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I - INTRODUÇÃO
o cumprimento de uma de suas relevantes
competências constitucionais, vem, mais
uma vez, o Tribunal de Contas do Estado
de Pernambuco manifestar-se sobre as contas
prestadas anualmente pelo Governador do Estado,
encaminhadas pela Assemblé1a Legislativa,
relativas ao exercício financeiro de 1993.
Valendo-me da oportunidade de elaborar os
comentários iniciais, que devem ser apresentados
pelo designado Conselheiro-Relator, entendo ser
oportuno trazer algumas considerações relativas à
natureza do Parecer Prévio que compete aos
Tribunais de Contas emitir.
Como etimologicamente se define, o Parecer
do Tribunal de Contas é emitido antecedentemente, porque dele deve derivar o julgamento
fmal, que é de competência exclusiva do Poder
Legislativo, como se estabeleceu no inciso Vll do
artigo 14 da Constituição Estadual.
Este julgamento sobre as contas anuais, que
extrai do Parecer Prévio do Tribunal de Contas as
conotações de natureza técnica, é o julgamento a
que se empresta o caráter político de aferição do
desempenho da Administração em detenninado
exercício. Repita-se que o julgador soberano é o
Poder Legislativo.
É tradição de nossos Tribunais considerarem
as contas do Poder Executivo como as Contas do
Governador.
Esse é o tratamento dispensado pelo texto
constitucional, seja ao tratar da competência
exclusiva do Poder Legislativo, seja ao tratar do
exercício do controle externo, consagrando a
expressão ..contas prestadas anualmente pelo
Governador".
O que assim se apresenta sob a denominação
de Balanço Geral da Administração Direta do
Governo do Estado, poderia ser denominado
como as "Contas dos Resultados", numa extensão
da interpretação do ilustre Conselheiro Flávio
Sátiro Fernandes do co-innão Tribunal de Contas
do Estado da Paraíba, em artigo publicado na

revista deste TribunaJ no ano de 1993.
E adotando a denominação utilizada pelo
ilustre conselheiro ao pronunciar-se sobre os
pareceres prévios emitidos sobre as Contas
Municipais, que trazem o mesmo caráter de
propiciarem o julgamento das ações de Governo
pelo Legislativo, entendo que, nas Contas
prestadas pelo Governador, ao se apresentarem os
resultados obtidos na reahzação da receita
prevtsta, na movimentação dos créditos
adicionais, nos resultados financeiros, na situação
patrimonial e no cumprimento das aplicações
vinculadas de recursos, se pode obter uma
avaliação global dos gastos públicos.
Tecrucamente, os Tribunais de Contas verificam a
exatidão e confonnidade dos valores que assim
são demonstrados nas Contas do Governo.
Todavia, as regras constitucionais que
comandam as atividades dos Tribunais de Contas
alongaram o perfil de suas legalidade e
legitimidade, mas também de eficiência, eficácia.
economicidade, aplicação de subvenções e
renúncias de receitas, quando do exercício da
fiscalização que lhes incumbe.
Este alongar-se das atribuições passou a exigir
a prática de auditorias operacionais, de forma a
avaliar a economicidade dos gastos públicos. A
veri.ficação da relação custo x beneffcto inseriu-se
como essencial na conclusão dos trabalhos de
fiscalização. Saliente-se, entretanto, que a análise
dessa economicidade jamais deve guardar um
caráter de valorização que venha a restringir a
escolha da conveniência e oportunidade da
realização das ações de Governo, poder
discriconinário da Admmistração. Administração
que elege prioridades que fixa metas, recebendo a
devida chancela do Poder Legislativo ao aprovar
a Lei de Diretrizes Orçamentárias e, seqüencialmente, a Lei de Orçamento.
O Parecer Prévio. que ritualmente é emitido
pelo Tribunal de Contas, deve se encaminhar no
sentido de liberar a responsabilidade do Chefe do
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Poder Executivo, como agente político, da
responsabilidade pelo cumprimento das ações
programadas , levando em consideração as
limitações impostas pela conjuntura nacional e/ou
de natureza regional enfrentadas ao longo da
execução orçamentária.
Diferentemente, quando desempenha suas
atividades na fiscalização das contas dos
ordenadores de despesa, dos administradores e
demais responsáveis por dinheiro, bens e valores
públicos na Administração Direta e Indireta,
incluídas as Fundações, o Tribunal de Contas
exerce sua competência de julgar, estabelecida no
já citado artigo 30 da Constituição EstaduaLÉ no
bojo dessas atribuições, buscando a capacitação
necessária à avaliação do desempenho dos
programas de governo, que tem o Tribunal de
Contas envidado seus esforços, seja qualificando
seus servidores, seja dotando-se de instrumentos
adequados à tarefa que se propõe.
Esse voltar-se para a melhoria dos seus
mecanismos de atuação tem sido tônica das
preocupações diuturnas desta Corte. E já podemos
constatar um movimento claro de intensificação
de nossas atividades, preüminarmente, junto aos
órgãos da Administração Direta, onde se concluiu
o exercício de 1993 com a realização do
acompanhamento da execução orçamentária do
exercício em 13 Secretarias de Estado, com suas
respectivas unidades orçamentárias e análise de
3.307 processos de despesas parciais impugnadas
pela Contadoria Geral do Estado.
Hoje, já contamos com um Núcleo de
Engenharia capacitado ao acompanhamento da
realização de investimentos em obras públicas,
avaliando a justeza dos seus dispêndios.
O acompanhamento da execução em diversas
unidades orçamenl.árias do Estado rem permitido
o desempenho de uma tarefa pedagógica e a
constatação de deficiências de controle e de
adequação às normas legais, como é o caso dos
procedimentos licitat6rios, que têm sido tratados
com devida atenção e o da liberação de recursos
sob a forma de Subvenções, Auxílios e
Contribuições.
Muitos avanços vem se obtendo na generalidade dos trabalhos de fiscalização, inclusive
com pretendidas mudanças no tratamento de
apreciação das contas de Governo, onde se

14

planeja não só o acompanhamento da realização
das Despesas, mas também da efetivação das
Receitas, com vistas à natureza do Parecer Prévio
a ser emitido e que deve refletir os elementos que
propiciem o julgamento pelo Legislativo, como
nos referimos ao longo desta exposição.
É proposta já em discussão a designação do
Conselheiro Relator das Contas vincendas no
próprio exercício de sua realização, de forma a se
ter constante possibilidade de atuação tempestiva,
e permitir orientação preventiva e corretiva ao
longo de toda a execução orçamentária.
Propõe-se, igualmente, a seleção daquelas
ações prioritárias, dentro dos "Programas de
Governo", a fim de atingir-se uma atuação
integrada entre sua execução e sua fiscalização,
acompanhando-se o processo inicial de sua
deflagração até o seu encerramento,
principalmente no tocante aos investimentos em
obras públicas.
Nesse sentido, a instrumentalização do
controle interno fundamentalmente servirá de
supone ao exercício do controle externo exercido
pelo Poder Legislativo com o auxflio do Tribunal
de Contas.
Assim sendo, com estas breves palavras, que
buscaram a reafirmação do stgnificado da
emissão do Parecer Prévio sobre as Contas do
Governo do Estado, encaminho o Relat6rio
Técnico elaborado pelo Grupo de Trabalho
especialmente designado para a tarefa de proceder
à anãlise das demonstraÇões que consubstanciam
a Prestação de Contas, reiterando o propósito de,
progressivamente, oferecer com desejável grau de
detalhamento as inforn1ações técnicas necessárias
ao julgamento soberano da Egrégia Assembléia
Legislativa de Pernambuco.
Por oportuno, quero registrar o trabalho
realizado pelos Auditores das Contas Públicas,
Bacharéis Maria Auxiliadora de Souza
Albuquerque e Ivo Soares Araújo e pela
Assistente de Informática e Administração Liz
Villas Arcoverde. Registro ainda a efetiva
colaboração da Chefia da Divisão de Contas do
Governador, na pessoa do AuxHiar de Auditor das
Contas Públicas, Antônio Fernando Ribeiro
Pessoa.
Em conseqüência, solicito que este destaque
seja anotado nas respectivas fichas funcionais.

"'
l i - RELATO"' RIO TECNICO

1. DO CICLO ORÇAMENTÁRIO
1.1 - DA LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS

1.2- DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA
1.3- DA LEI ORÇA:MENTÁRIA
,

1.1- DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
Na fonna do disposto nos artigos 14, inciso
III, 49, inciso I, 71, 123 § 2° e 131 da
Constituição Estadual e no 55, inciso II. do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias,
como os discrimina a ementa da Lei n° 10.783,
de 30 de j unho de 1992, foram estabelecidas as
Diretri zes Orçamen tárias do Estado de

Pernambuco para o exercício financeiro de
1993.
O artigo 1° da citada Lei fixou as diretrizes
orçamentárias do Estado de Pernambuco,
compreendendo:
I - Metas e prioridades da Administração Pública Estadual;
li - Orientação para a Lei Orçamentária
Anual do Estado e correspondentes
créditos adi<:ionais~

ill- Limites para elaboração das propostas orçamentárias dos Poderes
Legislativos e Judiciário;
IV- Disposições relativas a despesas
com pessoal, especialmente quanto
à:
a) - administração de pessoal;

b) -

concessão de aumento de

vencimentos e vantagens;
c)- criação de cargos ou alterações na estrutura de carreiras;
V - Disposições sobre alterações na
legislação tributária do Estado;
VI - Política de aplicação das agências
financeiras oficiais de fomento.

O Anexo I da Lei 10.?83, de 30 de junho de
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1992, intitulado "POLÍT1CA DE ATUAÇÃO
ANUAL DO GOVERNO ESTADUAL",
enfatizou a busca de unidade de propósitos do
Governo. visando obter a correspondente
unidade de atuação dos vários órgãos da
Administração Pública Estadual, com vistas à
retomada do crescimento econômico e à
melhoria da qualüiade de vida da população.
Assim, estabeleceu-se que os esfQrços do
Estado de Pernambuco objetivariam:
- reduzir a pobreza, aumentar os níveis de
emprego e diminuir as disparidades de renda do
Estado;
- melhorar as condições de saúde.
saneamento, educação, hab~tação e segurança; e
- promover o dinarpismo de sua economia,
estimulando o equilíbrio imerregional do
Estado.
A sintetização das ações do Governo
propostas teve as seguintes diretrizes:
l) - Indução do crescimento econômico,
orientada pela seletividade das intervenções do
Governo, considerando as potencialidades do
Estado e as possibilidades de interação com os
pólos de desenvolvimento nacionais,
particularmente do Nordeste;
2) - Intensificação das ações do Governo
na área social; e
3)- Melhoria da eficiência e eficácia da
Administração Pública Estadual, enfatizando o
aumento da arrecadação tributária e a
potencíalização de resultados decorrentes da
integração das ações.
Com base nessas diretrizes estabeleceram-se
as prioridades para a elaboração dos
Orçamentos Fiscal e de Investimento das
Empresas. compreendendo as definições
ditadas pelos Poderes Legislativo e Judiciário e
aquelas eleitas pelo Poder Executivo,
direcionadas essencialmente às áreas
econômica. social, de ciência e tecnologia, de
meio ambiente e institucio nal, conforme
elencado pelo Anexo li da citada Lei de
Diretrizes Orçamentárias.
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As principais metas, segundo os Programas
de governo estão detalhadas no Anexo I1I da
Lei 1O.783. de 30 de junho de 1992.
Para a elaboração da lei Orçamentária Anual
foram fixadas diretrizes genus e específicas.
No que se relaciona ao ciclo orçamentário,
conforme inutulamos no item I deste Relatório,
destacamos a detenmnação para, em sendo os
valores de Receita e Despesa apresentados no
Projeto de Lei Orçamentária orçados segundo
os preços vigentes em junho de 1992, atualizálos para preços de dezembro quando da sanção
da Lei Orçamentária. Para tanto foi autorizada a
utilização da variação do índice oficial de
preços ou outro instrumento de correção,
legalmente previsto, correspondente ao período
compreendido entre os meses de julho a
dezembro de 1992, incluídos os meses
extremos.
Sucessivamente foi deferida autorização
para a atualização dos valores constantes da Lei
Orçamentária anual, com a utilização do índice
oficial de variação de preços ou por outro
índice que considere as variações da Receita de
Origem Tributária - ROT e da Despesa,
adotando-se, dos dois, o MENOR.
A operacionalização da atualização
autorizada foi deferida a Decretos a serem
editados pelo Poder Executivo.

1. 2 -

DO PROJ ETO DE LEI ORÇA-

MENTÁRIA
Obedecendo às normas ditadas pela Lei de
Diretrizes Orçamentárias, foi encaminhado ao
Poder Legislativo o Projeto de Lei n° 525/92
que, devidamente aprovado, estabeleceu os
Orçamentos Fiscal e de Investimento das
Empresas em que o Estado, direta ou
indiretamente, detém a maioria de capital social
com direito a voto, para o exercício fmanceiro
de 1993.
Composto pelas Receitas e Despesas do
Tesouro Estadual e de outras Fontes das
Entidades da Administração Indireta e
Fundações instituídas pelo Poder Público, o

Orçamento Fiscal do Estado de Pernambuco
para o exercício frnanceiro de 1993 estimou a
Receita em Cr$ 10.278.914.726.000,00 (dez
trilhões. duzentos e setenta e oito bilhões,

1.

novecentos e quatorze milhões, setecentos e
vinte e seis mil cruzeiros) e fixou a Despesa em
igual importância. a preços de junho de 1992,
como se transcreve discriminadamente:

RECEITAS DO TESOURO

7.857.290.531

1.1. RECEITAS CORRENTES
Receita Tributária
Receita de Contribuição
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Transferências Correntes

5.178.324.580
2.838.612.400
361.072
272.540.478
81.148.000
1.592.491.169
393.171.461

1.2 RECEITAS DE CAPITAL

2.678.965.951

2.

RECEITAS DE OUTRAS FONTES DAS ENTIDADES
DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDAÇÕES
INSTITUfoAS PELO PODER PÚBLICO
(exclusive Transferências do Tesouro)

2.1 Receitas Correntes
2.2 Receitas de Capital
TOTAL GERAL

1.3- DA LEI ORÇAMENTÁRIA
A Lei Orçamentária Anual, com os seus
valores atualizados, consoante o autorizado
pela Lei n° 10.783, de 30 de junho de 1992. foi
sancionada em 14 de dezembro de 1992. sob o
n° 10.836, estimando a Receita e fixando a
Despesa do Estado de Pernambuco para o
exercício financeiro de 1993, compreendendo o
Orçamento Fiscal referente aos Poderes do
Estado, seus Fundos, órgãos e Entidades da
Administração Direta e Indireta, inclusive
Fundações instituídas e/ou mantidas pelo Poder
Público Estadual e o Orçamento de
Investimento das Empresas em que o Estado
detém a maioria do Capital Social com direito a
voto.
O Orçamento Fiscal composto pelas

2.421.624.195
1.963.305.724
458.318.471
10.278.914.726

Receitas e Despesas do Tesouro Estadual e de
Outras Fontes das Entidades de Administração
Indireta e Fundações instituídas pelo Poder
Público estimou a Receita em Cr$
35.976.201.354.000,00 (trinta e cinco trilhões,
novecentos e setenta e seis bilhões, duzentos e
um milhões, trezentos e cinqüenta e quatro mil
cruzeiros), fixada a Despesa em igual
importância, a preços de dezembro de 1992,
representando um crescimento de 250 pontos
percentuais dos valores históricos da proposta
orçamentária. índice este inferior ao apurado na
variação oficial de preços, no período de junho
a dezembro de 1992, que segundo o acumulado
do INPC do IBGE foi de 352,52 pontos
percentuais, ainda segundo o IGP·M, da
Fundação Getúlio Vargas, que foi de 360,17
pontos percentuais.
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1.
2.

RECEITAS DO TESOURO
RECEITAS DE OUTRAS FONTES
DAS ENTIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E
FUNDAÇÕES ~STITUÍDAS
PELO PODER PUBLICO
(exclusive transferências Tesouro)

Considerando que o presente Relatório
dirige-se apenas à apreciação do Balanço Geral
da Administração Direta do Estado de
Pernambuco, ativemo-nos aos valores relativos
à previsão orçamentária das Receitas do
Tesouro, que corresponderam, a preços de
dezembro
de
1992,
a
Cr$
27.500.516.702.000,00 (vinte e sete trilhões,
quinhentos e dezesseis milhões, setecentos e
dois mil cruzeiros), fixada a Despesa em igual
importância.
Demonstradas as Receitas e Despesas,
segundo as categorias econômicas, revela-se a
estimativa de Orçamento Corrente Superavitário, possibilitando a obtenção de financiamento de parte do Déficit do Orçamento de Capital,
adequando-se à previsão dos §§ 2° e 3° do artigo 11 da Lei n° 4320, de 17 de março de 1964.
Levando-se em conta as limitações de
natureza constitucional quanto às fontes de
Receitas Correntes
Despesas Correntes
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTOCORRENTE

8.475.684.652.000,00
Receitas de Capital oriundas da contratação de
operações de crédito constitutivas de Dívida
Fundada, Interna e Externa e da alienação de
bens
patrimoma1s,
majoritariamente
componentes do Grupo de Receitas de Capital,
é procedente esta posição deficitária. No
primeiro caso, a limitação se origina do inciso I
do artigo 167 da Constituição Federal, repetido
pelo inciso IV do artigo J28 da Constituição
Estadual, ao estabelecerem que a realização de
operações de crédito não pode ultrapassar o
montante das Despesas de Capital, observados
os valores ali contidos.
No caso da conversão em receita de bens e
direitos a limitação se baliza pela observância
da necessidade da prévia autorização legislativa
para a alienação de bens patrimoniais e a
adequada desmobilização para atender às
necessidades de funcionamento da máquina
administrativa.
18.124.135.876.000,00
I 5.362.754.601.000,00
2.761.381.275.000,00

Receitas de Capital
Despesas de Capital

9.376.380.826.000,00
12.137.762.101.000,00

DÉFICIT DO ORÇAMENTO
DE CAPITAL

-2.761.381.275.000,00
-2.761.381.275.000,00

A discriminação das Despesas por Funções
de Governo evidenciou, a par daquelas que se
constituem essencialmente em transferência de
recursos vinculados (Desenvolvimento
Regional e Assistência e Previdência), a
destinação de maior volume para as áreas que
constituíram o plano de ações governamentais
prioritárias inscritas na Lei de Diretrizes
18

27.500.5 J6.702.000,00

Orçamentárias.
Assim é que prevalentemente foram
alocados recursos para as Funções de Governo
de Saúde e Saneamento, Educação e Cultura.
Administraçãcr e Planejamento, constatando-se,
inclusive, para a Função Saúde e Saneamento
concentraÇão de recursos para as Despesas de
Capital.

DESPESAS POR FUNÇÕES

DESPESAS POR FUNÇÕES

CORRENTES
15.362.754.601

CAPITAL
12.137.762.101

TOTAL
27.500.516.702

LEGISLATIVA

232.280.610

11.752.151

244.032.761

JUDICIÁRIA

755.007.101

206.841.200

961.848.301

1.864.069.070

1.034.553.490

2.898.622.560

267.850.429

752.817.553

1.020.667.982

27.748.177

77.262.500

105.010.677

DEFESA NACIONAL E SEG. PÚB.

1.786.128.765

185.436.572

1.971.565.337

DESENVOLVTMENTO REGIONAL

2.623.507.600

230.325.900

2.853.833.500

EDUCAÇÃO E CULTURA

3.257.839.482

318.645.218

3.576.484.700

ENERG1A E RECURSOS MINERAlS

23.980.176

265.302.442

289.282.618

HABITAÇÃO E URBANISMO

82.411.756

1.681.014.473

1.763.426.229

223.646.241

1.647. 148.993

1.870.795.174

1.234.385.617

3.981.314.618

5.215.700.235

152.900.759

7.133.000

160.033.759

2.543.127.340

45.089.366

2.588.216.706

287.871.478

1.693.124.685

1.980.996.163

ADMlNlSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AGRICULTURA
COMUNICAÇÕES

INDÚSTRIA, COM. E SERVIÇOS
SAÚDE E SANEAMENTO
TRABALHO
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
TRANSPORTE

Em função do objetivo do Relatório que ora
é apresentado, compete comentar-se o texto do
artigo 10 e incisos I a IV e parágrafos da Lei
Orçamentária, que defere autorizações
específicas ao Poder Executivo, como:
I

-

Jl -

Atualizar, através de Decreto, os
valores constan tes da Lei
Orçamentária. pelo índice de
ajustamento compatível com a
arrecadação do exercício:
Realizar operação de crédito por
antecipação da Receita relativamente
ao Orçamento Fiscal, até os linútes
constitucionalmente estabelecidos;

II1 -

Reatizar operações de crédito da
Dívida Fundada até o limite de Cr$
6.152.408.065.000,00 (seis trilhões,
cento e cinqüenta e dois bilhões,
quatrocentos e oito milhões, sessenta
e cinco mil cruzeiros). constantes do
Orçamento Fiscal.

