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Olá Cidadão ,
 Sejam bem-vindos ao Guia de Finanças Públicas. Este é um guia
que abordará os temas da Contabilidade Pública, Orçamento
Público e Finanças Públicas com o objetivo de simplificar os
principais conceitos dessas áreas, traduzir os relatórios, ilustrar
a atividade pública relacionada aos temas e por fim guiá-los ao
ato cidadão de acompanhar e fiscalizar as contas públicas. 

 Este breve documento faz parte do projeto "Prestação de Contas
Cidadã", tendo como objetivo ampliar os instrumentos
governamentais de transparência, aproximando a população
dessa temática tão importante para o bem-estar social. 

 Lembre-se que o ato de prestar contas a sociedade é a ocasião
em que a Administração Pública mostra o que foi feito durante o
ano e de que forma os recursos foram utilizados. Além de ser um
ato obrigatório previsto em diversas leis, é a oportunidade de
comprovar à população o que foi e vem sendo construído pela
atual gestão. 



Guie-se pelo GFP
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O Guia de Finanças 
Públicas - GFP

  Quais as origens dos recursos públicos estaduais? Como foram gastos durante o ano? É
possível acompanhar e monitorar os dados públicos? São exemplos de questionamentos que
surgem quando pensamos em finanças públicas, mas saber respondê-las e encontrar as
fontes de informações mais confiáveis nem sempre é uma tarefa simples. 

  Para compreendermos os processos das finanças públicas e seus funcionamentos é
necessário entendermos alguns conceitos como: o que são Receitas Correntes, como
analisar a Despesas por Função, no que consiste o Relatório Geral Fiscal - RGF, entre diversas
outras coisas. 

  Este guia tem como objetivo ilustrar como ocorre o planejamento orçamentário, como
acontece a arrecadação da receita e a execução das despesas, de que maneira é realizado
o monitoramento e avaliação, quais são seus principais indicadores, como encontrar os
canais de acesso à informação, contribuir na interpretação dos dados e ainda apoiar todo
cidadão a obter informações confiáveis. 
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Planejamento e 
Orçamento na 
Administração Pública:

O Plano Plurianual - PPA é o maior
instrumento legal na hierarquia do sistema
de planejamento brasileiro. Ele é o plano
macro estratégico que elabora as
Diretrizes, os Objetivos e as Metas para a
Administração Pública  estruturando a
atuação do Estado no período de 4 anos,
dividindo a ofertas de bens e serviços em
Programas e Ações. 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO
estabelece as prioridades e metas do
orçamento para o próximo ano, criando
parâmetros para alocação de recursos,
ajustando os Objetivos e Metas do  PPA à
previsão de receitas do ano seguinte.  É o
elo que liga o PPA à LOA, sendo um
importante instrumento para alcançar o
equilíbrio fiscal e garantir a
responsabilidade no gasto público.

Se ligue no 
conceito

A Lei Orçamentária Anual - LOA estima as
Receitas e fixa as despesas. É um
instrumento mais gerencial que autoriza as
despesas com base nos objetivos do PPA,
nas diretrizes da LDO e no contexto fiscal do
ano.

 A Constituição de 1988 criou o Sistema de Planejamento Público que
adotamos até hoje, conhecido como Orçamento-Programa. Os poderes
executivos dos entes federativos – União, Estados e Municípios – ficam
obrigados a elaborar três leis que compõem um ciclo orçamentário: o Plano
Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei
Orçamentária Anual (LOA). 
  Através do PPA, a LDO e a LOA, o orçamento é integrado ao planejamento,
por meio de uma estrutura programática que alia receitas e despesas a
metas de curto e médio prazo. Esses documentos são parâmetros
importantes de como o governante eleito pretende atuar diante dos
desafios públicos presentes no Estado. 
  Nesse contexto, a integração dos instrumentos é fundamental, no qual o
PPA, grande plano macro estratégico, baliza os orçamentos anuais
materializados na LOA. A LDO é o elo de ligação entre os dois, garantindo os
objetivos do PPA e os traduzindo ao nível operacional da LOA .
 Os projetos de lei dos 3 instrumentos propostos pelo Executivo são
submetidos à apreciação do Poder Legislativo, que discute, sugere emendas
e vota o texto final, retornando ao Executivo para execução. 
   A última etapa é a prestação de contas e submissão à auditoria dos
Tribunais de Contas.
  



Ciclo do 
Planejamento e 

Prestação de 
Contas
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Anualmente, entre 
Janeiro e Abril, é 
elaborada a LDO 
referente ao ano 
seguinte.

A cada 4 anos é elaborado 
o Plano Plurianual - PPA, 
entre Abril e Setembro

Anualmente, entre 
Abril e Setembro, é 
elaborada a LOA 
referente ao ano 
seguinte.

