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1.  RESUMO 

O presente artigo objetivou confrontar as receitas com os investimentos públicos dos 

78 municípios capixabas, com intuito de verificar se de fato as receitas estão 

atreladas aos investimentos. Considera-se que os municípios que injetam recursos 

para investir em sua região, conseguem maior visibilidade com potencial 

diferenciado das outras cidades, pois aplicam seus ingressos para agregar retorno 

financeiro no futuro, gerando assim, desenvolvimento ao município. Este artigo 

estudou as receitas orçamentárias correntes próprias e as receitas correntes de 

transferências realizadas por outros entes federativos, a fim de compará-las, com 

propósito de averiguar a autossuficiência das prefeituras apenas com suas receitas 

próprias. O resultado das análises demonstrou como a importância do planejamento 

e a organização dos órgãos públicos poderão impulsionar as entradas de ingressos 

para a execução de uma boa gestão pública, como também, observou que as 

receitas complementares são essenciais para se alcançar o equilíbrio das receitas e 

despesas municipais.  

 

2. INTRODUÇÃO 

A Receita Pública é a fonte de recursos para o custeio das despesas e para os 

investimentos necessários ao crescimento econômico. Neste sentido, é importante 

que esses ingressos sejam destinados de forma a impulsionar o desempenho da 

economia. Dessa forma, os órgãos públicos tendem a crescer gerando retorno, com 

garantias de rentabilidade para mais investimentos e custeio de seus dispêndios.  

Para que uma cidade seja bem administrada, é fundamental que as prefeituras 

estejam atentas às suas necessidades. Ter controle, planejamento e conhecimento 

sobre as forças e fraquezas dos municípios a qual se administra, oferece maior 

competitividade, visibilidade e credibilidade à região, consequentemente, o órgão 

público se utiliza do orçamento público, a fim de obter metas a serem planejadas e 

executadas conforme a realidade e a necessidade da população, onde busca uma 

projeção para equiparar as receitas com as despesas.  

O problema abordado torna-se relevante para conhecimento público, uma vez que a 

população é um agente fiscalizador de sua cidade. Portanto, a comunidade com 

uma fiscalização presente, consegue garantir maior transparência na aplicação de 

recursos públicos. 



 

A motivação desta pesquisa se baseia em verificar se os municípios capixabas se 

preocupam em investir nas suas regiões. Em suma, tais investimentos podem 

proporcionar a região investida fatores como: retorno econômico, desenvolvimento e 

melhoria na qualidade de vida. Portanto, é importante que se verifique o problema 

“Os municípios que mais arrecadam, são os que mais investem”.  

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste artigo é estudar as receitas orçamentárias correntes próprias e as 

receitas correntes de transferências realizadas por outros entes federativos, com 

propósito de averiguar a autossuficiência das prefeituras apenas com suas receitas 

próprias. Para isso, será necessário analisar os municípios que mais investiram 

versus os que menos investiram, a fim de identificar a valoração do crescimento e 

dos benefícios que causaram a população.  

 

4. METODOLOGIA 

Esta pesquisa possui uma abordagem qualitativa, onde dados determinantes foram 

levantados para as análises deste trabalho. A coleta dos dados se obteve de forma 

secundária, por meio da revista Finanças dos Municípios capixabas – 2017. Trata-se 

de uma pesquisa exploratória, pois se estudou a realidade prática dos municípios, 

pelas receitas correntes reais, em que se estabelecem uma explicação sobre o 

problema de pesquisa. Quanto aos meios utilizou-se de pesquisa bibliográfica, onde 

se buscou informações contidas em artigos, livros, revistas e sites confiáveis 

relacionados ao tema, para obter-se fundamentação teórica. Somou-se também 

neste estudo, a pesquisa documental, onde se complementou os dados secundários 

em que foram tratados, de forma indispensável para posterior análise. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O estudo contemplou todos os 78 municípios capixabas. As variáveis coletadas 

foram estruturadas de forma secundária, pela revista já citada neste trabalho, de 

modo, que as informações das receitas tributáveis correntes municipais, juntamente 

com os repasses correntes de outros entes federativos, e os recursos destinados 

aos investimentos públicos, refletiram a realidade exercida pelos municípios 

estudados, dentre o período de seis anos. 