IV -

Dar como garantia das operações de
crédito autorizadas nos itens n em.
até os respectivos limites, inclusive
encargos financeiros, a receita
proveniente do ICMS (Imposto sobre
Ci rculação de Mercadorias e
Serviços), respeitadas as Transferências que couberem aos Municípios e
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as quotas do Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal FPE, que couberem a Pernambuco
nos exercícios determinados para a
amoruzação dessas operações e
respectivos encargos financeiros,
observada a legislação aplicável;
V-

Abrir créditos suplementares até o
limite de 30% do total da despesa fixada pela Lei Orçamentária, levada
em consideração, também a atualiza-

ção do Orçamento estabelecida no
item L
Os arttgos 11 e 12 deferem outras regras,
concernentes ao revigoramento de créditos
especiais e extraordinários, autorizados no
exercício de 1992. e para a realização da
despesa e operacionalização do Orçamento
através da Programação Financeira para 1993,
de forma a compatibilizar o ingresso de receitas
com os dispêndios, objetivando a obtenção do
equilíbrio ftnanceiro.

2. DOS AJUSTES ORÇAMENTÁRIOS
2.1- DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
2.2 - DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
2.1 - DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Sob a denominação de "AJUSTES
ORÇAMENTÁRIOS", este item do presente
Relatório enseja a demonstração das alterações
que se
impõem à Lei Orçamentária,
adequando-a, quantitativa e qualitativamente, à
sua execução, seja pela correção de seus
valores iniciais, e pela suplementação de
autorizações insuficientemente dotadas ou seja
para a inclusão de autorizações de despesas não
computadas.
Na primeira hipótese, trata-se da atualização
monetária, na segunda, de créditos adicionais.
A atualização monetária, que se vem
adotando como prática administrativa, objetiva
a compatibilização dos valores da Lei
Orçamentária à realidade econômica ditada por
típico processo inflacioná rio do País. Tem
como parâmetro fundamental o ingresso de
receitas de forma a se identificar o seu
incremento, que se constitui no adequado
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indexador, a fun de que não se incorra em mera
super-avaliação do Orçamento, sem o
conseqüente respaldo financeiro ao acréscimo
das despesas autorizadas, carentes dos
correspondentes recursos.
E é sob essa ótica - da necessidade de
recursos disponíveis à indexação - , que a esta
se recorre como análoga à abertura de crédito
adicional suplementar, na parte que toca à
Despesa Autorizada. A majoração de dotações,
pela atualização monetária, representa o
deferimento de autorização para gastos, que de
logo a Lei Orçamentária contempla.
Forçoso é reconhecer-se que tal ordem de
analogia excede aos limites da definição de
crédito suplementar, vez que a atualização
também se dá relativamente à previsão da
Receita. Mas, é preferível assim entender-se do
que admitir que a Lei Orçamentária viola o
preceito do § 8° do artigo 165 da Constituição
Federal, que estabelece:

Art. 165- ................. .
§ go - A Lei Orçamentária Anual não
conterá dispositivo estranho à previsão
da receita e à fixação da despesa, não se
incluindo na proibição a autorização para
abertura de créditos suplementares e
contratação de operações de crédito,
ainda que por antecipação da Receita,
nos termos da Lei".
Obedecendo aos ditames
da Lei
Orçamentária para o exercício de 1993, que em
seu artigo 10, inciso I, autorizou a atualização
dos valores de todas as dotações orçamentárias
da Despesa e das Rubricas da Receita
Estimada, e, no artigo 12, a edição de normas
disciplinares à sua operacionalização e à
realização da Despesa, foram editados os
Decretos n° 16.370, de 17 de dezembro de 1992
e n° 16.409, de 04 de janeiro de 1993.
Ao primeiro coube essencialmente a
aprovação da Programação Financeira referente
ao Orçamento Fiscal da Administração Direta e
Indireta e do Estado para o exercício financeiro
de 1993.
Ao segundo coube especificamente a
fixação de normas para a atualização
monetána, com o estabelecimento de períodos
não inferiores a 03 meses para a sua efetivação,
e a forma do cálculo do índice aplicável a ser
obtido, compat(vel com a arrecadação do
período.
O mesmo Decreto estabelece, ainda, regras
para a solicitação de Créditos Adicionais.
Para o desenvolvimento dos nossos
comentários transcrevemos a fórmula adotada
para o cálculo do fndice desejado.
Decreto no 16.409-04 de janeiro de 1993.
Art. 1°- .....

"Art. 2° -

A atualização dos valores
constantes
da
Lei
Orçamentária Anual para
1993, prevista no seu inciso I,

no artigo 1O, poderá ser
efetuada em períodos não
inferiores a 03 (três) meses,
mediante a aplicação, sobre os
valores originais, do índice
obtido através da seguinte
fórmula:
I - (d}

X

il

X

i2

X

i3

X... X i 0

+

d2+
X i2 X i3 X ... X in+ d3 X ÍJ X ...

x i 0 + d0 x in) I (d1 + d2 + d3

+ ... + cin)
onde

I = índice calculado

d1, c!2, d3 e d 0 são as
despesas realizadas no }0 , 2°,
3°, ... e enésimo mês do
período
i 1, i2, i3, ... e in são os índices

d e variação m ensal d o

I NPC/IBGE ou os í ndices
mensais de crescim ento da
Receita de Origem T ributária - ROT, d os dois, o
menor, verificados no 1°, 2°,
3°, ... e enésimo mês do
período. "GRIFOS NOSSOS).
A expressão formulada corresponde ao
ditado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias,
que aponta para a utilização do índice menor
entre o apurado no crescimento da ROT e o da
variação mensal do INPCIIBGE.
Todavia, registre-se que o sinalizado pela
autorização da Lei Orçamentária é o da aplicação do índice compatível com a arrecadação do
exercício, entendida esta "lato sensu", não se
particularizando fonte e não remetendo à
escolha alternativa de outro índice aferível.
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3° TRIM - Decreto 16.858, de 18 de agosto
de 1993.
ÍNDICE: VARIAÇÃO DA
RECEITA
DE
ORIGEM
TRIBUTÁ RIA ROT E VALORES
DA DESPESA NO
PERÍODO= 80%.

Este é apenas um chamamento que fazemos,
dada à reiterada ocorrência deste lapso, já
constatado em exercfcios anteriores.
Isto posto, passemos à análise das
atualizações procedidas através dos Decretos
que discriminamos com os respectivos índices
adotados:

Io TRIM - Decreto 16.546, de 24 de março
de 1993.
ÍNDICE: VARIAÇÃO DA
RECEITA
DE
ORIGEM
TRIBUTÁRIAROT E VALORES
DA DESPESA NO
PER10DO =55%.

4° TRIM- Decreto 16.979, de 05 de outubro de 1993.
ÍNDICE: INPC/IBGE E
VALORES
ESTIMADOS DA
DESPESA PARA
O PERÍODO =
80%.

2° TRIM- Decreto 16.680, de 31 de março
de 1993.
ÍNDICE: VARIAÇÃO DA
RECEITA
DE
ORIGEM
TRIBUTÁRIA ROT E VALORES
DA DESPESA NO
PERÍODO =60%.

Por conseqüência destes instrumentos, o
montante das atualizações monetárias alcançou
o valor de Cr$ 75.625.619.566,00, no exercício
de 1993.
Numa retrospectiva, transcrevemos os
valores do Orçamento do Estado de
Pernambuco, referente a Recursos do Tesouro,
com os ajustes determinados pelas atualizações
orçamentárias:

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA
LEI ORÇAMENTÁRIA
LEI ORÇAMENTÁRIA INDEXADA
Ao analisarmos a operacionalização da
indexação orçamentária, ternos que
inapelavelmente retornar a comentários
pretéritos, reiterando o ponto de vista que, em
função de pareceres técnicos do seu corpo de
Auditores, este Tribunal tem adotado.
Melhor esclarecendo, a postçao
estabelecida por este Tribunal é a da
atualização monetária procedida pela aplicação
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7.857.290.531,00
27.500.516.702,00
103.126.136.268,00

do índice de variação da Receita Realizada no
exercício em confronto com a sua Previsão,
com a alternativa da adoção do índice de
variação oficial de preços, optando-se pelo
menor dos dois, apurados a cada período de
sua apropriação.
As diversas fontes de receita apresentam
variações diferenciadas, implicando na
necessidade de serem consideradas as positivas

e negativas para que se obtenha o índice de
crescimento da Receita Prevista Total, que
será, sim, o índice adequado à indexação.Esse
posicionamento tem ocasionado divergências
em relação à metodologia adotada pelo Estado,
que se tem consubstanciado em fixação de
despesas sem respaldo fmanceiro, a exemplo
do ocorrido nos exercícios de 1991 e 1992,
onde a utilização do índice de incremento da
Receita de Origem Tributária - ROT, que foi
superior ao do Crescimento da Receita Prevista
Total, comprovou a inadequação de
particularizar-se fonte de receita como
indexador, extrapolando-se o "excesso de
arrecadação" disponível à atualização
monetária. Desconheceram-se no conjunto das
receitas as diferenças positivas e negativas, que
evidenciam o incremento real da estimativa da
receita, quando realizada no exercício.
Repetindo idênticos procedimentos no
exercído de 1993 e adotando a mesma fórmula

de cálculo do índice desejado para a
atualização, a posição assumida pelo
Orçamento evidenciou situação diversa
daquela apresentada em exercícios anteriores.
Isto se deveu à utilização, que não sabemos
se involuntária ou não, do índice de variação
da Receita de Origem Tributária - ROT, em
valor muito aquém do seu efetivo incremento
no exercício, propiciando que o acréscimo
aditado às dotações de Despesa se mantivesse
dentro dos limites de disponibilidade de
recursos necessários.
Ao verificar-se que tendo sido o incremento
da ROT superior ao da Receita Prevista Total,
a sua utilização integral implicaria na fixação
de despesas sem respaldo financeiro, isto é,
sem fonte de recurso disponível, como já
ocorrera anteriormente.
Para efeito de demonstração do que se
comenta, apresentamos os valores e
percentuais respectivos:

ARRECADAÇÃO DA ROT
PREVISÃO DA ROT- L. O.

59.915.168.632,36
9.935.143.400,00
503%

PERCENTUAL

118.844.504.479,11
27.500.516.702,00

RECEITA TOTAL APRECADADA
RECEITA TOTAL PREVISTA

332,15%

PERCENTUAL
RECEITA TOTAL PREVISTA INDEXADA
RECEITA TOTAL PREVISTA
PERCENTUAL UTILIZADO NA INDE~AÇÃO
Percebe-se com clareza que o fndice de
crescimento da Receita Total Prevista foi
inferior ao da Receita de Origem Tributária,
embora se tenha utilizado na indexação valor
ainda inferior a ambos, considerando, inclusive,
que no 4° TRIMESTRE do exercício foi
adotado o índice de variação de preços
calculado pelo INPCIIBGE.
A posição diversa a que nos reportamos em

103.126.136.268,00
27.500.516.702,00

274,99%

parágrafo anterior é a que evidencia que a
utilização, a menor, do índice de variação da
Receita Total propiciou a disponibilidade de um
excesso de arrecadação hábil a servir de fonte
de recurso à abertura de créditos adicionais, o
que será objeto de comentário específico na
seqüência.
Como registro demonstramos a existência
desse valor:
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CR$

118.844.504.479,11
27.500.516.702,00

RECEITA ARRECADADA
RECEITA PREVISTA

91.343.987.777.11

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

103.126.136.268.00
27.500.516.702.00

RECEITA PREVISTA INDEXADA
RECEITA PREVISTA

75.625.619.566.00

VALOR UTILIZADO NA INDEXAÇÃO

91.343.987.777.ll
75.625.619.566.00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DISPONÍVEL

15.718.368.211 ,11

NOTA: A partir deste item, os valores integrantes da Prestação de contas estão transcritos em
Cruzeiros Reais.
2.2- DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Conforme conceituamos na introdução deste
item, são os Créditos Adicionais forma de
ajuste do Orçamento disciplinada pela
legislação pertinente.
Constituem seus pressupostos a autorização
legislativa e a indicação de recursos, com a
devida ressalva quanto aos crédi tos
extraordinários, devendo serem abertos por
Decreto do Poder Executivo.
Aliás, quanto dizemos pressupostos temos a
intenção de enfatizar que esses dois elementos
são condições vinculadas à necessária
legalidade e eficácia do ato administrativo que
se consubstancia no Decreto de abertura de
Crédüos Adicionais. sejam suplementares ou
especiais.
E é de tal ordem a exigência, que a ausência
de um deles inquina de ilegalidade a
autorização da despesa suplementada ou criada.
A Constituição Federal, em seu artigo 167,
estabelecendo vedações à execução dos
Orçamentos, fixa com clareza, em seu inciso V.
dentre outras:
" Art. 167 24

São vedados:

V - a abertura de crédito suplementar
ou especial sem pré via autorização
legislativa e sem indicação dos recursos
correspondentes."
É óbvio que a indicação de recursos de que
fala o texto constitucional deve ser entendida
como a indicação de recursos disponíveis,
suficientes a suportarem a abertura dos
créditos, que são, na realidade, autorizações de
despesa.
E a legislação específica, que estabelece
normas gerais de Direito Financeiro e de
elaboração e controle dos Orçamentos e
Balanços da União, Estados, Municípios e
Distrito Federal, Lei 4320, de 17 de março de
1964 ao tratar dos Créditos Adicionais em seu
artigo 43 esrabelece:

"Art. 43 - A abertura dos Créditos
Suplementares e Especiais depende da
existência de recursos disponíveis para
(acorrer) a despesa e será precedida de
exposiçãQ justificativa."
Em seu parágrafo l 0 , discrimina as
denominadas fontes de recursos:

"Art. 43- .....
§ 1o - Consideram-se recursos para o
fim deste artigo, desde que não
comprometidos:
I - o superávit financeiro apurado em
balanço patrimonial do exercício
anterior;
Il - os provenientes do excesso da
arrecadação;
lli - os resultantes de anulação parcial
ou total de dotações orçamentárias ou de
créditos adicionais. autorizados em lei; e
IV - O produto de operações de crédito
autorizadas, em forma que juridicamente
possibilita ao Poder Executivo realizálas."
Feitas estas considerações preliminares,
passamos à análise dos Créditos Adicionais
abertos no exercício.
A Lei Orçamentária autorizou a abertura de
Créditos Suplementares até o limite de 30%
(trinta por cento) do total da Despesa Fixada,
considerando este limite com a atualização

monetária, o que representou um montante de
CR$ 30.937.840.880,00 (trinta bilhões,
novecentos e trinta e sete milhões, oitocentos e
quarenta mil, oitocentos e oitenta cruzeiros
reais).
Esgotado o limite autorizado na Lei
Orçamentária, foram concedidas novas
autorizações através de leis específicas.
Lei s específicas também autorizaram a
abertura de créditos especiais para atender à
criação de programas, projetos e atividades não
contempladas pelo Orçamento.
Em razão dessas autorizações foram abertos
Créditos Suplementares no montante de CR$
95.792.135.933,84 (noventa e cinco bilhões,
setecentos e noventa e dois milhões, cento e
trinta e cinco mil, novecentos e trinta e três
cruzeiros reais) e Créditos Especiais de CR$
910.815.851,89 (novecentos e dez milhões,
oitocentos e quinze mil, oitocentos e cinqüenta
e um cruzeiros reais), incluídos Cr$
100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros
reais) relativos ao revigoramento de Crédito
Especial remanescente.
As fontes de recursos utilizadas foram:

CR$
ANULAÇÕES
OPERAÇÕES DE CRÉDITO

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO CONV~NlOS

Passemos à análise de algumas das fontes de
recursos utilizadas.
- A fonte de recursos "Operações de
Crédito" foi utilizada com base naquelas
autorizadas por lei específica. Ou sejam, os
Decretos de no 17.223, 16.849 e 16.757, que
abriram Créditos Adicionais no montante de
CR$ 363.465.168,17 (trezentos e sessenta e três
milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil,
cento e sessenta e oito cruzeiros reais) tiveram
sua fonte de recursos oriunda da contratação de

38.296.999.804,17
363.465.168,17
43.231.137.985,00
14.811.248.829,00
empréstimo com a Caixa Econômica Federal,
destinada à aplicação em saneamento básico,
habitação popular e infra-estrutura urbana,
autorizado pela Lei Estadual n° 10.602, de 15
de julho de 1991, alterada pela Lei 10.612/91,
de 10 de setembro de 1991.
Diferentemente não poderia sê-lo. vez que
as operações de crédito autorizadas pela Lei
Orçamentária se constituem em fonte de receita
que estabelece o equilíbrio orçamentário,
propíciando cobertura ao chamado déficit
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previsível. A sua estimativa equilibra a fixação
da despesa.
A utilização de operações de crédito como
fonte de recursos à abertura de Créditos
Adicionais, por consequencia, está
condicionada à autorização de sua contraUJção
na forma preconizada pelo inciso m do artigo
167 da Constituição Federal, que limitando o
seu montante às Despesas de Capital, ressalva
aquelas autorizadas mediante Créditos
Suplementares ou Especiais com finalidade
precisa e aprovados pelo Poder Legislativo, por
maioria absoluta.
- A fonte de recursos "Excesso de
Arrecadação" utilizada no montante de CR$
43.231.137.985,00 (quarenta e três bilhões,
duzentos e trinta e um milhões, cento e trinta e
sete mil, novecentos e oitenta e cinco cruzeiros
reais).
De acordo com o § 3° do artigo 43 da Lei

Receita Arrecadada
Receita Prevista
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Seria este o excesso de arrecadação do
exercício de 1993 disponível para servir de
fonte de recursos à abertura de Créditos
Adicionais. EJtcesso apurado pelo cotejo entre
a Receita Prevista Total e a Arrecadada, nos
termos da legislação.

