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Objetivando destacar os principais resultados da gestão dos recursos públicos 
do Estado, de modo a permitir, por meio de variáveis de controle e de análi-
ses sistêmicas sobre os aspectos relevantes, o acompanhamento tempestivo, 
bem como a tomada de ações preventivas pelos gestores públicos, o Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito Santo disponibiliza mensalmente este instrumento 
informativo de cunho gerencial.

Desenvolvido com dados das plataformas CidadES (informações fiscais e econô-
micas do Estado e dos municípios capixabas, produzido pelo próprio TCEES) e Si-
gefes (gestão das finanças públicas do Estado, utilizado pelo Governo Estadual), 
este Painel de Controle destaca e compara os principais indicadores e resultados 
da gestão dos recursos públicos estaduais. Constitui-se em um instrumento de 
controle e acompanhamento mensal das finanças públicas do Estado, nele com-
preendido o Poder Executivo e os demais poderes dessa unidade federativa.

O Painel de Controle contempla a execução orçamentária do Estado; a avaliação 
do cumprimento de limites e metas; dados previdenciários e, ainda, outros as-
pectos relacionados à governança estadual. 

Os principais destinatários das informações apresentadas no Painel de Controle 
são os gestores públicos. Contudo, as informações nele evidenciadas auxiliam 
quanto às necessidades de esclarecimento e acompanhamento pela Imprensa; 
por analistas e cientistas de dados; por órgãos públicos; por organizações não 
governamentais (ONGs); por acadêmicos e pesquisadores e, ainda, pelos cida-
dãos em geral. Portanto, toda a Sociedade, direta ou indiretamente, beneficia-
se das informações deste instrumento de controle.
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orçamento | receita

A Lei Orçamentária Anual (LOA) do 
Estado do Espírito Santo, para o exer-
cício de 2020, atualizada pela aber-
tura de créditos adicionais, estimou 
as receitas em R$ 19.749,45 milhões, 
evidenciando, desta forma, um acrés-
cimo de 7,51% em relação ao mon-
tante de arrecadação previsto para o 
ano anterior.

A receita arrecadada no mês de janei-
ro, de R$ 1.411,48 milhões, represen-
tou um acréscimo de 1,66%, quando 
comparada à arrecadação do mesmo 
mês do ano anterior.

Fonte: Sigefes e CidadES

Nota da republicação 03/03/2020: atualizações dos valores da previsão orçamentária atualizada e da receita arrecadada.
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orçamento | metas de arrecadação

Fontes: Sigefes e Decreto nº 4.566-R, de 30 de janeiro de 
2020, do Estado do Espírito Santo.

Em cumprimento ao disposto nos artigos 8º, caput (trata da programação fi-
nanceira e do cronograma de execução mensal de desembolso), e 9º (trata da 
limitação de empenho e movimentação financeira) da LRF, o Poder Executivo 
publicou o Decreto 4.566-R, que dispõe sobre a Programação Orçamentária e 
Financeira. O Decreto estabelece o cronograma mensal de desembolso para 
o exercício de 2020, trazendo o desdobramento das receitas em metas men-
sais de arrecadação.

Em decorrência dessa programação, serão comparados os valores da receita 
mensal efetivamente realizada, com a programação mensal de arrecadação da 
receita estabelecida no referido Decreto.

A representação gráfica demonstra que em janeiro de 2020, a receita arrecada-
da atingiu 95,49% da receita prevista para o período. Destaca-se que, em con-
sonância com o art. 9º da LRF, se ao final de um bimestre for verificado que a 
realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resul-
tado primário ou nominal estabelecidas na LDO, deverá ser realizada limitação 
de empenho e movimentação financeira.

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Previsto 1.478,0 1.936,9 1.382,7 1.532,9 1.925,5 1.531,5 1.476,9 1.888,5 1.525,8 1.537,9 1.921,5 1.610,6
Realizado 1.411,4

Desempenho das metas de arrecadação em 2020 - receita total (em milhões de Reais) Previsto Realizado
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A arrecadação em janeiro de 2020 es-
teve constituída por:

Arrecadação Própria do Estado (64%)

Transferências da União (22%)

Outras Receitas (13%)

Operações de Crédito (1%)

orçamento | composição da receita

Fonte: CidadES

receitas próprias do Estado (64%)
R$ 906,04 M

transferências da União (22%)
R$ 310,90 M

operações de crédito (1%)
R$ 7,43 M

outra receitas (13%)
R$ 187,08 M

Composição da receita em janeiro de 2020 

arrecadação própria do Estado (64%)
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orçamento | arrecadação própria em destaque

A arrecadação de Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Ser-
viços – ICMS em janeiro de 2020, 
comparada à arrecadação realiza-
da no mesmo mês de 2019, regis-
tra um acréscimo de 15,79%.

A receita proveniente de compensações financeiras (Cota-parte de Recursos Hídricos, 
Recursos Minerais, Royalties da Lei 7990/89, Royalties da Participação Especial, Fun-
do Participação Especial do Petróleo e Royalties Excedente Petróleo), arrecadada em 
janeiro de 2020, comparada à arrecadação ocorrida no mesmo mês de 2019, registra 
um acréscimo de 17,24%.

Registra-se que as Participações Especiais dos Royalties do Petróleo ocorrem tri-
mestralmente a cada ano, sendo o repasse efetivado bimestralmente após a apura-
ção. Em virtude disso, as arrecadações registradas em fevereiro, abril, maio, agosto 
e novembro de cada ano apresentam as maiores oscilações (positivas), como se vê 
no gráfico de 2019.

Fonte: Sigefes
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orçamento | despesa

As despesas empenhadas em janeiro 
de 2020, comparadas às despesas em-
penhadas no mesmo mês de 2019, re-
gistram um acréscimo de 74,77%.

As despesas liquidadas em janeiro de 
2020, comparadas às despesas liqui-
dadas no mesmo mês de 2019, regis-
tram um acréscimo de 10,92%. 

As despesas pagas em janeiro de 2020 
comparadas às despesas pagas no 
mesmo mês de 2019, registram um 
acréscimo de 13,20%.

Fonte: CidadES
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orçamento | composição da despesa liquidada

Em relação às Funções de Governo, a 
figura destaca aquelas com maior per-
centual de execução no mês de janei-
ro/2020. De acordo com os dados da 
execução orçamentária das despesas, 
as principais despesas por função esti-
veram assim distribuídas:

Função Previdência (23%*)

Função Segurança Pública (15%*)

Saúde (13%*)

Função Encargos Especiais (12%*)

Função Educação (12%*)

Outras Funções (25%*)

*% da Despesa Liquidada Total

Fonte: CidadES

Educação (12%)
R$ 130,71 M

Saúde (13%)
R$ 138,67 M

Segurança Pública (15%)
R$ 165,90 M

Encargos Especiais (12%)
R$ 138,24 M

Previdência (23%)
R$ 256,87 M

Outras (25%)
R$ 277,20 M

Maiores despesas por função
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orçamento | resultado orçamentário

O Estado do Espírito Santo arrecadou   
R$ 1.411,47 milhões e executou despe-
sas no montante de R$ 1.107,61 milhões 
em janeiro/2020. Com isso, o resultado 
orçamentário no período foi superavitá-
rio em R$ 303,86 milhões.  

Na comparação com o mesmo período 
do ano anterior, o qual apresentou su-
perávit (R$ 389,92 milhões), houve uma 
variação nominal negativa de aproxima-
damente 22,05%.

Fonte: CidadES
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gestão fiscal | RCL e RCL ajustada (últimos 12 meses)

Evolução da Receita Corrente Líquida (RCL) apurada nos últimos 12 meses
O principal objetivo da RCL é servir de parâmetro para o montante da reserva de 
contingência e para os limites da despesa total com pessoal, da dívida consolida-
da líquida, das operações de crédito, do serviço da dívida, das operações de crédi-
to por antecipação de receita orçamentária e das garantias do ente da Federação.
Para efeito de apuração da RCL, considera-se as receitas arrecadadas e as de-
duções no mês de referência e nos onze meses anteriores.
A Receita Corrente Líquida é o somatório das receitas de impostos, taxas e 
contribuições de melhoria, de contribuições, patrimoniais, agropecuárias, in-
dustriais, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes do 
ente da Federação, deduzidos alguns itens explicitados pela própria LRF. 
Para os limites da despesa total com pessoal, o Estado utiliza a referida Receita Cor-
rente Líquida, porém de forma Ajustada, por força do disposto no §13, art. 166 da CF.

Receita Corrente Líquida Ajustada dos últimos 12 meses

A RCL Ajustada dos últimos doze meses inclui o mês de referência, após a exclusão 
dos valores de transferências obrigatórias da União ao Estado, relativas às emen-
das individuais, em atenção ao disposto no §13 do art. 166 da CF. A receita corren-
te líquida ajustada é o parâmetro para a verificação do cumprimento do limite da 
despesa com pessoal, quando observado a existência de transferências obrigató-
rias da União ao Estado, relativas às emendas individuais, como ocorre no Estado.

Fonte: Sigefes Fonte: CidadES
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gestão fiscal | participação dos royalties na RCL

O gráfico destaca o impacto da receita 
com Royalties e Participações Especiais, 
que são recursos finitos, na composição 
da Receita Corrente Líquida nos últimos 
12 meses.  Observa-se que esse impac-
to atingiu seu ápice no mês de feverei-
ro/2019 (13,81%) e finalizou o ano em 
11,53% da RCL.

Em janeiro de 2020, as referidas receitas 
alcançaram o montante de 11,47% da 
RCL, correspondendo a um decréscimo 
de 0,06% em relação ao mês imediata-
mente anterior.

Fonte: Sigefes
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gestão fiscal | limites de despesa com pessoal

A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente da Federação com ativos, 
inativos e pensionistas (despesa bruta com pessoal), deduzidos alguns itens explicitados pela LRF. 

A Despesa total com pessoal dos Poderes Estaduais Executivo, Judiciário e Legislativo, incluindo o 
Tribunal de Contas e o Ministério Público Estadual, é apurada somando-se a realizada no mês em 
referência com as dos onze imediatamente anteriores, a exemplo do que ocorre no cálculo da RCL.

A despesa com pessoal ativo, inativo e pensionista de cada um dos Poderes e órgãos com au-
tonomia administrativa, orçamentária e financeira, em cada período de apuração, não poderá 
exceder percentuais da Receita Corrente Líquida Ajustada – RCL previstos na LRF, conforme os 
limites máximos estabelecidos.

