
B O L E T I M 
E X T R A O R D I N Á R I O

2/2020



B O L E T I M

EXTRAORDINÁRIO

2/2020

2

Boletim Extraordinário 2/2020 
22 de abril de 2020

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES tem como uma de suas missões 
institucionais orientar seus jurisdicionados, e nesse sentido vem realizando estudos que 
buscam mapear tendências e riscos capazes de afetar a sustentabilidade fiscal dos poderes 
e órgãos que integram os entes sob sua jurisdição. 

Esses estudos têm se materializado por meio de boletins mensais publicados sob o título 
“Painel de Controle”, além de boletins extraordinários, à exemplo deste, e das informações 
em nível mais analítico exibidas por meio do CidadES Controle Social no endereço eletrônico 
https://cidades.tce.es.gov.br/.

Nessa segunda edição do Boletim Extraordinário, atualizamos os cenários para as receitas, 
despesas e a margem fiscal do estado, trazendo também informações e projeções de ce-
nários para os municípios capixabas, tendo em vista a evolução da pandemia causada pelo 
Covid-19 e as incertezas decorrentes no cenário econômico e fiscal.

O Painel de Controle referente ao mês de janeiro/2020 já havia chamado a atenção para a 
desaceleração da economia estadual ao longo de 2019 e para um possível efeito da dissemi-
nação do novo coronavírus, denominado Covid-19, sobre a economia do Espírito Santo. Em 
9 de março de 2020, o TCEES emitiu um boletim extraordinário projetando cenários sobre 
os possíveis impactos fiscais do surto, em combinação com outros eventos relatados, nas 
finanças públicas estaduais.

https://cidades.tce.es.gov.br/
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Naquela data, o Brasil registrava 25 casos e nenhuma morte. Com o passar dos dias, à me-
dida que os casos aumentavam rapidamente nos países da Europa e depois nos Estados 
Unidos, a gravidade da doença e seus possíveis efeitos econômicos foi se tornando mais 
evidente para os agentes econômicos.

Até agora, segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), as medidas fiscais de combate à 
crise do Covid-19 totalizaram cerca de US$ 8 trilhões e os bancos centrais realizaram injeções 
maciças de liquidez. O FMI sugere que os formuladores de políticas devem planejar a recupera-
ção. As respostas provenientes das políticas nacionais e internacionais precisam ser grandiosas, 
implantadas e recalibradas rapidamente à medida que novos dados se tornam disponíveis.

Segundo o Observatório da Política Fiscal (FGV/Ibre)1, as medidas fiscais anunciadas (gastos 
e desonerações), e em vias de implementação pelo governo brasileiro, aproximam-se do que 
se observa em outros países desenvolvidos. Enfatiza que é importante aperfeiçoar as medi-
das adotadas da seguinte maneira: (i) evitar incentivos para endividar Estados e Municípios 
e focar em transferências diretas, (ii) ampliar as ações de crédito com estímulo fiscal (princi-
palmente, na forma de fundos garantidores) e; (iii) aperfeiçoar as postergações de impostos 
que possuem previsão de regularização em prazo muito curto ainda neste ano de 2020.

Segundo o Banco Mundial2, os canais pelos quais os choques externos adversos afetam as 
economias domésticas variam de país para país. Os países têm tentado gerenciar o tradeoff 
entre custos de saúde e custos econômicos. Conseguir esse equilíbrio “correto” requer ava-
liar o impacto na saúde e o impacto econômico das medidas que possam ser adotadas para 

1 Disponível em https://observatorio-politica-fiscal.ibre.fgv.br/posts/observatorio-de-politica-fiscal-atualiza-lista-de-medidas-no-combate-ao-covid-19.
2 Disponível em https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33555.
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conter a propagação da epidemia. O Banco Mundial ressalta que os países da América Latina 
e do Caribe não têm o espaço fiscal de que gozam os países avançados. Assim, com recur-
sos limitados e instrumentos restritos, um desenho adequado da resposta política se torna 
crucialmente importante. 

