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Data da Consulta
12/03/2017

Classificação Atual
B

Situação Fiscal
Boa

Total de Receitas
R$ 332.371.155,59

Total de Despesas
R$ 290.417.927,29

Prazo Médio de Pagamento
35

Situação Atual da Capacidade de Pagamento
Endividamento (DC)
0,00

Poupança Corrente (PC)
0,16

Índice de Liquidez (IL)
0,63

Análise dos Principais Indicadores
Solvência Orçamentária
Desempenho da Arrecadação
Desempenho da Despesa

2014
0,00
0,00

2015
0,95
0,92

2016
1,00
0,94

Interpretação
Quanto Maior, Melhor
Quanto Menor, Melhor

O indicador Desempenho da Arrecadação ou eficiência da receita evidencia a relação entre a receita realizada e a receita
prevista. Esse indicador revela se o orçamento da receita apresentou excesso de arrecadação efetivo para atender ações
inicialmente não autorizadas no orçamento sem comprometer a condição financeira da entidade. O indicador Desempenho
da Despesa evidencia a relação entre despesa empenhada e a despesa fixa. Resultado menor do que um mostra que houve
economia, resultado igual a um revela uma situação de equilíbrio e finalmente um resultado acima de um revela que houve
execução de despesas sem autorização legal.
Desempenho Orçamentário
Resultado da Previsão Orçamentária
Resultado da Execução Orçamentária
Capacidade de Geração de Poupança

2014
0,00
1,17
0,13

2015
0,94
1,21
0,16

2016
0,90
1,14
0,13

Interpretação
Quanto Maior, Melhor
Quanto Menor, Melhor
Quanto Maior, Melhor

O indicador Resultado da Previsão Orçamentária mostra a relação entre a previsão atualizada da receita e a dotação
atualizada. Uma relação igual a um indica situação de equilíbrio; relação acima de um revela superávit de previsão,
mostrando que as receitas previstas foram suficientes para lastrear a despesa fixada; e relação abaixo de um mostra que a
receita prevista não foi suficiente para cobrir às despesas. O indicador Resultado de Execução Orçamentária mostra a
relação entre a receita realizada e a despesa executada. Relação igual a um revela equilíbrio; acima de um mostra que houve
resultado positivo, ou seja, superávit; e menor que um mostra que houve resultado negativo, ou seja, déficit orçamentário. Já
o indicador Capacidade de Geração de Poupança indica a capacidade do governo em produzir resultado operacional
positivo. O resultado positivo desse indicador mostra que a entidade produziu poupança interna que contribuirá para o
aumento do nível de recursos internos.
Despesa Orçamentária
Participação da Despesa Corrente
Participação da Despesa de Capital

2014
0,96
0,04

2015
0,96
0,04

2016
0,90
0,10

Interpretação
Quanto Menor, Melhor
Quanto Maior, Melhor

O indicador Participação da Despesa Corrente mostra a participação da despesa corrente em relação à despesa total,
revelando quanto dos gastos totais é representado por despesas operacionais destinadas à manutenção da entidade. As
despesas operacionais são representadas por gastos com pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida e encargos da
dívida e outras despesas correntes. Já o indicador Participação da Despesa de Capital mostra a relação das despesas de
capital em relação à despesa total. Uma relação muito alta desse indicador sugere alto nível de investimentos realizados pelo
governo.
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Análise da Receita Operacional
Receita Per Capita
Esforço Tributário
Capacidade de Geração de Receita
Dependência Financeira
Tedência da Receita

2014
2.118,46
0,01
0,00
0,00
0,00

2015
2.265,35
0,02
0,32
0,67
0,07

2016
2.431,59
0,02
0,33
0,64
0,07

Interpretação
Quanto Maior, Melhor
Quanto Maior, Melhor
Quanto Maior, Melhor
Quanto Menor, Melhor
Quanto Maior, Melhor