RCL ajustada em janeiro de 2020: R$ 14.878.189.449,78.

Limites da despesa com pessoal em relação RCL Ajustada (em percentual)

DESPESA COM PESSOAL ALERTA 
90% do Limite Legal

PRUDENCIAL 
95% do Limite Legal LEGAL

Ente Consolidado 54,00% 57,00% 60,00%
Poder Executivo 44,10% 46,55% 49,00%
Poder Judiciário 5,40% 5,70% 6,00%
Ministério Público 1,80% 1,90% 2,00%
Assembleia Legislativa 1,53% 1,62% 1,70%
Tribunal de Contas 1,17% 1,24% 1,30%
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gestão fiscal | limites de despesa com pessoal

O gasto com pessoal Consolidado representa a despesa total com pessoal dos Poderes Estaduais Executivo, Judiciário e 
Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas e o Ministério Público Estadual, apurada somando-se a realizada no mês em 
referência com as dos onze imediatamente anteriores. Os dados relativos à despesa com pessoal Consolidado, janeiro de 
2020, atingiu o montante de R$ 7.312.580.971,20, representando 49,15% da RCL, obedecendo ao limite máximo estabe-
lecido pela LRF, que é de 60% da RCL.

No caso do Consolidado, de acordo com a LRF as despesas com pessoal no Estado não podem ultrapassar 60% da Receita 
Corrente Líquida Ajustada (incisos II do art. 19 da LRF). Caso esses gastos atinjam 57% da Receita Corrente Líquida Ajus-
tada, o Estado entra no Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF). Caso esses gastos atinjam 54% da Receita 
Corrente Líquida Ajustada o Tribunal de Contas emitirá parecer de alerta. ( inciso II do § 1º do art. 59 da LRF).

A despesa total com pessoal do Poder Executivo Estadual, incluído Defensoria Pública Estadual, (órgão autônomo 
para o qual não foi ainda estabelecido em lei limite de despesa com pessoal) atingiu, em janeiro de 2020, o patamar 
de R$ 5.768.616.881,95, e representou 38,77% da RCL, obedecendo ao limite máximo estabelecido pela LRF para este 
poder, que é de 49% da RCL.

Em relação ao Poder Executivo, a LRF estabeleceu que as despesas com pessoal não podem ultrapassar 49% da Receita 
Corrente Líquida Ajustada (incisos II do art. 20 da LRF). Caso esses gastos atinjam 46,55% da Receita Corrente Líquida Ajus-
tada o Poder Executivo entra no Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) e se tiver atingido 44,10% da Receita 
Corrente Líquida Ajustada o Tribunal de Contas emitirá parecer de alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF).

CONSOLIDADO

despesa com pessoal R$ 7,31B
limite da LRF

PODER EXECUTIVO

despesa com pessoal R$ 5,77B
limite da LRF

49,15%

38,77%

Fonte: CidadES
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gestão fiscal | limites de despesa com pessoal

No Poder Judiciário, a despesa com pessoal atingiu o patamar de R$ 795.927.093,27, que representou 5,35% da RCL, 
obedecendo ao limite estabelecido de 6% da RCL para este poder.

De acordo com a LRF as despesas com pessoal do Poder Judiciário não podem ultrapassar 6% da Receita Corrente Líquida 
Ajustada (incisos II do art. 20 da LRF). Caso esses gastos atinjam 5,70% da Receita Corrente Líquida Ajustada o Poder Judi-
ciário entra no Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF), e se for o caso de atingirem 5,40% da Receita Corrente 
Líquida Ajustada o Tribunal de Contas emitirá parecer de alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF).

Na Assembléia Legislativa, a despesa com pessoal atingiu o patamar de R$ 158.702.639,73, que representou 1,07% da 
RCL, obedecendo ao limite estabelecido pela LRF, de 1,70% da RCL.

De acordo com a LRF as despesas com pessoal da Assembleia Legislativa não podem ultrapassar 1,70% da Receita Corren-
te Líquida Ajustada (incisos II do art. 20 da LRF). Caso esses gastos atinjam 1,615% da Receita Corrente Líquida Ajustada a 
Assembleia Legislativa entra no Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF), e se tiver atingido 1,53% da Receita 
Corrente Líquida Ajustada o Tribunal de Contas emitirá parecer de alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF).

PODER JUDICIÁRIO

despesa com pessoal R$ 795,93M
limite da LRF

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

despesa com pessoal R$ 158,70M
limite da LRF

5,35%

1,07%

Fonte: CidadES



16sumárioPainel de Controle - janeiro de 2020 - TCEES

janeiro de 2020

panorama econômicofinanças do estado assuntos gerais

No Ministério Público Estadual, a despesa com pessoal atingiu o patamar de R$ 254.310.344,24, o que representou 
1,71% da RCL, obedecendo ao limite máximo estabelecido (2% da RCL).

De acordo com a LRF as despesas com pessoal do Ministério Público não podem ultrapassar 2% da Receita Corrente 
Líquida Ajustada (incisos II do art. 20 da LRF). Caso esses gastos atinjam 1,90% da Receita Corrente Líquida Ajustada o 
Ministério Público entra no Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) e caso atinjam 1,80% da Receita Corrente 
Líquida Ajustada o Tribunal de Contas emitirá parecer de alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF).

No Tribunal de Contas, a despesa com pessoal atingiu o patamar de R$ 114.897.889,70, o que representou 0,77% da RCL, 
obedecendo ao limite estabelecido de 1,30% da RCL.

De acordo com a LRF as despesas com pessoal do Tribunal de Contas não podem ultrapassar 1,30% da Receita Corrente Líqui-
da Ajustada (incisos II do art. 20 da LRF). Caso esses gastos atinjam 1,235% da Receita Corrente Líquida Ajustada o Tribunal 
de Contas entra no Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF). No caso de esses gastos atingirem 1,170% da Receita 
Corrente Líquida Ajustada o Tribunal de Contas emitirá parecer de alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF).

A Defensoria Pública, atingiu o patamar de R$ 40.470.138,00, ressaltando que a despesa com pessoal deste órgão está 
incluída no cômputo do limite estabelecido pela LRF para Poder Executivo.

gestão fiscal | limites de despesa com pessoal

MINISTÉRIO PÚBLICO

despesa com pessoal R$ 254,31M
limite da LRF

TRIBUNAL DE CONTAS

despesa com pessoal R$ 114,90M
limite da LRF

DEFENSORIA PÚBLICA

despesa com pessoal R$ 40,47M

1,71%

0,77%

Fonte: CidadES
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gestão fiscal | comparativo da despesa com pessoal

Comparando a despesa com pessoal apurada em jan/2020 com a de jan/2019, 
observa-se que em valores nominais houve um acréscimo de 8,40% na RCL, 
acompanhado por acréscimos na despesa com pessoal  na maioria dos Poderes 
e Órgãos, à exceção da Assembleia Legislativa que apresentou uma redução de 
1,73%. Por outro lado, comparando os percentuais de despesa com pessoal (cal-
culados com base na RCL) obtidos em jan/2020 com jan/2019 observa-se que 
houve uma redução nesse percentual de um período para o outro na maioria 
dos Poderes e Órgãos, à exceção da despesa com pessoal no MP, que apresen-
tou acréscimo de 0,07%.

Fonte: Sigefes e CidadES

8,40%

2,96%

1,96%

7,48%

-1,73%

5,11%

12,85%

Variação nominal (% ) 2019 - 2020

13.725,06

7.102,68

5.657,98

740,54

161,50

109,32

225,35

14.878,19

7.312,58

5.768,62

795,93

158,70

114,90

254,31

receita corrente líquida ajustada

despesa com Pessoal do Ente

despesa com pessoal do Poder Executivo

despesa com Pessoal do TJ

despesa com Pessoal da Ales

despesa com Pessoal do TCEES

despesa com Pessoal do MP

Comparativo da despesa com pessoal - jan/2019 e jan/2020
(em milhões de Reais)

jan/20 jan/19

158,70

jan/19 jan/20 Variação 
nominal (%)

Variação em 
% da RCL

RCL Ajustada R$ 13.725.058.938,12 R$ 14.878.189.449,78 8,40% - 

Ministério Público  R$    225.354.191,41 1,64%  R$     254.310.344,24 1,71% 12,85% 0,07%

Tribunal de Contas  R$    109.315.550,14 0,80%  R$     114.897.889,70 0,77% 5,11% -0,02%

Assembleia Legislativa  R$    161.500.994,19 1,18%  R$     158.702.639,73 1,07% -1,73% -0,11%

Poder Judiciário  R$    740.541.770,02 5,40%  R$     795.927.093,27 5,35% 7,48% -0,05%

Poder Executivo  R$ 5.657.976.181,96 41,22%  R$  5.768.616.881,95 38,77% 1,96% -2,45%

Ente Consolidado  R$ 7.102.680.348,81 51,75%  R$  7.312.580.971,20 49,15% 2,96% -2,60%

14.878,19
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gestão fiscal | cenários da despesa com pessoal

Neste caso é possível observar que:

• O Tribunal de Justiça atingiria o limite de alerta, na hipótese de uma redução 
mínima na receita de compensação financeira (royalties) de 10%; o limite pru-
dencial, na hipótese de uma redução mínima de 55%, e ultrapassaria o limite 
legal, na hipótese de uma redução mínima de 95% na referida receita;

• O Ministério Público atingiria o limite de alerta, na hipótese de uma redu-
ção mínima na receita de compensação financeira (royalties) de 45%, e o 
limite prudencial, na hipótese de uma redução mínima de 90%;

• O Ente (Consolidado) atingiria o limite de alerta, na hipótese de uma redu-
ção mínima na receita de compensação financeira (royalties) de 80%. 

• O Poder Executivo, a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas, mes-
mo na hipótese de zerar a receita de compensação financeira (royalties), 
permaneceriam com percentuais de despesa com pessoal abaixo dos limi-
tes estabelecidos.

considerando redução dos royalties
As receitas de compensação financeira oriundas da produção de petróleo estão 
classificadas no grupo de transferências correntes, compondo a base de cálculo da 
Receita Corrente Líquida (RCL). Como se trata de recursos de alta volatilidade e de 
natureza transitória, a planilha em destaque (1ª Simulação) aponta quais seriam 
os percentuais de despesa total com pessoal, por Poder e Órgão, considerando a 
hipótese de redução gradual desse tipo de receita de compensação financeira, 
acrescido do aporte de recursos para cobertura do déficit financeiro do Regime 
Próprio de Previdência Social (RPPS), na proporcionalidade da regra de transição 
(incidência de 15% nos meses de fevereiro a dezembro de 2019 e de 25% no mês 
de janeiro de 2020) estabelecida pela Instrução Normativa 041/2017. 