Segundo ainda o Banco Mundial, o Brasil enfrenta(rá) três choques: demanda externa fraca, 
preços do petróleo (o Brasil é um exportador líquido de petróleo), e a interrupção econô-
mica pela contenção do vírus. Esses choques reduzirão o consumo privado e pode afetar a 
produtividade do trabalho, enquanto o desemprego aumentará. O choque da demanda do-
méstica e global leva a uma queda significativa no investimento. Para combater a crise, o go-
verno pode exigir a implementação de medidas adicionais, inclusive para apoiar os estados 
e municípios. Assumindo que os choques externos e domésticos permaneçam transitórios, 
o Brasil deverá se recuperar até o final de 2022, resultando em uma taxa de crescimento de 
1,5% em 2021 e 2,3% em 2022.

O FMI produziu uma série de notas técnicas “Special Series on Covid-19”3. No documen-
to “Gerenciamento de riscos fiscais sob estresse fiscal (Managing Fiscal Risks Under Fiscal 
Stress)”, o FMI recomenda transparência na divulgação dos riscos fiscais, que auxilia no mo-
nitoramento e mitigação desses riscos. Recomenda, também, que os governos, ao decidirem 
usar essas medidas, devem considerar: 1) Fundamentação da justificativa: existe uma justifi-
cativa sólida para tomar a medida? 2) Quais objetivos políticos serão atendidos? 3) Existem 
modos de apoio público mais econômicos para alcançar esses objetivos? 4) Custos: quais 
são os custos fiscais atuais e futuros do suporte? 5) Mitigação de riscos: que ações podem 

3 www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/covid19-special-notes.
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ser tomadas para mitigar riscos ou limitar a exposição? 6) Gerenciamento de riscos: quais 
mecanismos existem para controlar e monitorar a exposição a riscos?. Recomenda, por fim, 
as seguintes ações para uma gestão financeira pública: manter uma visão atualizada das fi-
nanças públicas; manter os custos das opções e ações de resposta a emergências; remover 
barreiras aos gastos de emergência necessários; garantir que o recurso chegue onde é mais 
necessário; e gerenciar posições de dívida, acesso ao mercado e risco geral. 

Nas últimas semanas, diversas instituições passaram a divulgar cenários e previsões para 
o comportamento da economia mundial e dos países, Brasil incluído. Embora o grau de in-
certeza ainda existente quanto à evolução da pandemia nos próximos meses nos diversos 
países atingidos não permita ter uma ideia clara de seus efeitos na economia, é possível 
vislumbrar alguns cenários.

A empresa de consultoria McKinsey publicou o estudo “COVID-19: Implications for Busines-
s”4, identificando nove possíveis cenários e detalhando dois deles: o Cenário “A3: Virus Con-
tained” e o Cenário “A1: Muted World Recovery”.

No Cenário “A3: Virus Contained”, a pandemia continua a se espalhar pelo Oriente Médio, 
Europa e EUA até meados do segundo trimestre, quando fatores sazonais e a resposta dos 
sistemas de saúde contém o avanço do vírus. Nesse cenário, a pandemia atinge o pico no 
final de abril (nessas regiões) e declina a partir de junho. Em termos de impacto no PIB, 
temos: nos EUA, variação de -8,0% no segundo trimestre de 2020 em comparação ao 4º Tri-
mestre de 2019 e -2,4% no ano de 2020; Na Europa, -10,1% e -4,7% respectivamente; e, no 
mundo, -5,3% e -1,8%, respectivamente. 
4 Disponível em www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/covid-19-implications-for-business.
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No segundo cenário, denominado “A1: Muted World Recovery”’, a sazonalidade climática 
não tem efeito sobre a pandemia e os sistemas de saúde ficam sobrecarregados, principal-
mente nos países mais pobres. Os impactos alcançam larga escala sobre a vida humana e a 
economia. O PIB mundial varia -7,2% no 2º trimestre de 2020 e -4,7% no ano. Na Europa, 
-13,2% e -10,6%; e nos EUA -11,1% e -8,7%, respectivamente.

A McKinsey não apresentou um cenário específico para o Brasil, mas diversas outras enti-
dades o fizeram. Para a revista “The Economist”, o PIB do Brasil recua 5,3% em 2020. Já para 
o Fundo Monetário Internacional (FMI), a economia encolhe 5,5%. Essas estimativas foram 
apresentadas no final da primeira quinzena de abril e, considerando o grau de incerteza nos 
mercados, continuam sendo ajustadas e atualizadas frequentemente.
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Reflexos nas finanças do Estado

Como apontado no Painel de janeiro, a economia do Espírito Santo já vinha apresentando sinais 
de desaceleração. A propagação do surto, declarado pandemia pela OMS (Organização Mundial 
de Saúde), e a queda do preço do petróleo (chegando a US$ 30 dólares o barril em março) estão 
ampliando rapidamente as incertezas na economia local e afetando as finanças estaduais.