Anualmente, em 
Abril, o Estado 
entrega a prestação 
de contas ao TCE 
referente ao ano 
anterior.

Anualmente, em 
Novembro, é 
publicado o Decreto 
de encerramento do 
exercício financeiro

Anualmente, em Janeiro, é 
publicado o Decreto de 
Execução que dá início ao  
exercício financeiro

Ao
lo

n
go

do
ex

er
cí

ci
o

o
orç

am

ento
pode sofrer alterações considerando as frustações ou

execessos
de

arrecad
ação

 



    A realidade de planejar o orçamento público perpassa por unir os instrumentos que acabamos de
ver com vários aspectos da realidade local, desta forma, é necessário conectar o que o Estado irá
arrecadar de recursos durante o ano para planejar de que forma pretende utilizar, com objetivo de
executar o plano de governo e decidir o que será priorizado dentro desse período. 

  Portanto, anualmente o Governo faz a estimativa das receitas que serão arrecadas no ano seguinte.
É com base nesses valores que serão determinados os gastos. Essa vinculação entre receita e
despesa é evidenciada no Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA que, como já vimos
anteriormente, deverá ser aprovado pela Assembleia Legislativa e sancionado pelo Governador do
Estado virando uma Lei Ordinária

  Esta atividade de estimar as receitas é periódica, sendo feitas diversas reestimativas ao longo do
ano condicionando a todos os eventos que podem influenciar para mais ou para menos nos
montantes a serem arrecadados. Isso permite uma previsibilidade para a continuidade dos serviços
públicos e para a execução das políticas públicas em andamento.  

 

Analisando na Prática
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As estimativas e reestimativas de
receitas possuem diversas
metodologias para serem calculadas,
levando em consideração indicadores
macroeconômicos como o Produto
Interno Bruto (PIB), inflação, taxas de
crescimento, taxas de juros, entre
outros.   

Se ligue



  Receitas nada mais são do que a contabilização de recursos recebidos em um
determinado período, que no setor público, costuma ser agrupado e analisado
no intervalo de 1 (um) ano (princípio orçamentário da anualidade). Contudo, as
receitas podem ser classificadas de diferentes formas, para isso, é preciso
iniciarmos essa seção explicando a origem dos recursos públicos.

  Não há como o Estado funcionar sem dinheiro e para isso é necessário
estabelecer mecanismos para captação, transferência e arrecadação de
recursos. Cada mecanismo estabelece as fontes de receitas. Conforme as
fontes, as receitas são classificadas em Correntes ou de Capital e
subclassificadas em muitas outras categorias, tais como Tributária, de
Transferências, de Serviços ou Patrimonial.

  O mecanismo mais conhecido é o dos tributos pagos pela sociedade e que
viabilizam a maior parte das ações do Estado, possibilitando-o de prestar
serviços e adquirir bens em benefício de todos. A construção de um hospital, a
reforma de uma escola, a pavimentação de avenidas, a aquisição de viaturas
policiais e a implementação de um programa de moradia só é possível graças a
arrecadação tributária.  

Receitas e o
Gasto Público

GUIA DE FINANÇAS PÚBLICAS | 10

Mas, quais são os
tipos de tributos?



TIPOS DE
TRIBUTOS

EMPRÉSTIMOS 
COMPULSÓRIOS
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 É uma contribuição pouco usual, mas
aplicada ao contribuinte quando este
é beneficiado de forma indireta com a
atuação do Estado. Por exemplo: Um
imóvel que se valoriza após a
execução de uma obra pública. 

Outra contribuição que se configura
de forma pouco usual. Só podem ser
criados em situações específicas
como guerra ou calamidade pública e
tão somente podem ser utilizados
para cobrir despesas com a finalidade
a qual foi criado.

As contribuições são tributos criados
para uma necessidade específica, ou
seja, possuem destinação definida. Um
exemplo de contribuição é a CIP,
destinada à iluminação pública e que é
cobrada diretamente na conta de
energia elétrica.

CONTRIBUIÇÕES...

DE MELHORIA

As taxas são tributos gerados a partir
da atuação do Estado e podem ser
compreendidas de duas maneiras: A
originada pelo chamado poder de
polícia regulador, como ocorre com
o serviço de fiscalização de trânsito
ou a partir de um serviço público
específico, como a emissão de um
documento (ex.: CNH, RG, CPF). 

TAXAS
Tributo obrigatório que não
depende da contraprestação de
serviços estatais. Este é
considerado o tributo mais
importante, é cobrado em razão
de todas as necessidades sociais e
sua aplicação tem como objetivo o
bem comum. 

IM
PO

ST
O

S

Veremos um pouco mais sobre
os impostos na próxima
página!
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Principais Impostos de 
Competência Estadual
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Durante o ano de 2021, qualquer cidadão que buscou
um posto de gasolina para abastecer seu carro no
Estado do Maranhão, contribuiu para a arrecadação
Estadual através do ICMS, sendo essa contribuição
28,5% do valor final do combustível.