Usamos a expressão como condicional.
porque na hipótese em análise, utilizando-se o
Estado de Pernambuco do mecanismo de
atualização monetána, é esse excesso de
arrecadação que se tem que adotar como
suporte para os acréscimos de autorizações de
despesas dela decorrentes. Muito embora
adotando, como critério de apuração do
excesso necessário à atualização, fórmula já
criticada face à particulanzação de
determinada fonte de receita, o valor obtido
representou parcela do excesso da arrecadação

26

4320/64, o ex.cesso de arrecadação é
conceituado:
"Art. 43- ....
§ 3° - Entende-se por excesso de

arrecadação, para os fins deste artigo, o
saldo posttivo das diferenças,
acumuladas mês a mês, entre a
arrecadação prevista e a realizada,
considerando-se, ainda, a tendência do
exercício."
Nestes termos, o excesso de arrecadação
obtido no exercício de 1993 representou o
montante de CR$ 91.343.987.777,11 (noventa e
um bilhões, trezentos e quarenta e três milhões,
novecentos e oitenta e sete mil, setecentos e
setenta e sete cruzeiros reais), considerada a
estimativa da Lei Orçamentária em confronto
com os ingressos de Receita do período;

118.844.504.479,11
27.500.516.702,00
91.343.987.777,11
total do exercício, permitindo o aumento dos
valores orçamentários, que no tocante à
Despesa Fixada representa Créditos
Suplementares.
Como já comentado no início deste
capítulo, a adoção da apuração parcial apenas pelo incremenro da Receita de Origem
Tributáda = ROT -, que poderia levar à
apropriação de valores insubsistentes face à
possibilidade de escassez de recursos de outras
fontes, não comprometeu no exercício de 1993
a atualização monetária, por ter sido utilizado
em montante aquém do seu incremento, não
ultrapassando o excesso de arrecadação efetivo
e permitindo a disponibilidade de um valor
remanescente, hábil a servir de fonte de
recursos à abertura de Créditos Suplementares,
como se demonstra:

CR$
Receita Arrecadada
Receita Prevista

118.844.504.479,11
27.500.5 16.702,00

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

91.343.987.777,11

MENOS:
Valor utilizado na~
Atualizações monetárias

75.625.619.566,00

VALOR REMANESCENTE

15.7\8.368.211 ,\1

Ocorre que na abertura de Créditos foram
utilizados CR$ 43.231.137.985,00. exltapolando-se a disponibilidade de recursos em CR$
27.512.769.773,89, o que significa autorização
de despesas em flagrante violação à vedação
constitucional já transcrita.
Aliás essa extrapolação, se sob detenninado
ângulo revela ineficácia do controle do(s)
órgão(s) responsável(eis) pela aferição e
informação da existência de recursos disponíveis de forma a se evitar o comprometimento
da legalidade do ato, de outra. que julgamos ser
o verdadeiro condicionante, revela a repetição
da errônea forma de obter-se o valor do excesso
de arrecadação mediante o cálculo de
incremento da receita em rubricas isoladas.
desconhecendo-se diferenças negativas em
outras, e que determinam, por conseqUência. a
alteração do valor obtido ao final do exercído.
O que se constatou, em suma, é que seja no
cálculo do excesso de arrecadação para servir
de base para a alualização monetária. seja para
a aferição de fonte disponlvel para a abertura de
Créditos Adicionais, o erro permanece,
afetando uma ou outra.
Se em exercícios anteriores houve o
comprometimento da atualização monetária,
neste exercício foram vulnerados os Créditos
Adicionais. Os respectivos Decretos de abertura
ao indicarem as fontes de recursos nomearam
isoladamente determinadas rubricas de Receita.
originando, por conseqüêncta, a extrapolação
dos recursos disponfveis e a ilegalidade das

autorizações de despesas geradas pela abertura
dos créditos adicionais à sua conta.
Foram abertos Créditos Adicionais tendo
como fonte de recursos "CONV~NIOS" no
montante de CR$ 14.8ll.248.829,00 (quatorze
bilhões, oitocentos e onze milhões, duzentos e
quarenra e oito miJ, oitocentos e vinte e nove
reais).
Sobejamente sabido é que, embora não
contemplados na legislação como fonte de
recursos à abertura de créditos adicionais, a
prática admirustrativa e as decisões dos órgãos
de controle têm acolhido e legitimado a sua
utilização.
Como fonte de recursos, assim aceita,
guarda a mesma ordem de limitação das
demais, ou seja, a necessária disponibilidade.
Essa disponibHidade pode, no caso, ser
caracterizada sob duas formas.
Em uma primeira visão genérica pela
apuração de valores excedentes à sua previsão
na estimativa da Receita. Este excesso de
arrecadação particularizado, quando utilizado
sob a denominação de "CONVftNIOS", há de
ser excluído do execesso de arrecadação geral
da receita de forma a não ser contemplado em
duplicidade, sob diversa denominação.
Sob outra forma, a sua disponibilidade se
caracterizaria pela própria natureza da
celebração do convênio, uma vez finDado coro
objetivos específicos com a conseqüente
vinculação dos respectivos recursos
fmanceiros.
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Assim entencüdos. seriam hábeis à abertura
de Créditos Especiais, com destinação
vinculada, de forma a atenderem a Programas
ou Projetos através destes criados.
Esta distinção se jusúfica, considerando-se
que aquele valor de previsão de ingressos à
conta de Convênios, mtegrante da estimativa da
Lei Orçamentána. se inclui no necessário
equilfbrio entre Prev1são de Receita e Fixação
de Despesas.
A cüsponibi lidade da parte excedente à sua

DIFERENÇA
P/ MENOS

CATEGORlA
ECONÔMICA

PREVISÃO

ARRECADAÇÃO

CORRENTES
DE CAPITAL

5.152.854.663,00
r5.41 o.s2o.64s.oo

33.272.139.59
8.219.132.490.42

5.119.582.523.41
7.191.388.154,58

TOTAIS

20.563.375.308,00

8.252.404.630,0 I

12.310.970.677.99

Obviamente, não existiu disponibilidade de
recursos .na fonte "CO~NIOS", tendo s.ido
abertos Créditos no montante de CR$
14.811.248.829,00, para uma arrecadação de
apenas CR$ 8.252.404.630,01, que não logrou,
sequer, a atingir a sua estimativa de
ingresso.Registre-se que em todos os Decretos
de abertura foi inserida a expressão "Convênio
não previsto", tendo os mesmos a destinação de
suplementar dotações insuficientemente
contempladas na Lei Orçamentária. salvo o de
n° 16.568, de 02 de abril de 1993, que
correspondeu à abertura de um crédito especial
no valor de CR$ 23.399.505,00 (vinte e três
milhões, trezentos e noventa e nove mil,
quinhentos-e cinco cruzeiros reais).
Esta observação que ora fazemos é relevante
face ao desejado objetivo de inscrição da
expressão "não previsto'', como se explicará.
A inclusão da previsão de receita à conta de
"CO~NIOS" é dotada de generalidade. Não
se faz a previsão de celebração do convênio A
ou B. Prevê-se arrecadação de receita. que se
insere na Jej orçamenrM:ia para a obrenção do
chamado equillbrio orçamentário.
À medida de sua realização compatibiliza-se
com a despesa fuada.
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prevtsão é suficiente à abertura de créditos
adicionais, exclufda do excesso de arrecadação.
A disponibilidade resultante da vinculação
de recursos a objettvos especff1cos, não
contemplados na prevtsão orçamentária. é
adequada à abertura de créditos especiais.
No exercício em análise a estimativa de
receita proveruente de Convênios em confronto
com a sua arrecadação evidenciou um baixo
índice de realização. representando apenas 40%
do projeto:

A sua disponibilidade como fonte de
recursos advém de sua realização a maior,
como já o dissemos, ou pela vinculação a
objetivo específico, que não contemplado pela
previsão orçamentária, demandará a abertura de
crédito espec1al.
Assim sendo, embora pretencüda a aceitação
dos valores utilizados, por oriundos de
convênios não previstos (stc), houve abertura
de créditos adicionais sem a correspondente
fonte de recursos.
Ainda com relação à abertura de créditos
adicionais chamamos a atenção para a diferença
existente entre o montante de c ré di tos
especiais, apurado a partir dos Decretos de
abertura e aquele inserido no Balanço
Orçamentário.
Os valores assim se apresentam:

DECRETOS DE ABERTURA - 910.815.851,89
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO- 4.596.631.511,60
Esta diferença deveu-se às suplementações
de créditos especiais no exercício, e que em
alguns casos ocorreu de forma irregular, por
adotar-se como fundamento ao Decreto, da sua

suplementação e autorização contida na Lei
Orçamentária.
Ora, a autorização da Lei de Meios é
específica à su plementação dos créditos
orçamentários ali aprovados e não para
despesas criadas por leis específicas, como é o
caso dos Créditos Especiais, obviamente.
Isto se comprova nos Decretos de no 16.668,
de 24-05-93, 16.885, de 20-08-93 e 17.062, de
Lei Orçamentária
Atualizações Orçamentárias
Créditos Adicionais:
Suplementares e Especiais
MENOS
Acumulação
DESPESA AUTORIZADA

08-11-93, que suplementaram atividade criada
pelo Crédito Especial autorizado pela Lei
10.873, destinado à Secretaria Extraordinária
para Projetos Especiais.
Encerrando este capítulo, apresentamos a
posição final da Despesa Fixada pra o exercício
de 1993, conseqüente das atualizações
monetárias e abertura de créditos adicionais,
suplementares e especiais.
27.500.516.702,00
75.625.619.566,00
103.126.136.268,00
96.702.951.785,73
199.829.088.053,73
(38.296.999.804,17)
161.532.088.249,56

3 - DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR IA
3.1- DA RECEITA
3.2 -DA DESPESA
3.3- DA APLICAÇÃO DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN TO DO
ENSINO
3.1 - DA RECEITA
Repetindo comportamento adotado em
exercícios anteriores, p rocedemos aos
comentários sobre a Receita do Estado de
Pernambuco baseados em dados estatísticos,
em função da inviabilidade do efetivo
acompanhamento da arrecadação tributária,
face aos escassos recursos humanos
disponíveis, bem como pela fa lta de melhor
aparelhamento da máquina fiscalizadora.

Como antedito, no Projeto de Lei
Orçamentária para o ano de 1993. pubHcado no
ano de 1992, a Receita Prevista foi de Cr$
10.278.914.726.000,00, cujo valor monetário
está expresso em Cruzeiros, correspondentes ao
mês de junho de 1992. Por ocasião da sanção
da Lei Orçamentária Anual N° 10836/92, em
14-12-92, o montante da Receita Prevista foi
atualizado monetariamente, buscando-se refletir
o poder aquisitivo da moeda do mês de
dezembro de 1992, correspondente a Cr$
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27.500.516. 702.000,00.
A realização das receitas atingiu o montante
de Cr$ 118.844.504.479,11, resultante da soma
do valor original das receitas recebidas
mensalmente durante o ano de 1993.
O crescimento nominal destas receitas em

relação à sua previsão na Lei Orçamentária foi
da ordem de 332,15%, que pode ser traduzido
em excesso de arrecadação nominal, dando
suporte legal e legítimo para a abertura dos
créditos adiciona1s e à atualização monetária do
orçamento ao longo da execução:

PREVISÃO DAS RECEITAS PELA LEI ORÇAMENTÁRIA
= 27.500.516.702,00
(em moeda de 31 de dezembro de 1992)
= 118.844.504.479,11
ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO
PERCENTUAL DE VARIAÇÃO
O montante arrecadado foi superior a
Previsão de Receita Orçamentária atualizada
monetariamente até dezembro de 1993.
havendo um incremento real da ordem de
15,24 pontos percentuais.
Na prestação de contas da Administração
Direta do ano de 1993, foram apresentados
quadros demonstrativos onde estão refletidas
as variações ocorridas nas Receitas
Orçamentárias.
Na análise comparativa da evolução da
receita orçamentária dos últimos cinco anos,
constata-se que houve aumento do total das
~

=

332,15%

receitas (a preços constantes) da ordem de
3,46%, em relação a J 992.
No entanto, houve uma queda de 7,42%
das receitas de origem tributária, e que tem
como preponderante a diminuição da
arrecadação do ICMS, que apresentou
crescimento real nega ti v o de 7,60% em
relação a 1992.
A despeito desta queda na arrecadação do
ICMS, o Governo do Estado de Pernambuco
concedeu estímulo financeiro a contribuintes,
através do Fundo Cresce Pernambuco, como
pode ser demonstrado no quadro abaixo:

ICMS (CR$)

FUNCRESCE (UFEPE

(412,559.82)
(3,344,853.77)
(6.097,723.16)
(2,681,526.09)
(18,151,275.87)
() 3,427,967 .22)
( 14,980,364.66)
(29,157,228.54)
(50,798,870.45)
(62,602,736.47)
(39,868,209.58)
(27 .800,000.00)

809,928,123.53
919,792,475.87
1.175,087,520.29
1,641,020,588.33
1,961,381,307.04
2.508,389,655.94
3,268,676,979.54
4,367,079,763.98
5.915,908,811.92
7,396,411,575.31
10,911.577,388.94
15,895,338,797.66

(53,742.0533)
(322,457 .3098)
(481,135.7320)
(168,789.9238)
{893,851.4420)
(511,829.3910)
(433,654.2869)
(644,126.6138)
(851,127.6091)
(770,449.7023)
(362,664. 7695)
( 189,676.0292)

105,505,185.5555
88.671.681.2629
92,719,295.2812
103,294,814.5023
96,587,343.0688
95,611,459.9513
94,622,248.3157
96,475,297.6051
99,120,182.7606
91,027,380.2324
99,258,149.3072
108.451,969.3056

TOTAL (269,323,315.62)

56,770,592,988.35

(5,683,504.8627)

1,171,345, 007.1486
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FUNCRESCE (CR$)

ICMS (UFEPE)

PERCENTAGEM DE PARTICIPAÇÃO DO FUNCRESCE EM RELAÇÃO A ARRECADAÇÃO
DO ICMS =0,49%
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Por outro lado, as receitas provenientes do
Fundo de Participação dos Estados - FPE,
aumentaram na ordem de 15,17%.
Outro componente da receita que colaborou
de forma acentuada para a variação positiva da
Receita Total foram as receitas de origem
patrimonial, formada por 98.32% da Receita de
Valores Mobiliários, que é a proveniente de
operações de aplicação de recursos monetários
do Estado no mercado financeiro. Embora as
receitas de origem patrimonial tenham
diminuído em 16,95% em relação ao ano
anterior, representaram 7,09% da arrecadação
total do Estado de Pernambuco.
Não poderíamos deixar de destacar a
participação das Receitas de Capital em relação
à arrecadação total, da ordem de 10,51%. No
ano de 1993 houve um aumento global dessas
receitas em relação ao ano anterior em 84,00%,
motivado principalmente pelo incremento das
receitas de Convênios e Outras Transferências
de Capital em 527,57% pontos percentuais.
Convalidando os comentários efetuados,
VALOR ORÇADO
VALOR ARRECADADO

=
=

Pelo que pudemos observar através do
exame mais apurado do percentual arrecadado,
foi constatado que historicamente este
percentual gira em torno de 4,00% a 7,00% do
saldo da Dívida Ativa. Como o valor orçado
representa em torno de 41,7% da Dívida Ativa.
há coerência nos números lançados no
orçamento. No entanto, como a relação percentual entre o valor efetivamente arrecadado e o
saldo da Dívida Ativa é de 0,20%, está
claramente demonstrado que houve uma abrupta diminuição no êxito da cobrança da Dívida
Ativa. merecendo também um comentário que,
do montante da Dívida Ativa Não Tributária,
nada foi recebido durante o ano de 1993.
Diante do quadro que se apresenta com
claros indicadores de arrecadação decrescente,

relativos à diminuição da arrecadação do
ICMS, verifica-se que a arrecadação desse
imposto decresceu de todas as formas em
relação a anos anteriores, atingindo um dos
patamares mais baixos dos últimos 5 anos,
representando uma preocupante linha
descendente de comportamento tributário (leiase arrecadação).A propósito, durante a nossa
apreciação da Prestação de Contas da
Administração Direta do ano de 1992, já fora
destacado o fato de que a sonegação fiscal no
Estado carece de maior ação fiscalizadora, fato
este que prepetuou-se ao longo do ano de
1993.
A Demonstração Comparativa entre a
Receita Orçada e a Arrecadada nos revelou
uma arrecadação maior do que o orçamento
indexado em 15,24%. Apesar desse
mencionado acréscimo, seria pertinente
destacar o comportamento do recebimento da
Dívida Ativa Tributária, que não atingiu níveis
satisfatórios de arrecadação, a seguir
demonstrados:

CR$

3.871.875.000,00
162.055.346,60

4.19%

CR$

3. 709.819.653,40

95,82%

CR$

há de se entender que é necessária a ponderação
sobre inúmeros elementos, procedendo-se a
uma intensificação das ações contra a
sonegação fiscal, de forma constante e efetiva,
a revisão dos critérios de renúncias de receitas
que, requerendo a autorização legislativa prévia
fazem do Poder Legislativo co-responsável no
seu dimensionamento, a efetividade da
cobrança dos créditos da Fazenda Pública e
imposição de limites à concessão de esúmulos
fiscais e financeiros.

3.2- DA DESPESA
A elaboração deste item tem objetivado a
apresentação dt: dados estatísticos e análises
complementares sobre algumas faces da reali31

zação da despesa no exercício financeiro
respectivo.
Como já demonstrado, a Despesa Orçamentária Fixada pela Lei de Orçamento em CR$
27.500.516. 702,00, conseqUente aos ajustes
derivados dos créditos aclicionais e atualizações
monetárias, teve uma autorização final de CR$
161.532.088.249,56, dos quais foram realizados
CR$ 122.938.973.079,1 J, comportando-se
dentro dos limites de sua fixação legalmente
deferida pelo Legislativo, considerando,
todavia, as irregularidades comentadas ao longo
deste Relatório, quanto à utilização de fontes de

DESPESA TOTAL

U2.938.973.079,11

DESPESAS CORRENTES

105.384.610.029,77

Custeio
Transgerências Correntes

45.328.884.760,83
60.055.035.657,20

O relatório de introdução ao Balanço Geral
da Administração Direta, apresentado pela
Secretaria da Fazenda, comenta elementos
claros para a participação relativa crescente das
transferências Correntes, que já incluem o ônus
do deslocamento de recursos tributários para os
Municípios e encargos com inativos, coadjuvado, agora, pelo crescimento real de transferências para a Administração Indireta.
Entendemos ser valioso transcrever o texto,
que nos leva a repensar a dimensão e significado da descentralização da adm1nütração
pública estadual.
A dita descentralização administrativa visou
conferir agilidade e eficiência aos serviços
públicos. A Adm.inistração Indireta, em alguns
casos, pela natureza dos objetivos a que se
propõe e de sua própria destinação de fomentar
e/ou explorar atividades econônucas começa a
representar substancial ônus aos cofres do
Tesouro Estadual, requisitando volume
crescente de recursos para a manutenção de sua
máquina burocrática, e. por conseqtlência,
pesando no bolso do conaibuinte, que reclama
racionalização e maior controle.
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recursos ao seu incremento.
Fazendo-se o detalhamento quanto à sua
realização por Categorias Econômicas, apresentamos alguns comentários em relação aos seus
componentes.As Despesas Correntes representaram 85,7% da Despesa Total do Exercício,
correspondendo às Transferências Correntes a
maior participação nesse percentual, represen·
tando 48,8% do seu montante, registrando-se,
por conseqüência, a participação das Despesas
de Custeio em 36,9 pontos percentuais:

Cumpre manter-se um sistema permanente
de avaliação que permita conferir a consecução
dos seus objetivos e a correção de eventuais
desvios. Há que preocupar-se com a su a
eficiência operacional e a realização de suas
receitas próprias de forma a lograr-se, no
mínimo, o pagamento dos seus encargos com
pessoal, obrigações patronais e benefícios
outros que são concedidos.
A presença dos recursos do Tesouro deverá
corresponder, progressivamente, às Transferências para a realização de investimentos que
estão a seu cargo.
Eis o texto:
"O Estado vem assumindo, cada vez
mais, as obrigações com pessoal e
encargos da Administração Indireta,
elevando paulatinamente o volume de
recursos, tanto, a este título, quanto a
título de manutenção e custeio destas
entidades.
O ano de 1993 apresenta o maior índice de

Transferências Correntes, para entidades
supervisionadas. dos últimos cinco anos, com
um crescimento real de 40,5% em relação a
1992 e de 32,5% em relação a 1991,
aparecendo estas transferências com uma
participação de 20,7% das Despesas Correntes
do Exercício. Vale ressaltar que trata-se apenas
de custeio dessas entidades, pois as
transferências feüas para aumento de capital e
para investimentos a cargo da Administração

Indireta são registradas sob outra rubrica".
E tratando de Despesas Correntes, fazemos
uma rápida anotação sobre as Despesas de
Custeio, para demonstrar indicadores que
normalmente despertam interesse e que são
relativos às Despesas com Pessoal, e que, para
efeito de demonstração, também incluem as
Transferências Correntes - Contribuições
Correntes, relativas a encargos com inativos,
pensionistas, salário~família e PASEP:

INDICADORES RELATIVOS A DESPESA DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
1993
Despesa de PessoaVDespesa Total
Despesa de Pessoal/Despesa Correntes
Despesa de Pessoal/Receita Total
Despesa de Pessoal/Receitas Cor rentes
Despesa de Pessoal/Receita Tributária
Despesa de PessoaliiCMS
De acordo com a exigência do art. 28 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias,
da Constituição Estadual, o Estado não pode
despender mais do que 65% do valor das
respectivas receitas correntes com as despesas
de pessoal, ativo e inativo.
1989
DESPESA DE PESSOAL
X
RECEITAS CORRENTES

•

42,06%

É necessário cautela para a avaliação desse
crescimento ano a ano, tendo em vista que não
pode ser entendido como ampliação de
benefícios deferidos ao quadro de pessoal,
melhorias de política salarial ou mesmo
aumento do efetivo de servidores, mas também
pela outra face da moeda que 6 a tendência
declinante da arrecadação do ICMS, que

47,35%
55,23%
48,98%
54,73%
97,15%
l02,53%
Pelo quadro transcrito, percebe-se que no
Estado de Pernambuco este percentual vem
sendo observado, embora seja detectável a
ascensão progressiva dessa participação
relativa, considerados os exercícios de 1989 a
1993:

1990

1991

1992

1993

48,65%

51,18%

50,37%

54,73%

capitaneia o conjunto das Receitas Correntes,
representando 56,33% do grupamento.
Os percentuais da participação relativa, até
agora demonstrados, alteram-se significativamente quando se incorporam as despesas com
pessoal da Administração Indireta, que
representam 18,16% da Despesa de Pessoal
Total do exercício, como se demonstra:
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PESSOAL CIVIL E MILITAR
INATIVOS
PENSIONISTAS
PASEP
SALÁRIO FAMÍLIA

39.071.745.145
18.072.475.442
276.202.263
713.103.279
785.585.161

DESPESA PESSOAL ADM. INDIRETA
TRANSFERÊNCIAS PARA DESPESAS
E ENCARGOS DA ADM. DIRETA

58.919.111.290

DESPESAS DE PESSOAL- TOTAL

71 .991.686.277

(2)

13.072.574.987

(1)

71.991.686.277

(2)

RELAÇÃO PERCENTUAL

13.072.574.987 (1)

=

= 18,16%

A partir desses dados, se verifica que a relação Despesas de Pessoal x Receitas
Correntes passou a ser de 67,69%, ultrapassando a limitação constitucional em pequena
margem:

71.991.686.277
I06.354.945.603
67,69%

DESPESA PESSOAL TOTAL
RECEITAS CORRENTES

Tratando, ainda, das Despesas Correntes,
avaliamos as Transferências a instituições
privadas - Subvenções Sociais, que por força
da Lei de Diretrizes Orçamentárias tiveram
vinculados os limites dos valores a serem
liberados no exercício de 1993.
O texto legal citado assim se expressa:
''Art. lO- .............................................. .
§ 3°- A transferência de recursos a
entidades de assistência social, excetuada
pelo artigo 135, da Constituição
Estadual, não poderá ultrapassar, para
cada entidade, o total dos recursos a ela
destinados no exercício de 1992,
devidamente atualizado pelo índice de
crescimento da Receita de Origem
Tributária prevista".
Levantamentos procedidos por este Tribunal
durante a execução orçamentária e confirmados
por informações obtidas junto à Secretaria de
Trabalho e Ação Social, através de consulta
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junto à Secretaria da Fazenda - Diretoria
Geral de Finanças, apontaram, em uma
amostragem relativa a cinco entidades de
assistência social, a liberação de recursos em
valores acima dos limites vinculados determinados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Para o estudo comparativo dos valores
liberados em 1992 e 1993 adotou-se o cálculo
mais extensivo. Aqueles relativos ao exercício
de 1992 foram convertidos em UFEPE diária,
mês a mês, para cada instituição e sobre a
totalização desse quantitativo de UFEPEs foi
efetuada a devida transformação para cruzeiros
reais, em 31 de dezembro de 1993. Para essa
transformação foi considerada a UFEPE de
04.01.93, acrescida do percentual de
crescimento da ROT (503,06%) no ano de

1993.
Aqueles relativos ao exercício de 1993
foram expressos pelo seu valor original, ou
seja, a preços correntes, tendo em vista a
própria interpretação do texto legal já
transcrito. Para melhor entendimento,
demonstramos:

ANÁLISE INDIVIDUAL DOS EXCESSOS DE SUBVENÇÕES CONCEDIDAS EM 1993
ENT SUBVENÇ92 SUBVENÇ93 EXCESSO EM SUBVENÇÕES 92 SUB92EMCRS SUBVENÇÕES 93 EXCESSO EM CR$
EMUFEPES EMUFEPES
UFEPES
EMCRS-ORI COR DEZ/93-ROT EMCR$-ORIG
(I)

6.506.918.72 9.736.973,88 (3.230.055,16)

17.141.038,26

272.295.027,47 525.370.890,49

(253.075.863,02)

(2)

17.521.29

121.391,22

(103.869,93)

100.000,00

733.213,40

10.665.711,00

(9.932.497.60)

(3)

6.961,07

46.488.59

(39.527.52)

23.500,00

291 .300,10

2.521.750.00

(2.230.449.90)

(4)

28.148.55

14.455,08

101.000.00

1.177.932,41

1.133.000,00

(5)

4.071,93

52.918,85

25.868,90

170.398,02

1.750.417.20

(6)

5.191,15

o.oo

215.894,89

0.00

ror

(48.846.92)

6.568.780,71 9.972.227,63 (3.422.299,54)

30.000.00
17.421.407,15

274.883.766,29 541.441.768,69

(1.580.019,18)
(266.818.829,70)

# Cálculos efetuados pela Divisão de Contas do Governador do TCEIPE
(l) CRUZADA DE AÇÃO SOCIAL

(2) ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASU..
(3) FEDERAÇÃO DAS MULHERES DE PERNAMBUCO
(4) CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CARQUEJA

(5) PARÓQUIA DE SÃO JOSÉ
(6) CENTRO DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO EMPREENDIMENTO

ANÁLISE GLOBAL DOS EXCESSOS DE SUBVENÇÕES CONCEDIDAS EM 1993 NAS
ENTIDADES SELECIONADAS:

VALOR LIMITE PARA CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES EM CR$SUBVENÇÕES EM CR$
VALOR CONCEDIDO EM 1993 EM CR$

274.883.766,29
274.883.766,29
541.441.768,69
(266.818.829,70)
(3.422.299.5353)

EXCESSO EM CR$
EXCESSO EM UFEPES

#Cálculos efetuados pela Divisão de Contas do Governador
Ainda para efeito de demonstração,
tran screvemos outra forma de cálculo
procedida, onde desprezando-se a aplicação
do incremento da receita de origem tributária,
ROT. para efeito de atualização monetária dos
valores liberados em 1992, utilizamos apenas
o valor da UFEPE com a sua atualização

integral no exercício de 1993, procedendo-se
de forma igual com os valores das subvenções
sociais liberadas no exercício de 1993. Este
cálculo evidenciou uma margem muito mais
alargada de extrapolação dos valores
limitados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias:
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ANALISE INDIVIDUAL DOS EXCESSOS DE SUBVENÇÕES CONCEDIDAS EM 1993
SUB 93 EM CRS EXCESSO EM CRS
E SUBVENÇ 92 SUBVENÇ93 EXCESSO EM SUBVENÇÕES 92 SUB 92 EM CRS
EMCRS-ORIG COR DEZJ9J.UFEPE CORDE1J93-UFEPE
UFEPES
EMUFEPES EM UFEPES
I 6.506.918,72 9.736.973,88 (3.230.055,16)

17.141.038,26

1.127.737j 07,43

1.687.549.996,05 (559.812.488,62)

121.391,22 (103.869,93)

100.000,00

3.036.677,75

21.038.749,72 (18.002.071,97)

(39.527,52)

23.500,00

1.206.448,94

8.057.105,53

101.000,00

4.878.526,68

2.505.262,69

25.868,90

705.720,68

9.171.556,24

30.000,00

894.150,60

0.00

T 6.568.780,71 9.972.227.63 (3.422.299,54) 17.421.407,15

1.138.459.032,08

2

17.521.29

3

6.961,07

46.488,59

4

28.148,55

14.455.08,

5

4.071 ,93

52.918,85

6

5.191.15

0,00

(48.846,92)

(6.850.656,59)
(8.465.835,56)

1.728.322.670.23 (593.131.052,74)

#Cálculos efetuados pela Divisão de Contas do Governador do TCEJPE
( I) CRUZADA DE AÇÃO SOCIAL
(2) ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
(3) FEDERAÇÃO DAS MULHERES DE PERNAMBUCO
(4) CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CARQUEJA
(5) PARÓQUIA DE SÃO JOSÉ
(6) CENTRO DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO EMPREENDIMENTO

Desses cálculos pode-se evidenciar que
largamente se extrapolou a detenninação da Lei
de Diretrizes Orçamentárias.
Fazemos este registro como um alena para
determinações legais a que deve estar atento o
controle interno e inclusive face à natureza da
concessão de subvenções sociais que por
definição da Lei 4320/64 deve observar os
limites das possibilidades financeiras da
entidade concedente, "sempre que a
suplementação de recursos de origem privada,
aplicados a esses objetivos (serviços essenciais
de assistência social, médica e educacional)
revelar-se mais econômica.
Com relação às Despesas de Capital, que
representaram 14,27% da Despesa Total do
Exercício, sendo compostas pelas contas de
Investimentos, Inversões Financeiras e
Transferências de Capital, registra-se uma
quase equivalência na participação relativa dos
Investimentos e das Transferências de Capital
no grupamento, com os montantes respectivos
de CR$ 9 . 726 922.494.84 e CR$
6.951.852.855,56.
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A parcela ma.J.s significativa na c1assificação de Investimentos foi a relativa a Constituição/ Aumento de Capital de Empresas Industriais/Agrícolas, respondida por 68% daquela
despesa, ou seja, CR$ 6.688.584.693,14.
Entre as Transferências de Capital é mais
significativa a parcela referente à amortização
da Dívida Interna, representada em CR$
2.102.810.907,85.
Segundo, ainda, o já citado Relatório da
Secretaria da Fazenda, "os investimentos do
Estado tiveram um incremento real de 72,15%
em relação ao exercício anterior", assim como
as Transfer!ncias de Capital, que são destinadas
a investimentos a cargo de entidades da
Administração Indireta, que tiveram um
incremento real de 13,22%, ocasionado pelas
aplicações na área de seca e recuperação de
rodovias.
Como elemento informativo, encerrando
este item, transcrevemos a demonstração da
Despesa do Estado a nível de órgãos e sua
participação relativa na Despesa Total do
exercício.

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DA DESPESA DO ESTADO A NfvEL DE ÓRGÃOS
ESPECIFICAÇÕES
Assembléia LegisL
Tribunal de Contas
Corregedoria Ger Jus
Justiça Militar
Tnõunal de Justiça
Governad. do Estado
Secretaria de Adm.
Sec. de Agricultura
Sec. Educ. Cul. e Esp.
Sec. da Fazenda
Sec. de Imprensa
Sec. Hab. San. e Obr.
Sec. lnd. Com. e Tur.
Sec. de Justiça
Sec. de Planejamento
Secretaria de Saúde
Sec. Seg. Pública
Sec. Trab. e Ação Soe.
Policia Militar PE
Encargos Ger. do Est.
Sec. Tr. Ene. e Comun.
Sec. Cie. Tec. e MA
Proc. Ger. de Justiça
Sec. de Governo

DESPESAS CORRENTES DESPESA DE CAPITAL
VALOR
PERC VALOR
PERC
1.695.155.000,78
1.320.345.801,22
1.187.983.065,53
1.008.170,97
3.714.432.918,65
987.289.373,79
798.178.762,20
8.693.476.745,72
17.155.498.332,91
5.127.204.440,10
594.306.196,03
974.373.516.32
1.015.527.130,24
802.140.515,59
822.124.487,29
7.223.202.526.57
3.599.268.820,98
1.965.947.448,79
8.949.389.369,99
35.180.798.845,88
1.634.552.945,48
484.349.792,09
875.792.293.56
582.203.529,09

1,61
1,25
1.13
0.00
3,52
0,94
0,76
8,25
16.28
4.87
0,56
0,92
0,96
0,76
0,78
6,85
3.42
1.87
8,49
33,38
1,55
0.46
0,83
0,55

12.803.721,35
45.049.799,63
194.199.385,83
0,00
83.681.476,66
421.274.022,06
1.663.488,29
4.274.422.402.58
224.333.772,71
458.623.291.60
0.00
4.896.1] 3.089.23
342.605.554,88
19.388.788,00
1.500.700.744,50
48.664.763.97
22.997.504,20
25.163.916,38
112.375.077,63
2.102.81 o.907.85
2.531.504.863.71
76.967.456.50
2.661.170,32
156.357.851,46

0,07
0,26
1,11
0,00
0,48
2,40
0,01
24,35
1,28
2,61
0,00
27,89
1.95
0,11
8,55
0,28
0,13
0,14
0,64
11,98
14,42
0,44

0,02
0,89

TI DESP. ORÇAM. DO EST. 105.384.610.029,77 100,00 17.554.363.049,34 100,00

3.3- DA APLICAÇÃO DA RECEITA
R ESULTANTE DE I MPOSTOS NA
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DO ENSINO
O mandamento contido no artigo 212 da
Constituição Federal e repetido pelo artigo 185
da Constituição Estadual obriga o Estado à
aplicação anual de nunca menos de 25% da
receita resultante de impostos, compreendida
aquela proveniente de Transferências, na
manutenção e desenvolvimento do ensino.
Conforme o plano de aplicação inserido na
Lei Orçamentária, com as devidas atualizações

em cruzeiros

DESPESA
VALOR
1.707.958.722,13
1.365.395.600,85
1.382.182.451,26
1.008.170,97
3.798.114.395,31
1.408.563.395,85
799.842.250,49
12.967.899.148,30
17.379.832.105,62
5.585.827.731,70
594.306.196,03
5.870.486.605,55
1.358.132.685.12
821.529.303,59
2.322.825.231,79
7.271.927.290.54
3.622.266.325,18
I.99l.l11.365, l7
9.061.764.447,62
37.283.609.753,73
4.166.057.809,19
561.317.248,59
878.453.463,88
738.561.380,55
122.938.973.079,11

TOTAL
PERC
1,39
1.11
1,12
0,00
3.09
1,15
0,65
10,55
14,14
4,54
0,48
4,78
1.10
0,67
1,89
5,92
2,95
1,62
7,37
30,33
3,39
0.46
0,71
0,60
100,00

decorrentes da indexação orçamentária e da
abertura de créditos adicionais, apresentamos
os valores de origem e aplicação dos recursos
constitucionalmente estabelecidos.
No exercício de 1993, a receita resultante de
impostos, incluida a originada de transferências
representou CR$ 94.757.798 milhões de
cruzeiros reais da qual se excluem, para efeito
de obtenção do mínimo constitucional aquelas
Transferências Compulsórias a Municípios
(25% de ICMS, 50% de IPVA, 25% da CotaParte do IPI). representando o valor final de
CR$ 78.901.132.689,27, dos quais 25%
correspondem a CR$ 19.725.283. 172,30.
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CR$
RECEITAS DE IMPOSTOS

94.757.799.678,04

ICMS
ITBI (Causa Mortis)
IPVA
Adicional do IR
Cota-Parte do FPE
IR nas Fontes
Cota-Parte do IPI (Exportação)

56.770.592.988,35
74.503.066,97
2.667.261.273,88
146.841.984,13
30.990.701 .498,30
2.786.346.447,38
1.321.552.419,03

DEDUÇÕES
Transferências Tributárias e
Municípios

15.856.666.988,77

Base de Cálculo
MÍNIMO LEGAL (25%)

78.901.132.689,27
19.725.283.172,30

As aplicações, que obedeceram à programação da Lei Orçamentária, com as alterações
ditadas pelos ajustes orçamentários atualização monetária e créditos adicionais - ,
se realizaram essencialmente através da Secre-

taria de Educação, complementando-se pela
atuação da administração supervisionada Casa do Estudante de Pernambuco - FESP e
Poücia Militar de Pernambuco no desempenho
de programa atlpico de sua função de governo.
Em milhares de cruzeiros reais
VALORES

APLICAÇOES

15.154.000

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (B)

672.057
- Administração do sistema educacional
102.2ll
- Planejamento, coordenação e gestão da poütica educacional
49.904
- Planejamento, coordenação e acompanhamento da política de recursos humanos
147.540
- Recuperação, reorganização e expanção da rede escolar do ensino
48.885
- Melhoria dos espaços educativo-culturais
78.740
- Promoção e melhoria do ensino fundamental público
13.627.525
- Administração técnico-pedagógica do sistema escolar
11.267
- Promoção e melhoria do ensino médio público
5.711
- Promoção e melhoria da educação de jovens e adu1Los
5.292
- Promoção e melhoria da educação pré-escolar
- Promoção e melhoria da educação especial
24.442
29.150
-Plano integrado Estados/Municípios -Projeto Nordeste Il
- Encargos com vale-transporte
351.331
FESP(B)

1.536.076

CEP (B)

25.342

POLÍCIA MILITAR (B)

70.937

ENCARGOS GERAIS (40% do total de inativos do Estado)
TOTAL DAS APLICAÇÕES
Constata-se que ao Estado de Pernambuco
foi possível a aplicação de valor que super<;>u o
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6.714.251
23.500.661

mínimo legal exigido, ultrapassando-o em cerca
de 18 pontos percentuais.
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4.1- DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
4.1.1- O DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO DE PREVISÃO
4.1.1.1- O DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO PREVISÍVEL
4.1.1.2- O DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO PREVISÍVEL
4.1.2- O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
4.1.3- A CONTENÇÃO DE DESPESAS
4.1.4- O DÉFICIT DE EXECUÇÃO
4.1 -

DO BALANÇO ORÇAMEN-

TÁRIO
"O Balanço Orçamentário demonstrará
as receitas e despesas previstas em.
confronto com as realizações" (art. 102
-Lei 4320/64).
Ao definir o Balanço Orçamentário, através
da redação ao artigo 102, a Lei Federal 4320/64
não o fez com muita propriedade.
Primeiro, por fazer referência a receitas e
despesas previstas. Ora, previsão é pertinência
de receita, fixação, é de despesa.
Prever, em matéria orçamentária, significa
estimar os recursos suficientes para ocorrer a
despesa púbHca, recursos estes que poderão, no
curso da execução orçamentária, ser realizados

além ou aquém das cifras projetadas. Com a
despesa pública não há esta abertura. as metas a
serem alcançadas,
por força
dos
condicionamentos constitucionais e legais,
ficarão financeiramente limitadas às
autorizações concedidas pelo poder
competente. Prevêem-se, pois, receitas e
fixam-se despesas.
Segundo, por estabelecer, interpretada
literalmente a redação do texto, apenas
comparativos entre as previsões de receitas e
despesas e suas respectivas realizações. o que
viria a identificar tão-somente o excesso ou
escassez de recursos e a economia de gastos
verificados no exercício. Entretanto, por
imposição de estrutura preconizada pela já
citada lei, esboçada no seu anexo 12, suprindo a
imperfeição da disposição inserida no pré39

falado artigo o Balanço Orçamentário deverá
demonstrar, também, os comparativos entre
receita prevista e despesa fixada e receitas e
despesas realizadas, que evidenciarão,
respectivamente, os déficits ou superávits de
previsão e execução.
É de toda conveniência observar, também,
que nos tempos atuais o Balanço Orçamentário
não demonstra integralmente o que está
determinado no artigo 102 e anexo 12 da Lei
4320/64. Com a introdução da prática de
correção monetária da Lei de Meios, os
resultados dos confrontos de receita e despesa
lograram a se aproximar d~ realidade. A
despesa flxada e a receita r~da passaram a
ser comparadas com uma previsão de receita
corrigida, alterando o posicion.amento do
déficit ou superávit de previsão e do excesso ou
escassez de recurso que vieram a expressar
indicadores reais e não nominais como dantes.

4.1.1- O DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO
DE PREVISÃO
.. A dívida fundada compreende os
compromissos de exigibilidade superior
a doze meses, contraídos para atender a
desequilíbrio orçamentário ou a
financiamento de obras e serviços
públicos" (art. 98 da Lei 4320).
Despesa Orçamentária
Receita Orçamentária Prevista
por outras fontes

A nossa legislação, através da conceituação
do artigo 98 da Lei 4320/64, ratificou a
concepção da corrente clássica do pensamento
econômico, a qual considera deficitário um
orçamento que, mesmo buscando uma
aplicação em investimentos reprodutivos os
financia por conta de empréstimos.
Seguindo esta linha de raciocínio, verificase que o déficit orçamentário de previsão
assumiu várias posições em decorrência das
atualizações monetárias processadas no projeto
de Lei e na Lei Orçamentária sancionada e das
alterações verificadas nas autorizações de
despesa por conta dos créditos adicionais
abertos.
Os primeiros posicionamentos representam
a evolução do déficit previsível, o último, a
evolução deste para a formação de déficit
presuJTÚvel.