Não é possível estabelecer a priori a amplitude e a extensão da crise que, em última instân-
cia, pode levar a uma retração na economia mundial. A seguir apresentamos três cenários 
que exploram as possibilidades de evolução da pandemia e seus reflexos nas finanças esta-
duais em 2020, atualizando o estudo apresentado em 12 de março.

No primeiro cenário (A), otimista, a disseminação do vírus no Brasil e no Espírito Santo al-
cançam o pico entre final de abril e início de maio, possibilitando a reabertura gradual dos 
empreendimentos privados. A receita decorrente de impostos apresenta uma recuperação 
gradual, após uma forte queda no segundo trimestre. O Governo Federal compensa a queda 
no ICMS estadual e no ISS municipal, além da já aprovada compensação do FPE e FPM. O 
preço do barril de petróleo tem uma recuperação moderada, alcançando US$ 45 no final de 
2020. Para a despesa de pessoal foi considerado o efeito apenas do reajuste concedido em 
dezembro de 2019 (3,5%) e do crescimento vegetativo da folha. O crescimento do custeio 
basicamente segue a inflação. Nas demais receitas correntes, a redução expressiva se deve 
às relevantes parcelas de abril e maio de 2019 (R$ 771 milhões do total de R$ 1,57 bilhão) 
da receita extraordinária do acordo relativo ao parque das baleias, e da Cessão Onerosa (161 
milhões) recebida em dezembro, que não mais ocorrerão.
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No segundo cenário (B), moderado, o pico do número de casos e óbitos no Brasil 
acontece entre final de maio e início de junho. Com autorização para reabertura das 
atividades empresariais não essenciais, a circulação do vírus volta a aumentar e inter-
rupções parciais das atividades são implementadas. Nesse cenário, a União garante a 
reposição integral do FPE no segundo trimestre. Também há a reposição integral da 
queda de arrecadação do ICMS para abril, maio e junho. A recuperação mais lenta do 
preço do barril de petróleo, para um patamar de US$ 35 no fim final do ano, leva a uma 
perda acumulada de 39% na arrecadação de royalties e participações especiais (PE). As 
demais receitas correntes apresentam uma queda de 21% no ano, influenciadas pelas 
receitas não recorrentes de rendas do petróleo.

No Cenário pessimista (C), o número de casos e óbitos aumenta com a chegada do inverno, 
principalmente nas cidades mais frias do Sul e Sudeste do país. A reabertura das ativida-
des empresariais não essenciais ocorre de forma mais lenta e intermitente. Nesse cenário, 
a União garante a reposição integral do FPE no segundo trimestre. A reposição do ICMS é 
apenas parcial para abril, maio e junho. O preço do barril de petróleo permanece próximo 
a US$ 30, o que leva a uma perda acumulada de 41% na arrecadação de royalties e PE. As 
demais receitas correntes apresentam uma queda de 24% no ano.

A “margem fiscal”5, que representa os recursos disponíveis para ampliar investimentos ou 
serviços, apresenta resultado negativo em todos os cenários, sendo (-) R$ 1.025 milhões no 
Cenário otimista (A), (-) R$ 1.790 milhões no Cenário B, moderado, e (-) R$ 2.393 milhões 
no Cenário C (pessimista).
5 Para fins deste Boletim, a Margem Fiscal é calculada a partir do Resultado Orçamentário, deduzindo-se o aporte extraorçamentário do Tribunal de Justiça e o 
resultado financeiro do fundo previdenciário, que é uma “poupança” que não pode ser utilizada para financiar as despesas atuais.
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Mesmo no cenário pessimista, as reservas financeiras do governo estadual, (consideran-
do as fontes próprias), permitem atravessar 2020 sem descontinuidades de pagamentos. 
Entretanto, é real a ameaça de recessão econômica, o que poderia comprometer o atual 
nível de arrecadação de maneira mais duradoura, tornando inevitável ajustes nas contas. 