Ou seja, se adotarmos um preço hipotético ao
consumidor final de R$ 6,50 por litro,
aproximadamente R$ 1,85 corresponde ao imposto
estadual.  

ICMS no seu 
dia-a-dia



Os impostos retornam à 
sociedades em forma de serviços: 
educação, saúde, segurança, 
moradia etc

Ciclo dos 
Recursos 
Públicos
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escola

A sociedade 
paga tributos...

Através de bens de     
consumo e outros 

O Estado arrecada 
os tributos em 
forma de receitas

Essas receitas compõe o 
orçamento, onde também 
são fixadas as despesas.

LOA

As despesas incluem 
manutenção das atividades, 
pagamento de salários, 
investimentos etc



Governo 
Federal

 
 Algumas receitas que entram nos cofres
públicos são repartidas com outros entes
subnacionais, sejam Estados ou Munícipios que
podem vir tanto do Governo Federal quanto dos
Governos Estaduais. São as chamadas
Transferências Constitucionais.  
 As Transferências constitucionais são uma
espécie de rateio, uma distribuição de recursos
para Estados e Municípios com o objetivo de
diminuir as desigualdades regionais e contribuir
para um equilíbrio sócio-econômico entre os
entes federativos. 
  As origens dos recursos que compõem essas
transferências são definidas na Constituição
Federal de 1988.
 As transferências constitucionais ocorrem do
Governo Federal para Estados e Municípios e dos
Estados para os Municípios.

Transferências Constitucionais
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Municípios

Estados
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Principais Transferências 
Constitucionais no âmbito do 
Governo Estadual

Transferências que o Estado do
Maranhão recebeu do Governo Federal
em 2021

Fonte: SIGEF/MA

Fundo de Desenvolvimento da

Educação Básica - FUNDEB

Sistema único de Saúde -

SUS

Fundo de Participação dos

Estados e do Distrito Federal

- FPE

R$ 1.011.939.052,28*

R$ 638.519.471,45*

R$ 8.854.422.096,92*

Outros

R$ 1.257.468.199,68*

8,9 
Bilhões

1,0 
Bilhão 638 

Milhões

FPE FUNDEB SUS *Valores Brutos



5,3%
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Receitas do Maranhão 
em 2021

  Percebe-se que as receitas anuais são basicamente compostas
por dois tipos de origens, sendo de arrecadação própria oriunda de
tributos de competência estadual e transferências constitucionais,
oriundas do rateio executado pelo Governo Federal. 

Fonte: SIGEF/MAo

45,20 %
Transferências 
Constitucionais

48,59%
Impostos, Taxas e 

Contribuições 

FPE 37,5%

FUNDEB

2,7%SUS

4,3%

OUTROS 42%ICMS

4%IRRF

2,2%IPVA

1,8%OUTROSITCMD 0,4%

6,21 %
Outras Receitas



Deduções
IPVA

ICMS

  As Transferências Constitucionais que são feitas aos Municípios
são comumente chamadas de Deduções de Receita, pois essas
transferências incidem sobre impostos que são de competência
estadual  (como vimos anteriormente). Então, o Estado recolhe
esses recursos de forma bruta e deduz desse montante a parte que
é pertencente a cada um dos municípios.
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50% 50%

O IPVA é divido igualmente entre Estado e Municípios, ou seja
metade do valor arrecadado fica com o Governo Estadual e a outra
metade é enviada ao Governo Municipal onde foi registrado o
emplacamento do veículo. 

do valor para o 
Estado

do valor para os 
Municípios

25%

do valor do ICMS vai 
para o Estado

75%

do valor do ICMS vai 
para os Municípios

 Os 25% do montante do arrecadado com o ICMS é repassado aos
seus municípios da seguinte forma: três quartos são destinados na
proporção do Valor Adicionado (VA), entre todos os entes
municipais e; um quarto de acordo com Lei nº 5.599 de 24 de
dezembro de 1992. Os índices provisórios de participação dos
municípios maranhenses são divulgados no Diário Oficial do
Estado.
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Transferência para os 
municípios em 2021

Transferências que o Governo do
Maranhão enviou para os Municípios do
Estado em 2021:

ICMS
89%

IPVA
10%

CIDE + IPI
1%

Imposto Sobre a Propriedade de

Veículos Automotores - IPVA

Cota-Parte CIDE - Estadual +

Cota-Parte do IPI- Estadual

Imposto sobre Circulação de

Mercadorias e Serviços -

ICMS

R$ 254.834.753,03

R$ 26.606.320,61

R$ 2.259.405.748,28

Fonte: SIGEF/MA



Receitas Previstas e 
Receitas Arrecadadas
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As variações entre os valores previstos e
arrecadados podem ser justificadas por
diversos motivos contextualizados pelo
ano de referência na Prestação de
Contas.