 

Os dados coletados foram tratados e planilhados período por período, de 2011 a 

2016, pois, comtemplam todos os valores absolutos das receitas e investimentos, 

com inclusões de colunas e informações per capita e percentuais, para que sejam 

demonstrados em gráficos e tabelas, de forma clara e objetiva, acerca do tema 

proposto.  

Para uma melhor compreensão dos dados coletados, tabelas foram formuladas com 

ranking dos municípios, onde se demonstrou: a renda per capita, o investimento per 

capita, os municípios que mais e menos investiram com receita corrente total, os 

municípios que mais e menos investiram com receita corrente própria e de 

transferência e as variações dos dois tipos de receitas, assim como o investimento. 

Quanto às limitações, justificam-se pelo fato que o setor público possui vastas 

informações sobre seu aspecto orçamentário. No entanto, esta pesquisa se 

restringiu apenas no âmbito das arrecadações orçamentárias correntes e 

investimentos públicos municipais, a fim da conclusão deste estudo. 

 

6. RESULTADOS 

A demonstração e análise dos resultados se aprofundam em dados já quantificados 

pela revista Finanças dos Municípios Capixabas – 2017. Estes dados refletiram a 

realidade das arrecadações correntes e os investimentos executados pelos 78 

municípios estudados nesta pesquisa, com isso, foram identificados que os 

municípios que mais arrecadam são realmente os que mais investem.  

No que tange a autonomia dos municípios em se administrar, é determinante que as 

prefeituras equilibrem seus ingressos com seus dispêndios, através de suas receitas 

próprias que são: ISS, IPTU, ITBI, Taxas e Contribuições de melhorias, portanto, 

analisou-se a evolução e a taxa de crescimento de cada uma delas, exceto taxas e 

contribuições de melhoria, visto que essa receita total demonstrada é também 

constituída de receitas subjetivas ocasionadas por problemas imediatos, tais como: 

obras, enchentes, estado de calamidades e parcerias de bom relacionamento entre 

a prefeitura e os outros entes federativos, ou seja, são receitas provenientes não 

apenas do esforço municipal, e que exatamente por esse motivo, se torna inviável a 

identificação dos valores individuais referente às taxas e contribuições de melhorias, 

sobre cada região capixaba pesquisada neste trabalho.  



 

Dentre as análises, constatou-se que a evolução da arrecadação do ISS apresentou 

oscilações referente ao período estudado, com uma redução significativa nos últimos 

dois anos, fato este, que se justifica pela crise econômica ocorrida no Brasil entre o 

ano de 2014 a 2016. No IPTU houve uma elevação da receita, ocorrida pela 

estratégia da administração municipal, na qual se mobiliza mutirões de negociações 

para alavancar os pagamentos. Dessa maneira, as prefeituras registram uma forte 

evolução da arrecadação deste imposto. Se tratando de ITBI, a queda se refletiu 

devido à dificuldade de financiamento apontada pelo Sistema Financeiro de 

Habitação. (FINANÇAS DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS, 2017).  

Após a análise da evolução, fica evidente que o período de crise no setor imobiliário, 

no período de 2014 até 2016, sendo o ano de 2015 o pior momento, em virtude do 

aumento da taxa de desemprego, em que impossibilitou muitos consumidores a 

arcarem com uma dívida imobiliária.  

Verificada as receitas próprias dos municípios, o estudo também analisou as 

receitas de transferência, em que, apesar da autonomia municipal mediante seus 

próprios recursos, estes ingressos agregam valor para a administração do órgão 

público das cidades. Desta forma, as receitas de transferência se apresentam: QPM-

ICMS, FPM e os Royalties e as participações especiais sobre a exploração de 

petróleo e gás natural. No ano de 2013, o ICMS sofreu uma forte queda, motivado 

pela abrupta alteração de alíquotas sobre produtos importados, onde passou de 

12% para 4%. (FINANÇAS DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS, 2017).  