Royalties em conjugação com a regra atual do cômputo do aporte: incidência de 15% nos 

meses de FEV a DEZ de 2019 e de 25% no mês de janeiro de 2020.

redução dos 
royalties 

(cenários)

Ente 
(Consolidado) Executivo TJ MP Ales TC

0% 49,150%
-

38,772%
-

5,350%
-

1,709%
-

1,067%
-

0,772%
-

-10% 49,721%
-

39,223%
-

5,412%
limite de alerta

1,729%
-

1,079%
-

0,781%
-

-45% 51,830%
-

40,887%
-

5,641%
limite de alerta

1,802%
limite de alerta

1,125%
-

0,814%
-

-55% 52,466%
-

41,388%
-

5,711%
limite prudencial

1,825%
limite de alerta

1,139%
-

0,824%
-

-80% 54,126%
limite de alerta

42,698%
-

5,891%
limite prudencial

1,882%
limite de alerta

1,175%
-

0,850%
-

-85% 54,471%
limite de alerta

42,970%
-

5,929%
limite prudencial

1,894%
limite de alerta

1,182%
-

0,856%
-

-90% 54,820%
limite de alerta

43,245%
-

5,967%
limite prudencial

1,906%
limite prudencial

1,190%
-

0,861%
-

-95% 55,173%
limite de alerta

43,524%
-

6,005%
limite legal

1,919%
limite prudencial

1,197%
-

0,867%
-

-100% 55,531%
limite de alerta

43,807%
-

6,044%
limite legal

1,931%
limite prudencial

1,205%
-

0,873%
-

Fonte: Sigefes
Nota: O Ente (Consolidado) e o Poder Executivo já computam integralmente o aporte para o déficit financeiro do RPPS. 
IN nº 041, de 27 de junho de 2017 - Regra de transição para o tratamento a ser dado aos aportes de recursos para 
cobertura de déficit financeiro do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).
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Esta 2ª Simulação considera a hipótese de redução gradual da receita de com-
pensação financeira (royalties) em conjugação com o cômputo do aporte de 
recursos para cobertura do déficit financeiro do Regime Próprio de Previdência 
Social (RPPS), na proporcionalidade da regra de transição (incidência de 25%, 
percentual mínimo a prevalecer nos doze meses de 2020) estabelecida pela Ins-
trução Normativa 041/2017. 

Neste caso é possível observar que:

• O Tribunal de Justiça atingiria o limite de alerta, ainda que não houvesse qual-
quer redução na receita de compensação financeira (royalties), o limite pru-
dencial, na hipótese de uma redução mínima de 40% nas referidas receitas, e 
ultrapassaria o limite legal, na hipótese de uma redução mínima de 80%;

• O Ministério Público atingiria o limite de alerta, na hipótese de uma redu-
ção mínima de receita de compensação financeira (royalties) de 35%, e o 
limite prudencial, na hipótese de uma redução mínima de 80% da referida 
receita de compensação financeira;

•  O Ente (Consolidado) atingiria o limite de alerta, na hipótese de uma redu-
ção mínima na receita de compensação financeira de 80%. 

• O Poder Executivo, a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas, mes-
mo na hipótese de zerar a receita de compensação financeira (royalties), 
permaneceriam com percentuais de despesa com pessoal abaixo dos limi-
tes estabelecidos.

gestão fiscal | cenários da despesa com pessoal
considerando redução dos royalties + Aporte de 25%
Royalties em conjugação com o cômputo do aporte de 25%, percentual mínimo a prevalecer nos 
doze meses de 2020.

Fonte: Sigefes

Nota: O Ente (Consolidado) e o Poder Executivo já computam integralmente o aporte para o déficit financeiro do RPPS.

IN nº 041, de 27 de junho de 2017 - Regra de transição para o tratamento a ser dado aos aportes de recursos para 
cobertura de déficit financeiro do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

redução dos 
royalties 

(cenários)

Ente 
(Consolidado) Executivo TJ MP Ales TC

0% 49,150%
-

38,772%
-

5,449%
limite de alerta

1,735%
-

1,086%
-

0,790%
-

-35% 51,209%
-

40,397%
-

5,677%
limite de alerta

1,807%
limite de alerta

1,132%
-

0,823%
-

-40% 51,518%
-

40,640%
-

5,711%
limite prudencial

1,818%
limite de alerta

1,139%
-

0,828%
-

-60% 52,790%
-

41,644%
-

5,852%
limite prudencial

1,863%
limite de alerta

1,167%
-

0,849%
-

-80% 54,126%
limite de alerta

42,698%
-

6,000%
limite legal

1,910%
limite prudencial

1,196%
-

0,870%
-

-85% 54,471%
limite de alerta

42,970%
-

6,039%
limite legal

1,923%
limite prudencial

1,204%
-

0,876%
-

-100% 55,531%
limite de alerta

43,807%
-

6,156%
limite legal

1,960%
limite prudencial

1,227%
-

0,893%
-
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gestão fiscal | cenários da despesa com pessoal

Esta 3ª Simulação considera a hipótese de redução gradual da receita de com-
pensação financeira (royalties) em conjugação com o cômputo integral (100%) 
do aporte de recursos para cobertura do déficit financeiro do RPPS dos respecti-
vos Poderes e Órgãos, situação prevista para ocorrer a partir de 2025, de acordo 
com a regra de transição estabelecida pela Instrução Normativa 041/2017, que 
ora se antecipa. 

Neste caso é possível observar que:

• O Tribunal de Justiça ultrapassaria o limite legal de despesa com pessoal, 
ainda que não houvesse qualquer redução de receita de compensação fi-
nanceira (royalties);

• O Ministério Público atingiria o limite prudencial, ainda que não houvesse 
qualquer redução de receita de compensação financeira (royalties), e ul-
trapassaria o limite legal, na hipótese de redução mínima de 30% da refe-
rida receita de compensação financeira;

•  O Ente (Consolidado) atingiria o limite de alerta, na hipótese de uma redu-
ção mínima na receita de compensação financeira de 80%. 

• O Poder Executivo, a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas, mes-
mo na hipótese de zerar a receita de compensação financeira (royalties), 
permaneceriam com percentuais de despesa com pessoal abaixo dos limi-
tes estabelecidos.

considerando redução dos royalties + Aporte Integral

Fonte: Sigefes

Nota: O Ente (Consolidado) e o Poder Executivo já computam integralmente o aporte para o déficit financeiro do RPPS.

IN nº 041, de 27 de junho de 2017 - Regra de transição para o tratamento a ser dado aos aportes de recursos para 
cobertura de déficit financeiro do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Royalties em conjugação com o cômputo integral (100%) do aporte, percentual a prevalecer no 
exercício de 2025.

redução dos 
royalties 

(cenários)

Ente 
(Consolidado) Executivo TJ MP Ales TC

0% 49,150%
-

38,772%
-

6,270%
limite legal

1,933%
limite prudencial

1,241%
-

0,934%
-

-20% 50,306%
-

39,684%
-

6,418%
limite legal

1,978%
limite prudencial

1,270%
-

0,956%
-

-30% 50,905%
-

40,157%
-

6,494%
limite legal

2,002%
limite legal

1,285%
-

0,967%
-

-65% 53,117%
-

41,902%
-

6,776%
limite legal

2,089%
limite legal

1,341%
-

1,009%
-

-80% 54,126%
limite de alerta

42,698%
-

6,905%
limite legal

2,128%
limite legal

1,367%
-

1,028%
-

-95% 55,173%
limite de alerta

43,524%
-

7,038%
limite legal

2,170%
limite legal

1,393%
-

1,048%
-

-100% 55,531%
limite de alerta

43,807%
-

7,084%
limite legal

2,184%
limite legal

1,402%
-

1,055%
-
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gestão fiscal | aplicação no ensino (evolução nos últimos 5 anos)

Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (25%)
(evolução nos últimos 5 anos)

A verificação quanto ao cumprimento do limite mínimo de aplicação dos 25% das recei-
tas resultantes de impostos, incluídas as transferências constitucionais, para a manu-
tenção e desenvolvimento do ensino é anual.
Considerando tratar-se apenas do primeiro mês do ano de 2020, curto espaço de tem-
po para qualquer avaliação, este Painel de Controle destaca a evolução histórica da apli-
cação em manutenção e desenvolvimento do ensino realizada pelo Governo do Estado 
nos últimos 5 anos.  
Em análise aos dados do período de 2015 a 2019, observa-se uma redução na aplicação 
em 2016 e sucessivos acréscimos em 2017 e 2018, e nova redução em 2019, sempre 
atendendo o percentual mínimo exigido constitucionalmente.

Remuneração dos profissionais do magistério da educação básica (60%)
Assim como ocorre com a aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento 
do ensino, a verificação quanto ao cumprimento de aplicação do limite mínimo de 60% 
dos recursos recebidos pelo Estado relativos ao Fundo de Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, na 
remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício, 
também se dá anualmente.  
Considerando tratar-se apenas do primeiro mês do ano de 2020, curto espaço de tem-
po para qualquer avaliação, este Painel de Controle destaca a evolução histórica da 
aplicação em remuneração dos profissionais do magistério realizada pelo Governo do 
Estado nos últimos 5 anos.  
Em análise aos dados do período de 2015 a 2019, observa-se uma redução no percen-
tual de aplicação desses recursos, porém mantendo sempre percentuais superiores a 
aplicação mínima exigida.

Fonte: CidadES

R$ 2.620 M
27,78%

R$ 2.474 M
27,09%

R$ 2.603 M
27,69%

R$ 2.909 M
28,20%

R$ 3.162 M
27,80%

2015 2016 2017 2018 2019

Evolução anual da aplicação de recursos em educação

74,23%
R$ 690 M

71,66%
R$ 644 M 66,33%

R$ 595 M
66,53%

R$ 642 M
64,49%

R$ 670 M 

2015 2016 2017 2018 2019

Evolução anual da aplicação de recursos do Fundeb em 
remuneração dos profissionais do magistério

Fonte: CidadES
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17,69%

16,87%

18,28%
18,53%

17,17%

15,00%

15,50%

16,00%

16,50%

17,00%

17,50%

18,00%

18,50%

19,00%

19,50%

20,00%

2015 2016 2017 2018 2019

Evolução anual da aplicação de recursos em saúde A verificação quanto ao cumprimento 
do limite mínimo de aplicação dos 12% 
das receitas resultantes de impostos, 
incluídas as transferências constitucio-
nais, em ações e serviços públicos de 
saúde é anual.