Como já foi citado, durante o
planejamento orçamentário é feito a
estimativa das receitas que ingressarão
nos cofres públicos. Os balanços
orçamentários apresentam esse
comparativo entre o que foi previsto e o
que de fato foi realizado durante o ano. 

Fonte: SIGEF/MA

R$ 20,1* 
Bilhões

R$ 21,5* 
Bilhões

Receita Prevista 
na LOA 2021

Receita Arrecadada 
em 2021

*Valores Líquidos



 De maneira geral podemos afirmar que
Receitas Orçamentárias configuram a
disponibilidade de recursos financeiros
que ingressam durante o ano (exercício
financeiro) aos cofres públicos. São
essas receitas que permitem ao Estado
atender às necessidades públicas e
demandas da sociedade.

 Importante para a interpretação correta
da Prestação de Contas é a classificação
das Receitas Orçamentárias quanto à
sua categoria econômica, onde são
diferenciadas entre Receitas Correntes
e Receitas de Capital.

Receitas de
Capital

Receitas 
Orçamentárias
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Receitas Correntes
São as receitas arrecadadas dentro do
exercício,  em geral com efeito positivo
sobre o Patrimônio Líquido,
provenientes de impostos,
contribuições, entre outras atividades
realizadas pelo poder público. 

São as receitas originadas quando o
poder público realiza a constituição de
dívidas, ou seja, a contratação de
operações de crédito interna e externa
(incluindo emissão de títulos) e da
conversão, em espécie, de bens e
direitos. São receitas que em geral não
produzem efeito sobre o Patrimônio
Líquido. 

Receitas de Capital

Receitas
Correntes

Receitas
arrecadadas pelo
Maranhão em 2021

1,25%

98,75%

Se ligue no
conceito

Fonte: SIGEF/MA



Recapitulando...

O planejamento orçamentário é regido por basicamente 3 grandes
instrumentos que delimitam a atuação do poder público em relação a
execução das políticas públicas e dos serviços oferecidos a população;

A conexão entre o planejar e o executar do orçamento público,
contextualizando as principais fontes de receitas do Governo Estadual;

Que a manutenção dos recursos públicos estaduais, atualmente, possui
duas grandes origens: aquela fruto de arrecadação dos tributos de sua
competência e aquela vinda das transferências constitucionais do Governo
Federal;

GUIA DE FINANÇAS PÚBLICAS | 22

Nesta seção do GFP vimos:

Como ocorrem as deduções: o processo em que o Estado transfere parte dos
recursos arrecadados aos municípios; 



Os percentuais de ICMS que incidem sobre a comercialização de
serviços e mercadorias podem variar de acordo com o setor
econômico e o produto.

Os percentuais de ICMS não definem o preço final de serviços e
mercadorias. 

Os recursos que são arrecadados através de impostos, via de regra,
não podem ser vinculados diretamente a um órgão ou a uma
despesa (Vedado pela Constituição Federal).

An
o

te
 a

í..
.

Parte dos recursos arrecadados em pagamento de impostos são
divididos com os municípios do Estado, ou seja, o Governo Estadual
não fica com 100% desse montante. 
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Impostos sobre a renda como IRPF e IRPJ, bem como o IPI, IOF, INSS
e PIS/PASEP são exemplos de tributos de competência FEDERAL.



Assim como vimos de que maneira o dinheiro é arrecadado e seu planejamento, a seguir veremos
mais sobre como o Governo se planeja na utilização desses recursos. As despesas orçamentárias
são  os gastos do Estado que dependem de autorização legislativa, não podendo ser realizadas sem
previsão na lei orçamentária anual - LOA ou em lei especial. Segundo a sua natureza, as despesas
orçamentárias podem ser classificadas por categoria econômica. 

Importante para a interpretação correta da Prestação de Contas é a classificação das Despesas
Orçamentárias quanto à sua categoria econômica, sendo diferenciadas entre Despesas Correntes
e Despesas de Capital.

Como parte do orçamento, a despesa orçamentária também deve ser vista sob a óptica do
orçamento. Assim, ela pode ser classificada como: 

DESPESAS
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São aquelas que contribuem diretamente
para a manutenção e a prestação de
serviços anteriormente criados,. Tais
como pagamento de benefícios sociais a
servidores, realização de obras de
adaptação e conservação de bens imóveis
e uso comum; e pagamento de juros e
encargos da dívida. 

São aquelas que contribuem diretamente
para a formação ou aquisição de um bem
de capital, e são destinada à execução de
obras, às aquisições de bens, bem como a
concessão de empréstimos e ao
refinanciamento e à amortização da da
dívida. 

