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APRESENTAÇÃO 

 
 

A Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí, por meio da Unidade de Controle Contábil, em cumprimento ao disposto no 

artigo 102, inciso XVII, da Constituição Estadual de 1989 e no artigo 20 da Resolução do Tribunal de Contas do Estado n° 40/2015, 

apresenta o Balanço Geral do Estado do exercício de 2016. 

 

Na elaboração deste Balanço foram consolidados os dados registrados no Sistema Integrado de Administração Financeira 

para Estados e Municípios – SIAFEM, retratando a execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil dos atos e fatos pratica-

dos pelos gestores do Estado do Piauí. 

 

As demonstrações contábeis e os relatórios previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal apresentados foram elaborados em 

consonância com a legislação estadual e federal, em especial a Lei Federal nº 4.320/1964 e Lei Complementar Federal nº 101/2000. 

 

A Contabilidade Pública, ciência responsável pelo registro, controle, análise e demonstração dos fatos financeiros, contábeis 

e patrimoniais, constitui uma ferramenta indispensável à Gestão Pública Estadual na tomada de decisões e na transparência dos atos 

praticados perante os entes de Controle e a Sociedade, visando promover o equilíbrio fiscal e da seguridade.  
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2. ORÇAMENTO 
 
                       O Orçamento do Estado, para o exercício de 2016, foi aprovado através da Lei Estadual n° 6.752, de 29 de dezembro de 2015, compreendendo o Orça-

mento Fiscal, da Seguridade Social e o de Investimento das empresas em que o Estado detém a maioria do capital social com direito a voto. A Receita Geral do Estado 

para o exercício de 2016 foi estimada em R$ 11.387.890.834 (onze bilhões, trezentos e oitenta e sete milhões, oitocentos e noventa mil e oitocentos e trinta e quatro 

reais). Após deduzir a contribuição do Estado para o FUNDEB e as transferências constitucionais para os municípios, o orçamento ficou em R$ 9.234.418.183 (nove 

bilhões, duzentos e trinta e quatro milhões, quatrocentos e dezoito mil e cento e oitenta e três reais). As despesas foram fixadas nos mesmos valores, com um crescimento 

de 7,29% em relação a 2015. O demonstrativo a seguir apresenta a previsão da receita e despesa por categoria econômica. 
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       A Despesa Fixada na Lei do Orçamento nº 6.752, de 29 de dezembro 

de 2015 foi de R$ 9.234.418.183 (nove bilhões, duzentos e trinta e quatro 

milhões, quatrocentos e dezoito mil, cento e oitenta e três reais), deta-

lhada a seguir: 

 

 
 

        

2.1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA 
 
 

A Receita Arrecadada total do Estado no ano de 2016, sem considerar 

as deduções, totalizou R$ 11.953.764.735 (onze bilhões, novecentos e 

cinquenta e três milhões, setecentos e trinta e cinco mil, setecentos e trinta 

e cinco reais), representando um acréscimo nominal de 19,03% em rela-

ção ao total das receitas do ano de 2015, conforme detalhamento a seguir: 

 
 

 

Os gráficos seguintes registram a composição da Receita do Estado, 

destacando-se o FPE, na ordem de 31,56%, seguido do ICMS, que 

contribui com 28,50% da Receita total arrecadada em 2016. 
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2.1.1. RECEITAS CORRENTES 

As Receitas Correntes representaram 90,05% da arrecadação total do 

Estado no exercício de 2016, sendo esta categoria econômica responsável 

pela principal fonte das receitas estaduais. Houve uma variação nominal 

com relação ao ano anterior na ordem de 12,81%. As Receitas Tributárias, 

compostas por impostos e taxas, representaram 39,19% do total das Recei-

tas Correntes.  

O gráfico a seguir mostra a variação das Receitas Correntes em 2015 e 

2016:  

 

 
2.1.1.1. RECEITAS TRIBUTÁRIAS 

 

A Receita Tributária atingiu um montante de R$ 4.218.557.175 (quatro 

bilhões, duzentos e dezoito milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, 

cento e setenta e cinco reais), apresentando um aumento nominal na ordem 

de 8,32% em relação ao exercício de 2015, conforme o quadro a seguir: 

                              

 

2.1.1.1.1. ICMS 
 

O valor do ICMS, mais o FECOP, foi de R$ 3.406.923.558 (três bilhões, 

quatrocentos e seis milhões, novecentos e vinte e três mil, quinhentos e 

cinquenta e oito reais), representando 80,76% de toda a Receita Tributária 

Estadual do exercício de 2016. Com uma variação de 6,59% comparado ao 

arrecadado em 2015, o ICMS destacou-se como o imposto mais importante 

na arrecadação do Estado. 
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O gráfico abaixo demonstra a evolução do ICMS do Estado do Piauí no pe-

ríodo de 2007 a 2016.                                                                        

 
 

2.1.1.1.2. ADICIONAL ICMS - FECOP  
 

O Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECOP, instituído pela Lei 

Ordinária nº 5.622, em 28 de dezembro de 2006, corresponde ao adicional 

de 2% (dois por cento) na alíquota do Imposto sobre Operações Relativas 

à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços e Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS.  

 

 

 

Este Fundo atingiu no ano de 2016 o montante de R$ 69.473.566 (ses-

senta e nove milhões, quatrocentos e setenta e três mil, quinhentos e ses-

senta e seis reais), representando 1,65% das Receitas Tributárias e de-

monstrando uma variação positiva de 124,98% em relação ao ano anterior.                                                                                                                                                                                      

 

2.1.1.1.3. IPVA  

 

O Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA atingiu 

em 2016 o montante de R$ 255.503.799 (duzentos e cinquenta e cinco mi-

lhões, quinhentos e três mil, setecentos e noventa e nove reais), signifi-

cando 6,06% da Receita Tributária. 

 O incremento nominal desta Receita, comparado com o ano de 2015, foi 

de 16,69%. 

 

2.1.1.1.4. IRRF  

 

O Imposto de Renda Retido na Fonte é um tributo de competência da 

União, que passou a ser contabilizado como receita tributária do Estado, a 

partir da Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Portaria STN nº 

212, de 04 de junho de 2001. 

Esta receita totalizou em 2016, R$ 334.139.844 (trezentos e trinta e qua-

tro milhões, cento e trinta e nove mil, oitocentos e quarenta e quatro reais), 

com um crescimento nominal de 13,23% em relação a 2015 e representa 

7,92% das Receitas Tributárias. A principal fonte desta receita é oriunda da 

retenção na fonte dos salários dos servidores do Estado. 
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2.1.1.1.5. ITCMD 

 

O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações – ITCMD atingiu, 

no exercício de 2016, o valor de R$ 14.542.430 (quatorze milhões, quinhen-

tos e quarenta e dois mil, quatrocentos e trinta reais), com decréscimo de 

14,66% em relação ao exercício anterior e representa 0,34% da Receita 

Tributária. 

 

2.1.1.1.6. TAXAS 
                               

As taxas são as receitas provenientes de arrecadação pela prestação 

dos serviços oferecidos pelos diversos órgãos do Estado. Em 2016, arreca-

dou-se o valor de R$ 207.447.545 (duzentos e sete milhões, quatrocentos 

e quarenta e sete mil, quinhentos e quarenta e cinco reais), com um acrés-

cimo de 24% em relação ao ano de 2015. O quadro abaixo apresenta as 

taxas arrecadadas pelo Poder de Polícia e pela Prestação de Serviços, des-

tacando-se, neste subgrupo, as taxas arrecadadas pelo   DETRAN, no valor 

de R$ 114.103.995 (cento e quatorze milhões, cento e três mil, novecentos 

e noventa e cinco reais), com um acréscimo nominal de 15,67% comparado 

com o ano anterior. 