Também com o fim do FUNDAP (Fundo das Atividades Portuárias) as receitas do 

Espírito Santo sofreram um duro golpe, pois reduziu o interesse de empresas 

operarem nos portos capixabas, devido à falta de incentivos fiscais oferecida por 

este fundo. Com essas duas variáveis negativas, o ano de 2013 foi o início da queda 

deste imposto, já os anos subsequentes o imposto retraiu ainda mais, pois com os 

eventos citados aliados a crise econômica do país, em meados de 2014 a 2016, 

juntamente com a piora dos setores de mineração e petróleo, e também o abalo da 

paralisação das atividades da Samarco no estado, fizeram com que o repasse da 

QPM-ICMS sofresse uma forte redução durante os anos pesquisados.  

O FPM (Fundo de Participação dos Municípios) obteve pequenas oscilações em 

suas arrecadações durante os seis anos estudados, contudo, é possível verificar que 

o ano de 2014 se sobressaiu aos anos pesquisados, já o ano de 2016 superou uma 



 

possível queda do imposto referido, devido à adesão da Medida Provisória nº 753 de 

2016, que também garantiu a participação dos municípios sobre a parcela das 

multas, neste sentido, esta medida agregou valor ao FPM, de modo a alavancar a 

evolução desta receita. Portanto, referente as análises, é possível verificar que os 

anos com melhor taxa de crescimento foram 2014 e 2016, sendo que em 2016, o 

aumento ocorreu devido ao repasse sobre as parcelas das multas do IR e do IPI. 

Na análise referente à receita de Royalties, é relevante observar que somente os 

municípios citados recebem os Royalties federais: Anchieta, Aracruz, Fundão, 

Itapemirim, Jaguaré, Linhares, Marataízes, Piúma, Presidente Kenedy, São Mateus, 

Serra, Vila Velha e Vitória. Estes municípios recebem Royalties federal de petróleo, 

pois eles possuem extração em sua região, e os demais recebem um percentual que 

é distribuído para todos os municípios do país. A receita desta compensação 

financeira depende da cotação do petróleo em relação aos preços internacionais, 

por isso, é possível identificar que esta cotação foi elevada, dentre os anos de 2011 

a 2014, o que proporcionou resultados positivos na evolução desta receita. No 

entanto, os anos de 2015 e 2016, os preços despencaram, com uma redução brusca 

sobre a receita dos royalties e as participações especiais sobre exploração de 

petróleo e gás natural. Entre tantos ingressos do órgão público municipal, é 

imprescindível falar sobre as aplicações destes recursos, portanto, o investimento 

tem sua análise voltada à tratativa das receitas. 

Em 2013 é possível identificar uma forte queda nos investimentos, pois se trata do 

primeiro ano de governo das prefeituras, logo, esse momento é de traçar o 

planejamento da cidade, é possível analisar que os municípios dedicaram esse 

período para refletirem sobre seus objetivos e planos de governo. Já o ano de 2014 

com um planejamento já traçado, identificou-se uma elevada evolução aos 

investimentos, sendo sustentado pelo bom desempenho de suas receitas correntes, 

no entanto, nos anos de 2015 e 2016, percebe-se que devido à crise econômica 

ocorrida no país, as receitas obtiveram fortes quedas nestes dois últimos anos, o 

que influenciou negativamente no planejamento dos investimentos.  

Por este ângulo, define-se a taxa de crescimento a qual afetou o investimento no 

período estudado, sendo possível determinar por meio percentual, a elevada queda 

em 2013 referente ao primeiro ano de governo, no entanto, os anos posteriores 

mesmo com um aumento significativo, ainda assim, não foram capazes de superar o 



 

registro positivo dos anos de 2011 e 2012. Logo, isto se deve ao fato da baixa 

arrecadação registrada no período de 2014 a 2016. 