Se ligue 
no conceito
Despesas Correntes

Despesas de CapitalOrçamentária
É a despesa que provém da Lei Orçamentária e dos créditos adicionais. É
obrigatório seguir todas as regras pertinentes ao processamento da despesa:
empenho, liquidação e pagamento. No Estado do Maranhão, o sistema
responsável por essas regras é o SIGEF. 

Extraorçamentária
Corresponde às despesas que não estão na Lei do Orçamento ou em créditos
adicionais e compreende diversas saídas de verbas resultante de depósitos,
cauções, pagamento de restos a pagar, consignações, bem como todos os
outros valores que se apresentem de forma transitória.



Estágios da Despesa
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O Empenho representa a primeira fase da despesa, é o ato que
cria para o Estado uma obrigação de pagamento. Normalmente é
feito após a assinatura de contratos e outros instrumentos com
fornecedores.

Empenho

Liquidação

Pagamento

A liquidação é a segunda fase, sendo caracterizada pelo
momento em que há uma entrega de obra (total ou parcial), de
um bem adquirido ou serviço que sejam objetos do contrato com
o fornecedor. Essa é a etapa em que ocorre uma verificação se o
que foi entregue está de acordo com o que foi contratado.

Por fim, o pagamento é a terceira fase, momento em que a
autoridade competente determina que a despesa seja
efetivamente paga em favor do fornecedor contratado. 

Esses três estágios da Despesa fazem parte do
que chamamos de EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA e
são regulamentados pela Lei 4.320 de 17 de março
de 1964.



Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

2.500 

2.000 

1.500 

1.000 

500 

0 

Execução 
Orçamentária em 2021
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Fonte: SIGEF/MA

Importante ressaltar que as diferenças
entre os valores empenhados e
liquidados em relação ao valor pago,
devem ser inscritas em Restos a Pagar
(RAP) no ano seguinte para preservar o
princípio da competência: Despesas de
um ano devem ser executadas com o
orçamento do mesmo ano. 

R$ 21,2 
Bilhões

R$ 20,2 
Bilhões

R$ 19,4 
Bilhões

 O gráfico ao lado demonstra
os valores da Execução
Orçamentária consolidada do
Estado do Maranhão em 2021. 



  Vimos até o momento características importantes das Despesas Públicas, uma visão
ampla de alguns conceitos que delimitam como deve ocorrer na prática. De forma que o
Estado viabilize seus pagamentos, nenhuma despesa pode ser executada sem prévio
empenho, determinado pela Lei 4.320 de 1964, na medida que esta etapa é o momento
que configura uma obrigação. 

  As etapas da Execução Orçamentária são realizadas em um sistema único e integrado
entre todos os órgãos, de todos os poderes, da administração direta e indireta do Governo
Estadual.  Isso permite um monitoramento mais assertivo e rápido na hora de
analisarmos o andamento de todas as despesas. 

  

Analisando na Prática
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Para as ilustrações e gráficos com os
valores consolidados no ano de 2021,
utilizaremos os conceitos de Grupo de
Natureza de Despesa - GND e Função
de Governo. 

Demais análises podem ser acessadas
através de outros canais de acesso a
informação (seção final do GFP), bem
como requisitadas ao poder público
em caso específico 

  Para a continuidade desta seção, veremos outras
características das Despesas Públicas mais específicas,
 detalhamentos também importantes para a avaliação,
monitoramento e divulgação de informações. São conceitos
comuns em canais de transparência e prestação de contas
públicas. 

Se ligue



Natureza de Despesas  

GUIA DE FINANÇAS PÚBLICAS | 28

 As Naturezas de Despesas são um tipo de classificação padronizada, determinada em Lei, um código composto de 8 dígitos que
identificam a categoria econômica, o grupo de natureza de despesa, a modalidade da aplicação, o elemento e o subelemento. Essa
composição permite um registro da despesa com diferentes níveis de detalhamento.

Categoria 
Econômica

Grupo de
Natureza 

de Despesa

Modalidade
de

Aplicação

Elemento Subelemento

1º 2º 3º e 4º 5º e 6º 7º e 8º

Exemplo:

Código: 3.1.90.11.01
3 - Despesas Correntes
1 - Pessoal e encargos Sociais
90 - Aplicação direta
11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal civil
01 - Vencimentos e Salários - RPPS



 A Classificação Funcional da Despesa são atributos que buscam
identificar em que área tal ação governamental será realizada. É
composta pelos conceitos de Função e Subfunção, somados a
estrutura progamática. 

 Função: é o maior nível de agregação das áreas de atuação do
setor público e reflete a competência institucional de cada órgão. 

 Subfunção: é um nível inferior a função e tem como objetivo
evidenciar a área de atuação por meio da natureza daquela ação
governamental. 