 

2.1.1.2. RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 

 

A Receita de Contribuição arrecadada no exercício de 2016 totalizou R$ 

540.330.512 (quinhentos e quarenta milhões, trezentos e trinta mil, quinhen-

tos e doze reais), representando um acréscimo de 17,65% em relação ao 

ano anterior. 
 

   
         

      Dentre as Receitas de Contribuições, destaca-se a Contribuição do 

Servidor Ativo Civil com 45,48% do total deste subgrupo. As Outras Contri-

buições Sociais representam contribuições dos servidores do Estado, des-

tinadas ao IAPEP SAÚDE, no valor de R$ 67.061.981 (sessenta e sete mi-

lhões, sessenta e um mil, novecentos e oitenta e um reais) e ao PLAMTA, 

no valor de R$ 161.261.085 (cento e sessenta e um milhões, duzentos e 

sessenta e um mil, oitenta e cinco reais).                                                                                                                                                                                                  
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2.1.1.3. RECEITA PATRIMONIAL 
 

No ano de 2016, a Receita Patrimonial totalizou R$ 146.404.696 (cento 

e quarenta e seis milhões, quatrocentos e quatro mil, seiscentos e noventa 

e seis reais), com um acréscimo em relação ao ano anterior de 48,82%.  

 
 

2.1.1.4. RECEITA DE SERVIÇOS 
 

As Receitas de Serviços somaram R$ 12.385.450 (doze milhões, trezen-

tos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais), o que representa 

um decréscimo de 36,10% em relação a 2015, conforme o quadro a seguir: 

 

 
 
 

 
 
 

2.1.1.5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 
 

O montante arrecadado referente às Receitas de Transferências Corren-

tes no ano de 2016 totalizaram em R$ 5.170.590.433 (cinco bilhões, cento 

e setenta milhões, quinhentos e noventa mil, quatrocentos e trinta e três 

reais). Este valor representou um aumento nominal de 3,72% se comparado 

ao ano de 2014, como demonstra o quadro a seguir: 
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A receita oriunda do FPE proveniente da arrecadação de Impostos da 

União foi de R$ 3.772.743.801 (três bilhões, setecentos e setenta e dois 

milhões, setecentos quarenta e três mil, oitocentos e um reais), com cresci-

mento de 14,30% em relação a 2015, representando 72,97% do total destas 

receitas, sendo esta a principal receita no grupo das Transferências Corren-

tes. 

 
 
   

 

 
 

 

              O gráfico seguinte demonstra a evolução do FPE no período 

de 2007 a 2016: 
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       Em 2016, as Transferências Correntes originárias de Convênios to-

talizaram R$ 97.551.055 (noventa e sete milhões, quinhentos e cinquenta e 

um mil e cinquenta e cinco reais). 

 

 
 
 
2.1.1.6. OUTRAS RECEITAS CORRENTES 

                                                                                                                        

 

Estas Receitas tiveram um decréscimo de 48,32% comparado com o ano 

anterior. O montante destas receitas, no exercício de 2016, atingiu o total 

de R$ 69.482.943 (sessenta e nove milhões, quatrocentos e oitenta e dois 

mil, novecentos e quarenta e três reais), destacando-se, neste grupo, as de 

Multas e Juros de Mora no valor de R$ 52.366.549 (cinquenta e dois mi-

lhões, trezentos e sessenta e seis mil, quinhentos e quarenta e nove reais). 
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2.1.1.7. EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS E FPE 
2007 A 2016 

 
 

No exercício de 2016, a arrecadação do ICMS atingiu o valor nominal de 

R$ 3.406.923.558 (três bilhões, quatrocentos e seis milhões, novecentos e 

vinte e três mil, quinhentos e cinquenta e oito reais), o que equivale a um 

incremento de 6,59% em relação ao exercício anterior.  

O FPE (Fundo de Participação do Estado), principal receita de transfe-

rência para o Estado, teve acréscimo na ordem de 14,30% em relação a 

2015 e alcançou o valor de R$ 3.772.743.801 (três bilhões, setecentos e 

setenta e dois milhões, setecentos e quarenta e três mil, oitocentos e um 

reais).  

Demonstra-se, no quadro seguinte, a arrecadação do FPE e do ICMS no 

período de 2007 a 2016, apresentando uma evolução de 127,30% e 

190,98%, respectivamente. 
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2.1.2. RECEITAS DE CAPITAL 
 

 

As Receitas de Capital arrecadadas no exercício de 2016 chegaram ao 

somatório de R$ 1.189.146.021 (um bilhão, cento e oitenta e nove milhões, 

cento e quarenta e seis mil e vinte e um reais), o que corresponde a 9,95% 

da Receita Bruta do Estado.                 

O quadro abaixo apresenta a variação nominal e percentual das Receitas 

de Capital realizadas entre os exercícios de 2016 e 2015. 

 

 
 

Dentre as Receitas de Capital destacam-se as Operações de Créditos, 

com percentual de 71,87%.  

 

 

 

 

2.2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 

 

A Despesa Orçamentária do Estado para o exercício de 2016 foi fixada 

em R$ 9.234.418.183 (nove bilhões, duzentos e trinta e quatro milhões, qua-

trocentos e dezoito mil e cento e oitenta e três reais), apresentando um 

acréscimo nominal de 7,29% em relação ao ano anterior. 

 

2.2.1. CRÉDITOS ADICIONAIS  

 

O Orçamento do exercício de 2016 foi atualizado para R$ 

10.521.114.610 (dez bilhões, quinhentos e vinte e um milhões, cento e qua-

torze mil, seiscentos e dez reais), por meio de Créditos Adicionais Suple-

mentares, tendo sido utilizado como recursos o superávit financeiro do exer-

cício anterior, o excesso de arrecadação e o remanejamento e/ou cancela-

mento de dotação. O quadro a seguir detalha a movimentação do orça-

mento em 2016. 
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2.2.1.1 ARRECADAÇÃO E CRÉDITOS ADICIONAIS POR FONTE DE RE-

CURSO 

 
Os quadros a seguir apresentam o ingresso de receita por fonte de re-

curso, que servem de suporte para a abertura de créditos adicionais tendo 

como fonte o excesso de arrecadação. Mostram também as fontes que abri-

ram créditos adicionais por superávit financeiro do exercício anterior. Estes 

créditos adicionais atualizaram o orçamento em 2016. 
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2.2.2. DESPESAS REALIZADAS POR FUNÇÃO 

 

 

Em conformidade com a Lei federal nº 4.320/64, a Despesa do Estado 

está classificada em vinte e seis funções, conforme demonstrativo a seguir: 
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2.2.3. DESPESAS REALIZADAS POR CATEGORIA ECONÔMICA 

 

O quadro abaixo apresenta a consolidação das despesas autorizadas e 

realizadas por Categoria Econômica. 

             
O demonstrativo seguinte evidencia as despesas autorizadas e realiza-

das por Poder, Categoria e Subcategoria Econômica em 2016. 
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As Despesas realizadas no exercício de 2016 atingiram o montante de 

R$ 9.443.309.547 (nove bilhões, quatrocentos e quarenta e três milhões, 

trezentos e nove mil, quinhentos e quarenta e sete reais) representando um 

aumento nominal de 20,32 % em relação a 2015. 