4.1.1.1 - O DÉFICIT ORÇAMENTÁ·
RIO PREVISÍVEL
O déficit orçamentário previsível sofreu
uma evolução de CR$ 1.301.041.522,00 para
CR$ 19.712.812.255,00, sintetizada em três
momentos:
Primeiro - com a publicação do Projeto de
Lei Orçamentária, no qual previram-se
operações de crédito como fonte de
financiamento de parte da despesa fixada:
7.857.290.531,00
(-)

6.547.875.009,00

J.309.041.522,00

Déficit Previsível

Segundo - com a sanção da Lei de Meios atualizando monetariamente a receita prevista e a
despesa flXada no projeto de Lei Orçamentária:
Despesa Orçamentária Fixada
Receita Prevista por outras
fontes

27.500.516.702,00
(-)

22.243.765.127.00
5.256.751.275,00
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Terceiro - com a atualização monetária processada, no curso da execução orçamentária, nas
rubricas da receita prevista e nas dotações de despesas constantes da Lei Orçamentária:
Despesa Fixada na
Lei Orçamentária
Atualização monetária

27.500.516.702,00
75.625.619.566,00

Receita Prevista poroutras fontes
Atualização monetária

22.243.765.427,00
61.169.558.000.00

103.126.136.268,00
(-)

Déficit Previsível

83.413.324.013,00
19.712.812.255,00

4.1.1.2- O DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO PRESUMÍVEL
Restaurado o equiliôrio orçamentário com a previsão de operações de crédito, a Despesa Fixada
pela Lei Orçamentária indexada sofreu um -aumento de CR$ 58.405.95 1.981 ,56, constituindo-se esta
quantia no déficit orçamentário presumível, como se demonstra:
Despesa Orçamentária Fixada
pela Lei de Meios Indexada

103.126.136.268,00
(+)

Créditos Adicionais Abertos
Reduções Orçamentárias

96.702.951.785.73
38.296.999.804,17
161.532.088.249,56

Despesa Final Fixada
(-)

Receita Prevista
Déficit Orçamentário
Presumível

103.126.136.268,00
58.405./951.981,56

Entretanto, considerando que a receita indexada orçada já aportava previsão de operações de
crédito, fonte financiadora do déficit previsível, entendemos que a posição deficitária da previsão
orçamentária corresponde na realidade a CR$ 78.118. 764.236,56, conforme se demonstra:
Despesa Fixada
Receita Prevista
Operações de Crédito
Déficit Presumível

(-)

161.532.088.249,56
103.126.136.268,00
19.712.812.255,00

(-)

83.413.324.013,00
78.118.764.236,56

4.1.2- O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
O comparativo da receita executada com a prevista revela o excesso de arrecadação verificado no
exercício, da ordem de Cr$ 15.718.368.211,11, como se demonstra:
Receita Executada
Receita Prevista

Excesso de Ar recadação

(-)

118.844.504.479,11
103.126.136.268,00
15.718.368.211,11
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Este comportamento positivo da arrecadação se aproxima, porém não representa a realidade, haja
vista que a atualização monetária da receita prevista se deu num patamar inferior à inflação
verificada no exercício.
Decompondo-o a nível de categorias econômicas. o de arrecadação assim se revela:
Receitas Correntes Realizadas
Receitas Correntes Previstas
Excesso de Arrecadação Corrente

(-)

106.354.945.603,95
67.964.740.868,00
38.390.204.735.95

Receitas de Capital Realizadas
Receitas de Capital Previstas

(-)

12.489.558.875,16
35.16l.395.400,00

Escassez de Arrecadação de Capital

(-)

22.671 .836.524,84
38.330.204.735,95

Excesso de Arrecadação Corrente
Escassez da Arrecadação de Capital

(-)

22.671.836.524,84
15.718.368.211, li

Excesso de Arftcadação

Isto demonstra que as Receitas Correntes é que contribuíram para a formação do excesso de
arrecadação, neutralizando, inclusive, o comportamento negativo da arrecadação de capital. Este
comportamento negativo da categoria de capital, à exceção da sub-categoria - Transferência de
Capital, constitui-se num fato positivo pela contenção na captação de empréstimos e de receitas por
mutações do patrimônio permanente que, se não dirigidas a investimentos reprodutivos, acresceriam
a posição patrimonial deficitária.

4.1.3- A CONTENÇÃO DE DESPESAS
Confrontando-se a Despesa Realizada com a Fixada obtém-se uma economia de dotações da
ordem de CR$ 38.593.115.179,45, abaixo demonstrada:
Créditos Orçamentários e
Adicionais Fixados
Despesa Empenhada

Contenção de Gastos

161.532.088.249,56
(-)

122.938.973.079,11

\

38.593.115.170,45

Não fora a suficiente utilização exercida de programação financeira no controle dos gastos
públicos, em oposição ao descontrole na edição de créditos adicionais e nas atualizações monetárias
da Lei de Meios, repetidos ao longo dos anos, a Administração poderia ter agravado, ainda mais, a
posição patrimonial desfavorável, estabelecendo no exercfcio um défici! financeiro desproporcional,
uma vez que dispunha de uma fixação de despesa superior ao seu poder de arrecadação em CR$
42.687.583.770,45
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4.1.4- O DÉFICIT DE EXECUÇÃO

Corroborando o presumível, a execução orçamentária propiciou um déficit fmanceiro no valor de
CR$ 4.094.468.600,00, assim exposto.

Receita Arrecadada
Despesa Realizada

118.844.504.479,11
(-) 122.938.973.079,11

Resultado Financeiro

(-)

4.094.465.600,00

No entanto, reportando-nos à conceituação da Dívida Fundada, estabelecida pelo artigo 98 da Lei
4320/64, que considera as operações de créditos previstas na Lei de Meios como componentes do
equilíbrio orçamentário, entendemos, por analogia, que o produto de operações de crédito realizadas
neste sentido integra o déficit de execução. Formado o entendimento sob esta ótica, a execução
orçamentária, na realidade, evidencia uma posição financeira deficitária da ordem de CR$
8.364.655.984,74.
Vejamos:
Déficit Financeiro estabelecido
pelo Balanço
Operações de Crédito Realizadas

4.094.468.600,00
4.270.187.384,74

Déficit Financeiro Real do exercício

8.364.655.984,74

Muito embora a execução orçamentária
tenha revelado falhas quando da abertura dos
créditos adicionais, já comentados em item
específico, e a execução propriamente
fmanceira evidenciado posição desfavorável.
convém observar que:

1. A expressiva contenção de gastos
impediu uma maior formação do déficit
financeiro , conseqüência da manutenção de
uma razoável programação financeira adotada
pelo Estado.
2. A realização de operações de crédito
abaixo de 1/4 do previsto evitou uma maior

formação de obrigações a longo prazo e,
conseqüentemente, de saldo patrimonial
negativo.
3. A irrisória realização da Receita
proveniente de alienação de bens que, evitando
baixas substanciais no Ativo Permanente, não
concorreu para o agravamento da situação
econômica desfavorável.

OBS: os valores de Receitas previstas e de
Despesas Fixadas no projeto de Lei e Lei

Orçamentária foram convertidos em
cruzeiros reais, para a necessária adequação
à análise do Déficit Orçamentário.
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4.2- DO BALANÇO FINANCEIRO
4.2.1- DAS RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
4.2.2- DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
4.2.3- DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

4.2- DO BALANÇO FINANCEIRO
Cumpridas as exigências da legislação - Lei 4320/64 - , o Balanço Financeiro retrata o fluxo
de Receitas e Despesas de natureza orçamentária e extra-orçamentária, congregando os saldos das
disponibilidades provenientes do exercício anterior e demonstrando os que se transferem para o
exercício seguinte.
Sinteticamente, podemos expressá-lo como segue:
Receita Orçamentária
Receita Extra-Orçamentária
Saldo do exercício anterior
SALDO

118.844.504.479,11
150.230.775.839,11
489.521.745,25
269.564.802.063,47

Despesa Orçamentária
Despesa Extra-Orçamentária
Saldo para o exercício seguinte
SALDO

122.938.973.079.11
134.596.520.643,18
12.029.308.341 ' 18
269.564.802.063,47

4.2.1- DAS RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Obedecendo às disposições legais quanto à forma de sua apresentação, de maneira a refletir o
fluxo de ingressos e saídas no exercício, tendo como objetivo final a evidência dos saldos da gestão
financeira que se transferem para o seguinte, o Balanço Financeiro discrimina as Receitas
Orçamentárias por Categorias Econômicas e a Despesa Orçamentária por Funções de Governo,
como se reproduz, acrescentando a indicação da participação relativa de cada uma na Despesa Total,
em ordem descrescente:

44

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

118.844.504.479,11

Receitas Correntes
Receitas de Capital

106.354.945.603,95
12.489.558.875,16

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

122.938.973.079,11

FUNÇÕESDEGOVERNO
FUNÇÕES DE GOVERNO

lo
20
30
40
so
60

PERCENTUAIS

Assistência e Previdência
Educação e Cultura
Desenvolvimento Regional
Agricultura

18,26

Administração e Planejamento
Defesa
Saúde

13,91
12,85
] 1. 73
10,68
9,88
9,44
4,80

70
8o
90

Judiciária
Transporte

100

Legislativa

2,00

lP
12°
13°
14°
15°

Habitação
Indústria e Comércio

1,45
1,15
0,87
0,51
O, 17

2,30

Trabalho
Energia
Comunicação

Atentando-se para estes valores percebe-se
que as Receitas de Capital representaram
apenas 10,51% da Receita Arrecadada no
exercício, refletindo em sua execução as
mesmas limitações projetadas em sua
estimativa, comentadas no início deste Relatório, no tocante à efetivação da contratação de
empréstimos e à alienação de bens,
coadjuvadas pela Receita de Transferência de
Capital da União, oriundas de Convênios, que
apesar da substancial participação no
grupamento, ainda representaram insuficiente
realização atingindo 53% de sua estimativa.
Receitas Correntes
Despesas Correntes
SUPERÁVIT CORRENTE
Receitas de Capital
Despesas de Capital
Déficit de Capital

Para efeito de demonstração, desdobrando
as despesas orçamentárias, também em
categorias econômicas evidencia-se o
crescimento nominal do Déficit de Capital
projetado pela Lei Orcamentária, que
representava CR$ 2.761.381.275.000,00 e que
em razão das atualizações monetárias e créditos
adicionais abertos ao longo da execução
orçamentária passou a CR$ 15.064.804.174,18,
não tendo o Orçamento Corrente logrado
suficiência de recursos à sua cobertura,
redundando em equivalente déficit de
execução.
106.354.945.603,95
105.384.610.029,77
970.335.574,18
.12.489.558.975,16
17.554.363.049,34
5.064.804.174,18
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Obviamente, ao fazermos este registro
levamos em consideração não a crítica, mas a
ponderação de que o não endividamento com a
contratação de empréstimos tem um aspecto
salutar face ao aspecto oneroso que determina
esta mutação patrimonial.
O que fazemos relevante é o desejado
empenho na obtenção de outras Transferências
de Capital, a título de convênios com a União

para permitir o incremento nos investimentos
do Estado , e, também, o incremento das
rece1tas própnas, de fonna a penrutlf crescente
superávit do Orçamento Corrente.
A diferença posíuva oferecida pelo
Orçamento Corrente apenas alterou em alguns
milhões o Déficit da Execução Orçamentária
que foi de CR$ 4.094.468.600,00:

Superávit Corrente
Déficit de Capital

970.335.574,18
5.064.804.174, L8

Déficit Orçamentário

4.094.468.600,00

Sob o enfoque do dispêndio de recursos,
foram as Funções de Governo de "Assistência
e Previdência", "Educação e Cultura", "Desenvolvimento Regional", "Agricultura" e
"Administração e Planejamento" que
obtiveram maior participação relativa sobre a
Despesa
Total,
representando.
aproximadamente 68% do seu montante e
absorvendo cerca de 80% da Receita
Arrecadada no exercício.
Dentro de cada função selecionamos os
Programas mais representativos em termos
monetários, tendo em vista ainda não
havermos logrado, com a necessária agilidade,
o acompanhamento e avaliação do desempenho
da Administração Estadual.
Dentro desse escalonamento, merecendo o
devido comentário cada uma delas, destacamos
priméiramente como uma especial realização e

concentração de recursos na Função Agricultura. que tem merecido em exercícios
anteriores pouca relevância e significado nas
despesas prioritánas de Governo.
A participação na Despesa Total no exercício de 1993 atendeu a uma das prioridades
indicadas pela LDO, ocasionadas pelo grave
problema da longa estiagem que atingiu o
Estado de Pernambuco.
Do montante despendtdo na Função, CR$
14.421.073.811.56 (quatorze bilhões,
quatrocentos e vinte e um milhões, setenta e
três mil e oitocentos e onze cruzeiros reais),
aproximadamente 61% corresponderam à
vinculação de recursos destinados à execução
de obras de combate às secas, conforme bem o
caracteriza a demonstração de sua aplicação
nos termos do determinado pelo artigo 249 da
Constituição Estadual:
EmCR$1,00

FONTE DE RECURSOS
Receita Total
Deduções Legais

Base de Cálculo
Mínimo Legal
5%
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118.844.504.479
103.861.656.786
14.982.847.693
749.142.384

APLICAÇÕES
Secretaria da Agricultura

52.295.496

- Apoio às ações do programa fundiário do Estado
- Ações complementares de combate às secas
- Execução do Projeto Estadual de Apoio ao
Pequeno Produtor Rural - PAPP
- Apoio operacional às ações PAPP-PE

2.919.680
23.095.376

EMATER
- Assistência técnica e extensão rural ao
pequeno produtor
- Execução do programa estadual de irrigação
- Aproveitamento de recursos hídricos
- Execução de programas especiais

8.347.291.163

106.363.288

FUNTEPE
- Implantação de Políticas Fundiárias
Total das Aplicações:
Através da demonstração do Programa de
Trabalho da Secretaria de Agricultura constatase que a maior concentração de recursos compreendeu a realização daquele a cargo da administração supervision3da, no caso a EMATER.
representando 58% da função de governo.
Tão significativo foi o encaminhamento da
ação governamental que, em relação ao
exercício de 1992, a Função Agricultura
representou um crescimento de, aproximadamente, 366 pontos percentuais.
A Função "Assistência e Previdência" teve
no programa "Previdência" o maior dispêndio
de recursos, através do sub-programa - ''Previdência Social e Inativos e Pensionistas", no
montante de CR$ 18.659.352.593,77, correspendendo a 84% das Despesas na Função e representando I 6% da Receita Total do Exercício.
A Função "Desenvolvimento Regional" está
representada essenc ialmente pelas Transferências Constitucionais a Municípios, que
representam 98 % dos gastos da Função, ou
CR$ 15 .236.560.077, 16 (q uinze bilhões ,

21.259.729
5.020.711

8.505.949.947

duzentos e trinta e seis milhões, qujnhentos e
sessenta mil e setenta e sete cruzeiros reais).
Essas duas Funções de Governo, que
continuamente têm representado as que
absorvem majoritariamente os recursos
arrecadados, não traduzem a realização de
programas de ação de governo, mas o
cumprimento de disposições constitucionais e
legais, caracteristicamente.
A Função de Governo de "Educação e
Cultura", que tem destaque nos comentários
específicos no tocante à aplicação de recursos
constitucionalmente vinculados, posicionandose entre as três primeiras em volume de recursos, evidencia o cumprimento de projetadas
metas de ação governamental, logrando,
inclusive, um crescimento real de cerca de 10%
em relação a 1992, como demonstra o quadro
de fls. 21, do Balanço Geral e representando a
absorção de L4,38% da Receita do Exercício.
A Função "Administração e Planejamento",
quinta colocada no "ranking" de aplicação de
recursos, teve uma participação relativa na
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Despesa Total da Ordem de 10,68%, salientando-se o Programa "Administração Financeira", sub-Programa "Administração Financeira"
- "Dfvida Interna", "Dívida Externa", no
montante de CR$ 4.332.874.364.57.
4.2.2 - DAS RECEITAS E DESPESAS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Como expressamos no início deste item, o
Balanço Financeiro tem o propósito de
evidenciar o movimento de Tesouraria do
exercício, com a evidência dos saldos parciais e
finais de disponibilidades.
Ao analisarmos as contas componentes deste grupamento, verificamos o registro da Receita referente aos "Restos a Pagar" inscritos no
RECEITA
150.230.775.839,11
Restos a Pagar
Processados
Não Processados
Depósitos de Origens Diversas

5.880.024.339,44
2.809.589.799,45
3.070.434.599,99
101.129.635.3 16,04

Cheques-salário em Trânsito

29.276.310.816,04

Inativos- Créditos em Conta

10.338.063.558.73

Ordens de Saque em Trânsito
Débitos de Tesouraria

590.720.408,33

3.000.000.000.00

Outras Receitas

16.021.340,53

DESPESAS
134.596.520.643,18
Restos a Pagar

80.246.289,99

Depósitos de Origens Diversas

96.024.501.754,04

Cheques-salário em Trânsito

27.822.652.192,13

Ordens de Saque em Trânsito

4.414.401,42

Débitos de Tesouraria

161.888.888,88

Responsabilidades Financeiras

314.193.990,02

Outras Baixas
Ajuste Líquido p/ conversão em
cruzeiros reais
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exercício, que tendo mero efeito contábil de
identificação do seu montante não altera o saldo financeiro, sendo utilizado como contrapartida da despesa orçamentária do exercício, que
computa aquelas empenhadas e não pagas.
Assim também outros lançamentos não
financeiros são inscritos como caracterização
de outras despesas empenhadas e não pagas,
tais como, no balanço em análise, os chequessalários em trânsito, ordens de saque em
trânsito e algumas sub-contas do Grupo de
Depósitos de origens diversas, que não
representam ingressos de tesouraria, portanto
operações não financeiras.
Para efeito de demonstração, transcrevemos
os valores representativos das Receitas e
Despesas Extra-orçamentárias:

60.666.249,40
42,97

A movimentação extra-orçamentária
evidenciou assim a movimentação de recursos
de Terceiros sob a responsabilidade do
Estado, a inscrição e baixa de Restos a Pagar,
os ingressos oriundos de operações de crédito
por antecipação de receita (Débitos de
Tesouraria) e outros ingressos e baixas
relativos a lançamentos correspondentes a

omissões e correções que se regularizaram no
exercício.
A posição final de movimentação
financeira do exercício, que é a expressão
desejada pelo Balanço Financeiro evidenciou
um de saldo de disponibilidades, que passa
para o exercício seguinte, no valor de Cr$
12.029.308.341,18, assim obtido:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

150.230.775.839,11

RECEITA GERAL

269.075.280.318,22

DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

122.938.973.079,11
134.596.520.643,18

DESPESA GERAL

257.535.493.722,29

l '8.844.5{}4.479,11

RECEITA GERAL

269.075.280.318,22

DESPESA GERAL

(257 .535 .493.722,29)
11.539.786.595,93

MAIS:
SALDO PROVENIENTE DO
EXERCÍCIO ANTERIOR

489.521.745,25
12.029.308.341.18

SALDO PARA 1994

4.2.3 EXERCÍCIO

DO

RESULTADO

DO

A execução orçamentária do exercício

comportou-se de forma negativa, estabelecendo
um déficit da ordem de Cr$ 4.094.468.600,00.
como se demonstra:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

118.844.504.479.11

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

122.938.973.079.11

4 094.468.600,00

Este resultado negativo. que pode ter
inúmeras causas e,cplicativas de natureza
econôrníco-financerra. evidencia, sob a ótica de
fixação e realização de despesas, o erro na
criação destas sem fonte de recursos disponível,

comentado no capítulo dos ajustes orçamentários e no afrouxamento dos con1roles de programação financeira que deve buscar a compatibilização dos ingressos com as saídas fmanceiras
e minorar a criação de resíduos passivos.
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4.3- DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
4.3.1- DAS VARIAÇÕES RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.3.2- DAS VARIAÇÕES INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.3.3- DO RESULTADO PATRIMONIAL
4.3- DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
A demons tração das Variações
Patrimonias evidenciará as alterações
verificadas no patrimônio, resultantes ou
independentes da execução orçamentária, e
indicará o resultado patrimonial do
exercício (art. 4320/64)

As alterações da s ituação líquida
patrimonial que abrangem os resultados da
execução orçamentária, bem como as
variações independentes dessa execução e as
superveniências e insubsistências ativas e
passivas, constituirão elementos da conta
patrimonial. (art. 100 da Lei 4320/64).

A Demonstração das Variações Patrimoniais
e a da Conta de Resultados guardam sinonímia
Perfeita por terem o mesmo significado tanto
para as entidades de direito público quanto para
as de direito privado. Distinguem-se, no
entanto, numa particularidade, na forma de
apresentação.
A primeira, objeto do nosso estudo, além de
quantificar o resultado econômico alcançado no
exercício que se adicionará algebricamente a
situação líquida patrimonial provinda do
exercício anterior para a formação do
patrimônio ao encerramento do exercício
fmanceiro. demonstra também as alterações de
natureza qualitativa ocorridas no patrimônio,
em razão da realização de receitas e despesas
promotoras de mutações nos elementos
constitutivos do patrimônio público.
A legislação que estatuiu normas gerais de
direito financeiro para elaboção e controle dos
orçamentos e balanços introduziu, através dos
seus arts. 100 e 104, conceituações pertinentes
à Demonstração das Variações Patrimoniais.
O texto definidor inserido no art. 100
merece restrições, por considerar as
superveniências e insubsistências como classes
distintas das variações independentes e
resultantes da execução orçamentária.