 Exemplo: 

Classificação Funcional da Despesa
e a Estrutura Programática
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Função

Subfunção

12 - Educação

362 - Ensino Médio

 A Estrutura Programática é o elo da classificação funcional com o
plano de governo local. É composta pelo Programa e pela Ação
Orçamentária, ambos definidos anteriormente no Plano Plurianual
- PPA. 

 Programa: é a conexão entre o planejamento e o orçamento, o
ponto central que permite maior qualidade aos processos de
monitoramento, avaliação e revisão do PPA. 

 Ação Orçamentária: é o atributo que identifica diretamente o
produto (bens e serviços) que contribui para o objetivo do
programa. 

 Exemplo:  

Programa

Ação

612 - Mais Aprendizagem

4859 - Apoio e Desenvolvimento
do Ensino Médio



AS DESPESAS DO MA 2021
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Gráfico de 
Despesa por 
Grupo Natureza 
de Despesa em 
2021

Pessoal e Encargos Sociais  51,81% 

Amortização da Dívida 4,01%

Inversões Financeiras 3,75%

Investimentos 6,96%

Juros e Encargos da Dívida 1,38%

Outras Despesas Correntes 30,06%

(R$ 6.832,4 milhões)

(R$10.292,51 milhões)

(R$ 2.658,16 milhões)

(R$ 218,72 milhões)

(R$ 852,44 milhões)

(R$ 320,97 milhões) Despesas Correntes

Despesas de Capital

R$ 17.445.890.276,17

R$ 3.729.334.274,63

Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais

Amortização da Dívida
Inversões Financeiras
Investimentos

Fonte: SIGEF/MA
(Valores Empenhados)
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SEGURANÇA 
PÚBLICA

R$ 1,9 
Bilhões

PREVIDÊNCIA
R$ 3 

Bilhões

TRABALHO
R$ 44,2 
Milhões

EDUCAÇÃO
R$ 3,2

Bilhões

SAÚDE
R$ 3,5

Bilhões

DESTAQUES DAS FUNÇÕES EM 2021

Valores Empenhados

Fonte: SIGEF/MA
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Dívida Pública do Maranhão 
em 2021

Serviço da Dívida R$ 1.173.412.688

Dívida Interna 
Dívida Externa 

615.644.449
557.768.239

Desembolso Op. de
Créditos Internas   R$ 191.435.750

BNDES 
PROFISCO II
CEF MOB

           156.500.000
           30.038.037

               4.897.712

BNDES  82%

PROFISCO II 16%

Dívida Externa
52% 

Dívida Interna
48% 

CEF MOB   2% 

Fonte: SIGEF/MA

 O serviço da dívida é o total de juros pagos e de capital
reembolsado que o Estado realizou no ano de 2021. A
dívida pública resulta da contratação de operações de
crédito para financiar políticas públicas.

 O desembolso é o valor recebido pelo Estado a partir
da contratação de operação de crédito.



 Mínimos Constitucionais é um conceito previsto na Constituição Federal de 1988 (CF) que
estabelece um padrão mínimo para a União, Estados e Municípios de recursos que deverão
ser alocados nas funções governamentais de Saúde e Educação. 

 Os percentuais de 12% (doze) para a Saúde e 25% (vinte e cinco) para a Educação incidem
sobre a Receita Liquida de Impostos e Transferências - RLI e estão descritos especificamente
nos Artigos 198 e 212 da CF. 

 Portanto, anualmente os entes federativos precisam obrigatoriamente executar e
posteriormente comprovar que cumpriram esse padrão mínimo.  

Mínimos Constitucionais
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Se ligue no
conceito

A Receita Líquida de Impostos e
Transferências - RLI é o montante
dos recursos brutos arrecadados 
 oriundos da soma entre o IRRF,
IPVA, ITCD, ICMS, Adicional de ICMS
(Fumacop), FPE, IPI e IOF-Ouro
descontado o montante das
deduções referentes às
Transferências Constitucionais.

Obs: O IOF-Ouro é considerado
apenas na conta da RLI dos
Mínimos Constitucionais da
Educação.

Saúde Educação

12% 25%
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Mínimos Constitucionais do 
Maranhão em 2021

EDUCAÇÃO SAÚDE

26,44% DA RLI

VALOR APLICADO TOTAL
R$ 4.732.559.558,26*

Mínimo Legal de Aplicação Destinado à
Manutenção do Ensino - 25% - Art. 212 CF/88 e
Art. 220 Const. Est. MA/89

Mínimo Legal de Aplicação Destinado às
Ações e Serviços Públicos de Saúde - 12% -
Emenda Constitucional nº 29/00 

PISO R$ 2.147.545.840,00
12% da RLI

EXCEDENTE
3,67% da 

RLI

VALOR APLICADO TOTAL
 R$ 2.805.101.602,75*

15,67 % DA RLI

BASE RLI EDUCAÇÃO: R$ 17.896.264.392,34 (INCLUINDO IOF-OURO) BASE RLI SAÚDE: R$ 17.896.215.341,65

PISO R$ 4.474.066.098,83
25% da RLI

EXCEDENTE
1,44% 
da RLI

*VALORES EMPENHADOS

FONTE:  SIGEF/MA



Monitoramento
 Agora que sabemos mais sobre as receitas e despesas do Estado, você pode estar se
questionando sobre como podemos fazer esse monitoramento tempestivamente. Abaixo, é
possível entender quais são os demonstrativos que expõem esses números e nos dão
informações de análise. 