Após as análises individuais, tanto das receitas próprias e de transferências, quanto 

das receitas totais, assim também como os investimentos, o gráfico a seguir, resume 

a variação decorrente a estes ingressos e dispêndios. 

Gráfico 1: Variação das receitas e dos investimentos em relação ao ano anterior 

 
Fonte: Finanças dos Municípios Capixabas - 2017 (Formatado pelas autoras) 

A partir do gráfico, percebe-se que a receita total é de fato, determinante para os 

recursos dos municípios, pois além de estarem inclusas todas as receitas 

mencionadas neste estudo, ela também agrega valor proveniente das receitas, 

como: as taxas, contribuições de melhorias e as parcerias com os entes federativos, 

em que contribuem em casos de emergências ou com bom relacionamento com as 

prefeituras. Tais receitas se tornam imensuráveis nesta análise, uma vez que não se 

tem como precisá-las, no entanto, vê-se que as variações positivas entre receita 

total e receita própria e de transferência são bem elevadas, já as variações 

negativas, não foram tão elevadas, o que leva a considerar mais uma vez, a 

importância da receita total para as cidades.  

Pôde-se também constatar, nesta análise, que a menor variação da receita própria e 

de transferência ocorreu no ano de 2014, no entanto, deve-se levar em 

consideração que esta baixa é decorrente da forte queda de ICMS do ano de 2013, 

uma vez que, sozinho, foi responsável pela variação negativa desta mesma receita 

no valor de R$ 336,3 milhões, logo, observa-se que 2014 se obteve forte baixa, não 

pela arrecadação de seu próprio ano, mas sim pelo fator negativo do ano anterior. Já 

sobre as análises dos investimentos, percebem-se oscilações sem muita relevância, 

exceto o ano de 2013, por se tratar do primeiro mandato dos prefeitos, período que 
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geralmente as cidades não investem muito, preocupando-se com as apresentações 

de novos planejamentos e estratégias de governo. 

Com todas as observações, é possível identificar que dentre os 10 municípios mais 

ricos de forma per capita, em que se mantiveram neste ranking durante os 06 anos 

pesquisados, se encontram: Presidente Kenedy, Anchieta, Itapemirim, Vitória, 

Aracruz, Mucurici e Divino de São Lourenço. Com esta lista, é perceptível a 

influência da receita dos Royalties, pois apenas Mucurici e Divino São Lourenço não 

fazem parte do recebimento de Royalties federais. 

Ainda nesta linha per capita, dentre os 10 municípios mais pobres que se 

destacaram no ranking durante os 06 anos estudados, estão: Cariacica, Cachoeiro 

de Itapemirim, Vila Velha, Ibatiba, Pancas, Iúna e São Gabriel da Palha. 

Já no que tange aos investimentos per capita, os que mais investiram nos anos de 

2011 a 2016 foram: Anchieta, Itapemirim e Mucurici. E os que menos investiram 

foram: João Neiva, Mimoso e Cachoeiro, no período de 04 anos dentre os 06 anos 

estudados, e o município de Apiacá no período de 05 anos dentre os 06 anos 

estudados. 

Observa-se que no ano de 2011, em relação à receita própria e de transferência o 

município de Mucurici apesar de estar na 9º posição de menor arrecadação, 

contempla a 9º de maior investimento. Esta posição ocorre devido ao interesse da 

cidade na sua diversificação econômica com o turismo, já que é uma cidade 

pequena e necessita aumentar a receita. Quanto ao município de Aracruz, ele 

comtempla a 5º posição de maior arrecadação e encontra-se na 3º posição de 

menor investimento. 

Quanto à receita total de 2011, os municípios de Ponto Belo e Mucurici, estão no 

ranking de menor arrecadação com maior investimento sobre a receita total. Já 

Aracruz, posiciona-se entre os 10 municípios de maior arrecadação e também entre 

os 10 de menor investimento. Nesta receita, também é possível verificar que o 

município de Anchieta foi o único que mais arrecadou e investiu. Em 2012, apontam 

Kenedy e Aracruz na posição de maior arrecadação, e em contrapartida são uns dos 

que menos investiram. Mucurici e Ponto Belo, obtiveram menor arrecadação seguido 

de maior investimento. Também o município de Itapemirim foi o que mais arrecadou 

e mais investiu. No que se refere à receita total de 2012, repete-se a mesma 



 

situação registrada sobre a receita própria e de transferência, no entanto, entre os 

municípios que obtiveram maior arrecadação e maior investimento, destacam-se: 

Itapemirim e Anchieta. 

