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AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO 
FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS 
BRASILEIROS37

A situação fi nanceira dos Municípios pode ser avaliada por pelo menos dois enfoques distintos: um de 
curto prazo e outro de médio e longo prazo. No de curto prazo, o conceito utilizado para mensurar a solvência 
fi nanceira é a sufi ciência de caixa: a diferença entre os ativos fi nanceiros disponíveis em caixa e as obrigações 
fi nanceiras assumidas (principalmente restos a pagar). Quando os valores em caixa superam as obrigações, o 
Município apresenta sufi ciência de caixa; do contrário, apresenta insufi ciência de caixa. No longo prazo, deve-
se avaliar a situação fi nanceira pelo grau de endividamento, o que é feito pela comparação entre a Dívida Con-
solidada Líquida – DCL e a receita líquida. A DCL é constituída pelos compromissos de pagamento referentes 
às operações de crédito e outras dívidas bancárias, além dos restos a pagar processados. 

Comparando esses indicadores entre os anos de 2002 e 2007, vê-se uma expressiva melhora da si-
tuação fi nanceira dos Municípios: o saldo das disponibilidades, que em 2000 apresentava-se em situação de 
insufi ciência de caixa, em 2002 já era sufi ciente e daí em diante só cresceu, sendo que, entre 2002 e 2007, o 
grau de endividamento agregado também caiu. Esse diagnóstico foi feito a partir de dados do Finbra, um arqui-
vo disponibilizado pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN com os balanços orçamentários e patrimoniais 
de mais de 90% dos Municípios. 

1. Sufi ciência de Caixa

A sufi ciência de caixa mede a capacidade de os recursos em caixa cobrirem principalmente os restos 
a pagar processados e não processados das prefeituras. Ao analisar este indicador, verifi ca-se que, no ano 
de 2007, apenas 33,5% dos Municípios eram devedores, ou seja, não dispunham de recursos em caixa para 
liquidar o total de restos a pagar. Uma melhora expressiva em relação a 2002, ano em que as prefeituras nesta 
situação representavam 50% do total. Em valores nominais, o total de disponibilidade somava o montante de 
R$ 1,370 milhão, que passou em 2007 para R$ 14,693 milhões.

A sufi ciência de caixa é calculada pela diferença entre o ativo fi nanceiro disponível e o total de restos 
a pagar. Comparando esse valor com a Receita Corrente Líquida – RCL, tem-se um indicador da capacidade 
de solvência, ou seja, capacidade de cumprimento das obrigações assumidas no curto prazo.

Na tabela seguinte, vê-se a quantidade de Municípios que apresentaram saldo negativo nos anos 
de 2002 e 2007, por Unidade da Federação. Em 2002, o Estado com o maior porcentual de Municípios com 
saldo negativo (ou seja, insufi ciência de caixa) foi Sergipe (89%); já em 2007, Roraima apresentou o pior 
resultado (76,9%).

37  Estudo realizado em abril de 2009.
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O menor porcentual de saldo negativo (e, portanto, maior porcentual de Municípios com saldo positivo) 
é encontrado em Amapá em 2002 (9,1%) e no Rio Grande do Sul em 2007 (5,7%). No Rio Grande do Sul, a 
melhoria é expressiva se comparado ao quadro de 2002, quando 23,11% dos Municípios tinham saldo nega-
tivo. Em São Paulo, o porcentual de insufi ciência de caixa caiu de 51,1% em 2002 para 29,7% em 2007. Em 
Minas, esse mesmo índice foi reduzido de 60,8% para 34,9%.

Tabela 1

Quanto às capitais, enquanto em 2002 havia 14 cidades com insufi ciência de caixa, em 2007 eram 
apenas oito. As duas com maior saldo negativo em 2007 foram Belo Horizonte e Salvador. Comparando a sufi -
ciência de caixa com a RCL, nota-se que o alto risco de insolvência observado em algumas capitais no ano de 
2002 não é mais verifi cado em 2007. Se for defi nido que cidades com saldo negativo em sufi ciência de caixa 
acima de 25% da RCL terão problemas para honrar seus compromissos, será verifi cado que Belo Horizonte 
e Boa Vista, em 2002, superavam este limite; no entanto, agora, em 2007, apresentaram um porcentual de 
16,3% e de 6,7% da RCL, respectivamente. Os menos solventes por este conceito em 2007 são Salvador, com 
saldo negativo de 20,5% de sua RCL, e Belo Horizonte, com 16,3%.
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Tabela 2