Por se tratar do primeiro mês do ano 
de 2020, curto espaço de tempo para 
qualquer avaliação, este Painel de 
Controle destaca a evolução histórica 
da aplicação em ações e serviços pú-
blicos de saúde pelo Governo do Esta-
do nos últimos 5 anos.  

Em análise aos dados do período de 
2015 a 2019, observa-se uma redução 
no percentual de aplicação no ano de 
2016, com acréscimos sucessivos nos 
anos de 2017 e 2018, e nova redução 
em 2019, porém mantendo sempre 
percentuais superiores a aplicação mí-
nima anual.

gestão fiscal | aplicação de recursos na saúde (últimos 5 anos)

Fonte: CidadES

17,69%

16,87%

18,28%
18,53%

17,17%
2015

2016

2017

2018

2019

Evolução anual da aplicação de recursos em saúde

R$ 1.668 M R$ 1.541 M R$ 1.718 M R$ 1.912 M R$ 1.953 M
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26,41%

17,34% 18,95%
14,90%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

2016 2017 2018 2019

Dívida consolidada líquida (em percentual)

gestão fiscal | dívida consolidada líquida (DCL) - limites

A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF elegeu o controle do endi-
vidamento público como um dos principais focos de uma gestão 
fiscalmente responsável e adotou a Receita Corrente Líquida – 
RCL, como parâmetro para aferição dos seus limites. Em regra, 
os limites do endividamento são apurados ao final de cada qua-
drimestre.

Por se tratar do primeiro mês do ano de 2020, curto espaço de 
tempo para maiores avaliações, esse Painel de Controle destaca 
a evolução histórica dos percentuais alcançados nos últimos 4 
anos, dos principais limites.

Dívida Consolidada Líquida - DCL

A Dívida Pública, de uma forma geral, consiste na dívida contraída 
pelos governos para o financiamento do seu déficit orçamentário e 
para outras operações com finalidades específicas, definidas em lei. 

A Dívida Consolidada Líquida é apurada descontando-se da Dívida 
Consolidada Bruta a disponibilidade de caixa e os demais haveres 
financeiros. O limite de endividamento definido para os estados é 
de 200% da RCL, apurados a cada quadrimestre. O Estado do Espí-
rito Santo tem apresentado percentuais abaixo desse limite legal. A 
representação gráfica dos últimos 4 anos mostra que o Estado após 
reduzir a DCL em 2017 e aumentá-la em 2018, fechou o ano de 2019 
com o percentual de 14,90%.

Evolução histórica nos últimos 4 anos

Fonte: CidadES. 
Nota: dados apresentados no terceiro quadrimestre de cada ano.

17,69%

16,87%

18,28%
18,53%

17,17%
2015

2016

2017

2018

2019

Evolução anual da aplicação de recursos em saúde

R$ 3.138 M R$ 2.114 M R$ 2.571 M R$ 2.223 M
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2,49%

0,73% 

0,45%

2,33%

0,31%
0,38% 0,37%

0,36%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

2016 2017 2018 2019

Operações de crédito e garantias concedidas (em percentual)

Operações de Crédito Garatias Concedidas

gestão fiscal | operações de crédito e garantias concedidas
Evolução histórica nos últimos 4 anos

Limites com Operações de Crédito e Garantias 
Concedidas 

Segundo a LRF, Operação de Crédito é o compro-
misso financeiro assumido em razão de mútuo, 
abertura de crédito, emissão e aceite de título, 
aquisição financiada de bens, recebimento anteci-
pado de valores provenientes da venda a termo de 
bens e serviços, arrendamento mercantil e outras 
operações assemelhadas, inclusive com o uso de 
derivativos financeiros. 

Por outro lado, Garantia é o compromisso de 
adimplência de obrigação financeira ou contratual 
assumida pelo ente da Federação por ocasião da 
realização de operações de crédito por suas esta-
tais não dependentes ou por outros entes da fe-
deração (por exemplo, fianças e avais concedidos). 

Observa-se no gráfico em destaque, que assim 
como ocorre com a Dívida Consolidada Líquida, os 
limites com Operações de Crédito e Garantias Con-
cedidas apresentaram nos últimos 4 anos (dados 
do 3º quadrimestre), percentuais abaixo de seus 
respectivos limites estabelecidos pela legislação.

Fonte: CidadES
Nota: Operações de Crédito - limite de 16% da RCL - art. 30, § 3º, da LRF c/c o artigo 7º, inciso I, da Resolução 43/2001 
do Senado Federal; e Garantias e Contragarantias – limite de 22% da RCL - art. 40, caput e § 1º, da LRF c/c o artigo 9º, 
da Resolução 43/2001 do Senado Federal.
Dados apresentados no terceiro quadrimestre de cada ano.

R$ 296 M 
2,49%

R$ 89 M 
0,73% R$ 61 M

0,45%

R$ 347 M
2,33%

R$ 36 M
0,31%

R$ 46 M
0,38%

R$ 50 M
0,37%

R$ 53 M
0,36%

2016 2017 2018 2019

Operações de crédito e garantias concedidas (em milhões de Reais)

Operações de Crédito Garatias Concedidas

17,69%

16,87%

18,28%
18,53%

17,17%
2015

2016

2017

2018

2019

Evolução anual da aplicação de recursos em saúde

R$ 296 M

R$ 36 M

R$ 89 M

R$ 46 M

R$ 61 M

R$ 50 M

R$ 347 M

R$ 53 M
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138,00

-922,59

Resultado nominal (em milhões de Reais)

Realizado até jan. meta anual

149,70

-646,21

Resultado primário (em milhões de Reais)

realizado até jan. meta anual

gestão fiscal | resultado primário e nominal X meta da LDO

O Resultado Primário é conceituado pela diferença entre Receitas Primárias e Despesas 
Primárias do Estado. Em caso de diferença positiva, tem-se um superávit primário; caso 
a diferença seja negativa, tem-se um déficit primário.
As Receitas Primárias correspondem às receitas orçamentárias que efetivamente dimi-
nuam o montante da Dívida Consolidada Líquida, ou seja, que aumentem as disponibilida-
des de caixa do ente sem um equivalente aumento no montante de sua dívida consolidada. 
As despesas primárias correspondem às despesas orçamentárias que diminuam o es-
toque das disponibilidades de caixa e haveres financeiros, sem uma contrapartida em 
forma de diminuição equivalente no estoque da dívida consolidada.
Superávits primários representam esforço fiscal no sentido de diminuição da Dívida 
Consolidada Líquida. Em contrapartida, déficits primários têm como implicação o au-
mento da Dívida Consolidada Líquida.

O Resultado Nominal representa a variação da Dívida Consolidada Líquida em dado 
período e pode ser obtido a partir do Resultado Primário por meio da soma da conta de 
juros (juros ativos menos juros passivos).
Ao final do mês de janeiro/2020, observou-se um Resultado Primário superavitário de 
R$ 149.699.994,33, apresentando desempenho dentro do parâmetro estabelecido para 
o ano, no Anexo de Metas Fiscais da LDO 2020.
Quanto ao Resultado Nominal, observou-se que o resultado em janeiro de 2020 foi  
superavitário em R$ 138.001.737,00, indicando uma diminuição da Dívida Consolidada 
Líquida, estando dentro do parâmetro estabelecido para o ano, no Anexo de Metas 
Fiscais da LDO 2020.

Fonte: Sigefes Fonte: Sigefes
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gestão previdenciária | resultado previdenciário

Com o advento da LC nº 282/2004, foram criados os Fundos Financeiro e Previdenciá-
rio que se destinam, respectivamente, ao pagamento dos benefícios previdenciários 
aos servidores que tenham ingressado no serviço público estadual e aos aposentados 
e pensionistas que já recebam benefícios previdenciários do Estado, até a data de pu-
blicação da referida Lei, e ao pagamento dos benefícios previdenciários aos servido-
res titulares de cargo efetivo que ingressaram ou que venham a ingressar no serviço 
público estadual a partir da publicação dessa lei.

O Fundo Financeiro em função do grande volume de despesas previdenciárias frente 
às receitas auferidas no período alcançou um déficit de R$ 223.154.499,66 em ja-
neiro de 2020, enquanto que, o Fundo Previdenciário alcançou, no mesmo período, 
superávit na ordem de  R$ 19.396.548,25.

Fonte: Sigefes  

- 203,76

19,40

7,11

26,51

- 223,15

245,34

22,19

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO CONSOLIDADO DOS FUNDOS (DÉFICIT)

Resultado Previdenciário (Superávit)

Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Resultado Previdenciário (Déficit)

Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias

FUNDO FINANCEIRO

Resultado previdenciário (até janeiro/2020 - em milhões de Reais)  

http://www.conslegis.es.gov.br/HandlersConsulta/DownloadArquivo.ashx?idDoc=28949&tipoDoc=1
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gestão previdenciária | saldo das aplicações financeiras dos Fundos 

Com o objetivo de capitalizar os recursos 
oriundos das contribuições previdenciárias, 
aportes e outras receitas que serão utilizadas 
para o pagamento de benefícios no futuro, o 
Estado por meio dos Fundos Financeiro e Pre-
videnciário realizou aplicações financeiras no 
mercado que resultaram nos seguintes saldos:

Fundo Financeiro R$ 76.605.205,95 

Fundo Previdenciário R$ 4.567.754.640,47.

Fonte: Sigefes 

4.644,36

4.567,75

76,61

CONSOLIDADO

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

FUNDO FINANCEIRO

Aplicações financeiras dos fundos (até janeiro/2020 - em milhões de Reais)



28sumárioPainel de Controle - janeiro de 2020 - TCEES

janeiro de 2020

panorama econômicofinanças do estado assuntos gerais

A avaliação atuarial constitui-se em 
estudo técnico desenvolvido pelo 
atuário, baseado nas características 
biométricas, demográficas e econô-
micas da população analisada, com o 
objetivo principal de estabelecer, de 
forma suficiente e adequada, os re-
cursos necessários para a garantia dos 
pagamentos dos benefícios previstos 
pelo plano.

A última avaliação atuarial do Esta-
do disponível (até a publicação des-
te Painel de Controle) registra déficit 
no Fundo Financeiro da ordem de 
R$ 82.545.086.949,37, e superá-
vit no Fundo Previdenciário de R$ 
1.117.008.619,85.