O ano de 2013 demonstrou sobre a receita própria e de transferência, que os 

municípios de Kenedy e Aracruz mantiveram maior arrecadação com menor 

investimento. Entretanto, sai Mucurici e entram Ponto Belo e Bom Jesus do Norte na 

posição de menor arrecadação com maior investimento. Neste confronto entre 

receita total e investimento sobre receita total de 2013 Kenedy e Aracruz se 

encontram respectivamente entre as posições 7º e 9º de maior arrecadação, e 

respectivas posições 1º e 10º de menor investimento. Ponto Belo e Bom Jesus do 

Norte prevalecem entre os municípios que menos arrecadaram e mais investiram. 

No que tange maior arrecadação com maior investimento, a cidade de Anchieta se 

destaca dentre as outras. 

O Ranking de 2014 sobre receita própria e de transferência, passam a contemplar 

três municípios com maior arrecadação e menor investimento, sendo: Linhares, 

Kennedy e Aracruz. Todavia, Mucurici e Alto Rio Novo passam da condição de 

menor arrecadação para maior investimento. 

No que se refere à receita total do ano de 2014, Cariacica, Kennedy e Aracruz estão 

entre as 10 cidades que mais arrecadaram, em contrapartida, estão dentre as 

cidades que menos investiram. Verifica-se que nesta receita, Alto Rio Novo, São 

Domingos do Norte e Mucurici obtiveram maior investimento com menor 

arrecadação. O município de Vitória foi o único com maior arrecadação e menor 

investimento no ano de 2015 sobre a receita própria e de transferência. Neste 

contexto Itapemirim se destaca com maior arrecadação e maior investimento. 

No que tange a receita total de 2015, Vitória e Linhares arrecadaram mais e 

investiram menos, e apenas São Domingos do Norte arrecadou menos e investiu 

mais. A cidade de Itapemirim também se destacou para esta receita, sendo o que 

mais arrecadou e a que mais investiu. 

No último ano da análise, apenas Linhares confrontou sua arrecadação de maior 

valor com menor percentual de investimento sobre sua receita própria e de 

transferência. No entanto, Bom Jesus do Norte e Vila Pavão obtiveram menor 



 

arrecadação com maior investimento. Contudo, os municípios que mais arrecadaram 

e mais investiram foram: Itapemirim e Presidente Kennedy.  

A receita total de 2016 demonstra Vitória e Linhares com maior arrecadação e 

menor investimento, sendo que as cidades de Bom Jesus do Norte e Vila Pavão 

estão posicionadas com maior investimento e menor arrecadação. Portanto, os 

municípios de Kennedy e Itapemirim, se destacam entre os que mais arrecadaram e 

os que mais investiram. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esta pesquisa percorreu com uma análise de forma individual, sobre todas as 

receitas correntes orçamentárias municipais, tanto com os ingressos próprios e de 

transferência, quanto com os ingressos totais, até alcançar os investimentos sobre 

ambas as receitas, para identificar e comprovar os resultados entre elas.  

A partir dos resultados analisados verificou-se que todas as receitas individuais 

tiveram quedas até 2016, exceto o FPM que teve um aumento de R$ 

146.179.600,00, devido à participação sobre as multas do IR e do IPI que foram 

repassadas no final de 2016. Já as receitas que tiveram maior queda foram: os 

Royalties com - 29,62 %, em relação a 2015, ICMS com - 15,63%, em relação a 

2015 e ISS com - 9,62%, também em relação a 2015. As variações ano a ano entre 

as receitas totais foram melhores em 2011 e 2014, já as variações sobre as receitas 

próprias e de transferência ficaram abaixo das receitas totais, exceto em 2013, 

devido à forte queda do ICMS que resultou em uma queda maior sobre a receita 

total. Já a variação dos investimentos foi positiva apenas em 2011 e 2014, os 

demais anos resultaram em quedas. 

