336.033.508,72 R$ 2.535.883.391,35 R$ 2.837.408.732,28 

Receita Executada/Despesa Executada 0,908 0,942 1,004 0,989 0,968

 
Cobertura de Custeio 

Receita Corrente R$ 1.885.606.927,45 R$ 2.065.114.842,12 R$ 2.345.160.612,84 R$ 2.506.586.065,81 R$ 2.742.262.796,20 
Despesa de Corrente R$ 1.963.918.526,20 R$ 2.010.381.014,95 R$ 2.217.369.198,02 R$ 2.415.850.035,86 R$ 2.709.696.887,25 

Receita Corrente/Despesa de Corrente 0,960 1,027 1,058 1,038 1,012

 
Capacidade de Geração de Poupança 

Receita Corrente – R$ 1.885.606.927,45 R$ 2.065.114.842,12 R$ 2.345.160.612,84 R$ 2.506.586.065,81 R$ 2.742.262.796,20 
Despesa corrente R$ 1.963.918.526,20 R$ 2.010.381.014,95 R$ 2.217.369.198,02 R$ 2.415.850.035,86 R$ 2.709.696.887,25 

ceita Corrente – Despesa corrente) /Receita Corr -0,042 0,027 0,054 0,036 0,012

 
Resultado do Orçamento de Capital 

Receita de Capital 10.366.289,93 5.900.159,55 1.077.842,35 890.384,24 3.995.197,46 
Despesa de Capital 123.295.517,79 187.422.232,37 118.664.310,70 120.033.355,49 127.711.845,03 

Receita de Capital/Despesa de Capital 0,084 0,031 0,009 0,007 0,031

 
Desempenho da Arrecadação 

Receita Realizada R$ 1.895.973.217,38 R$ 2.071.015.001,67 R$ 2.346.238.455,19 R$ 2.507.476.450,05 R$ 2.746.257.993,66 
Receita Prevista R$ 2.301.976.098,24 R$ 2.660.251.510,44 R$ 2.735.454.357,28 R$ 3.031.516.706,23 R$ 3.097.217.210,35 

Receita Realizada/Receita Prevista 0,824 0,779 0,858 0,827 0,887

 
 
Desempenho Relativo da Arrecadação 

Receita Realizada 1.895.973.217,38 2.071.015.001,67 2.346.238.455,19 2.507.476.450,05 2.746.257.994 
Receita Prevista 2.301.976.098,24 2.660.251.510,44 2.735.454.357,28 3.031.516.706,23 3.097.217.210,35 

Receita Corrente 1.885.606.927,45 2.065.114.842,12 2.345.160.612,84 2.506.586.065,81 2.742.262.796,20 
 (Receita Realizada – Receita Prevista) /  

-22% 
 

-29% 
 

-17% 
 

-21% 
 

-13%Receita Corrente  

 

Eficiência na Arrecadação de Impostos 

Receita de Impostos Arrecadados R$ 474.817.995,00 R$ 602.352.242,61 R$ 688.720.815,55 R$ 696.915.894,02 R$ 776.855.785,98 
Receita Prevista de Impostos R$ 530.006.000,00 R$ 687.485.736,00 R$ 589.590.736,00 R$ 696.644.550,00 R$ 721.391.000,00 

Receita de Impostos Arrecadados / Receita 
Prevista de Impostos 

 
0,896 

 
0,876 

 
1,168 

 
1,000 

 
1,077

 
Participação da Receita Corrente 

Receita Corrente 1.885.606.927,45 2.065.114.842,12 2.345.160.612,84 2.506.586.065,81 2.742.262.796,20 
Receita Orçamentária Total 1.895.973.217,38 2.071.015.001,67 2.346.238.455,19 2.507.476.450,05 2.746.257.994 

Receita Corrente/ Receita Orçamentária Total 0,995 0,997 1,000 1,000 0,999

 

Participação da Receita de Capital 

Receita de Capital 10.366.289,93 5.900.159,55 1.077.842,35 890.384,24 3.995.197,46 
Receita Orçamentária Total 1.895.973.217,38 2.071.015.001,67 2.346.238.455,19 2.507.476.450,05 2.746.257.994 

Receita de Capital/ Receita Orçamentária Total  
0,547% 

 
0,285% 

 
0,046% 

 
0,036% 

 
0,145%

 
Desempenho da Despesa Orçamentária 

Despesa Executada R$ 2.087.214.043,99 R$ 2.197.803.247,32 R$ 2.336.033.508,72 R$ 2.535.883.391,35 R$ 2.837.408.732,28 
Despesa Fixada R$ 2.348.260.091,55 R$ 2.675.099.079,11 R$ 2.771.067.058,22 R$ 3.054.255.004,39 R$ 3.180.624.499,35 

Despesa Executada/ Despesa Fixada 0,889 0,822 0,843 0,830 0,892

 
 
Desempenho Relativo da Despesa 

Despesa Fixada  2.348.260.091,55 2.675.099.079,11 2.771.067.058,22 3.054.255.004,39 3.180.624.499,35 
– Despesa Executada 2.087.214.043,99 2.197.803.247,32 2.336.033.508,72 2.535.883.391,35 2.837.408.732,28 

Despesa total 2.087.214.043,99 2.197.803.247,32 2.336.033.508,72 2.535.883.391,35 2.837.408.732,28 

(Despesa Fixada – Despesa Executada) / 
Despesa Total 

 
0,125 

 
0,217 

 
0,186 

 
0,204 

 
0,121

 