Em termos agregados, as disponibilidades do ativo das prefeituras somavam no fi nal de 2007 cerca de 
R$ 40,9 bilhões, enquanto as obrigações fi nanceiras (essencialmente restos a pagar) perfaziam a cifra de R$ 
27,1 bilhões – situação oposta a de 2000, por exemplo, quando o volume de restos a pagar superava o das 
disponibilidades. Ou seja, em apenas cinco anos, houve uma mudança profunda na situação fi nanceira dos 
Municípios, que refl ete não apenas os avanços institucionais impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, 
mas principalmente a conjuntura favorável das receitas.

2. Dívida Consolidada Líquida – DCL

Este conceito mede o grau de endividamento de longo prazo em que as prefeituras se encontram.
É calculado somando-se as operações de crédito internas e externas de curto e longo prazos, com as obri-
gações legais, tributárias e de longo prazo, com os restos a pagar processados e os precatórios e subtraindo 
deste total a soma do ativo fi nanceiro disponível, dos créditos a receber e dos empréstimos e fi nanciamentos 
concedidos. Com esse indicador aplicado aos dados de 2007 das fi nanças municipais tem-se que, no Brasil, 
em 2007, dos 5.234 Municípios presentes no Finbra, somente 17 tinham suas DCL acima do permitido pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 1,2 vezes a sua Receita Corrente Líquida (RCL). Quase metade 
dos Municípios não possui dívidas e ainda é credor (DCL negativa). Veja na tabela a seguir que a maioria dos 
Municípios se concentra abaixo dos 25% da RCL. Apenas 2% apresentavam DCL acima de 50% em 2007.



102        Estudos Técnicos CNM – Volume 2

Tabela 3

Comparando os resultados para as capitais, vê-se que São Paulo, em 2007, tem o maior montante de 
DCL em relação à sua RCL (199%), por possuir a maior dívida de longo prazo do país. Seguido por Salvador 
(81%), Rio de Janeiro (45%) e Belo Horizonte (44%). Macapá novamente, neste indicador, se destaca por 
possuir um saldo credor de (25%) de sua RCL, seguido por Vitória (22%) e Palmas (20%). Veja tabela a seguir. 

Tabela 4

A seguir, será apresentada a relação dos 17 Municípios que, em 2007, apresentaram uma DCL maior 
que 120% de sua RCL, segundo os dados do Finbra da Secretaria do Tesouro Nacional.
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Tabela 5

3. Análise Jurídica sobre o Descuprimento da Lei de Resposanbilidade Fiscal

Penalidades previstas na Lei no 10.028/2000

Descumprimento de Obrigações da Lei de Responsabilidade Fiscal.

1- Ordenar, autorizar ou realizar operaqção de crédito, interno ou externo, com inobservância de 
limite, condição ou montante estabelecido em lei ou em Resolução do Senado Federal.

Reclusão, de 1 ( um) a 2 ( dois) anos. Art. 359-A do Código Penal.

2- Ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar, de despesa que não tenha sido previa-
mente empenhada ou que exceda limite estabelecido em lei.

Detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. Art. 359-B do Código Penal.

3- Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos dois últimos quadrimestres do último ano 
do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício fi nanceiro 
ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida sufi ciente 
de disponibilidade de caixa.

Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. Art. 359-C do Código Penal.
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4- Deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pa-
gar inscrito em valor superior ao permitido em lei.

Detenção, de 6 (seis) meses a 2 ( dois) anos. Art. 359-F do Código Penal.

5- Deixar de ordenar a redução do montante da dívida consolidada, nos prazos estabelecidos em 
lei, quando o montante ultrapassar o valor resultante da aplicação do limite máximo estabele-
cido pelo Senado Federal.

Crime de Responsabilidade sujeito ao julgamento do Poder Judiciário, independente-
mente do pronunciamento da Câmara de Vereadores – Dec-Lei no 201/1967.