       

O quadro e o gráfico a seguintes retratam o desdobramento das Despe-

sas Realizadas por Categoria e Subcategoria Econômica: 
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2.2.3.1. DESPESAS CORRENTES 
 

As Despesas Correntes representaram 84,61% do total das despesas do 

Estado em 2016. Estas despesas tiveram um aumento nominal de 13,89% 

em relação a 2015. 

 

 
2.2.3.1.1. DESPESA DE PESSOAL 
 

 

No ano de 2016 as despesas realizadas com pessoal atingiram o mon-

tante de R$ 5.383.339.697 (cinco bilhões, trezentos e oitenta e três milhões, 

trezentos e trinta e nove mil, seiscentos e noventa e sete reais), apresen-

tando um crescimento nominal de 8,66% em relação ao ano anterior. 

 

 
 

 

 
 

2.2.3.1.2. DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 
 
 

As despesas com juros e encargos da dívida do Estado em 2016, totali-

zaram R$ 155.926.030 (centos e cinquenta e cinco milhões, novecentos e 

vinte e seis mil e trinta reais), demonstrando um acréscimo de 14,60% em 

relação ao exercício de 2016. 

 

2.2.3.1.3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
 
 

O Estado realizou em 2016 o montante de R$ 2.451.054.740 (dois bi-

lhões, quatrocentos e cinquenta e um milhões, cinquenta e quatro mil, sete-

centos e quarenta reais) em outras despesas correntes, conforme demons-

trativo seguinte: 
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2.2.3.2. DESPESAS DE CAPITAL 

  

As Despesas de Capital em 2016 totalizaram R$ 1.452.989.081 (um bi-

lhão, quatrocentos e cinquenta e dois milhões, novecentos e oitenta e nove 

mil, oitenta e um reais), representando 15,39% da despesa total, com um 

acréscimo nominal de 74,48% em relação a 2015.  

 
2.2.3.2.1. GASTOS COM INVESTIMENTOS 

 

 

Em 2016, os gastos com investimentos totalizaram R$ 880.625.503 (oi-

tocentos e oitenta milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, quinhentos e três 

reais), representando uma variação nominal positiva de 68,98% em relação 

ao ano anterior, conforme quadro a seguir:  

  

 

 

 

 

2.2.3.2.2. INVERSÕES FINANCEIRAS 
 
 

As despesas com inversões financeiras totalizaram no ano de 2016 R$ 

326.072.053 (trezentos e vinte e seis milhões, setenta e dois mil, cinquenta 

e três reais), dos quais R$ 25.072.053 (vinte e cinco milhões, setenta e dois 

mil, cinquenta e três reais) foram destinados à participação no capital das 

Empresas Estatais do Estado. 

 
 

2.2.3.2.3. DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 
 

 

As despesas com Amortização da Dívida realizadas em 2015 totalizaram 

R$ 246.291.525 (duzentos e quarenta e seis milhões, duzentos e noventa e 

um mil, quinhentos e vinte e cinco reais), apresentando um percentual de 

2,61% da despesa total.  
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3. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF 
 

 

A Lei Complementar Federal n° 101/2000, denominada Lei de Respon-

sabilidade Fiscal – LRF, estabelece normas de finanças públicas voltadas 

para a responsabilidade na Gestão Fiscal, conforme definido no art. 163 da 

Constituição Federal, tendo como premissa básica o planejamento, o con-

trole, a transparência e a responsabilidade. 

 
Para atingir estes objetivos, a Lei dispõe de meios, dentre os quais se 

destacam a busca do equilíbrio das contas públicas pelo alcance de metas 

de resultado entre Receitas e Despesas e a imposição de limites e condi-

ções para renúncia de receitas, despesas com pessoal, seguridade social, 

dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, concessão de ga-

rantias e inscrição em Restos a Pagar. 

 
3.1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 
 
 

O Balanço Orçamentário é componente obrigatório estabelecido no art. 

52 da Lei Complementar n° 101/00. Evidencia-se, a seguir, de forma resu-

mida, o total das receitas arrecadadas e das despesas realizadas e o resul-

tado orçamentário (déficit/superávit) alcançado pelo Estado no exercício de 

2016 e 2015, bem como a variação percentual entre os exercícios retrocita-

dos. 

 

 

 

3.2. RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 

 

A Receita Corrente Líquida - RCL é o somatório dos últimos doze meses 

das Receitas Correntes Arrecadadas pelo Estado, deduzindo as parcelas 

transferidas para os Municípios, por determinação constitucional, a contri-

buição dos servidores para o custeio do regime próprio de previdência, as 

receitas provenientes da compensação financeira entre regimes previden-

ciários, bem como as transferências para o FUNDEB. 
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A RCL é o principal balizador das finanças públicas, servindo como refe-

rencial para os limites de despesas com pessoal, custeio, serviços e esto-

que da dívida, garantia e contragarantia, operação de crédito, parâmetro 

para o montante da reserva de contingência. 

A RCL de 2016 resultou em R$ 7.578.980.585 (sete bilhões, quinhentos 

e setenta e oito milhões, novecentos e oitenta mil, quinhentos e oitenta e 

cinco reais), representando um acréscimo de 14,83% em relação ao exer-

cício anterior. 

O gráfico seguinte retrata o crescimento nominal da RCL no período de 

2007 a 2016.  

 

 

3.3. DESPESA COM PESSOAL 
 

As despesas com Pessoal e Encargos Sociais representam o item mais 

significativo no conjunto das despesas correntes. É parte integrante do Re-

latório de Gestão Fiscal e visa à transparência da despesa com pessoal de 

cada um dos Poderes e órgãos com autonomia administrativa, orçamentária 

e financeira conferida na forma da Constituição notadamente quanto à ade-

quação aos limites de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 

Todos os Poderes cumpriram o limite determinado na LRF, ficando com 

índices inferiores aos estabelecidos pela referida Lei. O demonstrativo se-

guinte apresenta as despesas com pessoal no exercício de 2016 e 2015. 
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3.4. DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 

 
A Dívida Consolidada Líquida - DCL é representada pela Dívida Pública 

consolidada, deduzida a disponibilidade de caixa, aplicações financeiras e 

demais haveres financeiros.  

 A Dívida Consolidada Líquida em 2016 atingiu o valor de R$ 

3.423.691.346 (três bilhões, quatrocentos e vinte e três milhões, seiscentos 

e noventa e um mil, trezentos e quarenta e seis reais), representando 

45,17% da Receita Corrente Líquida - RCL. 

O Estado permanece dentro dos limites de endividamento estabelecidos 

pela Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, art. 3º, segundo o qual a 

Dívida Consolidada Líquida do Estado não pode exceder a 2 (duas) vezes 

a RCL.  

Além disso, houve uma redução de R$ 339.022.853 (trezentos e trinta e 

nove milhões, vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais) na DCL 

em relação ao exercício anterior. 

 

  

  

3.5. RESULTADO PRIMÁRIO 
 

O Resultado Primário representa a diferença entre as receitas e as des-

pesas primárias (não-financeiras). Sua apuração fornece uma melhor avali-

ação do impacto da política fiscal do Estado.  

 

Em 2016 o Estado apresentou déficit primário no valor de R$ 

356.288.556 (trezentos e cinquenta e seis milhões, duzentos e oitenta e oito 

mil, quinhentos e cinquenta e seis reais), cumprindo com folgaa meta esta-

belecida no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 

2016. 
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3.6. RESULTADO NOMINAL 

 
O Resultado Nominal é o resultado entre receitas e despesas. Repre-

senta a Variação Nominal do Saldo da Dívida Fiscal Líquida do exercício 

em análise e o saldo relativo ao ano anterior. 