Fonte: Relatório de Avaliação Atuarial 2019 atualizado em (20/09/2019) (disponível em: https://ipajm.es.gov.br/avaliacao-atuarial).

gestão previdenciária | avaliação atuarial 

- 81.428,08

1,12

- 82.545,09

CONSOLIDADO (DÉFICIT)

FUNDO PREVIDENCIÁRIO 
(SUPERÁVIT)

FUNDO FINANCEIRO (DÉFICIT)

Avaliação atuarial atualização (em 20/09/2019) - em milhões de Reais
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RESUMO1

O ano de 2020 iniciou com uma perspectiva moderadamente otimista para o de-
sempenho da economia mundial e brasileira. A incerteza ocasionada por even-
tos imprevistos nos campos político, social e ambiental, em janeiro, adicionou 
cautela às declarações de agentes econômicos, em âmbito nacional2 e interna-
cional.

Esses acontecimentos3 estão se refletindo no comportamento de variáveis eco-
nômicas, como preços de commodities4, e no comércio internacional, indicando 
uma tendência de desaceleração na economia global5. Isso vem a somar com 
eventos locais capazes de afetar o dinamismo econômico e, por consequência, a 
arrecadação do Estado do ES e dos Municípios.

Em 2019, a produção industrial no Espírito Santo apresentou uma redução de 
15,7% em relação à 2018, puxada por recuos na produção de minério de ferro, 
petróleo6 e celulose.  A queda no preço7 dessas commodities no início de 2020 
acentua o efeito sobre o valor da produção, com potencial para afetar negativa-
mente a economia estadual. 

Localmente, chuvas intensas em janeiro de 2020 provocaram perdas humanas 
e econômicas em diversas cidades. O Governo do Estado estima os prejuízos 
financeiros em R$ 666 milhões, sendo que R$ 595 milhões diz respeito a prédios 
e infraestruturas públicas que precisarão ser reconstruídas.

No campo econômico, o IBCR-ES (Índice de Atividade Econômica do Bacen) 
apontou queda na atividade econômica do ES em 2019 (-1,28%), frente ao au-

1 - Fontes: Boletim Macro Ibre/FGV de janeiro/2020, Relatórios Focus de janeiro/2020, Re-
latório Prisma Fiscal de janeiro/2020, Boletim Econômico do Instituto de Desenvolvimento 
Educacional e Industrial do Espírito Santo (Ideies) de janeiro/2020, “Tendências #Oil&Gas 2: 
Oferta Permanente e a Retomada do Onshore Brasileiro” do Ideies, IBGE, Ata da 227ª do Co-
pom, site do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e Sigefes (Sistema Integrado de Gestão 
das Finanças Públicas do Espírito Santo).

2 - Ver, por exemplo, a ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil. < 
https://www.bcb.gov.br/content/copom/atascopom/Copom228-not20200205228.pdf>.

3 - Entre os quais, incêndios florestais; morte do general iraniano Qasem Soleimani; surto de 
coronavirús com epicentro na província de Hubei, China.

4 - Com a queda do preço da celulose no mercado internacional em 2019 e redução da 
produção no ES, o município de Aracruz apresentou a maior queda no número de empregos 
(-6,45%). Fonte: MTE-CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS-LEI 4923/65 
(http://bi.mte.gov.br/eec/pages/consultas/evolucaoEmprego/consultaEvolucaoEmprego.
xhtml#relatorioSetor).

5 - Em discurso preparado para o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos 
Representantes, o presidente do FED (Banco Central Americano) Jerome Powel, afirmou 
que “Devido ao tamanho da economia chinesa, problemas significativos no país asiático 
poderiam ter um efeito de contágio nos Estados Unidos e nos mercados globais por meio de 
uma redução do apetite por risco, apreciação do dólar e quedas no comércio e nos preços 
de commodities.” <https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/02/11/powell-sinaliza-
riscos-de-interrupcoes-na-economia-devido-a-coronavirus.ghtml>.

6 - Segundo a ANP, a produção de petróleo e gás no ES apresentou uma queda de 14 % em 
2019, em comparação à 2018. Fonte: < http://www.anp.gov.br/publicacoes/boletins-anp/
2395-boletim-mensal-da-producao-de-petroleo-e-gas-natural >.

7 - Queda no preço do barril de petróleo (em 3 de fevereiro o preço do brent estava 13% 
abaixo do mesmo período do ano anterior); minério de ferro (queda de 10%) e celulose 
(queda de 37%, dezembro 2019 em relação a dezembro 2018); Fonte: FRED Economic Data. 
Crude Oil Prices: Brent – Europe. <https://fred.stlouisfed.org/data/DCOILBRENTEU.txt> Fon-
te: FRED Economic Data. Crude Oil Prices: Brent – Europe. <https://fred.stlouisfed.org/data/
DCOILBRENTEU.txt> Fonte: FRED Economic Data. Producer Price Index by Commodity for 
Pulp, Paper, and Allied Products: Wood Pulp. <https://fred.stlouisfed.org/series/WPU0911>.

https://www.bcb.gov.br/content/copom/atascopom/Copom228-not20200205228.pdf
http://bi.mte.gov.br/eec/pages/consultas/evolucaoEmprego/consultaEvolucaoEmprego.xhtml#relatorioSetor
http://bi.mte.gov.br/eec/pages/consultas/evolucaoEmprego/consultaEvolucaoEmprego.xhtml#relatorioSetor
http://www.anp.gov.br/publicacoes/boletins-anp/2395-boletim-mensal-da-producao-de-petroleo-e-gas-natural
http://www.anp.gov.br/publicacoes/boletins-anp/2395-boletim-mensal-da-producao-de-petroleo-e-gas-natural
https://fred.stlouisfed.org/data/DCOILBRENTEU.txt
https://fred.stlouisfed.org/data/DCOILBRENTEU.txt
https://fred.stlouisfed.org/data/DCOILBRENTEU.txt
https://fred.stlouisfed.org/series/WPU0911
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mento observado em 2018 (2,94%), conforme gráfico a seguir. Em 2020, a eco-
nomia local continuará sendo afetada pela redução de produção de minério da 
Vale em Minas Gerais e por uma menor produção de petróleo. Essa tendência 
poderá ser parcialmente compensada com eventual retorno da operação da Sa-
marco e da produção da Vale a níveis anteriores ao desastre em Brumadinho.

Esses fatores, além da redução do crescimento da economia mundial, indicam 
que o forte desempenho da arrecadação estadual em 2019 não deve se manter 
este ano. O comportamento recente de variáveis importantes para a economia 
local recomenda que a evolução da arrecadação do estado e municípios, seja 
observada com atenção.

A combinação de arrefecimento no crescimento da receita com as despesas ex-
traordinárias decorrentes de ações de resposta e reconstrução aos efeitos das 
chuvas, além do crescimento contratado nas despesas obrigatórias de caráter 
permanente, aponta para a diminuição do espaço fiscal do setor público no 
Espírito Santo.

IBC-BR e IBCR-ES - Variação (%) acumulada em 12 meses
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PANORAMA INTERNACIONAL

O cenário externo começou o ano de forma relativamente favorável. Segundo o 
Ibre/FGV, há sinais mais nítidos de estabilização da atividade econômica mun-
dial, após meses de desaceleração, com a maioria dos indicadores econômicos 
sinalizando queda do risco de uma recessão global em 2020. Há, portanto, uma 
melhora do cenário em relação a 2019, ano que foi marcado por diferentes qua-
dros de tensão internacional, apontados como potenciais causas de uma even-
tual (e temida) recessão.

Considerando que parte relevante da piora da economia mundial em 2019 foi de-
corrente das incertezas advindas das tensões entre EUA e China, a assinatura da 
Fase 1 do Acordo representa um importante passo para redução do risco global. 
Esse cenário internacional relativamente otimista não é, entretanto, desprovido 
de riscos para o Brasil, segundo o Ibre. Em primeiro lugar, o acordo terá impactos 
negativos sobre as nossas exportações. Em segundo lugar, um recrudescimento 
dos conflitos geopolíticos, como a tensão entre os EUA e o Irã, pode afetar os 
mercados em escala global. Adicionalmente, o surto de coronavirús, com conse-
quências ainda incertas, já está afetando o comércio internacional.

Em 2019, o Brasil foi o quarto principal destino de investimentos diretos estran-
geiros, segundo dado recém divulgado pela Conferência das Nações Unidas para 
o Comércio e Desenvolvimento (Unctad). O país atraiu US$ 75 bilhões e ficou 
atrás apenas de Estados Unidos, China e Cingapura, tendo apresentado amplia-
ção de 26,0% em relação aos investimentos estrangeiros obtidos em 2018, en-
quanto o fluxo global teve queda de 1,0%.

Surto de Coronavírus

O surto de Coronavirus (Covid_19), que até 14 de fevereiro 
havia infectado 64 mil pessoas e causado a morte de 1.384 
pessoas (sendo apenas duas fora da China), está afetando 
a economia mundial em vários aspectos. Segundo o New 
York Times, o surto está causando ondas de choque no 
mercado de commodities e atingindo as redes mundiais 
de fornecimento. A extensão e abrangência dos efeitos da 
doença na economia mundial ainda são incertos. Entre-
tanto, é evidente que o comércio mundial, o turismo, as 
redes logísticas e por consequência a produção industrial, 
estão sendo afetados não somente na China, mas em qua-
se todo o mundo. Na China, além da cidade de Wuhan, 
considerada o epicentro da crise, mais de uma dúzia de 
cidades inteiras foram postas em quarentena. Sendo a Chi-
na o segundo maior destino das exportações capixabas e a 
principal origem das importações, é inevitável que a eco-
nomia do Espírito Santo sofra também as consequências 
do surto.
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As boas expectativas para atração de novos investimentos externos para este 
ano foram ratificadas recentemente em um dos maiores encontros de negócios 
do mundo: o Fórum Econômico Mundial 2020, realizado entre os dias 21 e 24 de 
janeiro, em Davos, na Suíça. Segundo o Ideies, os relatos predominantes foram 
de otimismo em relação ao Brasil. Foram ponderadas, no entanto, condicionan-
tes relativas à continuidade e à efetividade das reformas em andamento e à 
preocupação com a condução da política ambiental por parte do governo brasi-
leiro, temática que ganha cada vez mais peso na análise de risco e na tomada de 
decisões por parte dos investidores.