RREO

 O Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO é uma publicação bimestral que
apresenta as informações fiscais consolidadas do estado. Tem as informações da execução
orçamentária de todos os poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, incluindo também o
Ministério Público e a Defensoria Pública. A publicação do RREO é exigência da Constituição
Federal, e as normas para sua elaboração e publicação foram estabelecidas pela Lei de
Responsabilidade Fiscal. 

RGF

 O Relatório de Gestão Fiscal (RGF) consiste em uma publicação quadrimestral que apresenta os
comparativos com os limites de que trata a LRF, para a despesa total com pessoal, dívida
consolidada líquida, concessão de garantias e contragarantias, operações de crédito e os valores
da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar

Se ligue no
conceito

O RREO nos apresenta,
bimestralmente, informações
consolidadas sobre execução
orçamentária. 
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O RGF nos apresenta,
quadrimestralmente,  informações
comparativas com os limites
estabelecidos em Lei Federal. 



Monitoramento
RTF 
 Relatório de Transparência Fiscal do Maranhão (RTF) é um produto bimestral, produzido pela
Secretaria do Planejamento e Orçamento do Estado do Maranhão, que tem como objetivo nos
informar sobre o Cenário das Finanças Públicas. Diferentemente dos relatórios anteriores o RTF
tem caráter mais qualitativo, nos fornecendo visões de como nossas contas se aplicam ao
cenário maranhense. 

Demonstrativo das contas anuais 

 Contempla a consolidação das Contas Anuais dos Entes da Federação. É composto por quatro
grandes demonstrativos: dois patrimoniais, o Balanço Patrimonial (BP) e a Demonstração das
Variações Patrimoniais (DVP), e dois orçamentários, o Demonstrativo da Execução Orçamentária
e o Demonstrativo das Despesas por Função.

Todos esses demonstrativos nos ajudam a entender a capacidade de pagamento (CAPAG) de cada
estado. 

CAPAG 

 A análise da capacidade de pagamento apura a situação fiscal dos Entes Subnacionais que
querem contrair novos empréstimos com garantia da União. O intuito da CAPAG é apresentar de
forma simples e transparente se um novo endividamento representa risco de crédito para o
Tesouro Nacional. A análise ranqueia os estados entre A e D . Atualmente o Maranhão tem
classificação C. 
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Se ligue no 
conceito
O RTF é o relatório qualitativo,
produzido pela SEPLAN/MA, que nos
ajuda a entender as contas do estado
aplicado ao cenário econômico
corrente. 

O demonstrativo de Contas anuais
apresentam dois balanços
patrimoniais e dois orçamentários de  
contas anuais dos Entes da
Federação. 

Todos os demonstrativos nos ajudam
a compreender a Capacidade de
Pagamento (CAPAG) de cada estado.
Que informa a situação fiscal de cada
ente. O Maranhão tem classificação
C. 



Prestação de Contas 
e Transparência

 A Prestação de Contas Anual do Governador é a ocasião em
que a administração pública demonstra como os valores
recebidos foram utilizados sob as visões orçamentária,
financeira, patrimonial e fiscal.

 Além de atender a uma série de legislações como a
Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei
Complementar nº 131 de 2009 (Lei da Transparência), a
Prestação de Contas é o momento em que a sociedade fica
ciente do que foi realizado durante o ano e de que forma os
recursos públicos foram aplicados.

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE
MAIO DE 2000
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Prestação de Contas: 
Composição
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Os principais documentos que compõe a prestação de contas são:

Relatório do exercício financeiro encerrado e a execução do orçamento; 

Relatório de Contabilidade do Estado;

Relatório do Sistema de controle interno do Poder Executivo;

Plano Plurianual;

Lei de Diretrizes Orçamentárias;

Lei Orçamentária Anual;

Decreto regulamentando a execução orçamentária do exercício;

Demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas;

Resumo geral da Receita;

Consolidado geral da despesa;

Balanço orçamentário;

Balanço financeiro;

Balanço Patrimonial;

Demonstrativo do resultado econômico;

Relatórios resumidos da execução orçamentária (RREOS) relativos aos seis bimestres 

do exercício, e relatórios de gestão fiscal  (RGFs) dos três quadrimestres;
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Canais de Acesso à Informação
 Depois de entender melhor sobre o caminho dos recursos públicos, como interpretá-los e a forma
como o Estado presta contas para a sociedade, você pode se perguntar "em quais canais de acesso
eu encontro todas essas informações!?" 
 Aqui embaixo é possível conferir alguns dos espaços disponíveis para encontrar as informações
financeiras, orçamentárias e contábeis do Maranhão. 