O indicador Receita Per Capita mostra as mudanças ocorridas no nível de receita tributária em relação às mudanças no
tamanho da população. Assim, quando a população aumenta é esperado que haja um aumento no nível de serviços para
atender as necessidades da comunidade. Se o resultado é declinante ao longo do tempo podem estar ocorrendo crise na
economia local ou limitações tributárias impostas pelo governo local (má gestão da arrecadação). O indicador Esforço
Tributário relaciona a receita tributária de um governo com a renda total da comunidade. Quanto maior o resultado, melhor
a condição financeira do governo. O indicador Capacidade de Geração de Receita, também conhecido como (selfincome
ratio), permite avaliar a eficiência da administração, isto é, o desempenho do governo em arrecadar diretamente os tributos e
demais receitas de sua competência. Um resultado elevado desse indicador torna os governos locais menos vulneráveis às
decisões tomadas pelas esferas governamentais superiores, reduzindo o grau de dependência financeira. O indicador
Dependência Financeira mostra o quando o governo é dependente de esferas governamentais superiores. Uma relação alta
deste indicador é prejudicial à condição financeira do governo. Por último, o indicador Tendência de Receita revela o
crescimento e o declínio das diversas fontes de receita do governo. Dentre outras causas do declínio na arrecadação,
destacamse: crises econômicas, medidas adotadas pelos governos estadual, federal ou local, ineficiência na arrecadação e
na fiscalização tributária.
Análise da Dívida Pública
Dívida Per Capita
Peso Relativo da Dívida
Limite Global Endividamento(LGE)
Limite Anual Endividamento(LAE)

2014
2015
2016
Interpretação
0,00
395,78
0,00
Quanto Menor, Melhor
0,00
0,02
0,00
Quanto Menor, Melhor
324.867.720,62 349.713.335,27 360.227,520,01 Quanto Menor, Melhor
43.315.696,08 46.628.444,70 48.030.336,00 Quanto Menor, Melhor

O indicador Dívida Per Capita mede o tamanho da dívida relativamente ao tamanho do governo. Traz a ideia de que a
capacidade do governo para gerar receita e pagar a dívida está relacionada com o tamanho da população, representando o
montante de impostos que cada um dos cidadãos terá que pagar no futuro para liquidar a dívida contraída. Assim, se a
população se estabiliza ou declina enquanto o endividamento aumenta, a capacidade de pagamento do governo tornase
insuficiente para liquidar a dívida. Uma dívida per capita igual ou inferior a 400 dólares é considerada baixa, mas uma
dívida per capita em torno de 900 a 1.000 dólares é considerada excessiva e, portanto, um fator negativo. Já o indicador
Peso Relativo da Dívida permite conhecer o esforço que uma economia realiza para atender ao pagamento da dívida. Uma
relação elevada e crescente da dívida em relação ao PIB indica que o governo terá dificuldades para pagar o estoque da
dívida no futuro ou mesmo refinanciála. O indicador Limite Global de Endividamento (LGE), de acordo com o art. 3º da
Resolução do Senado Federal 40/2001 estabelece que a Dívida Consolidada Líquida não poderá exceder a: (i) Estados e do
Distrito Federal: 2 (duas) vezes a Receita Corrente Líquida e (ii) Municípios: 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes a
Receita Corrente Líquida. Por último, segundo o art. 7º, inciso I, da Resolução 43/2001 do Senado Federal, o Limite Anual
de Endividamento (LAE) não poderá exceder 16% da Receita Corrente Líquida.
Análise do RPS
Indicador de Equilíbrio Financeiro

2014
0,66

2015
0,53

2016
0,51

Interpretação
Quanto Maior, Melhor

Esse indicador captura a capacidade financeira do Regime Próprio de Previdência Social em atender aos pagamentos anuais,
contado com o fluxo anual de receitas. Assim, o propósito desse indicador consiste em avaliar se as receitas auferidas
durante o exercício financeiro, representadas pelas contribuições dos segurados e do governo e pelos rendimentos de
aplicações financeiras, são suficientes para pagar todos os benefícios previdenciários já concedidos e demais obrigações
decorrentes de gastos administrativos.
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Análise da Solvência de Caixa
Superávit Financeiro
Relação entre Ativos e Passivos
Prazo Médio de Recebimento
Prazo Médio de Pagamentos