Setor externo brasileiro

O superávit da balança comercial do Brasil caiu de US$ 58 bilhões para US$ 46,7 
bilhões entre 2018 e 2019 (-19,6%). A queda é explicada pelo maior recuo das 
exportações (-6,4%) em relação às importações (-2,1%), em termos de valor. Os 
preços caíram para os dois fluxos, mas, em termos de volume, as exportações 
registraram queda de 1,8%, e as importações, aumento de 2,4%.

As exportações brasileiras em 2019 totalizaram US$ 223,7 bilhões, valor 6,5% 
menor que o de 2018 (US$ 239,1 bilhões). Essa redução é explicada pelo menor 
nível de comercialização de todos os grupos que compõem a pauta exportadora.

A soja, principal produto de exportação do país, que havia se beneficiado em 
2018 e início de 2019 com a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, 
viu suas vendas encolherem 21% com a redução da demanda chinesa, respon-
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sável por 78% de todas as exportações do produto brasileiro. A gripe suína, que 
dizimou grande parte do rebanho chinês, e o menor crescimento do país em 
2019 explicam a piora nas vendas de soja, que é utilizada para ração.

A indústria extrativa no país registrou em 2019 aumento de 0,6% em valor, 1,7% 
em volume e queda de 0,6% nos preços. As exportações de minério de ferro 
aumentaram em US$ 2 bilhões, e as de óleo bruto de petróleo caíram em US$ 
1,2 bilhões.

As exportações da indústria de transformação recuaram em valor (-8,5%), volu-
me (-3,4%) e preços (-5,3%) em 2019. O menor crescimento da economia mun-
dial e a crise na Argentina, principal compradora de produtos do setor automo-
tivo do Brasil, contribuíram para esse resultado.

Sobre as importações realizadas pelo Brasil, essas totalizaram US$ 177,2 bilhões 
em 2019, resultado 2,2% inferior ao de 2018 (US$ 181,2 bilhões). A categoria 
econômica com maior impacto nessa redução foi a de bens de capital (-11,8%), 
seguida pelos combustíveis (-6,2%).

Setor externo capixaba

No Espírito Santo, o ano de 2019 resultou em US$ 8,80 bilhões exportados, uma 
queda de 0,5% em relação ao realizado em 2018 (US$ 8,84 bilhões). Entre os 
principais produtos, a maior queda foi registrada nas vendas externas de pro-
dutos celulose (-34,3%), minérios de ferro (-29,6%) e de semimanufaturados de 

Identificação dos produtos com maior participação nas exportações do Espírito Santo, em 

US$ milhões - 2018 e 2019

Fonte: Ministério da Economia, Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Elaboração: TCEES/NATR



Painel de Controle - janeiro de 2020 - TCEES panorama econômicofinanças do estado assuntos gerais 34sumário

panorama econômico janeiro de 2020

ferro ou aço (-22,6%). Em relação à celulose, essa queda é explicada pelos altos 
níveis de estoques acumulados nas empresas, pela diminuição dos preços glo-
bais da commodity e pelo contexto internacional ao longo de 2019. Sobre as 
vendas externas dos produtos de ferro ou aço, a redução na extração do minério 
de ferro ao longo de 2019 impactou tanto a exportação do próprio minério de 
ferro quanto ao longo da cadeia que utiliza o minério de ferro como insumo.

Em 2019, os principais países compradores de produtos capixabas foram Esta-
dos Unidos, China, Índia, Egito e Japão. Ao desagregar a demanda dos principais 
produtos e participação de cada país, nota-se a concentração da pauta em com-
modities e com baixa diversificação.

No Espírito Santo, as importações avançaram 24,7% em 2019 e alcançaram US$ 
6,27 bilhões, maior patamar desde 2015. O crescimento no estado está ligado à 
maior aquisição externa de bens de capital (+52,9%), contrariamente à redução 
do Brasil (-11,8%), e de bens intermediários (+40,4%). Entre os principais pro-
dutos importados, destacam-se as altas, em relação a 2018, na importação de 
aviões e outras aeronaves (+23%), de tratores e veículos de carga (+469%) e de 
Torneiras, Válvulas e dispositivos semelhantes (1830%).

Os principais países dos quais o Espírito Santo adquiriu mercadorias foram Chi-
na, Estados Unidos, Argentina, Austrália e Canadá, com destaque para a aqui-
sição de carvão mineral e gás natural, avião e outras aeronaves, veículos e suas 
partes e equipamentos eletrônicos e tecidos.

A balança comercial capixaba finalizou o ano de 2019 com superávit de US$ 2,5 
bilhões, contudo, o resultado foi significativamente inferior (-33,6%) ao ocorrido 

Identificação dos produtos com maior participação nas importações do Espírito Santo, em 

US$ milhões - 2018 e 2019

Fonte: Ministério da Economia, Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Elaboração: TCEES/NATR
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no ano de 2018. Esse comportamento é reflexo da alta das importações durante 
todo o ano e estagnação das exportações. 

No decorrer de 2019, as cotações das principais commodities para o Espírito 
Santo variaram bastante. O minério de ferro iniciou o ano com o nível de pre-
ços relativamente elevado, contabilizando seu maior patamar em julho (US$ 
120,02). Nos últimos meses do ano houve variações negativas e a média anual 
foi de US$ 93,3, bastante acima da média de 2018 (US$ 69,5). As cotações do pe-
tróleo, Brent e WTI8, demonstraram poucas variações negativas durante o ano, 
mantendo-se em níveis mais estáveis que o minério de ferro. Abril foi o mês 
com maior valor comercial para o petróleo, em que o Brent chegou a US$ 72,80 
e o WTI a US$ 63,91. A média anual do preço do petróleo foi de US$ 64,6 para o 
Brent e US$ 57,1 para o WTI, ambas representando queda em relação aos valo-
res do ano de 2018 (Brent US$ 71,6 e WTI US$ 64,5).

No início de 2020, as cotações de petróleo e minério de ferro recuaram, refle-
tindo em parte as incertezas resultantes do surto de coronavírus e seus efeitos 
no comércio internacional. No final da primeira quinzena de fevereiro de 2020, 
o Brent estava cotado a US$ 56,43, uma queda de 13% em relação ao mesmo 
período do ano anterior. Já o minério de ferro, estava a US$ 85,14 (-3,3%).

8 - Brent e WTI (West Texas Intermediate) são varie-
dades de petróleo no mercado mundial. Brent é o 
petróleo do tipo leve com pouco enxofre. WTI é um 
grau de petróleo mais denso. A qualidade do WTI é 
maior que a do Brent.
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ATIVIDADE ECONÔMICA

No cenário doméstico, segundo o Ibre, prevalece o otimismo no início de 2020. 
Os acontecimentos recentes, principalmente no cenário mundial, e a divulgação 
de indicadores econômicos com números abaixo dos esperados pelo mercado, 
tem contribuído para moderar o otimismo. 

Apesar da desaceleração na ponta (indicadores recentes), os dados de atividade 
econômica de 2019 seguiram em trajetória de recuperação em relação a 2018. 
Portanto, a tendência de aceleração prossegue, segundo o Ibre. De todo modo, 
os últimos resultados trazem o alerta de que a retomada cíclica em curso ainda é 
frágil e os desafios para aceleração do crescimento permanecem, o que deman-
da, portanto, prioridade à agenda de reformas estruturais e de consolidação do 
ajuste fiscal.

Para o ano de 2019, o cenário do Ibre é de crescimento de 1,2%. Para 2020, es-
pera-se que o crescimento acelere para 2,2%. O Relatório Focus de 31/01/2020 
traz a expectativa do mercado de um crescimento de 2,3% para 2020. 

De acordo com os dados divulgados pelo Banco Central no dia 16 de janeiro, a 
atividade econômica brasileira mensurada pelo IBC-BR9 acumulou alta de 0,89% 
em 2019.

No entanto, o IBCR do Espírito Santo caiu 1,28% em 2019. Esses resultados refle-
tem a queda da produção industrial do estado, a qual compensou os aumentos 
das vendas do comércio e do setor de serviços.

9 - O Índice de Atividade Econômica do Banco Cen-
tral (IBC-BR) é um Indicador mensal contemporâ-
neo da atividade econômica nacional. O IBC-BR é 
visto pelo mercado como uma proxy (aproximação) 
do PIB.
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De acordo com as pesquisas mensais do IBGE, as vendas do comércio varejista 
capixaba cresceram 4,7% em 2019, e 1,5% em dezembro de 2019 em relação a 
dezembro do ano anterior.  Nos mesmos períodos de comparação, o comércio 
brasileiro apresentou um crescimento de 1,8% (anual) e 2,6% (dezembro), nesse 
caso, acima no número estadual. No setor de serviços, as vendas capixabas au-
mentaram 1,0% em 2019 e 1,1% na comparação mensal de dezembro.

No acumulado de janeiro a novembro de 2019, a produção física da indústria 
nacional reduziu 1,1 % em comparação ao mesmo período de 2018. Com queda 
mais expressiva, a indústria extrativa caiu 9,5%, enquanto a indústria de trans-
formação variou apenas 0,1%.

A produção industrial no Espírito Santo acumulou queda de 14,9% de janeiro 
a novembro de 2019 em relação ao mesmo período de 2018. Essa foi a maior 
redução entre as 14 regiões pesquisadas pelo IBGE.

Nessa base de comparação, a produção da indústria extrativa capixaba recuou 
19,6%, puxada pelas menores produções de minério de ferro pelotizado, de óleos 
bruto de petróleo e gás natural. A indústria de transformação reduziu 10,2%, 
influenciada pelas quedas na fabricação de produtos alimentícios (-3,4%), na 
fabricação de celulose, papel e produtos de papel (-36,0%) e no setor de me-
talurgia (-9,8%). Sobre o setor de papel e celulose, que enfrentou a redução da 
demanda mundial bem como a queda dos preços da matéria-prima em 2019, a 
expectativa é de uma recuperação lenta e gradual em 2020.
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Mercado de crédito

Em novembro de 2019, a expansão do mercado de credito do estado (1,0%) e do 
país (1,1%), na comparação de novembro contra outubro de 2019, foi influen-
ciada pelo crescimento da carteira de crédito às empresas. No Espírito Santo, o 
mercado de crédito totalizou R$ 52,2 bilhões, influenciado pelo crescimento da 
carteira de crédito para empresas (1,2%).

Em linha com os cortes da Selic e as reformas estruturais, a taxa de inadimplên-
cia e o spread médio das operações com pessoas jurídicas do país registraram 
quedas. No estado, a redução da taxa de inadimplência das empresas (-1,1 p.p.) 
foi responsável pela queda da taxa de inadimplência total (-0,4 p.p.), que inclui 
as pessoas físicas.