 

O Resultado Nominal alcançado pelo Estado em 2016 demonstra uma 

redução no Estoque da Dívida Fiscal Líquida, no valor de R$ 738.776.049 

(setecentos e trinta e oito milhões, setecentos e setenta e seis mil, quarenta 

e nove reais). Por tanto, a meta fixada na LDO foi cumprida com folga, con-

forme demonstrativo a seguir: 

 

 

 
 
 

3.7. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 
 

Operação de Crédito, segundo a LC 101/2000 (LRF), corresponde ao 

compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, 

emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento ante-

cipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arren-

damento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso 

de derivativos financeiros. 

O demonstrativo das Operações de Crédito visa a assegurar a transpa-

rência das operações de crédito contraídas pelo Estado e a verificar os limi-

tes de que trata a LRF e as Resoluções do Senado Federal. 

Em 2016, o total das operações de crédito realizadas pelo Estado foi de 

R$ 846.134.103 (oitocentos e quarenta e seis milhões, cento e trinta quatro 

mil, cento e três reais) representando um acréscimo de 105,07% em relação 

a 2015. As operações de crédito, sujeitas ao limite estabelecido pelo Se-

nado Federal, no montante de R$ 1.212.636.734 (um bilhão, duzentos e 

doze milhões, seiscentos e trinta e seis mil, setecentos e trinta e quatro re-

ais) representaram 10,55% da Receita Corrente Líquida. 
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  O demonstrativo abaixo informa as operações de crédito realizadas pelo 

Estado do Piauí no exercício de 2016, independentemente de estarem rela-

cionadas ao ingresso de receitas orçamentárias: 

 

 

 
3.8. RECEITA DE OPERAÇÃO DE CREDITO E DESPESA DE 
CAPITAL  
 

O demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de 

Capital compara as Receitas de Operações de Crédito com as despesas de 

Capital Líquidas, para averiguar o cumprimento à “Regra de Ouro”, prevista 

no inciso III, do artigo 167, da Constituição Federal, que veda a realização 

de receitas de operações de créditos que excedam o montante das despe-

sas de capital.  

O valor negativo de R$ 598.349.000 (quinhentos e noventa e oito mi-

lhões, trezentos e quarenta e nove mil reais), conforme demonstrativo a se-

guir, atesta o cumprimento do dispositivo constitucional. 
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3.9. DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR 

 

Em 2016, o Poder Executivo deixou disponibilidade de caixa bruta no 

montante de R$ 1.405.558.095 (um bilhão, quatrocentos e cinco milhões, 

quinhentos e cinquenta e oito mil, noventa e cinco reais) e Obrigações Fi-

nanceiras, compostas por Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos, no valor 

de R$ 421.404.402 (quatrocentos e vinte e um milhões, quatrocentos e qua-

tro mil, quatrocentos e dois reais), e por Demais Obrigações Financeiras 

(Depósito de Cauções), no valor de R$ 474.262 (quatrocentos e sessenta e 

sete mil, duzentos e sessenta e dois reais), resultando em uma disponibili-

dade de caixa líquida de R$ 983.679.431 (novecentos e oitenta e três mi-

lhões, seiscentos e setenta e nove mil, quatrocentos e trinta e um reais). Os 

Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do exercício somaram R$ 

86.439.293 (oitenta e seis milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, duzen-

tos e trinta e três reais). 

 

O demonstrativo a seguir, evidencia os valores da Disponibilidade de 

Caixa e dos Restos a Pagar, inclusive do Regime Previdenciário, referentes 

ao exercício de 2016 e 2015 do Poder Executivo. 

 
 

3.10. RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO POR PODER 
 

O demonstrativo a seguir retrata a posição dos Restos a Pagar Proces-

sados e Não Processados do Estado do Piauí, classificados por Poder, no 

término do exercício de 2016. Consideram-se Processados, aqueles em 

que o credor já cumpriu suas obrigações, efetuou a entrega de material, 

prestou o serviço ou executou a etapa da obra dentro do exercício, estando 

em condições de pagamento.  
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Os Restos a Pagar Não Processados são as despesas que dependem 

ainda da prestação do serviço ou fornecimento do material. 
 

 
 

 
3.11. RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 

 

O Regime Próprio de Previdência Social tem por finalidade estabelecer 

contabilidade própria que permita conhecer a situação econômica, finan-

ceira e orçamentária do patrimônio de propriedade dos beneficiários da Pre-

vidência. 

O quadro a seguir resume as Receitas e Despesas Previdenciárias do 

Regime Próprio dos Servidores Públicos do Estado: 

 

 
 
3.12. APLICAÇÃO DE RECURSOS EM EDUCAÇÃO 
 

O Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desen-

volvimento do Ensino apresenta os recursos públicos destinados à Educa-

ção, provenientes da receita resultante de impostos e de receitas vinculadas 

ao ensino; as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino por 

vinculação de receitas; as perdas ou ganhos nas transferências do FUN-

DEB; o cumprimento dos limites constitucionais e as despesas com a ma-

nutenção e desenvolvimento do ensino por subfunção.  
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No exercício de 2016 o Governo do Estado aplicou na Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino o valor de R$ 1.733.918.300 (um bilhão, sete-

centos e trinta e três milhões, novecentos e dezoito mil e trezentos reais), 

equivalentes a 25,34 % da Receita resultante de impostos, portanto, supe-

rior ao limite de 25% determinado pelo artigo 212 da Constituição Federal, 

conforme demonstrativo a seguir: 

 

 
 

 

 

 
3.12.1.  FUNDEB 
 
 

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB é um fundo de natu-

reza contábil, instituído pela Emenda Constitucional n.º 53, de 19 de dezem-

bro de 2006 e regulamentado pela Medida Provisória nº 339, de 28 de de-

zembro do mesmo ano, convertida na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, 

atualizada pelas leis nº 12.695, de 25 de julho de 2012, e nº 12.837, de 9 

de julho de 2013, e pelo Decretos nº 6.253 de 13 de novembro de 2007 e 

suas atualizações. 

O Estado, no exercício 2016, contribuiu para o FUNDEB com o valor de 

R$ 1.208.092.028 (um bilhão, duzentos e oito milhões, noventa e dois mil, 

vinte e oito reais), e recebeu R$ 789.585.202 (setecentos e oitenta e nove 

milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil e duzentos e dois reais), fato que 

ocasionou uma perda de R$ 556.543.983 (quinhentos e cinquenta e seis 

milhões, quinhentos e quarenta e três mil, novecentos e oitenta e três reais). 

Em 2016, o Estado recebeu da União a título de Complementação do 

FUNDEB R$ 135.509.137 (cento e trinta e cinco milhões, quinhentos e nove 

mil, cento e trinta e sete reais). O gráfico a seguir apresenta as perdas no 

período de 2007 a 2016: 
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3.13. APLICAÇÕES DOS RECURSOS COM AÇÕES DA SAÚDE 

 

Com a finalidade de garantir a vinculação dos recursos a serem despen-

didos na Saúde, foi editada a Emenda Constitucional n.º 29, que, ao incluir 

o §2º ao artigo 198 da Constituição Federal de 1988, determinou que a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, 

em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da apli-

cação de percentuais calculados sobre a receita de cada ente federado.  

 

No que tange a apuração do valor a ser destinado para despesas com 

ações e serviços públicos de saúde, o artigo 198, §3º, da CF, determinou 

que Lei Complementar estabelecesse os referidos percentuais. Em atenção 

à norma Constitucional, a Lei Complementar Federal 141/2012, em seu ar-

tigo 6º, estabeleceu o percentual mínimo de 12%, para o cálculo de tais 

despesas pelos Estados. 