Ora, essas alterações que afetam os
elementos formadores do patrimônio
permanente e financeiro, por via extracaixa
(superveniências e insubsistências ) se
processam, precisamente, por intermédio das
variações resultantes ou independentes da
execução orçamentária. Uma prescrição de
Restos a Pagar realizada pelo sistema
financeiro corresponde a uma insubsistência
passiva e afeta o patrimônio através de uma
variação resultante da execução orçamentária,
pela inclusão do valor da obrigação prescrita na
receita orçamentária. Uma valorização de bens
e o nascimento de semoventes afetam
positivamente o patrimônio por conta das
variações independentes e constituem-se em
superveniências ativas. Assim como a correção
monetária da dívida fundada e a depreciação de
bens, respectivamente, superveniência passiva e
insubsistência ativa, são realizadas por
intermédio das variações independentes da
execução orçamentária. Merece, portanto,
correção o disposto no art. 100 da Lei 4320/64.
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4.3.1 - DAS VARIAÇÕES RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A gestão orçamentária, como sabemos,

representa-se, positivamente, pelo produto da
receita orçamentária auferida e pelas mutações
da despesa, em decorrência da incorporação de
elementos ativos ou da extinção ou reduções de
elementos passivos do patrimônio e,
negativamente, pela despesa empenhada e pelas
mutações da receita, originadas pela desincor~

poração de elementos ativos e incorporação ao
acervo patrimonial de elementos ativos.
O confronto entre essas variações ativas e
passivas revelou o comportamento positivo da
gestão orçamentária, com uma posição
superavitária
da
ordem
de
CR$
1.511.962.565,00, conforme se demonstra:

VARIAÇÕES ATIVAS
Receita Orçamentária
Mutações Ativas

(+)

Total

118.844.504.479,11
10.038.673.896,35
128.883.178.375.46

VARIAÇÕES PASSIVAS
Despesa Orçamentária

122.938.973.079,11
4.432.242.731,35

Mutações Passivas

127.371.215.810,46

Total

VARIAÇÕES ATIVAS
VARIAÇÕES PASSIVAS

128.883.178.375,46
(-)

SUPERÁVIT DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

l27 .371.215.810,46
1.511.962.565,00

Decomposto, este superávit poderá ser demonstrado em função da posição superavitária
alcançada pelas mutações patrimoniais e pelo resultado fmanceiro do exercício. Vejamos:

MUTAÇÕES ATIVAS
MUTAÇÕES PASSIVAS

(-)

5.606.431.165,00

SUPERÁVIT DE MUTABll..IDADE

DESPESA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA

(-)

SUPERÁVIT DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

122.938.973.079,11
118.844.504.479,11
4.094.468.600,00

DÉFICIT FINANCEIRO

SUPERÁVIT DE MUTABll..IDADE
DÉFICIT FINANCEIRO

10.038.673.896,35
4.432.242.731,35

(-)

5.606.431.165,00
4.094.468.600,00
1.511.962.565,00

A posição favorável evidenciada na gestão orçamentária.deveu-se à superioridade das Mutações
da Despesa em relação às da Receita, notadamente pelo volume de dinheiro aplicado na
integralização do capital do Estado, determinando, em conseqU!ncia, um superávit de mutabilidade
que veio a anular o negativo desempenho da arrecadação, insuficiente para suprimir os dispêndios
de natureza orçamentária.
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4.3.2 - DAS VARIAÇÕES INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A mutagênese nos elementos que compõem
o patriomônio do Estado (Administração

Direta). processada por fatos estranhos à
arrecadação da receita e à realização da despesa
orçamentária, provocou um déficit da gestão
extra-orçamentária da ordem de CR$
99.777.790.876.31. conforme demonstração
abatxo:

VARIAÇÕES ATIVAS
Inscrição da Dívida Attva Tributária
Corr. Monet./Juros Dívida Ativa Tribut.
Inscrição Dívida Ativa não Tribut.
Corr. Monet. Dívida Ativa não Tribut.
Cred. junto a Fundos/Financiamentos
Particip. em Soe. de Economia Mista
Particip. em Empresas Públicas
Vlrs. p/lntegr. Cap. Soe. Econ. Mjsta
Vlrs. p!lntergr. Cap. Emp. Públicas
Amortiz. Div. Ext. Conv.ers. Div. lnterna
Amortiz. Di v. [nt./Recurso Bandepe
Inscrição de Outros Créditos
Cancelamento de Restos a Pagar
Cancelamento Dep. de Orig. Diversas
Cancelamento de O. S. em Trânsito
Cancelamento Outras Divid. Passivas

7.510.345.612,52
63.764.829.830,52
5.378.904.990,56
382.646,69
11 645.158.122,25
6.907.047.945,32
1.324.294,18
24.671.378.724,28
373.987.290,00
42.477.634,53
229.545.187,29
441.331,53
942.505,23
4.197.996,69
13.780,64
17.263,45

TOTAL

120.530.995.155,68

VARIAÇÕES PASSIVAS
Correção Monet. da Dívida Interna
Correção Cambial da Dívida Externa
Encampação de Dívidas Passivas
Convers. Div. Ext. p/ Div.lnt.% Princ/Enc
Baixa de responsab. financeiras
Baixa de Outros Créditos
Restab. de Depósitos Orig. Diversas
Restab. de Outras Dívidas Passivas
Ajuste p/Conversão em Cruzeiros Reals

166.697.876.918,48
30.718.111.439,41
22.632.327.560,12
198.976.745,46
145,66
60.666.249,40
36.687,22
790.244.40
41,84

TOTAL

220.308.786.031,99

220.308.786.031,99
(-) 120.530.995.155,68
99 777.790.876,31
DÉFICIT DA GESTÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
VARIAÇÕES PASSIVAS
VARIAÇÕES ATIVAS

Descontrole no gerenciamento da administração é a primeira impressão que se tem quando se
constata, a cada exercício, uma repetição de posição deficitária na gestão extra-orçamentária.
Entretanto, a causa reside na obrigatoriedade que tem a Administração de corrigir cambial e
monetariamente sua Dívida Fundada, enquanto os elementos componentes do Ativo Permanente não
sofrem processo de correção, por omissão da administração na reavaliação dos seus bens, pela falta
de regulamentação de uma políúca de correção desses bens e pela au~ncia de conotação econômica
aos bens de uso comum, não incorporáveis ao Patrimônio. Acresça-se a isto incorporação de
Dívidas Passivas, resultantes de obrigações contratuais da Administração Indireta.
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4.3.3 -

DO RESULTA DO PAT RI-

MONIAL
As receitas orçamentárias, as construções ou
aquisições de bens, as superveniências e as
insubsistênc1as passivas são fatores que
propiciam o enriquecimento do Patrimônio,
assim como constituem fatores de
empobrecimento do mesmo, as despesas
orçamentárias, a constituição de dívidas, a
alienação de bens, as superveniências passivas

e as insubsistências ativas.
Quando esses fatores provocam variações
ativas superiores, infenores ou equivalentes às
passivas, criam situações superavitárias,
deficitárias ou de equilíbrio, respectivamente.
Neste exercício em anáJise, o conjunto das
Variações Passivas. provocadas por causas
negativas, superou o de Variações Ativas,
evidenciando um déficit econômico no valor de
CR$ 98.265.828.311,31, abaixo demonstrado:

VARIAÇÕES PASSIVAS

CR$

Despesa Orçamentária
Mutações Passivas
Variações Independentes

122.938.973.079,11
4.432.242.731,35
220.308.786.031,99

Total

347.680.00 1.842,45

VARIAÇÕES ATIVAS
Receita Orçamentária
Mutações Ativas
Variaçõeslndependenres
Total

118.844.504.479,11
70.038.673.896,35
120.530.995.155,68
249.414.173.531' 14

VARIAÇÕES PASSIVAS

347.680.001.842,45

VARIAÇÕES ATIVAS

249.414.173.531,14

(-)

98.265.828.311,31
Este resultado pode ser demonstrado em
função do desempenho verificado pelas gestões
orçamentária e extra-orçamentária.
A primeira representada pelas variações
aumentativas e diminutivas provenientes da
movimentação de bens numerários e pelas
permutações dos elementos patrimoniais em
decorrência da arrecadação de determinadas

receitas de capital e da aplicação de valores em
despesas de capital. A segunda composta pelos
fatos positivos e negativos ocorridos
independentemente da movimentação de
receitas e despesas.
VeJamos, portanto, como se estrutura o
Déficit Econômico nesta nova versão:
CR$

Despesa Orçamentária
Receita Orçamentária
Déficit Financeiro
Mutações Auvas
Mutações Passivas
Superávit de Mutabilidade Patrimonial

(-)

122.938.973.079,11
118.844.504.479,11
4.094.468.600,00

(-)

10.038.673.896,35
4.432.242.731 ,35
5.606.431.165,00
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Superávit de Mutabilidade Patrimonia1
Déficit Financeiro
Superávit da Gestão Orçamentária
Variações Passivas
Independentes
Variações Ativas
Independentes
Déficit da Gestão
Extra-Orçamentária
Superávit da Gestão
Extra-Orçamentária

DÉFICIT ECONÔMICO
Constata-se que o Déficit Econômico teve a
sua formação propiciada pelos fatos alheios à
execução orçamentária, cujo déficit da gestão
extra-orçamentária inibiu totalmente a posição
superavitária da gestão por caixa. Isto determinado pelas seguintes causas, que repetimos:
1) - Os bens de uso comum, com
significativa aplicação de recursos não são
apropriados ao patrimônio;

(-)

5.606.43l.l65,00
4.094.468.600,00
-1.511.962.565.00
220.308.786.031,99

(-)

120.530.995.155,68
99.777.790.876,31

(-)

1.511.962.565,00
98.265.828.311,3)

2) - A falta de correção dos bens, por
inexigência da legislação pertinente;
3) - A falta de constância no processo de
reavaliações dos
bens econômicos;
4) - O processo de correção cambial e
monetária da dívida pública;
5) - Encampação de dívidas passivas da
Administração Indireta.

4.4- DO BALANÇO PATRIMONIAL
4.4.1- O ATIVO FINANCEIRO
4.4.2- O PASSIVO FINANCEIRO
4.4.3- O PATRIMÔNIO FINANCEIRO
4.4.4- O ATIVO PERMANENTE
4.4.5- O PASSIVO PERMANENTE
4.4.6- O SALDO PATRIMONIAL
4.4.7- DO COMPENSADO
4.4- DO BALANÇO PATRIMONIAL
O Balanço Patrimonial demonstra:
IO Ativo Financeiro
ll - O Ativo Permanente
ID-O Passivo Financeiro
IV - O Passivo Permanente
VO Saldo Patrimonial
VI- As Contas de Compensação
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O Ativo Financeiro compreenderá ps
créditos
e
valores
realizáveis
independentemente de autorização
orçamentária e os valores numerários - (§
l 0 ,art.l05).

Com a inserção do artigo 105 em seu bojo, a
Lei Federal 4320, de 17 de março de 1964,
buscou unifonnizar os balanços das entidades de
direito público interno e. através de seu Parágrafo
1°, relacionar os elementos que deverão compor o
seu Ativo Financeiro, identificando-os como
valor es numerários e créditos realizáveis a
curto prazo, independentemente de autorização
legislativa.
Entretanto, a citada lei se descuidou ao não
incluir entre as componentes do Ativo Financeiro
uma Terceira Classe, desvinculando do Ativo
Realizável determinados créditos da Fazenda
Pública que, por suas características próprias.
nem sempre resgatáveis a curtoprazo e de terem a
sua regularização condicionada a definições de
sindicâncias, inquéritos administrativos e a
decisões dos agentes políticos, adequam-se mais
a nomenclatura Contas Pendentes, quais sejam:
responsabilidades por alcance; pagamentos
indevidos em decorrência de falta de autorização
por quem de direito. da omissão de processo
licitatório, da ausência de crédito e dos objetos

estarem prescritos: diferenças de caixa e extravio
de numerário em quaisquer circunstâncias.
Não obstante essa imprevisão ou falta de
explicitação do texto, as instituições poderão
suprir as suas necessidades inserindo no Ativo
Financeiro, através do plano de contas próprio,
contas que guardem correspondência com o fato
contábil ocorrido.
Feita essa observação, com intuito pedagógico. passemos a análise do que interessa.
O Balanço Patrimonial encontra-se estruturado de acordo com as exigências da Lei
4320/64, expressando situações deficitárias tanto
no seu segmento financeiro quanto no
permanente, evidenciando uma posição
econômica
negativa
em
CR$
247.462.656.023,43.

4.4.1 -O ATIVO FINANCEIRO
Integram o Ativo Financeiro os Bens
Numerários e o Realizável, com a seguinte
distribuição:
CR$

Bancos d Movimento
Bancos d Vinculada
Aplicações Financeiras
Numerário em Trânsito

5.872.351.709,71
1.223.631.678,21
2.603.901.000.25
2.329.423.953,01

Disponível
Realizável

12.029.308.341,18
314.144.505,46

Ativo Financeiro

12.343.452.846,64

4.4.2 -O PASSIVO FINANCEIRO
Este Grupo de Contas representa os
compromissos exigíveis cujo resgate independe
da concessão de créditos pelo Poder
Legislativo. Representa a Dívida Flutuante da
Administração Direta do Estado, mais
precisamente, parte desta Dívida, uma vez que,
por conveniências, os saldos credores
constitutivos das obrigações pertinentes aos
órgãos dos demais Poderes, não aderentes ao
s1stema de Conta Única do Estado, não são

apropriados pela Contadoria do Estado e
adicionados aos compromissos do Executivo.
Os Restos a Pagar, no valor de CR$ 5,8 bilhões, representando 4, 7% da despesa
empenhada no exercício, valores numerários da
receita pertencente a Administração Indireta, no
montante de CR$ 4,5 bilhões e os saldos a
pagar das operações de crédito por antecipação
da receita, no valor de CR$ 3,0 bilhões, representam os destaques do Passivo Financeiro, o
qual participa na formação da Dívida Geral da
Administração com 6,7%. Vejamos:
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PASSlVO FINANCEIRO

16.581.722.738,52

=

PASSIVO REAL

4.4.3- O PATRIMÔNIO FINANCEIRO
Até o exercfcto de 1990, a Administração
Direta do Estado vinha logrando razoáveis
posicionamentos financeiros. No exercício de
1991, mesmo não alcançando nível expressivo,
apresentou uma situação de equilíbrio.
A partir de 1992 iniciou processo inverso,
onde o Ativo Financeiro representou apenas
60% do Passivo Financeiro, indicando uma
defasagem, em termos percentuais, de 40%.
Significa, esta estatística, que o Estado não

dispunha, à época, de condições financeiras
para saldar 40% dos seus compromissos
exigíveis a curto prazo.
No exercício em análise repetiu-se a
situação negativa inictada no exercício anterior,
se bem que de forma decrescente. O Ativo
Financeiro passou a representar 74% do passivo
correspondente, revelando uma expressiva
situação de iliquldez, em que a Administração
se viu descoberta financeiramente em 26% das
obrigações assumidas.
Vejamos:

12.343.452.846,64

ATIVO FINANCEIRO
PASSIVO FINANCEIRO

= ~7%

247.462.658.023,43

=

16.581.722.738,54

Deduzindo-se do Ativo Financeiro o valor
representado pela Dívida Flutuante quantifica-

ATIVO FINANCEIRO
PASSIVO FINANCEIRO
POSIÇÃO DEFICITÁRIA

(-)

(·)

=

74X

se a postçao financeira do Patrimônio,
deficitária em CR$ 4.238.269.891,88:
12.343.452.846,64
16.581.722.738,52
4.238.269.891.88

Esta posição negativa do Patrimônio Financeiro teve a sua formação em razão da deficitária
execução orçamentária do exercício.
4.4.4- O ATIVO PERMANENTE

O Ativo Permanente compreenderá os bens,
créditos e valores, cuja mobilização ou alienação
dependa da autorização legislativa (82° - Art.
lOS -Lei 4320).
O Ativo Permanente integra o Balanço
Geral com a forma estabelecida no parágrafo
2°, do artigo 105, da Lei 4320/64.

Eis a sua configuração ao encerramento do
exercício·
CR$

BENS
CRÉDITOS
VALORES
ATIVO PERMANENTE
56

1.304.494.577,33
91.263.618 252,16
40.447.323.772,44
433.015.436.601,93

Incorporados que são, nos exercícios de
origem. pelos valores de aquisição, custo de
produção ou de construção, desobrigados de
correção monetária, não periodicamente
reavaliados e desvalorizados pelas constantes
perdas de zeros, os Bens Móveis e Imóveis
apresentam posições patrimoniais que se
confundem com os investimentos feitos no
próprio exercício e participam na formação do
Ativo Permanente irrisoriamente com um
percentual abaixo de 1%.
O destaque no subgrupo Créditos do Estado
fica por conta da Dívida Ativa, no valor de CR$
79.073.015.037,60, participando com 86% na
formação deste e como 60% na formação do
Ativo Permanente.
Esta supremacia da Dfvida Ativa em relação
ao seu subgrupo e principalmente ao subgrupo
Bens que representa menos de 2% desta, devese a correção acumulada que lhe é imposta e a
falta de baixas por arrecadação insignificantes.
É de toda conveniência, para um maior
aprofundamento, fazer as seguintes
observações com relação aos Créditos do
Estado:
1 - A Dívida Ativa está representada no
B alanço Patrimonial por Créditos junto a
devedores de tributos e a dívidas encampadas
de clubes futeboüsticos;

2 - Cinqüenta por cento (50%) da Dfvida
Tributária, que representa aproximadamente
80% da dívida geral, é responsabilidade de
devedores inidôneos. cujas inscrições estaduais
de contribuintes foram canceladas pela Fazenda
Estadual;
3 - Os cinqüenta por cento (50%) maiores
devedores do Estado, inscritos na Dívida Ativa,
detêm aproximadamente 51 o/o do valor desta,
estando incluídos neste rol os inidôneos;
4 - Neste exercício em análise não foi
arrecadado nenhum valor correspondente a
Dfvida Ativa não Tributária; e
5 - Não obstante representar 4,5 meses de
arrecadação de ICMS, a arrecadação da Dívida
Ativa representou 0,36% da arrecadação deste
imposto no exercício.
O subgrupo Valores representa a
participação do Estado no Capital Social das
entidades da Administração Indireta, sendo
CR$ 8.574.141.808,50 integralizados e CR$
31.873.181.963,94 a integralizar.

4.4.5 - PASSIVO PERMANENTE
Este Grupo. representado por compromissos
exigíveis a longo prazo, constitui-se, na forma
da lei, a Dfvida Fundada, assim distribuída:

197.513.074.331,53
33.367.858.953,38
230.880.933.284,91

DÍVIDA FUNDADA INTERNA
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA
DÍVIDA FUNDADA

4.4.6 -

O SALDO PATRIMONIAL

Estabelecendo um comparativo entre o

Ativo Real e o seu correspondente Passivo,
constata-se a posição deficitária do patrimonial
em CR$ 102.103.766.574,86.
CR$

ATIVO REAL
PASSIVO REAL

(-)

145.358.889.448,57
247.462.656.023,43

PASSNO REAL DESCOBERTO

(-)

102.103.766.574,86

Esta posição negativa pode ser expressa em função do Patrimônio Financeiro e do Permanente,
assim demonstrada:
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(-)

12.343.456.846,64
16.681.722.738.52

(-)

4.238.269.891,82

(-)

133.015.436.601,93
230.880.933.284,91

PATRIMÓNIO PERMANENTE .
DEFICITÁRIO

(-)

97.865.496.682,98

PATRIMÓNIO FINANCEIRO
DEFICITÁRIO
PATRIMÓNIO PERMANENTE
DEFICJTÁRIO

(-)

4.238.269.891,88

(-)

97.865.496.682,98

PASSIVO REAL DESCOBERTO

(-)

I02.103.766.574,86

ATIVO FINANCEIRO
PASSIVO FINANCEIRO
PATRIMÓNIO FINANCEIRO
DEACITÁRlO
ATIVO PERMANENTE
PASSIVO PERMANENTE

Levando-se em consideração o patrimônio provindo do exercício anterior e as alterações
processadas no exercício em análise, assim se compõe o Passivo a Descoberto:

PASSIVO DESCOBERTO DO
ANO ANTERIOR

3.837.938.263,55

DÉFICIT ECONÔMICO DO
EXERCÍCIO

98.265.828.311,31

PASSIVO A DESCOBERTO

102.103.766.574,86

Se relacionannos Ativo e Passivo Real, teremos:

ATIVO REAL
- ------ =
PASSIVO REAL

145.358.889.448,57

= 0,58

= 58%

247.462.656.023,43

Este resultado significa que o Ativo Real representa apenas 58% da Dívida Pública e que 42%
dos compromissos gerais não têm cobertura financeira nem econômica.
4.4~

- DO COMPENSADO

Este sistema tem como finalidade controlar

os atos administrativos relevantes que possam
afetar futuramente a situação Patrimonial.
Destacam-se no sistema as contas:

RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS
RESPONSABILIDADES DO ESTADO
As Responsabilidades do Estado
representam os avais do Estado sob
empréstimos da Administração Direta e as
Responsabilidades de Terceiros conespondem a
suprimentos individuais pendentes de prestação
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CR$
32.341.479.122,93
63.988.603.744,38

de contas, despesas impugnadas pendentes de
julgamento por este Tribunal e diversas
transferências a entidades pendentes de
prestação de contas e a despesas ordinárias sob
processo de regularização.