Em novembro de 2019, a taxa de inadimplência do estado (4,1%) ficou acima da 
média nacional (3,0%), mas registrou uma queda significativa em relação a outu-
bro de 2019 (-0,4 p.p.). Acompanhando o processo de recuperação econômica, 
a queda da taxa de inadimplência no estado foi puxada pela redução de 1,1% na 
inadimplência das pessoas jurídicas.

Considerando-se as taxas médias de juros cobradas pelas principais instituições 
financeiras do varejo no país, a primeira semana de janeiro de 2020 registrou 
aumento para as modalidades de capital de giro de curto e de longo prazo, 
quando comparado com a primeira semana de dezembro de 2019. Na mesma 
análise, as taxas de juros sobre adiantamento de contrato de câmbio também 
aumentaram.
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No Banestes, todas as modalidades de crédito tiveram seus custos elevados no 
início de janeiro de 2020. A maior elevação se deu nas taxas cobradas ao ano da 
linha de crédito de Capital de Giro de até 365 dias (+20,7 p.p.), seguida da linha 
de Desconto de Duplicatas (+4,7 p.p.) e de Capital de Giro com prazo superior a 
365 dias (+3,1 p.p.).

O Banestes e o Bandes operarão linhas de financiamento emergencial para pes-
soas físicas e jurídicas, visando auxiliar10 a retomada dos negócios e a reconstru-
ção das cidades capixabas afetadas pela chuva deste início de ano. A rede Sicoob 
também se pronunciou e lançou medidas similares para seus cooperados.

Expectativas de empresários e consumidores

Os Índices de Confiança fecharam 2019 em alta no pais. O Índice de Confiança 
Empresarial (ICE) avançou 1,5 ponto, atingindo 97,1 pontos, o maior nível desde 
março de 2014, e o Índice de Confiança dos Consumidores (ICC) subiu 2,7 pon-
tos, para 91,6 pontos. 

No âmbito empresarial, a percepção dos empresários sobre a situação atual se-
gue em tendência positiva pelo quinto mês consecutivo, enquanto as expectati-
vas se mantêm relativamente estáveis em torno do nível de neutralidade.

Os resultados de dezembro de 2019 mostram que empresas e consumidores 
voltaram a navegar de forma consistente na direção correta. A continuidade da 
recuperação, do ponto de vista empresarial, está atrelada à sustentação da ten-

10 - O governo aprovou três projetos: Cartão Re-
construção (auxílio financeiro às famílias de baixa 
renda atingidas por desastres das chuvas e subsí-
dio ao pagamento de juros), a Isenção de ICMS (na 
aquisição de máquinas e equipamentos por contri-
buintes atingidos por desastres naturais) e o Fundo 
Reconstrução do Espírito Santo (crédito facilitado, 
por meio de financiamentos para pessoas físicas, 
cooperativas de produção, microempreendedores 
individuais e de micro, pequenas e médias empre-
sas localizadas nos municípios atingidos).
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dência de alta da demanda, o que no momento parece mais provável no contex-
to interno que no externo.

Em janeiro de 2020, o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) nacio-
nal marcou 65,3 pontos, 1,0 ponto acima do registrado em dezembro (64,3) do 
ano passado. O ICEI do Espírito Santo registrou 64,1 pontos, mesmo resultado 
para o mês de dezembro, apontando estabilidade na confiança do industrial ca-
pixaba.

Mercado de Trabalho

A taxa de desemprego nacional da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua (PNADC) do trimestre terminado em dezembro de 2019 registrou o 
nível de 11,0%, uma queda de 0,6 ponto percentual (p.p.) em relação ao mes-
mo trimestre móvel do ano anterior. No Espírito Santo, a taxa de desocupação 
oscilou de 10,2% no último trimestre de 2018 para 10,3% no quarto trimestre 
de 2019.

De acordo com o Caged, o saldo líquido de empregos formais do Brasil em 2019 
totalizou +644,1 mil vagas celetista, resultado decorrente da diferença entre 
as 16,2 milhões de admissões e os 15,5 milhões de desligamentos. Esse saldo 
foi 21,6% maior que o registrado em 2018.  As maiores expansões ocorreram 
nos setores de serviços (+382,5 mil), comércio (+145,5 mil) e construção civil 
(+145,5 mil), que juntos foram responsáveis por 93,0% do saldo total de vagas 
celetista do país.

Saldo líquido de empregos formais, por estado - acumulado de 2019*
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Entre as unidades federativas, São Paulo, Minas Gerais e Santa Cataria tiveram 
as maiores expansões no número de vagas celetistas no ano passado. O Espírito 
Santo ocupou a 9ª posição.

Ao longo de 2019, no Espírito Santo foram admitidas 353,0 mil pessoas e desli-
gadas outras 333,5 mil, o que correspondeu a um saldo líquido de +19,5 mil va-
gas celetista. Esse foi o melhor resultado do estado desde 2014. O desempenho 
positivo ratifica a continuidade da recuperação do mercado de trabalho formal 
capixaba.

Em 2019, os setores econômicos que mais contribuíram para a geração de pos-
tos de trabalho formal no estado foram os serviços (+11,0 mil), o comércio (+4,7 
mil) e a construção civil (+1,5 mil), que juntos responderam por 87,9% do saldo 
líquido total. A indústria de transformação do Espírito Santo, com um saldo líqui-
do de +959 vagas formais em 2019, foi o quarto setor na geração de empregos 
formais no estado.

A redução de vagas celetista é uma característica do último mês do ano devido à 
sazonalidade presente nos setores de serviços, indústria e construção civil e aos 
encerramentos dos contratos no final do ano.

Com os dados de dezembro, o Espírito Santo terminou 2019 com 736,4 mil pes-
soas empregadas. Os setores com os maiores estoques de empregos formais 
foram os serviços (330,5 mil), o comércio (118,0 mil) e a indústria de transfor-
mação (115,0 mil).

Estoque de empregos formais no Espírito Santo, por setor econômico – 2019

Saldo líquido de empregos formais no Espírito Santo, por setores econômicos – Acumulado 

em 2019*
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Inflação

Os especialistas consultados pelo relatório Focus reduziram de 3,56% para 
3,47% as expectativas para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) para este ano. Em 2020, a meta de inflação é de 4,00% a.a., com intervalo 
de tolerância de 1,5 p.p. para mais ou para menos.

De acordo com o IBGE, o IPCA acumulou alta de 4,31% a.a. em 2019. Esse re-
sultado ficou acima do centro da meta fixado pelo Conselho Monetário Nacio-
nal (CMN) de 4,25% a.a., porém, dentro do intervalo de tolerância (de 2,50% a 
5,75%).

Em relação ao índice mensal, o IPCA de dezembro variou 1,15% em comparação 
com novembro. A principal razão para a aceleração foi a disparada dos preços 
das carnes bovinas. O súbito aumento do volume de exportação para China, em 
função da gripe suína, fez com que os preços avançassem em média quase 30% 
no quarto trimestre. Quase todo o aumento observado para carnes em 2019 foi 
captado no último trimestre.

A inflação da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV), medida pelo 
IPCA, atingiu 3,29% em 2019. Com alta de 7,01%, o grupo alimentação e bebi-
das da RMGV foi pressionado pelos preços das carnes (31,01%), de aves e ovos 
(19,45%) e das frutas (18,86%). Em segundo lugar, o grupo de saúde e cuidados 
pessoais (4,88%) foi influenciado pelo reajuste de 6,68% nos serviços de saúde.



Painel de Controle - janeiro de 2020 - TCEES panorama econômicofinanças do estado assuntos gerais 43sumário

panorama econômico janeiro de 2020

Política Monetária

Na última reunião de 2019, em dezembro, o Comitê de Política Monetária (Co-
pom) do Banco Central reduziu em 0,5 p.p. a taxa Selic, renovando a sua mí-
nima histórica em 4,50% a.a. Com unanimidade, esta decisão foi baseada na 
recuperação, ainda que gradual, da economia brasileira, na agenda nacional de 
reformas econômicas e no cenário externo favorável às economias emergentes.

No início de fevereiro de 2020, o Copom se reuniu e decidiu pela redução da taxa 
básica de juros em 0,25 ponto percentual, para 4,25% a.a. O Copom entende que a 
conjuntura econômica prescreve política monetária estimulativa e avalia que o pro-
cesso de reformas e ajustes necessários na economia brasileira tem avançado, mas 
enfatiza que perseverar nesse processo é essencial para permitir a consolidação da 
queda da taxa de juros estrutural e para a recuperação sustentável da economia.

Petróleo

De acordo com os dados da ANP, a produção nacional de petróleo aumentou 
7,0% e a de gás natural 8,3% no acumulado de janeiro a novembro de 2019, em 
relação a 2018. Somente em novembro foram produzidos, em média, 3.090,5 
milhares de barril por dia (Mbbl/d) de petróleo e 136,6 milhões de metros cú-
bicos por dia (MMm³/d) de gás natural. No total, foram produzidos, em média, 
3.949,7 milhares de barris de óleo equivalente por dia (Mboe/d) em novembro 
no país. Este resultado é 20,6% acima do verificado em novembro de 2018 e 
4,2% acima do registrado em outubro de 2019.
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No Espírito Santo, a produção de petróleo em 2019 acumulou queda de -14,1% e 
a de gás natural -22,8%. Somente no mês de dezembro foram produzidos 301,9 
Mbbl/d de petróleo e 7,1 MMm³/d de gás natural no estado.

A reserva de petróleo no Espírito Santo alcançou 1,8 bilhão de barris de petróleo 
em 2017, segunda unidade federativa com o maior nível de reservas. Contudo, 
desde 2008, o Espírito Santo registrou uma queda média anual de 2,9% em suas 
reservas, grande parte explicada pela não realização de rodadas pela Agência 
Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) com participação do Espírito 
Santo entre 2008 e 2013 e pela queda da atividade dos números de projetos de 
exploração e produção.

Os projetos de exploração e produção estão relacionados com a atividade de 
perfuração de poços, visto que essa é a fase inicial da exploração de um campo 
de petróleo. Entre 2000 e 2016, a perfuração de poços nos campos capixabas 
teve uma redução média anual de 17,2%, em parte explicada também pela re-
dução de 6,4% das perfurações em nível nacional.