Consideram-se despesas com ações e serviços públicos de saúde aque-

las com pessoal ativo e outras despesas de custeio e de capital, financiadas 

pelo Estado. 

Além disso, as despesas com ações e serviços de saúde, realizadas pe-

los Estados, deverão ser financiadas com recursos alocados por meio dos 

respectivos Fundos de Saúde, nos termos do artigo 2º, parágrafo único, da 

Lei Complementar 141/2012.  

No exercício de 2016, o Estado aplicou em ações e serviços públicos de 

saúde o valor de R$ 842.671.976 (oitocentos e quarenta e dois milhões, 

seiscentos e setenta e um mil, novecentos e setenta e seis reais), equiva-

lente a 12,31% da receita resultante de impostos e transferências constitu-

cionais, cumprindo, portanto, o limite mínimo de 12% estabelecido na refe-

rida Lei Complementar. 
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O quadro a seguir, evidencia o valor aplicado em ações de saúde: 

 

 
 

 

 
4. BALANÇO GERAL 

 

O Balanço Geral foi elaborado com base nos critérios e princípios cons-

tantes na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei Comple-

mentar Federal nº 101/2000, bem como no Manual de Contabilidade Apli-

cada ao Setor Público, 6ª edição, retratando as situações orçamentárias, 

financeiras, patrimoniais e econômicas do Estado do Piauí. 

 

 

 
4.1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 
 

 

De acordo com o artigo 102, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e 

com base nos dados extraídos do SIAFEM/PI, o Balanço Orçamentário tem 

por objetivo demonstrar as receitas e despesas, compreendendo os valores 

previstos com os efetivamente realizados, cuja diferença permite conhecer 

o resultado orçamentário do exercício. 

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por cate-

goria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atu-

alizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao 

excesso ou déficit de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por 

categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a do-

tação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenha-

das, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação. 

O demonstrativo seguinte apresenta o Balanço Orçamentário do Estado 

no exercício de 2016, de forma resumida, especificando Receita e Despesa 

nos grupos Corrente e Capital. 

A Receita Total arrecadada em 2016 foi de R$ 11.953.764.735 (onze bi-

lhões, novecentos e cinquenta e três milhões, setecentos e sessenta e qua-

tro mil, setecentos e trinta e cinco reais), excetuando as deduções da receita 

corrente no valor de R$  2.271.940.520 (dois bilhões, duzentos e setenta e 
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um milhões, novecentos e quarenta mil e quinhentos e vinte reais), a receita 

líquida passou para R$ 9.681.824.215 (nove bilhões, seiscentos e oitenta e 

um milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, duzentos e quinze reais), repre-

sentando um aumento de 21,61% em relação a 2015. 

As Despesas Orçamentárias foram executadas no valor de 

R$ 9.443.309.547 (nove bilhões, quatrocentos e quarenta e três milhões, 

trezentos e nove mil, quinhentos e quarenta e sete reais), representando  

89,76% da dotação atualizada da despesa.  

O Balanço Orçamentário é composto por:  

a. Quadro Principal;  

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e 

c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a 

Pagar não Processados Liquidados. 

O quadro principal apresenta as receitas e despesas previstas em con-

fronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas con-

forme a classificação por natureza. As receitas são informadas pelos valo-

res líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, 

retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária en-

tre os entes da Federação, quando registradas como dedução, conforme 

orientação da Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários (PCO). 

 
 

O quadro a seguir informa os restos a pagar não processados inscritos 

até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. 
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O quadro a seguir informa os restos a pagar processados inscritos até o 

exercício anterior nas respectivas fases de execução, bem como os restos 

a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquida-

dos em exercício anterior. 

 

 
 

 

Alertamos que os anexos do Balanço Orçamentário não trazem o valor 

inscrito no período, pois esta informação é obtida confrontando a despesa 

empenhada e liquidada com a despesa paga. 

 
 

 
 
4.1.1. RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 

 

Como pode ser verificado no demonstrativo a seguir, o Estado obteve 

um superávit orçamentário no valor de R$ 238.514.668 (duzentos e trinta e 

oito milhões, quinhentos e quatorze mil, seiscentos e sessenta e oito reais), 

decorrente da diferença entre o total das receitas realizadas e as despesas 

empenhadas no exercício de 2016.  
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4.2. BALANÇO FINANCEIRO 

 
 

 

O Balanço Financeiro, estabelecido pelo artigo 103, da Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964, evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem 

como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os 

saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início 

do exercício seguinte. 

 

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a 

movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando: a 

receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada por 

fonte/destinação de recursos, discriminando as ordinárias e as vinculadas; 

os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários; as transferências fi-

nanceiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da exe-

cução orçamentária; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o 

exercício seguinte. 

 

As receitas orçamentárias são apresentadas líquidas de deduções. O de-

talhamento das deduções da receita orçamentária por fonte/destinação de 

recursos pode ser apresentado em quadros anexos ao Balanço Financeiro 

ou em Notas Explicativas. 

 

 

O Balanço Financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro do 

exercício, que em 2016 foi positivo em R$ 490.657.826 (quatrocentos e no-

venta milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e vinte e seis 

reais). A seguir, a movimentação financeira dos recursos do Estado, de 

forma resumida: 
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4.3. BALANÇO PATRIMONIAL 
 

 

O Balanço Patrimonial, estabelecido pelo artigo 106, da Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964, é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa 

e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de 

contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, 

que são registrados em contas de compensação (natureza de informação 

de controle). 

 

O Balanço Patrimonial é composto por: 

a. Quadro Principal; 

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes; 

c. Quadro das Contas de Compensação (controle); e 

d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro. 

 

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação pa-

trimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento, dentre ou-

tros. O Quadro a seguir demonstra o Balanço Patrimonial referente ao exer-

cício de 2016. 
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O quadro acima apresenta os ativos e passivos financeiros e permanen-

tes, de acordo com o disposto no art. 105 da Lei nº 4.320/1964. Os ativos e 

passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial foram apresenta-

dos pelos seus valores totais. 

 
O quadro acima apresenta os atos potenciais do ativo e do passivo a 

executar, que potencialmente podem afetar o patrimônio do ente. Os valo-

res dos atos potenciais já executados não foram considerados. 

 

 
 

 

Já esse último quadro apresenta o superávit / déficit financeiro, apurado 

conforme o § 2º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964. 

Algumas fontes apresentam déficit e outras superávit financeiro, de modo 

que o total é igual ao superávit financeiro apurado pela diferença entre o 

Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro conforme o quadro dos ativos e 

passivos financeiros e permanentes. 
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4.3.1. ATIVO CIRCULANTE 

 
 

Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes crité-

rios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos 

para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam 

mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis no curto prazo. 

O valor correspondente ao Ativo Circulante é de R$ 1.647.263.604 (um 

bilhão, seiscentos e quarenta e sete milhões, duzentos e sessenta e três 

mil, seiscentos e quatro reais), representando 20,45% do total do Ativo.  

 
 
4.3.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE 

 

Compreende os ativos que têm expectativa de realização após doze me-

ses da data das demonstrações contábeis. Integram o ativo não circulante: 

o ativo realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado, o intangível 

e eventual saldo amortizar do ativo diferido. 

 

O valor correspondente ao Ativo Não Circulante é de R$ 6.407.250.350 

(seis bilhões, quatrocentos e sete milhões, duzentos e cinquenta mil, tre-

zentos e cinquenta reais), representando 79,55% do total do ativo. 