"
"
5- DA DIVIDA
PUBLICA
5- DA DÍVIDA PÚBLICA
Os compromissos exigíveis a curto, médio e
longo prazo constituem a chamada Dívida

Pública.
Os primeiros compõem a Dívida Flutuante
que no exercício em análise apresentou a
seguinte posição:
5.880.024.399,44
5.400.901.292,21
210.106.724.40
1.499.935.527,09
590.754.795,38
3.000.000.000,00
210.106.724,40

Restos a Pagar
Depósitos de Diversas Origens
Conta Inativos
Cheques-salário em Trânsito
Ordens de Saque em Trânsito
Débitos de Tesouraria
Outras

16.581.722.738,52

Sinteticamente ilustrada, assim ela se apresenta:
592.973.215,13
150.215.708.605,1
134.226.959.081,52

Saldo Anterior
Inscrição no Exercício
Baixa no Exercício

o

16.581.722.738,52

Destacam-se na composição da Dívida
Flutuante, os Restos a Pagar com uma participação relativa de 36%; o saldo de operações de
crédito por antecipação da receita com um
percentua1 de 19% e a conta depósitos de

diversas origens com 33% pontos percentuais.
Os outros compromissos, exigíveis a médio
e longo prazo, constituem a Dívida Fundada,
que se subidvíde em Divida Fundada Interna e
Externa:

DÍVIDA FUNDADA INTERNA
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

197.513.074.331,53
33.367.858.953,38
230.880.933.284,91

DÍVIDA FUNDADA
A Dívida Fundada Externa participa na

formação do Passivo Permanente com apenas
14% e evoluiu de um saldo provindo do
exercício anterior de CR$ 1.007.854.303,25
SALDO ANTERlOR
CORREÇÃO CAMBIAL
BAIXA

para CR$ 33.367.858.953,38, sofrendo uma
correção cambial de CR$ 32.402.482.284,56 e
uma baixa de CR$ 42.477.634,53, como se
demonstra:
(+)
( -)

1.007.854.303,25
32.402.482.284,56
42.477.634,53
33.367.858.953,38
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A Divida Fundada Interna partipa do

Passivo Perrnanente corn 88 11 e evoluiu do
encerrainento do exercfcio de 1992 para o
exercfcio de 1993, de CR$ 6.757.587.02267
para CR$ 197.513.074.331.53, por conca de
correcães monetárias, encarnpação de dividas
da Administraço Indireta e baka de
emprdsiimos realizados.
Convdm deixar aqul registrado que a
encampacãu de dfvidas da Administração
Indireta. no 'a1ur de CR$ 22.632.327.560,12,
na reaLidade constituiu-se riuma ftrnia inthreta
de supnr necessidades das empreas integrantes
dii Administração descentralizada, Quando do

resgate dessas obngacies 1atauinente o Esiado
vai utilizar recursos do Orçamerno Fiscal. Pam
validar essas despesas, a1m dos cr&tiios
necessá.rios, deverd ser concedida auEorizacäo
especifica pelo Poder Legislativo na forma
disposta no inciso 8' do ario 128 dii
Constituico Estadual.
Entendemos que as próprias encampacOes
deveriam ser precedidas de autorizacAo
legislativa a fim. de que aquele Poder, titular
que é do controle exteimo 1 ava lie e avalize o
grau de importncia da assunçäo dessas
obrigaçOes.

6- PARECER DA EQUIPE TECNICA

PARECER DA EQUIPE TECNICA
Concluida a an1ise das peças integrantes do
BaLanco Geral da Adininistraçao Direta do
stado de Perriarnbuco. relativo ao exercfcio
flnanceiro de 1993, constatarnos a existência de
falhas de ordern legal e de natureza técn lea que
não podem envolver a responsabilidade pessoal
do Governador do Estado, mas que se
apresentam comb de exclusiva competéncia dos
órgãos do controle interno, quer na area de
planejarnento, quer na area de admninistração
financeira e que assirn podem ser detaihadas:
- abertura de créditos adicionais a conta
de fontes de recursos no d.isponlveis,
relativas a Convênios e Excesso de
ArrecadaçAo, ao arrepio das normas
legais atinentes, determinando a
fixaçao indevida de despesas;
suplementaço de cr&Iitos especiais

atravds de Decretos fundamentados
em autorizaço conc.ida na Lei
Orçamentária anual, que tern
destinaçâo especiftca;
apropriação das atualizaçôes monetirias corn o emprego de indice
apurado coin exclusividade coin
relacão a variaçao positiva da Receita
de Origem Tributária - ROT,
contrariamente a recomendação
constante do parecer tdcntco as contas
do exercicio de 1991. ratificado no
exercicio de 1992 e aprovado por este
Tribunal de Contas;
liberacao de recursos sob a forma de
SubvençOes Soc iais acirna do liruite
fiado pela Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercicio de
1993, e
Considerando, Lodavia, que a economia de

gastos de dotaçóes verificadas no exercfcio
atenuou a fixacào indevda de Despesas, pelo
use de fontes de recursos näo disponiveis,
muito embora responsável pelo deficit de
execuçào verificado,
Considerando que a legitimidade,
Legalidade e economcidade dos atos e fatos

pertinentes a esias contas, de responsabilidade
direta dos Ordenadores de Despesas e demais
responsáveis per bens e valores do Estado esto
serido e serao objeto de ñscalizacao e
julgarnento per este Tribunal de Contas
Opinamos pela aprovacão das Con tas do
Governador do Estado de Pernambuco,
relativas ao exercicio de 1993, reiterando as
recomendaçOes contidas nos pareceres relativos
as contas dos exercIcios de 1991 e de 1992
quanto:
Ao Poder Legislativo no que concerne ao
deferirnento da autoriiação para a efetivaçao de

atua]izacöes moneiárias da Lei Orçamentária
anual, e
Ao Poder Executivo no que coiicerne a
adoçao de mais eficiente sisterna de conrole no
que se refere a quantificaçäo das fontes de
recursos hábeis a aberiura de crCditos adicionais, a fim de evitar a autorizaçAo de despesas em desacordo corn a Iegislação e con trote
efetivo quanto ao montante de Uberação de
recursos sob a forma de SubvençOes Soc iais,
atentando para as limitacOes impostas pela Lei
de Diretrizes Orçainentárias.
Recife, 15 de agosto de 1994.
Maria Auxiliadora de Souza Albuquerque
- Auditor das Contas Piiblicas Ivo Soares Aratijo
Auditor das Contas Pdblicas -

VOTO DO CONSELHEIRO RELATOR
RUY LINS DE ALBUQUERQUE
VOTO DO RELATOR
Considerando que as Balanços Gerais
foram elaborados obedecendo ao que preceitua
a legislacäo federal e estadual;
Considerando que a existência de faihas de
ordem legal e de erros de natureza iécnica se
apresentarn coma dc competéncia dos órgãos
de controle interno;
Considerando que a legalidade, legitimidade e econornicidade dos atos e fatos pertinentes a execuçAo orçarnentária, de responsabilidade direta dos orderiadores de

despesas, deniais responsáveis par bens e
valores do Estado, como tambérn, dos atos dos
dirigentes da Administração Indireta estão
sendo e serâo objeto de julgamento par este
Tribunal.
Vow no sentido de que a Parecer Prévio
desta Carte de Contas, a ser apreciado pela
Assembléia Legislativa do Estado, no seu
soberano juigamento, seja pela aprovacão das
presentes con Las, adotando as recomendaçoes
do parecer da equipe t6cnica.
Il

ATA DA SESSÃO ESPECIAL
REALIZADA EM 16/06/93
ATA DA SESSÃO ESPECIAL REALIZADA NO DIA
16 DE AGOSTO DE 1994.
Aos dezesseis dias do més de agosto do ano
de mil novecentos e noventa e quatro, às dez
horas, no Plenário do ediffcio-sede, situado na
rua da Aurora. número Oitocentos e Oitenta e
cinco, nesta cidade do Recife, reuniu-se, em
Sessão Especial, o Tribunal de Contas do
Estado de Pernambuco, com o fim específico
de emitir Parecer Prévio sobre as contas do
Ex.celentíssimo Senhor Governador do Estado.
relativas ao exercício de mil novecentos e
noventa e três. A sessão foi aberta pelo
Conselheiro Pres1dente, Honório Rocha, coru a
presença dos Conselheiros Carlos Porto, Ruy
Lins de Albuquerque, Antônio Corrêa de
Ollveua. Severino Otávio Raposo. os Auditores
Antônio Andrade e Ricardo José Rios Pereira,
Conselheiros em exercício, e o Procurador
Geral, Doutora Ehana Maria Lapenda de
Moraes Guerra. Iniciados os trabalhos, o
Conselheiro Presidente concedeu a palavra ao
Conselheiro Ruy Lins de Albuquerque, Relator
do Processo T.C. número três mil, cento e vinte
e cinco-três barra noventa e quatro, o qual
procedeu à leitura do respectivo relatório, que
fora anteriormente distribuído com os Senhores
Conselhe1ros e Procurador Geral Em seguida,
passou-se à votação, tendo o Relator votado no
sent ido de recomendar à Assembléia
Legislativa a aprovação das contas do Governo
do Estado, relativas ao exercício de mil
novecentos e noventa c tr!s, fazendo as
recomendações constantes do respectivo
Parecer Prévio, conforme notas taquigráficas
que integram a presente ata. Os Conselheiros
Amôruo Corrêa de Oliveira. Severino Otávio
Raposo, Carlos Porto, Antômo Andrade e
Ricardo José Rios Pereira acompanh aram o
voto do Relator, nos termos dos respectivos
votos, cujas notas ta4 uigráficas ficam fazendo
parte i ntegrante desta ata. Em seguida, o
Conselheiro Pres idente anunciou q ue, à
unanimjdade, o Tribunal emitiu Parecer Prévio
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sobre as contas do Excelentfssimo Senhor
Governador do Estado, relativas ao exercício de
mil novecentos e noventa e três, no sentido de
que as mencionadas comas estão em condições
de ser aprovadas pela Assembléia Legislativa
do Estado, com as recomendações constantes
no Parecer Prévio. Continuando os trabalhos, a
Doutora Eliana Maria Lapenda de Moraes
Guerra.
Procurador
Geral,
emitiu
pronunciamento. conforme notas taquigráficas
que integram a presente ata. An tes da
suspensão dos trabalhos. o Conselheiro
Presidente falou sobre o trabalho ora concluído,
cujas notas taquigráficas ficam anexas a esta
ata. e sohc1tou que nela seja cons1gnado, e
conste das fichas funcionais. o voto de elogio
proposto pelo Conselheiro Ruy Lins de
Albuquerque à equipe de funcionários que o
assessorou. com posta pelos Auditores das
Contas Públicas. Maria Auxiliadora de Souza
Albuquerque e Ivo Soares Araújo. e pelo
Assistente de lnfonnática e Administração. Liz
Villas A.rcoverde, bem como, ao Auxiliar de
A udltor das Contas Públicas. Antôruo Fernando
Rtbeiro Pessoa, Chefe da Div1são das Contas
do Governador. pela sua efetiva colaboração.
Nada mais havendo a tratar, o Conselheiro
Presidente suspendeu os trabalhos por quinze
minutos, para a elaboração da presente ata,
após o que, foi reabe rt a a sessão, lida e
aprovada a ata, lavrada por mim. Maria de
Fátima Tavares Toscano Barreto, Secretária das
Sessões, a qual vai subscrita e assinada pelo
Senhor Presidente e demais membros deste
Tribunal Plenário do Tribunal de Contas, em
16 de agosto de 1994. Assinados: Honór io
Rocha, Cca-los Porto, Ruy Lins de Albuquerque,
Antômo Corrêa de Oliveira, Severino Otávio
Raposo, Antônio An dra de, Ricardo R ios
Pereira. Fui presente: Doutora Eliana Maria
Lapenda de Moraes Guerra - Procurador
Geral.

VOTO DOS CONSELHEIROS
CONSELHEIRO ANTÔNIO CORRÊA DE OLIVEIRA
Sr. Presidente.
Srs. Conselheiros,
Nobre Procuradora Geral. Dr" Eliana Maria
Lapenda de Moraes Guerra,

Informática.
O Relatório c;obre as Contas de 1991/92 fala
da !.Onegação, e neste, às fls. 45/46, a mesma
coisa dizem os nossos funcionários:
"Convalidando os comentários efetuados.
relativos à diminuição da arrecadação do
ICMS. verifica-se que a arrecadação desse
imposto decresceu de todas as formas em
relação a anos anteriores, atingindo um dos
patamares mais baixos dos últimos 5 anos.
representando uma preocupante linha
descendente de comportamento tributário (leiase arrecadação).
A propósito, durante a nossa apreciação da
Prestação de Contas da Administração Direta
do ano de 1992. já fora destacado o fato de que
a sonegação fiscal no Estado carece de maior
ação fiscalizadora, fato e~te que se perpetuou
ao longo do ano de 1993.
A Demonstração Comparativa entre a
Receita Orçada e a Arrecadada nos revelou
uma arrecadação maior, em [5,24%, do que o
orçamento indexado. Apesar desse mencionado
acréscimo, seria pertinente destacar o
comportamento do recebimento da Dívida
Ativa Tributária, que não atingiu níveis
satisfatórios de arrecadação, a seguir
demonstrados:

É sempre oportuno que, na apreciação das
contas do Governo, digamos algumas palavras,
fazendo considerações.
Na peça, muito bem elaborada, sentimos
que a Administração do Estado tem melhorado;
já não são apontadas falhas que. anteriormente,
em processos semelhantes, eram detectadas.
M as, por outro lado, Sr. Presidente, Srs .
Conselheiros, nós detectamos, também, um
certo marasmo, um certo acomodamento do
aparelho arrecadador do Estado.
A nossa arrecadação poderia ser bem maior
se houvesse mais eficiência, maior empenho,
buscando receber o devido, evitando fatos que,
de qualquer forma. desabonam a maneira de

agir.
Assim, nós sentimos que nas contas de 1993
foram apontados senões já indicados nas
Prestações de Contas de 1991/92.
Os T écnicos falam na sonegação fiscal.
Pernambuco, realmente, precisa melhorar o seu
aparelho arrecadador, princ ipalmente, numa
época de tanta modernidade, na época da
VALOR ORÇADO
VALOR ARRECADADO

=
=

CR$

3.871.875.000,00

CR$

162.055.346.60

CR$

3. 709.819.653,40

4,\9%
95,82%"

Vamos às páginas 104/105, onde falaram:
"O destaque no subgrupo Créditos do
Estado fica por conta da Dívida Ativa, no vaJor
de CR$ 79.073.015.037,60. participando com
86% na formação de&te e com 60~ na
formação do Ativo Permanente.
Esta supremacia da Dívida Ativa em relação

ao seu subgrupo c, principalmente, ao subgrupo
Bens, que representa menos de 2% desta, devese à corr.eção acumulada que lhe é imposta e à
falta de baixas por arrecadação msignificante.
~ de toda conveniência, para um maior
aprofundamr!nto, fazer as seguintes observa63

ções com relação aos Créditos do Estado.
I - A Dívida Ativa está representada, no
Balanço Patrimonial, por Créditos junto a
devedores de tnbutos e dívidas encampadas de
clubes futebolíc;ticos;
2 -Cinqüenta por cento (50%) da Dívida
Tributária. que representa aproximadamente
80% da dívida geral. são responsabilidade de
devedores inidôneos. cujas inscrições estaduais
de contribuintes foram canceladas pela Fazenda
Estadual;
3 - Os cinqüenta maiores devedores do
Estado. inscritos na Dívida Ativa, detêm
aproximadamente 51% do valor desta, estando
incluídos neste rol os inidôneos;
DÍVIDA FUNDADA INTERNA
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA
DfVIDA FUNDADA

Nós sentimos, Sr. Presidente, que, além da
sonegação, o Estado de Pernambuco não vem
executando os seus devedores, numa época
muito propfcia em que os jornais noticiam que.
através de processos judiciais, empresários de
São Paulo estão tendo prisões decretadas em
virtude da sonegação. e. se não me engano, no
fim da semana passada ou início desta semana,
falaram os nossos órgãos de notícia das prisões
decretadas de diversos sonegadores do Estado
da Parafba, e, por uma coincidência, até um
candidato a Deputado Federal, que teve seu
registrÕ negado pelo Tribunal Regional daquele
Estado e obteve direito a disputar eleições
através de um mandado que lhe foi concedido
pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Outra coisa, também, que me preocupa,
porque nós vivemos na modernidade. falamos
muito em privatização, é acabar com o EstadoEmpresa.
Então, às fls. 48, os nossos funcionários
dizem o seguinte:
"O relatório de introdução ao Balanço Geral
da Administração Direta, apresentado pela
Secretaria da Fazenda, comenta elementos
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4 - Neste exercício em análise. não foi
arrecadado nenhum valor correspondente à
Dívida At1va não-Tributária;
5 - Não obstante representar 4,5 meses de
arrecadação de ICMS, a arrecadação da Dívida
Ativa representou 0.36% da arrecadação deste
imposto no exercício.
O subgrupo Valores representa a
participação do Estado no Capital Social das
entidades da Administração Indireta. sendo
CR$ 8.574.141.808.50 integralizados e CR$
31.873.181.963,94 a integralizar.
Este Grupo, representado por compromissos
exigíveis a longo prazo, constitui, na forma da
lei, a Dívida Fundada, assim distribufda:
197.513.074.331.53
33.367.858.953,38
230.880.933.284,91"

claros para a particiação relativa crescente das
Transferências Correntes. que já incluem o
ônus do deslocamento de recursos tributários
para os Municípios e encargos com inativos,
coadjuvado, agora, pelo crescimento real de
transferências para a Administração Indireta.
Entendemos ser valioso transcrever o texto,
que nos leva a repensar a dimensão e
da
descentralização
da
significado
Estadual.
Pública
Administração
A dita descentralização administrativa visou
a conferir agilídade e eficiência aos serviços
públicos. A Administração Indireta, em alguns
casos, pela natureza dos objetivos a que se
propõe e de sua própria destinação de fomentar
e/ou explorar atividades econômicas começa a
representar substancial ônus aos cofres do
Tesouro Estadual, requisitando volume
crescente de recursos para a manutenção de sua
máquina burocrática, e. por conseqüência,
pesando no bolso do contribuinte, que reclama
racionali.zação e maior controle."
Quer dizer. o que detectaram os funcionários
deste Tribunal, em relação à administração
indireta, e hoje o assunto é debatido em todos

os Plenários, Tributários e de Economia, é que
esta vai se tornando um ônus cada vez mais
pesado à Administração Pública, no caso, à
Administração Pública Estadual.
É bom que se destaque isso para que o
administrador futuro. não só de Pernambuco,
mas de todas as Unidades Federativas do Brasil
e do próprio Brasil, a partir do dia lo de janeiro,
fique atento a esse problema.
É preciso que os novos administradores de
Pernambuco olhem para esse aspecto e sintam a
importância de diminuir esse Estado-Empresa e
façam um Estado mais Estado e certas
atividades sejam deferidas ao setor privado.
Outra coisa, também, que me chamou a
atenção, é o problema das subvenções. Eles
detectaram, fls. 52/53, 6 entidades que
receberam subvenção a maior. isto é, a correção
extrapolou os fndices a que deveria se cingir o
que não deixou de ser uma liberalidade. Eu
acredito que tenha acontecido não apenas com
essas 6, acredito que isso tenha ocorrido com
todas ou quase todas. o que demonstra. nessa
matéria, um pouco de falta de controle, de
comando.
Às fls. 53, dtam: a Cruzada de Ação Social,
uma que me chamou a atenção e eu oão sabia
que recebia subvenções tão altas do Estado; a
Ordem dos Advogados do Brasil; a Federação
das Mulheres de Pernambuco; o Centro de
Ação Social de Carqueja - Floresta: a
Paróquia de São José; e o Centro de Assistência
ao Pequeno Empreendimento.
Estou destacando estes tópicos porque
Pernambuco. a partir de 1° de janeiro de 1995,
terá novo dirigente e ele, lendo isto, certamente
adotará, através do seu órgão competente, as
providências necessárias. Se bem que vivamos
hoje uma época sem inflação, e, pelo contrário,
já se esteja falando até em deflação, mas,
admitindo que este mal volte, então que haja
um controle.
Também se vê que Pernambuco vem pro·
curando, a trancas e barrancos. cumprir a Constituição a respeito de gastos com pessoal. É
louvável, mas seria interessante que. executao-

do os seus devedores. melhorando o seu
aparelho arrecadador. conseguisse meios para
atenuar a situação aflitiva da maior parte de
seus funcionários. Porque aqui, Sr. Presidente,
nobres Conselheiros e demais componentes
deste Plenário, constantemente estamos
relatando aposentadorias de funcionários que,
para atingirem os proventos referentes ao
salário mínimo vigente à época da aposentação.
têm uma complementação. E nós sabemos que
o salário de 70 a 75% do funcionalismo é
inferior às necessidades de alguém que queíra
viver com decência e tranqüilidade.
Mas, para concluir. é preciso que nós

ressaltemos que o ano passado, para usar uma
expressão dos técnicos, foi um ano atípico. Nós
tivemos a maior seca deste século. e segundo
alguns observadores, comparando dados, a seca
do ano passado superou a de 1877, de que,
ainda hoje, o matuto, homem do interior, faJa.
Sendo que, em 1877, nós tínhamos o
Imperador, que chegou ao desprendimento de
entregar parte das jóias da Coroa para ser
vendida, para atender, com esse dinheiro, os
flagelados da seca. principalmente do Ceará.
Conhecidas as reportagens extraordinárias,
inusitadas, feitas sobre a seca do Ceará, por
José do Patrocínio. que iria tomar-se depois, o
Tigre da Abolição. e que teve a sua
personalidade mui to bem estudada por
Raimundo Magalhães.
Mas. dentro dessas dificuldades, os
Técnicos ressaltam ter sido aplicado nas
funções, e é preciso que se diga que
Pernambuco investiu muito recurso no combate
à seca, não apenas na distribuição das cestas

básicas, mas no alugue\ de

carros·p~pa,

chegando o Estado a ter uma frota numerosa.
levando água a quase todos os Municípios do
interior, e vimos, aqui no Recife, onde fLrmas
grandes contabilizaram muito dinheiro ,
alugando carros para levar água à beira do mar,
como Boa Viagem e Piedade, quer dizer, foi
uma seca violenta e Pernambuco, como está
aqui no Relatório, investiu recursos enormes,
dentro de sua realidade orçamentária. no seu
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combatc.Essas, Sr. Presidente, nobres Conselheiros, são as considerações que faço a
respeito deste documento muito bem elaborado,
muito bem explícito e compreensível. Tenho
muito medo de documento do economista. daqueles índices que, muitas vezes, quanto mais
nós lemos. menos entendemos. Esta não, esta é
uma peça compreensível, acessível e que traduz
a realidade do ex.ercfcio financeiro de 1993 de
Pernambuco.
Como salientou o nobre Conselheiro
Relator, chamamos isso de contas do Governo,
contas do Governador, agora. sabemos que,
quando estamos votando a respeito das contas
do Governador, isso nos exime da apreciação

das contas parceladas dos diversos departamentos da Administração Estadual, das
Secretarias. Detectada irregularidade. daremos
voto contrárto à aprovação daquela conta.
julgando irregular e determinando que os
responsáveis pelo pr~jufzo. pelas despesas não
comprovadas, tomem as providências para o
ressarcimento ao Eráno Estadual.
Com essas palavras c essas considerações,
acompanho o voto do nobre Relator. Conselheiro Ruy Lins de Albuquerque, fazendo
minhas as palavras de Sua Excelência. de
louvor a esta equipe que magnWca e
extraordinariamente elaborou Parecer tão
objetivo, compreensível e explícito.