A média anual entre 2000 e 2016 das perfurações no Espírito Santo foi de 65 
poços. Nos anos de 2015 e 2016, as perfurações estiveram abaixo da média, 37 
e 2, respectivamente. As perfurações em mar, com média entre 2000 e 2016 de 
25 poços por ano, não registrou nenhuma perfuração em 2016. Já a perfuração 
em terra, com média entre 2000 e 2016 de 40 poços por ano, registrou 2 perfu-
rações, ambas no campo Fazenda São Rafael, em Linhares.

O ano com o maior número de perfurações foi o de 2009, com 103 perfurações. 
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O campo de destaque, com 11 perfurações, foi o de Jubarte, localizado no polí-
gono do pré-sal. Em seguida, o campo de Santa Luzia localizado no município de 
Linhares, com 8 perfurações. Ambas perfurações possuem como única operado-
ra a Petróleo Brasileiro S.A.

A agenda da Agência Nacional do Petróleo (ANP) conta com três rodadas de lici-
tações para 2020. A expectativa é que os leilões ocorram no segundo semestre 
e que conte com aproximadamente 870 blocos exploratórios.

Recentemente, com a mudança regulatória, a ANP divulgou que todas as áreas 
terrestres serão ofertadas no formato da Oferta Permanente11, incluindo as no-
vas áreas. Essa mudança pode alavancar a produção do onshore brasileiro, prin-
cipalmente nos estados do Espírito Santo, Sergipe, Bahia e Rio Grande do Norte. 
No Espírito Santo, as oportunidades são localizadas no norte do estado.

A Oferta Permanente e o plano de desinvestimento da Petrobras nas áreas ma-
duras terrestres são considerados um grande movimento do setor de óleo e gás 
para impulsionar a participação da produção onshore, em especial para empre-
sas de menor porte e, assim, diversificar os atores envolvidos e movimentar a 
cadeia de fornecedores.

11 - O processo de oferta permanente consiste na 
oferta contínua de campos devolvidos (ou em pro-
cesso de devolução) e blocos exploratórios oferta-
dos em licitações anteriores e não arrematados ou 
devolvidos à ANP.

http://www.anp.gov.br/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6629032500452696064/?commentUrn=urn%3Ali%3Acomment%3A(ugcPost%3A6629032294474629120%2C6629068266394435585)
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6629032500452696064/?commentUrn=urn%3Ali%3Acomment%3A(ugcPost%3A6629032294474629120%2C6629068266394435585)
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Panorama Fiscal

Brasil

O crescimento real da arrecadação das receitas federais em 2019 começou o 
ano com forte frustração de expectativa. Embora tenha sido observada alguma 
recuperação, a arrecadação encerrou 2019 muito abaixo das previsões de início 
de ano. Apesar disso, houve recuperação das receitas, tornando o saldo do ano 
positivo.

Em 2019, a arrecadação das Receitas Federais totalizou R$ 1,57 trilhão. Em rela-
ção a 2018 houve um aumento real de 1,69% no montante arrecadado. Esse é o 
melhor resultado desde 2014, quando as arrecadações atingiram R$ 1,60 trilhão 
(deflacionado pelo IPCA).

De acordo com a Receita Federal, foram quatro destaques que contribuíram 
para o desempenho de 2019. As arrecadações do imposto de renda sobre a pes-
soa jurídica, que aumentaram 12,77% em relação a 2018, a contribuição social 
sobre o lucro líquido, com variação de 8,08%, o imposto de renda retido na fonte 
sobre o trabalho (4,29%) e o imposto sobre operações financeiras (8,44%).

As justificativas para o crescimento das receitas federais são a melhora recente 
no desempenho das empresas e as arrecadações atípicas de 2019, em função 
de venda de participação societária por parte de algumas empresas. Além dis-
so, o resultado de 2019 também foi influenciado pelas alterações nas regras de 
compensações tributárias implementadas pela Lei 13.670/18, e pela melhora 
no mercado de trabalho e o aumento de arrecadação de aposentados do setor 
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público e privado (Imposto sobre a Renda retido na fonte, sobre os rendimentos 
do trabalho).

Os dados divulgados pelo Tesouro Nacional mostram que houve um déficit de 
R$ 96,3 bilhões no resultado primário do governo central no fechamento de 
2019. Esse resultado ficou abaixo da meta deficitária de R$ 139,0 bilhões e abai-
xo do registrado em 2018 (déficit de R$ 126,3 bilhões em termos reais). Para 
2020, a meta é de déficit no valor de R$ 132,0 bilhões.

Finanças públicas do ES

O ano de 2019 se encerrou com um desempenho favorável para as finanças 
públicas do Espírito Santo. A arrecadação total do Governo do Estado foi de R$ 
19,47 bilhões, representando uma alta real12 de 12,4% em relação a 2018. Já as 
despesas estaduais somaram R$ 16,8 bilhões, próximas a estabilidade, com alta 
real de 0,04% em comparação ao ano anterior.

Quando analisadas as previsões iniciais do Orçamento de 2019, o desempenho 
das receitas foi além do esperado, tendo correspondido a 109,9% do montan-
te originalmente previsto, enquanto no caso das despesas a proporção efetiva-
mente realizada foi de 100,3% do orçado.

As receitas correntes totalizaram R$ 18,1 bilhões em 2019, uma alta real de 
5,4% em relação ao ano anterior. Enquanto as Recitas Tributárias cresceram 
6,4%, as Transferências Correntes ficaram próximas a estabilidade, com uma 
variação de -0,1%. 

12 - Todos os dados atualizados pelo IPCA.
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Outro componente importante, inclusas nas transferências, as da atividade de 
exploração de petróleo somaram R$ 1,82 bilhão, o que significa uma retração de 
11,0% em relação a 2018. A queda é reflexo da menor produção de petróleo no 
estado e da baixa nos preços da commodity durante o ano de 2019.

Além dos valores acima citados, no ano passado o Governo do Estado tam-
bém recebeu um significativo montante de recursos retroativos provenien-
tes da exploração de petróleo, totalizando outros R$ 911,6 milhões, em de-
corrência do acordo do novo Parque das Baleias, assinado no mês de abril. 
Outro recurso extraordinário foi repassado em dezembro de 2019, referente 
à distribuição de recursos provenientes da cessão onerosa de petróleo, no 
valor de R$ 161,6 milhões. 

O principal componente das despesas estaduais é o gasto com pessoal, forma-
do, na maior parte, pelos vencimentos e vantagens dos servidores ativos, as 
obrigações patronais e as aposentadorias e pensões dos servidores inativos. Em 
2019, o gasto total com pessoal e encargos sociais somou R$ 10,26 bilhões (in-
cluindo as operações intraorçamentárias), valor 1,1% maior do que o registrado 
em 2018, já descontada a inflação.

Os investimentos públicos estaduais também são um importante componente 
dos gastos. Em 2019, houve investimentos de R$ 1,073 bilhão por parte do Go-
verno do Estado, o que representa uma queda real de 5,2% em relação a 2018. 
No entanto, ao se comparar o montante de investimentos realizados em relação 
ao total orçado para 2019, alcançou-se 78,5%, o que representa a melhor pro-
porção desde 2015. 
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Em foco: A cessão onerosa e o efeito nas finanças públicas

No último dia de 2019 os governos do estado e dos municípios receberam par-
cela do valor arrecadado pela União proveniente do leilão de excedente de pe-
tróleo de campos do pré-sal. Os recursos recebidos no Espírito Santo totalizaram 
R$ 259,5 milhões, sendo R$ 161,6 milhões pelo estado e R$ 97,9 milhões pelos 
municípios.

O valor é significativo e representa 12% de tudo que foi investido em 2018 pelos 
municípios, e 15% do que foi investido pelo estado em 2019. 

É importante ressaltar que se trata de um recurso não recorrente, ou seja, que 
aconteceu uma única vez. Sendo assim, e dada a natureza do recurso, é salutar 
que seja destinado a investimentos ou a compor reserva financeira. Os dados são 
expostos no quadro a seguir. (Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional. Elaboração: TCEES/NATR)

Cessão Onerosa - Transferência aos Estados e Municípios - 2019 (em R$)



50sumárioBoletim Informativo TCEES

janeiro de 2020assuntos gerais

panorama econômicofinanças do estado assuntos gerais

Considerando o resultado orçamentário divulgado pelos municípios13 em 2019, 
observou-se que, mesmo com o recebimento da cessão onerosa, 15 municípios 
apresentaram déficit orçamentário. São eles: Atilio Vivacqua, Brejetuba, Con-
ceição da Barra, Ecoporanga, Ibatiba, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Nova 
Venécia, Pancas, Piúma, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da 
Palha, São Mateus e Sooretama.

Caso os municípios não contassem com o montante da cessão onerosa repassa-
do pela União em 2019, cinco municípios reverteriam o resultado orçamentário 
positivo (superávit) para déficit. São eles: Castelo, Jaguaré, Marilândia, São Ro-
que do Canaã e Vila Pavão.

13 - Do total de 78 municípios capixabas, 31 envia-
ram os dados de dezembro de 2019 ao Cidades até 
17/02/2020 e 22 publicaram seus Relatórios Resu-
midos de Execução Orçamentária (RREO) nos sites. 
25 municípios não disponibilizaram o RREO ou não 
enviaram os dados ao Cidades até 17/02/2020.
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INSTITUCIONAL

Conselheiros
Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun - Presidente
Domingos Augusto Taufner - Vice-presidente
Rodrigo Coelho do Carmo - Corregedor
Sebastião Carlos Ranna de Macedo - Ouvidor
Sérgio Manoel Nader Borges - Conselheiro
Sérgio Aboudib Ferreira Pinto - Conselheiro
Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha - Conselheiro

Conselheiros Substitutos
Márcia Jaccoud Freitas
João Luiz Cotta Lovatti
Marco Antônio da Silva

Ministério Público Especial de Contas
Luis Henrique Anastácio da Silva - Procurador Geral
Heron Carlos Gomes de Oliveira 
Luciano Vieira

Secretária-geral Administrativa e Financeira
Arinélia Oliveira de Aguiar

Secretário-geral de Controle Externo
Rodrigo Lubiana Zanotti

Secretário-geral das Sessões
Odilson Souza Barbosa Junior

Secretário-geral de Tecnologia da Informação
Klayson Sesana Bonatto
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IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

Negócio
Controle Externo

Missão
Gerar benefícios para a sociedade por meio do controle externo e do 
aperfeiçoamento da gestão dos recursos públicos.

Visão
Ser reconhecido como instrumento de cidadania.

Valores
Independência
Ética
Transparência
Responsabilidade Sustentável
Equidade
Excelência de Desempenho
Profissionalismo
Valorização das Pessoas