 
 
 
 

 
 
4.3.2.1. CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO 

 

O valor de R$ 2.060.566.038 (dois bilhões, sessenta milhões, quinhentos 

e sessenta e seis mil, trinta e oito reais) representa direitos que o Estado 

tem a receber, conforme quadro a seguir: 

 

 

 

O principal crédito do Estado é a Dívida Ativa onde os registros contábeis 

são feitos através do Demonstrativo do Estoque da Dívida Ativa, fornecido 

pela Procuradoria Geral do Estado, informando as inscrições, atualizações 

e baixas dos créditos tributários, conforme quadro a seguir: 
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Os empréstimos e financiamentos no valor de R$ 1.689.631 (um milhão, 

seiscentos e oitenta e nove mil, seiscentos e trinta e um reais), referem-se 

aos empréstimos imobiliários concedidos pelo Instituto de Assistência e Pre-

vidência do Estado do Piauí – IAPEP, aos servidores estaduais, bem como 

os empréstimos concedidos pelo Fundo Especial de Produção, criado pela 

Lei n° 6.032, de 6 de dezembro de 2010. 

Os Demais Créditos e Valores a Longo Prazo, contabilizados como títu-

los e valores e outros créditos a receber, totalizando R$ 46.803.068 (qua-

renta e seis milhões, oitocentos e três mil, e sessenta e oito reais), são de 

acordos firmados entre o Estado e a CEPISA e da Carteira Imobiliária do 

Banco do Estado do Piauí - BEP.  

 
 
4.3.2.2. INVESTIMENTOS 

 

 

A participação acionária do Estado do Piauí nas Empresas Estatais re-

presentou 13,41% do total do Ativo Não Circulante, no montante de               

R$ 858.962.924 (oitocentos e cinquenta e oito milhões, novecentos e ses-

senta e dois mil, novecentos e vinte e quatro reais), conforme demonstrativo 

a seguir: 
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Os bens não destinados ao uso totalizaram R$ 92.407.989 (noventa e 

dois milhões, quatrocentos e sete mil, novecentos e oitenta e nove reais) e 

se referem a títulos de valores mobiliários provenientes do reconhecimento 

do contrato de Novação de Dívidas do Fundo de Compensação de Varia-

ções Salariais – FCVS, celebrado entre a União, Estado do Piauí e a Em-

presa de Gestão de Recurso do Estado do Piauí S/A – EMGERPÍ relativo 

aos créditos cedidos pelo Banco do Estado do Piauí – BEP, conforme DOU 

nº 063 de 01/04/2011, página 15.  

 

 
 

4.3.3. PASSIVO CIRCULANTE 
 

O Passivo Circulante compreende os passivos exigíveis até doze meses 

da data das demonstrações contábeis. Estão inclusos neste grupo de conta 

as Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto 

Prazo, os Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo e as Obrigações 

Fiscais a Curto Prazo. 

O valor correspondente ao Passivo Circulante é de R$ 441.983.721 (qua-

trocentos e quarenta e um milhões, novecentos e oitenta e três mil, sete-

centos e vinte e um reais), representando 8,64% do total do Passivo. 

 
 
4.3.4. PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
 

O Passivo Não Circulante, no valor de R$ 4.675.569.147 (quatro bilhões, 

seiscentos e setenta e cinco milhões, quinhentos e sessenta e nove mil e 

cento e quarenta e sete reais), compreende os passivos exigíveis após doze 

meses da data das demonstrações contábeis, abrangendo os empréstimos 

e financiamentos internos e externos e outras obrigações a longo prazo, e 

corresponde a 91,36% do total do Passivo.  
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4.3.4.1.  EMPRÉSTIMOS E FINACIAMENTOS INTERNOS 
 

 

O estoque das Operações de Crédito Internas em 2016 totalizou                       

R$ 2.119.934.321 (dois bilhões, cento e dezenove milhões, novecentos e 

trinta e quatro mil, trezentos e vinte e um reais), sendo R$ 2.032.760.615 

(dois bilhões, trinta e dois milhões, setecentos e sessenta mil, seiscentos e 

quinze reais) referentes ao estoque da Dívida Interna Contratual e R$ 

87.173.706 (oitenta e sete milhões, cento e setenta e três mil, setecentos e 

seis reais) referentes aos contratos de transação de créditos realizados en-

tre o Estado e a CEPISA. 

 

Houve um decréscimo na ordem de 18,08% no estoque da dívida interna 

contratual, em relação ao ano anterior, conforme demonstração do quadro 

a seguir: 
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4.3.4.1.1. OUTROS CONTRATOS DE TRANSAÇÃO DE CRÉDITOS 
 

 

Os contratos de transação de créditos referem-se a acordos firmados 

entre a CEPISA e o GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ, visando o encontro 

de contas relativas a débitos e créditos demonstrados no quadro a seguir 

pelos valores originais. Vale ressaltar que os aludidos contratos estão vin-

culados a regularização da CEPISA.  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

4.3.4.2.  EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS 
 

 

O aumento do estoque da dívida externa em 2016 foi de 31,90% em 

relação a 2015, conforme o quadro a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 

 

 

 

Relatório Contábil/2016 
 

46 
 

ESTADO DO PIAUÍ 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO DO ESTADO DO PIAUÍ 
UNIDADE DE CONTROLE CONTÁBIL 

 
 

4.3.4.3.  SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E EXTERNA 

 

O serviço da dívida pago no exercício de 2016 alcançou o montante de 

R$ 392.567.023 (trezentos e noventa e dois milhões, quinhentos e sessenta 

e sete mil, vinte e três reais), e se refere às parcelas de principal, juros e 

encargos, representando um acréscimo nominal de 13,47% em relação ao 

ano anterior.  

O quadro a seguir apresenta o total do serviço da dívida pago, consoli-

dado por credor: 

 

 
 
 

 
 
4.3.4.4.  EVOLUÇÃO DA DÍVIDA  

 

O gráfico seguinte retrata a evolução da Dívida Fundada Interna e Ex-

terna do Estado nos últimos dez anos, sem inclusão dos Precatórios. 
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4.3.4.5. OUTRAS OBRIGAÇÕES 
 

No total das Outras Obrigações, estão incluídas as Obrigações Fiscais, 

os Precatórios, as Provisões Matemáticas do RPPS e os Depósitos Judici-

ais, totalizando R$ 589.415.985 (quinhentos e oitenta e nove milhões, qua-

trocentos e quinze mil, novecentos e oitenta e cinco reais). 

As Obrigações Fiscais são compostas do Parcelamento de Contribuições 

Previdenciárias assumida pela Assembleia Legislativa do Estado do Piauí e 

pelo Ministério Público do Estado do Piauí junto ao Fundo de Previdência 

do Piauí. 

Os Precatórios do Estado somavam, em 31 de dezembro de 2016, R$ 

460.045.347 (quatrocentos e sessenta milhões, quarenta e cinco mil, 

trezentos e quarenta e sete reais), sendo compostos de 95,96% por 

Precatórios de obrigações referentes a salários ou remunerações, bem 

como benefícios aos quais servidores ou empregados tenham direito, e de 

4,04% por Precatórios de Fornecedores. 

As provisões matemáticas representam as despesas previdenciárias as-

seguradas pelos benefícios previstos em lei dos servidores segurados do 

FUNPREV, que não estão cobertos pelas receitas previstas no plano de 

custos do sistema.  

Os Depósitos judiciais correspondem a valores de obrigações, decorren-

tes de depósitos recebidos por determinação judicial e depósitos para re-

cursos judiciais. 

 

4.3.5 DÉFICIT OU SUPERÁVIT FINANCEIRO 
 

O Resultado Financeiro é apurado no Balanço Patrimonial pela diferença 

entre o Ativo e Passivo Financeiro. 