CONSELHEIRO SEVERINO OTÁVIO RAPOSO
Sr. Presidente
Srs. Conselheiros
Sra. Procuradora Geral
Inicialmente, gostaria de congratular-me
com o Conselheiro Ruy Lins de Albuquerque,
secundado pela equipe de uabalho nas pessoas
dos Bacharéis Maria Auxiliadora de Souza
Albuquerque. lvo Soares de Araújo, Liz Villas
Arcoverde e na pessoa do Chefe da Divisão das
Contas do Governador, nosso Auxiliar de
Auditor das Contas Públicas, Antônio Fernando
Ribeiro Pessoa, pela beleza de trabalho que
trouxeram à apreciação desta Corte.
Gostaria, Sr. Presidente, Srs. Conselheiros,
inicialmente, também, de dizer da nossa
preocupação em analisar. mais uma vez, uma
peça de Prestação de Contas do Governo do
Estado e evidenciar que não foram atendidas as
exigências da população, quer seja, como frisou
o Conselheiro Antônio Corrêa de Oliveira. pela
falta de competência do Governo em arre.cadar
recursos. quer seJa, até mesmo, pelo critério de
prioridades na execução das obras públicas.
Mas, também tiramos deste trabalho coisas
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que devem serár para que este Tribunal pos~
deixar de ser um órgão "apreciador" e passe a
ser um órgão de acompanhamento da execução
orçamentária como disse o Conselheiro Ruy
Lins de Albuquerque, já que o Tribunal vem. ao
longo do tempo. avançando em busca do
acompanhamento orçamentário, e não da
apreciação das contas quando as despesas já
foram devidamente realizadas. E. na peça, eles
propõem, e gostaria de chamar a atenção do
Presidente da Casa e dos Srs. Conselheiros para
a importância desta proposta que faz pane da
introdução deste trabalho: a designação do
Conselheiro Relator das contas vincendas no
próprio exercício da sua realização, para que o
Conselheiro com sua equipe de trabalho possa
acompanhar a ex.ecução orçamentária mês a
mês, e possa evitar que erros venham a
acontecer. como estão ocorrendo, ao longo dos
anos.
Outro ponto que me chamou a atenção, Sr.
Presidente e Srs. Conselheiros. é o que o Estado
vem despendendo com Pessoa]. Na realidade,
para satisfação nossa, que estamos acostumados
a ler nds jornais que a Receita do Estado de

Pernambuco está comprometida em mais de
70% com Pessoal, para nossa felicidade,
constatamos que essa não é a realidade. O
Governo tem cumprido o dispositivo
constitucional que estabelece que a despesa
com Pessoal deverá ficar dentro dos 65% da
receita arrecadada e, para surpresa agradável
deste Tribunal, o que foi despendido com
Pessoal situou-se em torno de 54,73% da
receita aferivamente arrecadada, subindo.
evidentemente, para 67,69% quando se incluem
as despesas com Pessoal transferido para a
Administração Indireta, o que, na realidade.
não vou computar, vou-me ater aos 54,73%,
uma vez que a Receita da Administração
Indireta também aí não está computada. Então,
é uma agradável surpresa que temos na
apreciação destas contas.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Conselheiros, na
análise das peças integrantes da Prestação de
Contas do Governo do Estado, relativas ao
exercício de 1993, foram detectadas algumas
irregularidades, evidentemente, de caráter
fonnal, quais sejam:
Abertura de créditos adicionais à conta de
Fontes de Recursos Não Disponíveis. relativos
a Convênios e excesso de arrecadação, ao
arrepio das normas legais atinentes.
determinando a fixação indevida de despesas;
Suplementação de créditos especiais através
de Decretos fundamentados em autorização
contida na Lei Orçamentária Anua], que tem
destinação específica;
Apropriação das atualizações monetárias
com emprego de fndice apurado com
exclusividade com relação à variação positiva
da Receita de Origem Tributária - ROT,
contrariamente à recomendação constante do
Parecer Técnico das contas do exercício de
1991, ratificado no exercício de 1992, e
aprovado por este Tribunal de Contas;
Liberação de recursos sob a forma de
subvenções sociais acima do limite fixado pela
Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício
de 1993 ...
Quanto aos três primeiros itens, desde que

cheguei a esta Corte. o Tribunal recomenda ao
Governo do Estado que não incorra nesses
equívocos, é com tristeza que verificamos que
nenhum dos Governantes tem observado e
respeitado as recomendações desta Corte de
Contas.
Por isso, mais necessário ainda se faz que a
proposta, da equipe técnica e do Relator. da
designação do relator no mesmo exercício. seja
com mais brevidade decidida por esta Corte.
Então,
na
realidade, essas
três
irregularidades são constantes ao longo do
exercfcio e ao longo dos vários governos.
Uma outra coisa que estranho é a liberação
de recursos sob a forma de subvenções sociais.
Acho que subvenção soc.ial é uma transferência
de recurso do Poder Público para o Poder
Privado para atender a assistência social. Não
entendo e não posso compreender por que um
volume tão grande de recursos é transferido
para a OAB, quando nós sabemos que a OAB
não presta nenhuma assistência social e que
jamais um convênio foi apreciado por esta
Corte, na transferência desses recursos para a
OAB ou mesmo para a Cruzada de Ação
Social.
Então. entendo que o Tribunal tem que ser
mais diligente na apreciação dessas transferências de recursos na forma de subvenção social, não apenas para as entidades fllantrópicas
que prestam assistência social, mas, sobretudo,
para coibir que o Governo do Estado transfira,
para órgãos que não têm esta final idade,
recursos em forma de subvenção social.
Com estas apreciações sobre alguns
aspectos da prestação de contas, gostaria de
acompanhar o Relator, fazendo algumas
recomendações não ao Governo. porque estas
já fazem parte do próprio voto do relator, mas,
sim, ao próprio Tribunal de Contas como um
todo. para que possamos ser mais diligentes e
apreciar a Prestação de Contas de todos esses
recursos que estão sendo transferidos, alguns
com propriedade, mas outros, como no caso da
OAB, com impropriedade, em forma de
subvenção social.
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O CONSELHEIRO CARLOS PORTO ACOMPANHOU
O VOTO DO RELATOR

AUDITOR ANTÔNIO ANDRADE, CONSELHEIRO
EM EXERCÍCIO

Sr. Presidente
Srs. Conselheiros
Stl! Procuradora Geral
Antes de proferir o meu voto, quero registrar
que, do exame dos autos do processo, constatase a dedicação, o cuidado e o empenho do
nobre Relator, Conselheiro Ruy Lins de
Albuquerque, e da equipe técnica, realmente
dignos de elogio!>, verificando ~ se. outrossim,
considerável esforço desenvolvido no sentido
de fornecer aos demais Conselheiros uma
síntese do desempenho e dos resultados dos
programas
de
trabalho,
traduzidos
sumariamente através dos regtstros dos atos e
fatos de natureza orçamentária, financeira,
econômica e patrimonial, ocorridos durante o
exercfcio de 1993.
A apreciação das contas em apreço não
envolve exame de responsabilidade pessoal de
cada um dos administradores do Estado de
Pernambuco, cujas contas são obje to de
julgamento individ u al e exclusivo deste
Tribunal, na forma da lei e de acordo com as
normas pertinentes.
Na sua função constitucional, é atribuição
do Tribunal de Contas do Estado, derivada do
exercício auxi liar do controle externo conferido
à Assembléia Legislativa, a emissão de Parecer
Prévto sobre as contas anualmente prestadas
pelo Governador do Estado.
Sabemos que o Parecer Prév10 do Tribunal
de Contas não pode limitar-se aos aspectos
meramente contábeis das contas. Não se trata

68

de um par ~cer o u de um JUlgamento de
determinado Governador, trata-se, isso sim, da
oportunidade de uma rev1são fundamental dos
procedimentos admmistrativos e contábeis.
restituindo· os aos limites estreitos, porém
seguros, do Direito Constitucional.
Administrativo e Financeiro, com todas as suas
implicações de busca do interesse coletivo e do
bem-estar social com permanente respeito às
normas vigentes que foram revitalizadas pela
promulgação da carta magna de 1988.
O Balanço Geral do Estado, de acordo com
o relatório da Comissão Especial. demonstra a
execução orçamentána nos termos da Lei
Orçamentária, tendo s1do observadas as normas
gerais do Dirello Fmanceíro para elaboração e
controle do orçamento e balanço, estatuídas
pela Lei Federal n° 4.320. de 17 de março de

1964.
Em seu relatóno detalhado e minucioso, a
Comissão Especial demonstra o perfil global
da gestão orçamentária, financ~ira, patrimonial
e econômica do Estado de Pernambuco, no
exercício de l 993, tomando· se por base os
exames dos orçamentos. os investimentos e
informações constantes do relatór io da
Contadoria Geral do Estado, que demonstram
de modo transparente a moralidade de todos os
atos da gestão em análise.
Com el>sls considerações, acompanho o
voto do Conselheiro Ruy Lins de Albuquerque,
recomendando à Assembléia LegislatiVa a
aprovação das contas do Governador do
Estado, relatJvas ao exercício de 1993.

O CONSELHEIRO RICARDO JOSÉ RIOS PE REIRA VOTOU DE
ACORDO COM O RELATOR

PROCURADORA GERAL, DRa ELIANA MARIA LAPENDA DE
MORAES GUERRA
Sr. Presidente do tribunal de Contas do
Estado de Pernambuco e Srs. Conselheiros,
Na oportunidade em que mais uma vez este
tribunal volta a realizar uma de suas Sessões
Especiais de modo a cumprir uma de suas
funções constitucionais da mais alta relevância,
força da disposição do Art. 30, inciso I, da
Carta Estadual, apreciando, mediante Parecer
Prévio, as Contas do Governo Estaduatexercício de 1993 - o que vem a se constituir
na verificação do desempenho da
Administração do Governador do Estado, o
Ministério Público junto a esta Corte,

permitindo-se antes, sem descer a minúcias,
acordar com as oportunas observações
apontadas pelos dignos Conselheiros Antônio
Corrêa de Oliveira e Severino Otávio Raposo,
relativamente às falhas praticadas e
apresentadas na presente Prestação de Contas,
evidenciadas no profícuo trabalho desenvolvido
pelos Auditores desta Corte, as quais deverão
ser observadas e eliminadas pelo Governante
nos exercícios subseqüentes, congratula-se com
o Conselheiro Relator Ruy Lins de
Albuquerque, pelo nível do trabalho
apresentado, felicitando-o pela escolha do
Corpo Técnico desta Casa para assessorá-lo.

PRONUNCIAMENTO DO PRESIDENTE
CONSELHEIRO HONÓRIO ROCHA
CONSELHEIRO HONÓRIO ROCHA,
PRESIDENTE

Srs. Conselheiros,
sr- Procuradoria Geral,
Antes de fazer algumas considerações a
respeito da Prestação de Contas do Governo do
Estado do exercício de 1993, gostaria
primeiramente de me voltar para as
considerações feitas pelos nobres Conselheiros
Antônio Corrêa de Oliveira e Severino Otávio
Raposo. São considerações pertinentes,

considerações de quem tem responsabilidade
no zelo da Admi nistração Pública. A nossa
função é fiscalizadora. Embora a fiscalização
seja feita pelo Poder Legislativo, esse Poder é
assessorado e faz essa fiscalização com o
aUYJlio do Tribuna\ de Contas.
Chamou-me a atenção o que diz a equipe
técnica na página 08:
"Esse voltar-se para a melhoria dos
mecanismos de atuação tem sido tônica das
preocupações diu turn as desta Corte. E j á
podemos constatar um movimento claro de
órgãos da Administração Direta, onde se
concluiu o exercício de 1993 com a realização
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do acompanhamento da execução orçamentária
do exercício de 13 secretanas do Estado, com
suas respectivas unidades orçamentárias e
análise de 3.307 processos de despesas parciais
impugnadas pela Contadona Geral do Estado."
É uma prova de que o Tribunal de Contas
está, na verdade, caminhando no rumo certo.
Dia chegará, e eu creio nisso, em que o
Tribunal de Contas haverá de fazer o
acompanhamento da execução orçamentária
das contas do próprio exercício, conforme está
no trabalho elaborado pela equipe, sob a
orientação do nobre Conselheiro Ruy Lins e
que foi destacado pelo nobre Conselheiro
Severino Otávio Raposo: "É proposta já em
discussão, a designação do Conselheiro Relatar
das contas vincendas, no próprio exercício de
sua realização, de forma a se ter constante
possibilidade de atuação tempestiva, e permitir
orientação preventiva e corretiva ao longo de
toda a execução orçamentária."
Somente assim, nós teremos um trabalho
eficaz e eficiente, porque já disse inúmeras
vezes,
neste
Tribunal,
que
nós,
lamentavelmente, até bem pouco tempo, nós
tínhamos a missão de examinar papéis,
Prestações de Contas de 05, 06, 08, 10 anos,
carregadas de poeira. Estamos no caminho
certo. Vamos intensificar isso, e digo a V. Exi,
Conselheiro Severino Otávio Raposo, que nós
haveremos de tomar essa decisão em poucos
dias. Se não me engano, é V. Exi o Relator das
Contas do Exercício de 1994. De qualquer
maneú:i tomaremos essa providência, e desta
forma nós teremos diante dessa ótica e dessa
perspectiva a possibilidade de um
acompanhamento pari passo daquilo que se
chama execução orçamentária. Somente assim
o Tribunal haverá de exercer aquele papel
orientador, pedagógico, para que se realize o
que na verdade deve ser realizado.
Devo ressaltar também, de outra maneira. as
dificuldades do Estado.
Comentava há pouco com a Dra. Eliana
Maria Lapenda de Moraes, Procuradora Geral,
esse caos, uma inflação ga!opante, seca no
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sertão e, até mesmo, seca na regtao
metropolitana, falta de abastecimento d'água,
dinheiro que deveria ser investido em obras que
teriam retomo. Esse dinheiro foi aphcado em
situações de emergência Muitos rebanhos
morreram de sede e foram dizimados. Nós
vimos pela televtsão, ouvimos pelo rádio e
lemos nos jornais.
Diante destas dificuldades todas, nós temos
ainda. graças a Deus, o anseio e o desejo de que
Pernambuco melhore sempre, no sentido de que
o seu trabalho. sua luta e a sua ação na
administração
sejam
sempre
mais
caracterizados pelo timbre da honestidade que
sempre marcou os nossos governantes.
Então, Srs. Conselheiros, Sra. Procuradora
Geral, como Presidente desta Corte, embora
sem direito ao voto, salvo nos casos de empate,
gostaria de proferir algumas poucas palavras
nessa Sessão em que o Tribunal de Contas, por
imperativo constitucional, aprecia e emite
Parecer Prévio sobre as contas do Governo do
Estado, pertinentes ao exercício financeiro de
1993.
É-me grato deixar registrado o substancioso
trabalho realizado pelo eminente Conselheiro
Relator Ruy Lins de Albuquerque, bem como a
extraordinária competência da equipe técnica
constituída pelos Auditores das Contas Públicas
Béis. Maria Auxiliadora de Souza Albuquerque
e Ivo Soares Araújo.
É justo o entendimento segundo o qual o
Parecer Prévio hoje emitido deve ser
encaminhado no sentido de liberar o Chefe do
Poder Executivo. como agente político que é,
da responsabilidade pelo cumprimento das
ações programadas, levando-se em
consideração as limitações impostas pelas
conjunturas nacional e regional enfrentadas ao
longo da execução orçamentária.
Na realidade, governar um Estado
paupérrimo como é Pernambuco, devemos
reconhcer, é uma tarefa difCcil. se não
imprevisível. Situado numa regtao
constantemente atingida por verdadeiros
flagelos, como se isso não bastasse,

Pernambuco é um Estado doente, de há muito
atingido pelo mal da decadência econômica.
Não devemos ser por demais rigorosos com os
governantes cuja tarefa maior é a recondução
do Estado ao seu destino de progresso, de
desenvolvimento. Os governos se sucedem
estoicamente lutando por medidas que visem ao
soerguimento econômico do Estado como um
todo. Mas é muito difícil num contexto de
declínio
se
atingirem
metas
desenvolvimentistas, em sua plenitude.
Ressalte-se, porém, o esforço e a luta em que se
tem empenhado o Governo para dar a
Pernambuco lugar de destaque na Federação.
Não seria exagero afmnar que Pernambuco,
antes de pugnar pela retomada de seu
desenvolvimento, luta desesperadamente para
sobreviver como Estado-Membro de uma
Federação marcada por um inadmissível fosso
que separa Estados ricos e Estados pobres,
estigmatizando o N ardeste como região
inviável. A efetiva vontade política haverá de
um dia mudar esta mentalidade e dar a solução
necessária, sempre possível.
Portanto, por menores que tenham sido as
medidas visando ao es tancamento das
vicissitudes econômicas do nosso Estado,
sejamos realistas, devem elas merecer a nossa

aprovação. No quadro de tantas adversidades,
tem havido reações positivas e corajosas para
reverter a realidade que nos aflige.
A questão de Pernambuco é a questão do
Nordeste Brasileiro. É uma questão maiúscula,
de âmbito nacional, envolvendo toda uma
imensa região, que, por direito, clama por uma
participação de recursos mais equânime e mais
justa. Não haverá um Brasil próspero e feliz
com um Nordeste miserável. Temos
potencialidade. Basta que se tenha
determinação de fazer.
Antes de concluir, solicito que seja
consignado na ata da presente sessão. e conste
de suas fichas funcionais, o voto de elogio
proposto pelo Conselheiro Ruy Lins de
Albuquerque à equipe que o assessorou,
composta pelos Auditores das Contas Públicas
Maria Auxiliadora de Souza Albuquerque e Ivo
Soares Araújo, e pela Assistente de Informática
e Administração, Lis Villas Arcoverde, bem
como ao Auxiliar de Auditor das Contas
Públicas, Antônio Fernando Ribeiro Pessoa,
Chefe da Divisão de Contas do Governador.
Eram estas as palavras que queria proferir.
Muito Obrigado.

PARECER PRÉVIO
PARECER PRÉVIO
O TRIB UNAL DE C ONTAS DO ESTADO, em sessão especial
realizada no dia 16 de agosto de 1994, à unanimidade, nos termos das
disposições constitucionais e legais, acolhendo as conclusões do voto do
Relator, emitiu PARECER PRtVIO no sentido de que as contas do
GOVERNO DO ESTADO, referentes ao exercício financei ro de 1993,
estão em condições de ser aprovadas pela Assembléia Legislativa do Estado
de Pernambuco, com as recomendações constantes do Relatório da Equipe
Técnica deste Tribunal.
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