Percebe-se que os rankings per capita também tiveram suas conclusões sobre as 

cidades mais ricas e que mais investiram por habitantes, assim como as cidades 

mais pobres e que menos investiram por habitantes, o que demonstrou que as 

cidades mais ricas são ancoradas pelos Royalties, já as cidades mais pobres são 

aquelas em que as receitas são pequenas em relação à população, portanto, o 

resultado fica desfavorável a esses municípios. 

E no que se refere aos investimentos, foi possível identificar que os municípios que 

mais investiram durante os 06 anos, foram: Anchieta, Itapemirim e Mucurici e os que 

menos investiram durante o período de 2011 a 2016 foram: João Neiva, Mimoso, 



 

Cachoeiro de Itapemirim e Apiacá. Foi possível identificar que em todos os anos 

tanto da receita total, quanto da receita própria e de transferência, foram 

encontrados resultados que demonstram que os investimentos não são vinculados à 

arrecadação, pois dependem de uma série de variáveis para que possam se 

realizar, ou seja, mesmo quando possui arrecadação menor, se houver um bom 

planejamento sobre suas receitas, o órgão público municipal, poderá se destacar 

entre as primeiras cidades que mais arrecadaram. Logo, observa-se que para se 

investir, é necessário obter planejamento estratégico sobre as receitas em relação 

às necessidades dos munícipes, com ênfase em desenvolver economicamente a 

cidade.  

8. FONTES PESQUISADAS 

ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS. Os municípios e a arrecadação das 
receitas próprias. Disponível em: < http://portalamm.org.br/tributario-os-municipios-
e-a-arrecadacao-das-receitas-proprias/>. Acesso em 05 Fev 2018. 
 
BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: < 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10666279/artigo-156-da-constituicao-federal-de-
1988>. Acesso 20 Abr 2018. 

_______. Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm>. Acesso 20 Abr 2018. 

_______. Código Tributário Nacional. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. 
Disponível em: < http://www2.camara.leg.br/legin/fed/medpro/2016/medidaprovisoria-
753-19-dezembro-2016-784055-publicacaooriginal-151596-pe.html>. Acesso 20 Abr 
2018. 

_______. Medida Provisória nº 753, de 19 de dezembro de 2016. Disponível em: 
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5172.htm>. Acesso 20 Abr 2018. 

COSTA, Rafael Neubern Demarchi. Sobre os royalties. Disponível em: 
<http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/sobre-os-royalties/17230>. 
Acesso em 15 Abr 2018. 

Finanças dos Municípios Capixabas, Vitória, v23, Jul 2017. 

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. Manual de 
contabilidade aplicada ao setor público. 7 ed. Brasília: MCASP, 2017. 

OLIVEIRA, Luís Eduardo Rolin Carneiro de. Imposto sobre serviços de qualquer 
natureza: uma breve abordagem e sua importância para os municípios. Disponível 
em: <http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,imposto-sobre-servicos-de-qualquer-
natureza-uma-breve-abordagem-e-sua-importancia-para-os-municipios,48262.html>. 
Acesso em 05 Fev 2018. 

http://portalamm.org.br/tributario-os-municipios-e-a-arrecadacao-das-receitas-proprias/
http://portalamm.org.br/tributario-os-municipios-e-a-arrecadacao-das-receitas-proprias/
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10666279/artigo-156-da-constituicao-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10666279/artigo-156-da-constituicao-federal-de-1988
http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/sobre-os-royalties/17230
http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,imposto-sobre-servicos-de-qualquer-natureza-uma-breve-abordagem-e-sua-importancia-para-os-municipios,48262.html
http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,imposto-sobre-servicos-de-qualquer-natureza-uma-breve-abordagem-e-sua-importancia-para-os-municipios,48262.html