Limite de despesa com pessoal 

Despesa com pessoal R$ 936.632.082,20 R$ 982.138.712,45 R$ 1.080.037.498,11 R$ 1.220.717.414,40 R$ 1.211.225.917,25 
Receita Corrente Líquida R$ 1.841.386.506,48 R$ 2.032.698.305,88 R$ 2.294.400.050,78 R$ 2.436.135.115,60 R$ 2.628.810.051,71 

Despesa com pessoal/Receita Corrente Líquida  
51% 

 
48% 

 
47% 

 
50% 

 
46%

 
Participação da Despesa Corrente 

Despesas Correntes 1.963.918.526,20 2.010.381.014,95 2.217.369.198,02 2.415.850.035,86 2.709.696.887,25 
Despesa Total 2.087.214.043,99 2.197.803.247,32 2.336.033.508,72 2.535.883.391,35 2.837.408.732,28 

Despesas Correntes/Despesa Total 0,941 0,915 0,949 0,953 0,955
 Indicadores Fórmula 2017 2018 2019 2020 2021
  

Receita per capita 
Receita operacional 1.885.606.927,45 2.065.114.842,12 2.345.160.612,84 2.506.586.065,81 2.742.262.796,20 

população 885.180 877.640 884.122 890.480 896.708
Receita operacional/ população R$ 2.130 R$ 2.353 R$ 2.653 R$ 2.815 R$ 3.058 

  
Esforço tributário 

Receita tributária 542.352.648,13 706.756.270,76 805.447.907,13 805.049.648,39 908.640.824,69 
PIB 23.458.658.088 23.773.793.679 24.855.507.374 25.541.449.000 26.227.391.000 

Receita tributária/ PIB 0,023 0,030 0,032 0,032 0,035
  

 

Autossuficiência financeira 

Tributos arrecadados diretamente 542.352.648,13 706.756.270,76 805.447.907,13 805.049.648,39 908.640.824,69 
Receitas não tributárias 230.442.592 226.617.250 311.390.056 229.124.922 257.258.494 

Receita operacional 1.885.606.927,45 2.065.114.842,12 2.345.160.612,84 2.506.586.065,81 2.742.262.796,20 

(Tributos arrecadados diretamente + receitas não 
tributárias) / Receita 

Operacional 

 
 

40,98% 

 
 

45,20% 

 
 

47,62% 

 
 

41,26% 

 
 

42,52%

 
 
 
 

Análise da 
receita 

 
 
 
Autonomia financeira 

Tributos arrecadados diretamente 542.352.648,13 706.756.270,76 805.447.907,13 805.049.648,39 908.640.824,69 
receitas não tributárias 230.442.592 226.617.250 311.390.056 229.124.922 257.258.494 

Impostos arrecadados indiretamente 682.232.549 693.647.797 733.813.740 724.149.954 883.119.301 
Receita operacional 1.885.606.927,45 2.065.114.842,12 2.345.160.612,84 2.506.586.065,81 2.742.262.796,20 

(Tributos arrecadados diretamente + receitas não 
tributárias + impostos arrecadados 

indiretamente) / Receita operacional 

 
 

77,16% 

 
 

78,79% 

 
 

78,91% 

 
 

70,15% 

 
 

74,72%
  

 

Dependência financeira 

Transferências correntes 1.112.811.688 1.131.741.322 1.228.322.650 1.472.411.495 1.576.363.477 
impostos arrecadados indiretamente 682.232.549,32 693.647.797,15 733.813.740,31 724.149.954,03 883.119.301,37 

Receita operacional 1.885.606.927,45 2.065.114.842,12 2.345.160.612,84 2.506.586.065,81 2.742.262.796,20 

(Transferências correntes - impostos 
arrecadados indiretamente) / 

Receita Operacional 

 
 

22,84% 

 
 

21,21% 

 
 

21,09% 

 
 

29,85% 

 
 

25,28%
  

Diversificação da receita 

Receita tributária - ISS R$ 299.906.322,10 R$ 357.764.801,64 R$ 383.966.550,89 R$ 360.241.664,57 R$ 412.868.139,97 
receita operacional R$ 1.885.606.927,45 R$ 2.065.114.842,12 R$ 2.345.160.612,84 R$ 2.506.586.065,81 R$ 2.742.262.796,20 

Receita tributária - ISS/ Receita operacional 15,91% 17,32% 16,37% 14,37% 15,06%
  

Tendência da receita 

Receita atual R$ 1.895.973.217,38 R$ 2.071.015.001,67 R$ 2.346.238.455,19 R$ 2.507.476.450,05 R$ 2.746.257.993,66 
Receita anterior R$ 1.860.994.871,09 R$ 1.895.973.217,38 R$ 2.071.015.001,67 R$ 2.346.238.455,19 R$ 2.507.476.450,05 
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Receita atual - Receita anterior/ Receita anterior 2% 9% 13% 7% 10% 
  

Representatividade do Superávit Finance 

Ativo financeiro 502.357.544 531.866.246,71 630.005.752 660.916.766 830.102.727 
Passivo Financeiro 862.202.372 1.020.258.212,00 1.357.937.801,37 1.115.602.071,66 1.245.983.593,62 

Despesa Total 2.087.214.043,99 2.197.803.247,32 2.336.033.508,72 2.535.883.391,35 2.837.408.732,28 

Ativo financeiro-Passivo Financeiro)/ Despesa Tot -17,24% -22,22% -31,16% -17,93% -14,66%
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