Site da Secretaria do Planejamento e Orçamento do Estado 

Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão

Site do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão

Site do Tesouro Nacional

Siconfi

Portal da Transparência do Estado do Maranhão

https://www.seplan.ma.gov.br/

https://www.tcema.tc.br/

http://www.e-sic.ma.gov.br/sistema/site/index.aspx?

https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br

https://www.portaltransparencia.gov.br/

https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/index.jsf

Se ligue 

 Outro instrumento de controle social
e transparência é a ouvidoria do
Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão. Nesse canal você pode
fazer denúncias, críticas,
reclamações, sugestões, solicitação
de informações, comunicação de
irregularidades e elogios sobre
qualquer assunto ligado à atuação
do TCE/MA ou a atos de qualquer um
de seus fiscalizados.
 Você pode entrar em contato
através do e-mail
ouvidoria@tce.ma.gov.br e dos
telefones (98) 2016-6153/6155; ou
ainda visitando a sala da Ouvidoria
sede do TCE-MA no horário das 08h
às 14h, de segunda a sexta-feira.



Recapitulando...

Nesta seção do GPF vimos:
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Como o estado se planeja na utilização dos recursos arrecadados;

Como é a classificação das despesas quanto à sua categoria econômica: despesas
correntes e despesas de capital;

Como funciona cada estágio da execução orçamentária: empenho, liquidação e
pagamento;

Outras características específicas das despesas públicas, como a classificação por grupo
natureza de despesa e função. Além disso, apresentamos os valores empenhados em 2021
pelo Estado do Maranhão nas principais funções como saúde, educação e segurança.

Ainda, vimos os valores do serviço da dívida pagos em 2021, como também os desembolsos
das operações de créditos vigentes.

Apresentamos os mínimos constitucionais que o Estado deve alocar nas funções
governamentais de Saúde e Educação, e como o Estado faz o monitoramento das receitas e
despesas tempestivamente.

Por fim, vimos o que é e como é composta a Prestação de Contas Anual e os canais que você
pode acessar para acompanhar a destinação dos recursos públicos e se informar para
ajudar a construir um Estado que sirva melhor seus cidadãos através do controle social.



Existem outros limites legais que permeiam os gastos públicos
como o de gastos com despesa de pessoal (60% da Receita Corrente
Líquida- RCL); Outras Metas Fiscais você pode encontrar na Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF.

A Dívida Pública se configura como um empréstimo bancário,
inicialmente se caracterizando como uma receita que ingressa nos
cofres públicos e posteriormente como uma despesa na hora de
quitar os valores recebidos. 

Há também a chamada "Regra de Ouro", a qual estabelece que o
Governo não pode contratar operações de crédito (emissão de
divida) para pagar Despesas Correntes, somente as de Capital como
Investimentos e Amortizações. 

An
o

te
 a

í..
.
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Restos a Pagar (RAP) são divididos em dois conceitos: RAP Não
Processados, quando houve o Empenho mas este ainda não foi
liquidado e RAP Processados, quando já houve o empenho e a
liquidação, mas ainda não foi devidamente pago ao credor. 
 Lembre-se das fases da execução orçamentária. 



Constituição Federal de 1988
Artigo 37

Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964

Constituição do Estado do Maranhão
Artigo 64

Lei Complementar nº 131 de 27 de maio de 2009

Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000

Instrução Normativa TCE/MA nº 26 de 30 de Novembro de 2011

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência.

Artigo 1º: Esta lei estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito.

XIV – encaminhar, anualmente, à Assembleia Legislativa, dentro de
sessenta dias após a abertura da Sessão Legislativa, a prestação de
contas referente ao exercício anterior;

Artigo 1º: Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.

Acrescenta dispositivos à Lei Complementar no 101, de 4 de maio de
2000, e dá outras providências, a fim de determinar a disponibilização, em
tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução
orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.

Dispõe sobre a forma de apresentação da prestação de contas anual
do(a) Governador(a) do Estado, e de responsáveis por dinheiros, bens e
valores públicos da Administração Direta e Indireta, incluídas as
Fundações e Sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público
estadual.

Principais Legislações Sobre Finanças Públicas 
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Referências

RELATÓRIO DE ANÁLISE ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-IPM

MANUAL TÉCNICO DO ORÇAMENTO - MTO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021 - LEI Nº 11.405 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020
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MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS

PLANO PLURIANUAL 2020-2023

SITES ACESSADOS: 

 TESOURO NACIONAL 
 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO MARANHÃO 
 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 
 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO

1.
2.
3.
4.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


