Estado do Piauí
METAS FISCAIS
Avaliação do cumprimento das metas fiscais – 2004
(Artigo 4º, § 2, inciso I da Lei Complementar nº 101/2000)
A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF estabeleceu em seu artigo 4.º, § 2.º,
Inciso I, que o anexo de Metas Fiscais conterá além do demonstrativo de metas anuais,
a evolução do patrimônio líquido, a avaliação da situação financeira atuarial do
regime de previdência próprio dos servidores públicos estaduais, e a avaliação do
cumprimento das metas relativas ao ano anterior.
As metas fiscais do Estado do Piauí, para o exercício de 2004, foram
originalmente estabelecidas através da Lei Estadual, n.º 5.316 de 23 de julho de 2003 –
Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias
para aquele exercício.
Resultado primário - O resultado primário neste exercício de 2004, foi de R$
352.109 mil, superior a 101,66% da meta fixada inicialmente de R$ 174.607 mil.,
portanto atendeu a expectativa de realização, não somente porque atingiu a meta fiscal,
mas, também porque foi decorrente de um bom desempenho das receitas correntes,
que permitiu a cobertura integral das despesas correntes e ainda a geração de
excedentes para a cobertura das despesas de capital. As receitas correntes realizadas
foram na ordem de R$ 2.365.707 mil, em contrapartida com as despesas correntes
executadas no valor de R$ 2.095.052 mil, ocasionando um superávit corrente de R$
270.655 mil.
Receita total – A receita total realizada no exercício de 2004, incluindo a Administração
Direta e Indireta, com exclusão das transferências intragovernamentais e com recursos
de todas as fontes foi de R$ 2.453.611 mil, para uma previsão de R$ 2.290.645 mil,
correspondente a um percentual de realização na ordem de 107,12%. Cabe destacar o
desempenho das receitas correntes, que decorrem principalmente dos Impostos
arrecadados pelo Estado e das transferências correntes, tendo uma realização de
117.59% em relação ao valor orçado.
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA
EXERCÍCIO DE 2004
Receitas
RECEITAS CORRENTES
Receita Tributária
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL
Operações de Crédito
Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos
Transferência de Capital
Outras Receitas de Capital

Previsto

Realizado

2.011.844.452
681.714.815
1.659.924
711.396
1.094.957.616
232.800.701

2.365.707.404
844.348.819
10.461.135
233.205
1.218.712.246
291.951.999

117,59
123,86
630,22
32,79
111,31
125,41

278.801.048
76.083.000
72.500.000
-0114.886.740
15.331.308

87.904.264
32.474.465
246.720
1.084.782
52.565.301
1.532.996

31,53
42,69
0,34
100,00
45,76
10,00

2.453.611.668

107,12

TOTAL
2.290.645.500
Fonte: SIC – Sistema Integrado de Contabilidade
RECEITAS TRIBUTÁRIAS
EXERCÍCIO 2004

% realizado

As Receitas Tributárias neste exercício somaram R$ 844.348. mil, obtendo um
desempenho de 23,86%, superior ao previsto de R$ 681.714 mil, tendo o ICMS como principal
fonte de receita do Estado, cuja arrecadação atingiu R$ 760.498 mil, obtendo um crescimento
de 25,37% em relação ao previsto.
Receitas
Icms
Imposto s/ a renda e prov. e adicional
Ipva
Imposto s/ transm. Causa morte e doação
Taxas
Total das receitas tributárias

Previsto
606.612.632
28.862.672
497.931
45.741.580

123,86
Fonte: SIC – Sistema Integrado de Contabilidade

Realizado
760.498.179
2.285.079
39.467.694
771.375
41.326.492

681.714.815

% realizado
125,37
100,00
136,75
154,92
90,35

844.348.819
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As Transferências Correntes, maior fonte de recursos do Estado, representado
principalmente pelas Transferências Constitucionais em seu conjunto, realizaram 11,31% acima
do previsto. O ítem mais relevante, FPE – Fundo de Participação dos Estados sem a dedução de
15% para o Fundef, obteve uma realização de apenas R$ 1.034.367 mil, representando 6,25%
acima da previsão inicial, no valor R$ 973.587mil. Também obtiveram bom desempenho os
convênios realizados no exercício que ficaram além do previsto. Foram realizados R$ 74..013 mil,
contra uma previsão de R$ 58.766 mil, representando a mais 25,95% do previsto.
As Receitas de Capitais atingiram apenas o montante de R$ 87.904 mil equivalente a
31,53% do previsto no valor de R$ 278.801, entre elas as Transferências de Capital com uma
realização de apenas 45,76% do inicialmente previsto no valor de R$ 114.886.740. As operações
de Crédito realizaram apenas 42,69 do orçado.
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2004
Despesa
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos
Juros e Encargos da Dívida
Outras despesas correntes
Transf. constitucionais aos municípios
Outras despesas correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inversões financeiras
Amortização da Dívida
Reserva de contingência

Previsto

Realizado

1.801.885.736 2.173.139.514
1.022.646.783 1.255.258.744
106.790.000
145.255.017
672.448.953
772.625.753
146.206.556
145.544.607
526.242.397 627.081.146

% realizado
120,61
122,75
136,02
114,90
99,55
119,17

486.156.064
359.004.439
1.681.683
125.469.942
2.603.700

240.078.665
108.796.972
7.098.683
124.183.010
-0 -

49,39
30,31
422,12
98,98
-100

Total das despesas
2.290.645.500
Fonte: SIC – Sistema Integrado de Contabilidade

2.413.218.179

105,36

Despesa total – A despesa total realizada no exercício de 2004, correspondeu a 105,36%
do previsto, considerando as dotações orçamentárias realizadas. Percentual considerado regular,
tendo em vista o aumento verificado em Pessoal, decorrente da atualização do salário mínimo e de
algumas categorias funcionais, entre elas: Departamento Estadual de Estradas de Rodagem - DER
Educação e Polícia Militar, dentre outras.
As despesas predominantemente custeadas com recursos próprios do Tesouro Estadual a
exemplo dos gastos com Pessoal e juros e encargos da Dívida Pública, apresentaram realização
superior a previsão respectivamente de 22,75% e 36,02%, enquanto a Amortização da Dívida teve
um pequeno decréscimo em relação ao previsto na ordem de 0,02%.
. Com relação aos Investimentos, estes ficaram bem abaixo do esperado. O valor previsto
foi de R$ 359.004 mil, para uma realização de apenas R$ 108.797 mil, correspondente a 30,31%
de realização. Considerando o valor dos Juros e Encargos da Dívida, mais a Amortização da
mesma que somaram R$ 269.438 mil, que foram empenhados neste exercício, esta realização
corresponde a 11,17% do total da despesa realizada que somou R$ 2.413.218 mil.