Nesse sentido, é importante a atuação preventiva do Tribunal de Contas como forma a evitar a 
adoção de medidas que ultrapassem a duração da pandemia e que possam extrapolar as necessi-
dades de combater seus efeitos, e assim comprometer a sustentabilidade das contas públicas. As 
ações governamentais, relembrando as sugestões do FMI, devem considerar a seguinte reflexão: 
existe uma justificativa sólida para tomar a medida? Quais objetivos políticos serão atendidos? 
Existem modos de apoio público mais econômicos para alcançar esses objetivos? Quais são os 
custos fiscais atuais e futuros do suporte? Que ações podem ser tomadas para mitigar riscos ou 
limitar a exposição? Quais mecanismos existem para controlar e monitorar a exposição a riscos?

Cenários6 para as finanças do Estado - 2020

6 O Apêndice A mostra o detalhamento dos cenários do Estado e suas premissas.
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Reflexos nas finanças dos municípios capixabas

Objetivando também obter uma estimativa do impacto da crise nas finanças dos municípios 
capixabas, seguindo as premissas adotadas para o estado, com a devida adequação para o con-
texto municipal, foram projetados três cenários (A, B e C) para cada um dos 78 municípios ca-
pixabas. Os parâmetros das premissas consideraram o conjunto dos 78 municípios capixabas.

No primeiro cenário (A), otimista, especificamente quanto aos municípios, considera-se 
uma inadimplência de impostos municipais (< 10%). O ISS é compensado, mas o IPTU e a 
taxa não. As transferências do ICMS são compensadas frente à compensação do ICMS pelo 
governo federal. O FPM é compensado pelo governo federal. O petróleo segue as premis-
sas consideradas no cenário do Estado. As receitas do Fundeb e do SUS ficam praticamente 
inalteradas e as demais sujeitas a uma queda moderada. As despesas de pessoal têm uma 
rigidez em vista do ano eleitoral e do grande empregador que é o Município no interior, acar-
retando ajustes nas demais despesas.

No segundo cenário (B), moderado, especificamente quanto aos municípios, a inadimplên-
cia dos impostos municipais sobe (20%). A recomposição do ISS ocorre só no 2º trimestre. 
As transferências do ICMS são garantidas no 2º trimestre com a compensação do ICMS pelo 
governo federal, mas sofrem queda a partir do 3º trimestre. O FPM continua sendo compen-
sado pelo governo federal. O petróleo segue as premissas consideradas no cenário do Estado. 
As receitas do Fundeb e do SUS permanecem praticamente inalteradas e as demais sujeitas a 
uma queda maior em relação ao Cenário A. As despesas de pessoal têm sua rigidez quebrada 
a partir do 3º trimestre, sendo reduzidas, e as demais despesas sofrem uma redução maior.
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No Cenário pessimista (C), especificamente quanto aos municípios, a inadimplência dos 
impostos aumenta mais (25%). A compensação do ISS é somente no 2º trimestre e de 
forma parcial. As transferências do ICMS são compensadas parcialmente no 2º trimestre 
e caem a partir daí. O FPM é compensado pelo governo federal. O petróleo segue as pre-
missas consideradas no cenário do Estado. As receitas do Fundeb e do SUS permanecem 
praticamente inalteradas e as demais sujeitas a uma queda maior. As despesas de pessoal 
e outras despesas repetem a redução do cenário anterior, mostrando um limite na sua 
flexibilidade de gestão.

Como resultado dos parâmetros aplicados, chegamos aos seguintes resultados projetados 
para o conjunto dos 78 municípios capixabas:
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O gráfico a seguir demonstra a estimativa dos déficits de execução orçamentária (receitas 
– despesas) projetados nos três cenários para 2020, considerando o resultado consolidado 
(soma dos resultados dos 78 municípios capixabas).

No cenário A (otimista) o déficit consolidado totaliza R$ 0,36 bilhão (R$ 358.790.555,49), 
no cenário B (moderado) R$ 0,51 bilhão (R$ 512.434.090,64) e no cenário C (pessimista) R$ 
1,17 bilhão (R$ 1.171.208.030,31):

Na tabela seguinte, pode-se observar a tendência de queda na receita total em cada cenário 
para o ano de 2020 em relação a 2019, para cada Município, e o consequente resultado or-
çamentário projetado diante desse impacto nas receitas:
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Apêndice A – Cenários detalhados do Estado
Cenário A - Otimista
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Cenário B – Moderado
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Cenário C – Pessimista
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