O quadro seguinte demonstra o Resultado Financeiro apurado nos Ba-

lanços Patrimoniais de 2016 e 2015, os quais apresentaram um Superávit 

Financeiro de R$ 1.057.335.669 (um bilhão, cinquenta e sete milhões, tre-

zentos e trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta e nove reais) e R$ 

735.582.928 (setecentos e trinta e cinco milhões, quinhentos e oitenta e dois 

mil, novecentos e vinte e oito reais), respectivamente. 
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4.4. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

 
A Demonstração das Variações Patrimoniais, estabelecida pelo artigo 

104, da Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964, evidencia as altera-

ções verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução 

orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. O resultado 

patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimo-

niais quantitativas aumentativas e diminutivas. 

As Variações Aumentativas representam as agregações de novos ele-

mentos do Patrimônio Público que poderão ocorrer por meio de aumento de 

Valores Ativos, Reduções de Valores Positivos ou Fatos Permutativos, re-

sultantes ou não da execução orçamentária.  

As Variações Diminutivas representam as alterações dos elementos do 

Patrimônio Público que reduzem a Situação Patrimonial da Entidade, atra-

vés do aumento de Valores Passivos, reduções de Valores Passivos ou Fa-

tos Permutativos, resultantes ou não da execução orçamentária. 

O quadro a seguir, demonstra as Variações Patrimoniais ocorridas nos 

exercícios de 2015 e 2016, bem como o Resultado Patrimonial, que neste 

último exercício foi de R$ 2.090.842.043 (dois bilhões, noventa milhões, oi-

tocentos e quarenta e dois mil, quarenta e três reais).  
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4.5. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

 
A Demonstração dos Fluxos de Caixa permite a análise da capaci-

dade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de 

recursos próprios e de terceiros em suas atividades.  

 

Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de 

caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total 

do passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela dos recursos 

utilizada para pagamento da dívida e para investimentos, e a parcela da 

geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais. 

 

No exercício de 2016, houve uma geração líquida de caixa e equiva-

lente de caixa no montante de 490.657.826 (quatrocentos e noventa mi-

lhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e vinte e seis reais), 

conforme demonstrado no quadro a seguir, que traz a Demonstração dos 

Fluxos de Caixa Resumida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Relatório Contábil/2016 
 

50 
 

ESTADO DO PIAUÍ 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO DO ESTADO DO PIAUÍ 
UNIDADE DE CONTROLE CONTÁBIL 

5. NOTAS EXPLICATIVAS 

 
As notas explicativas constituem-se em peça importante no que diz 

respeito à transparência das informações, dos resultados e da situação 

econômico-financeira de uma instituição. Representam um detalhamento 

do Balanço Geral nos seus aspectos gerais e devem ser lidas em con-

junto com esse documento. Esclarecem pontos e geram informações 

complementares. As informações contidas nelas devem ser relevantes, 

complementares ou suplementares. Na execução dos atos e fatos de or-

dem orçamentária, financeira, patrimonial e contábil do exercício finan-

ceiro de 2016, do Governo do Estado do Piauí, merecem destaque e co-

mentários, por sua relevância, as seguintes notas explicativas a seguir 

relacionadas:  

 

1) Prestação de Contas Anual à Assembleia Legislativa do Estado 

do Piauí e ao Tribunal de Contas do Estado - Em cumprimento ao dis-

posto no artigo 102, inciso XVII, da Constituição Estadual de 1989, no 

artigo 20 da Resolução do Tribunal de Contas do Estado n° 40/2015, da 

Lei Estadual nº 6.697 (LDO), de 5 de agosto de 2015, e da Lei Estadual 

nº 6.752 (LOA), de 29 de dezembro de 2015, temos a satisfação de apre-

sentar a Prestação de Contas do Excelentíssimo Senhor Governador do 

Estado do Piauí.  

 

2) Aspectos Legais da Prestação de Contas - Os relatórios contá-

beis e de gestão fiscal foram elaborados com base nos critérios e princí-

pios constantes nas Leis Federais nº 4.320/64, nº 6.404/76 (alterada pela 

Lei 11.638/07 e Lei nº 11.941/2009), lei Complementar Federal nº 

101/2000, também da Portaria-Conjunta STN / SOF nº 02, de 13 de julho 

de 2012 e Portaria (STN) nº 700, de 10 de dezembro de 2014, que apro-

vam a 6ª edição do MCASP, levando em consideração o plano de contas 

vigente, que norteiam quanto à sua forma, conteúdo e abrangência. No 

seu conteúdo, retrata a situação orçamentária, financeira, patrimonial e 

econômica do Estado, abrangem as Secretarias de Estado, Fundos, Au-

tarquias, Fundações e Empresas Públicas.  

 

3) Informações Obtidas no SIAFEM - As informações contidas no 

Balanço Geral de Estado são extraídas do Sistema Integrado de Admi-

nistração Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM, o qual centra-

lizou a execução orçamentária e financeira do Estado até o exercício de 

2016 e cujo gerenciamento está a cargo do Tesouro Estadual.  
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4) Conceitos, Definições, Regras e Procedimentos - O Tesouro Es-

tadual, na qualidade de gestor do sistema de contabilidade estadual, 

busca seguir, de forma permanente, a padronização dos conceitos e de-

finições, estabelecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), vi-

sando atender ao disposto no parágrafo 2º, do artigo 50 da LRF. Tam-

bém, procuramos atender a todas as portarias expedidas pela STN, no 

que se refere à harmonização das classificações da receita e despesa 

públicas.  

 

5) Regimes Contábeis Adotados para a Execução das Receitas e 

Despesas Orçamentárias – Para a contabilização da execução dos Or-

çamentos Fiscal e da Seguridade Social são utilizados os regimes de 

caixa para a execução das receitas e o de competência para as despe-

sas, em conformidade com o art. 35 da Lei nº 4.320/64, de forma inte-

grada com os princípios contábeis estabelecidos pela Resolução nº 750, 

de 20/08/1993, do Conselho Federal de Contabilidade.  

 

6) Atualização dos Anexos que integram a Lei nº 4.320/1964 – A 

STN, por meio do MCASP, 6ª Edição, procedeu à atualização dos anexos 

nº 12 (Balanço Orçamentário), nº 13 (Balanço Financeiro), nº 14 (Balanço 

Patrimonial), nº 15 (Demonstração das Variações Patrimoniais), nº 18 

(Demonstração dos Fluxos de Caixa) e nº 19 (Demonstração das Muta-

ções no Patrimônio Líquido). O anexo nº 19 é obrigatório para as empre-

sas estatais dependentes, desde que constituídas sob a forma de socie-

dades anônimas, e facultativo para os demais órgãos e entidades dos 

entes da Federação.  

 

7) Restos a Pagar (RP) – É vedada, nos termos do art. 42 da LRF, a 

inscrição em RP sem que haja a suficiente disponibilidade de caixa asse-

gurada para este fim. Na determinação da disponibilidade de caixa serão 

considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o 

final do exercício. No SIAFEM/PI, no encerramento do exercício finan-

ceiro de 2016, os valores empenhados e não liquidados foram avaliados 

quanto à ocorrência do fato gerador contábil, ou seja, se o material ou 

serviço contratado foi entregue ou prestado e/ou se encontravam, em 31 

de dezembro, na fase de verificação do direito adquirido do credor ou 

quando o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor 

ainda se encontrar vigente. Os empenhos a liquidar foram inscritos em 

restos a pagar não processados. Os Empenhos na situação de liquidados 

a pagar foram inscritos em restos a pagar processados.  
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8) Disponibilidades do Ativo Circulante – As disponibilidades são 

mensuradas ou avaliadas pelo valor original, feita a conversão, quando 

em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Pa-

trimonial. Em relação às aplicações financeiras de liquidez imediata pelo 

valor original, atualizadas até a data do Balanço. As atualizações apura-

das são contabilizadas em contas de resultado.  