2014
26.514.636,94
0,64
35
42

2015
0,00
0,00
38
49

2016
49.420.330,08
0,39
32
35

Interpretação
Quanto Maior, Melhor
Quanto Maior, Melhor
Quanto Menor, Melhor
Quanto Menor, Melhor

O indicador Superávit Financeiro representa o resultado financeiro acumulado da entidade, obtido pela diferença positiva
entre os ativos e passivos financeiros, revelando o nível de recursos internos da organização em termos monetários. O
indicador Relação entre Ativos e Passivos mostra o comportamento da posição de liquidez dos recursos internos do
governo. Três situações podem ser identificadas: (i) resultado acima de 1 indica liquidez positiva ou a existência de
superávit financeiro; (ii) resultado abaixo de 1 indica a presença de déficit financeiro ou ausência de liquidez; e (iii)
resultado nulo revela posição de equilíbrio financeiro. O indicador Prazo Médio de Recebimentos revela o período médio
de recebimento dos tributos de competência do governo. O indicador Prazo Médio de Pagamentos revela o período médio
de pagamento das obrigações do governo. A conjunção dos prazos médios de recebimento e de pagamento permite avaliar o
ciclo de caixa ou ciclo financeiro da entidade governamental.
Posição Financeira Patrimonial
Liquidez Imediata
Participação de Capitais de Terceiros
Composição do Endividamento
Solvência do Nível de Serviços

2014
0,91
1,29
0,47
665,09

2015
0,92
0,92
0,46
951,05

2016
0,80
0,80
0,50
1.125,84

Interpretação
Quanto Maior, Melhor
Quanto Menor, Melhor
Quanto Menor, Melhor
Quanto Maior, Melhor

A Liquidez Imediata revela o timing entre ativos e passivos, indicando se o montante de recursos disponível no caixa é
suficiente para atender imediatamente as obrigações de curto prazo do governo. O indicador Participação de Capitais de
Terceiros relaciona as duas grandes fontes de recursos da entidade: capitais próprios e capitais de terceiros, revelando o risco
financeiro da entidade ou a dependência a capitais de terceiros. Assim, quanto maior o resultado, maior o risco financeiro e
menor a liberdade do governo em conduzir suas decisões financeiras. O indicador Composição do Endividamento mostra
as características do endividamento do governo em relação ao seu vencimento, sendo que quanto maior a dívida de curto
prazo, pior para o governo. O indicador Solvência do Nível de Serviços referese à capacidade do governo em oferecer
serviços públicos de qualidade, ou seja, a capacidade do governo em manter a máquina estatal em funcionamento.
Condição Financeira Atual
Receita Per Capita
Representatividade da Receita Própria
Participação da Receita de Transferência
Participação do Gasto Operacional
Cobertura das Despesas
Cobertura da Queda de Arrecadação
Cobertura de Obrigações de Curto Prazo
Comprometimento das Receitas Correntes
Dívida Per Capita
Compremetimento das Receitas Correntes

2014
2.118,46
0,33
0,67
0,96
1,17
0,05
0,91
0,23
0,00
0,00

2015
2.265,35
0,34
0,66
0,96
1,21
0,00
0,92
0,22
395,78
0,19

2016
2.431,59
0,37
0,63
0,90
1,14
0,00
0,80
0,19
0,00
0,00

Interpretação
Quanto Maior, Melhor
Quanto Maior, Melhor
Quanto Menor, Melhor
Quanto Menor, Melhor
Quanto Maior, Melhor
Quanto Maior, Melhor
Quanto Maior, Melhor
Quanto Menor, Melhor
Quanto Menor, Melhor
Quanto Menor, Melhor

O modelo de mensuração da condição financeira desenvolvido por Brown (1993), denominado de "teste dos dez pontos da
condição financeira". Consiste em um método cujos dados na sua totalidade estão disponíveis nas demonstrações contábeis.