 

9) Avaliação e Mensuração dos Créditos e Dívidas - Os direitos re-

ferentes a Créditos e Dívidas foram avaliados e mensurados pelo valor 

original de realização.  

 

10) Avaliação dos Bens, Valores em Circulação e Realizáveis - Os 

Bens e Valores Circulantes e os não Circulantes, foram avaliados pelo 

valor de realização.  

11) Dívida Ativa Estadual – Procedeu-se o reconhecimento, mensu-

ração e evidenciação da dívida ativa pelo valor de recebimento, corrigido 

até dezembro de 2016, com base no demonstrativo levantado pela Pro-

curadoria Geral do Estado (PGE) e o montante foi registrado no SIAFEM. 

Os valores contabilizados são registrados pelo valor corrente para a ins-

crição, cancelamento, recebimento e os ajustes correspondentes, e seus 

saldos estão computados até dezembro de 2016.  

 

12) Estoques - O inventário dos estoques está demonstrado pelo 

preço de aquisição dos materiais de consumo.  

 

13) Imobilizado – Os valores do imobilizado foram registrados pelos 

valores nominais atribuídos por ocasião de suas respectivas aquisições 

ou pelo custo de produção ou de construção, conforme preceitua o artigo 

106, II, da Lei nº 4.320/64.  

 

14) Obrigações Trabalhistas, Fornecedores, Credores, Fiscais e 

Demais Obrigações do Passivo Circulante – As Obrigações em Circu-

lação e os Depósitos foram avaliados pelo valor decrescentes das exigi-

bilidades em 31/12/2016.  

 

15) Registro dos Empréstimos e Financiamentos – A dívida fun-

dada interna, externa e demais obrigações a longo prazo da Administra-

ção Direta e Indireta, mantêm-se consistentes com os registros contá-

beis, conforme informação prestada pela Unidade de Gestão da Dívida 

Pública e Encargos Gerais do Estado – UNIGED, da Superintendência 

do Tesouro do Estado do Piauí – SUTESP, da SEFAZ. A Dívida Externa 

é convertida para o Real (R$) nas datas de liberação, de pagamentos e 
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de registro dos respectivos saldos contábeis. As demais dívidas são atu-

alizadas de acordo com os respectivos índices contratuais. Conside-

rando-se os saldos em 31 de dezembro de 2016, são os seguintes os 

indexadores da Dívida Contratual, com os respectivos percentuais, em 

relação ao valor total da dívida: 

INDEXADOR % 

CÂMBIO 70,20% 

TJLP 20,24% 

SELIC 5,08% 

TR 4,49% 

TOTAL 100% 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 
 

 

O conteúdo apresentado, no decorrer deste relatório, teve como premissa tornar evidente, por meio da contabilidade, os resultados 

alcançados pelo Governo do Estado do Piauí no exercício financeiro de 2016. 

 

O relatório contábil sintetiza as informações sobre a execução orçamentária, financeira e patrimonial, ratificando o esforço do governo 

em cumprir as metas estabelecidas e atender aos limites de gastos determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como aos dispositivos 

constitucionais, à Lei Federal nº 4.320/64, às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC T 16, e ao Manual de Contabili-

dade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 6ª edição, com a adoção integral do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP. 

 

 
 
                                                                                        

Ricjardeson Rocha Dias 
DIRETOR DA UNIDADE DE CONTROLE CONTÁBIL 

CRC-PI nº 008287/O2  
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ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL 
(ADMINISTRAÇÃO DIRETA) 

 
 

Assembleia Legislativa 01000 Fundo Especial Ministério Público 25102 
Tribunal de Contas do Estado 02000 Policia Militar do Piauí 26000 
Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado 02102 Secretaria Meio Ambiente e Recursos Naturais 28000 
Tribunal de Justiça 04000 Secretaria de Assistência Social e Cidadania 30000 
Fundo Especial do Poder Judiciário 04105 Fundo Estadual de Assistência Social 30102 
Governadoria do Estado 11000 Coordenadoria Comunicação Social 33000 
Secretaria de Segurança Pública 12000 Defensoria Pública do Estado do Piauí 35000 
Secretaria da Fazenda 13000 Procuradoria Geral do Estado do Piauí 36000 
Fundo de Desenv. e Aperfeiç. da Administração Tributária 13116 Controladoria Geral do Estado do Piauí 37000 
Secretaria da Educação e Cultura 14000 Secretaria Estadual Para Inclusão da Pessoa com Deficiência 38000 
Secretaria de Desenvolvimento Rural 15000 Corpo de Bombeiros Militar 44000 
Secretaria da Infra-Estrutura do Piauí 16000 Secretaria das Cidades 45000 
Secretaria de Saúde 17000 Secretaria dos Transportes 46000 
Secretaria de Planejamento 19000 Secretaria do Turismo 47000 
Secretaria Desenvolvimento Econômico e Tecnológico 20000 Secretaria Trabalho Empreendedorismo 48000 
Secretaria da Administração 21000 Secretaria de Defesa Civil 49000 
Secretaria da Justiça e Direitos Humanos 
Encargos Gerais do Estado 
Ministério Público do Estado do Piauí 

22000 
24000 
25000 

Sec. Est. Mineração Petróleo Energ. Renováveis 
Secretaria da Cultura do Estado do Piauí 

50000 
51000 
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ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL 
(ADMINISTRAÇÃO INDIRETA) 

 
 

Agência de Fomento e Desenvolvimento do PI S/A 13203 Instituto de Metrologia do Estado do Piauí 20205 
Fundo Garantidor Mic. e Peq. Emp. – FUNGEP 13204 Companhia Administrativa da ZPE-Parnaíba 20206 
Fundo Especial de Produção - FEP 13205 Cia. de Terminais Alfandegados do Piauí 20207 
Fundação Universidade Estadual do Piauí 14201 Instituto de Assistência e Previdência do Estado do Piauí 21201 
Fundação Cultural do Piauí 14202 Fundo de Previdência do Estado do Piauí 21203 
Fundação dos Esportes do Piauí 14203 Agência de Tecnologia da Informação do Estado do Piauí 21204 
Fundação Rádio e Televisão Educativa do Piauí 14204 Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí 21205 
Instituto Superior de Educação Antonino Freire 14207 Fundo Integrado Previdência Social Piauí 21206 
Instituto de Terras do Piauí 15201 Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor 25104 
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural 15202 Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente 30104 
Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Piauí 15204 Fundo Est. Defesa dos Dir. da Pessoa com Def. - FUNEDE  38102 
Água e Esgoto do Estado do Piauí 16202 Departamento Estadual de Transito do Piauí 45201 
Instituto de Desenvolvimento do Piauí 16208 Agência do Desenvolvimento Habitacional do Piauí 45202 
Instituto de Águas e Esgotos do Piauí - AGESPISA 16209 Instituto de Águas e Esgotos do Piauí 45203 
Fundação Centro de Pesq. Econômicas Sociais do Piauí 19201 Departamento de Estradas de Rodagens do Piauí 46201 
Junta Comercial do Estado do Piauí 20201 Companhia Metropolitana de Transportes Públicos 46202 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí 20203 Companhia de Gás do Estado do Piauí - GASPISA 50201 
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