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Resumo 

O objetivo do estudo foi analisar a receita pública dos 
seis maiores municípios do Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul, no período 2000 a 2018, segundo o 
PIB de 2017. O exame das finanças públicas através de 
indicadores se constitui num meio robusto para a análise 
da gestão fiscal nos municípios, desse modo, nessa 
pesquisa foram utilizados indicadores de avaliação 
financeira, detalhando a estrutura fiscal e a efetividade 
da governança à nível municipal. Os procedimentos 
metodológicos caracterizam a pesquisa como descritiva 
e comparativa, de procedimento documental e 
bibliográfico, com abordagem quantitativa. A coleta de 
dados foi realizada no site da Secretaria do Tesouro 
Nacional. Os indicadores de avaliação financeira 
revelaram, na análise das receitas, uma significativa 
dependência dos municípios do Sul das transferências 
governamentais, com problemas para arrecadação 
própria. 

Introdução  

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), emergiu ao 
contexto das administrações públicas de todas as 
esferas com o conceito de gestão fiscal responsável. 
Assim, a construção de indicadores sobre finanças 
públicas pode subsidiar a análise da gestão fiscal 
responsável das esferas de poder, possibilitando 
conhecer os caminhos do dinheiro público. Para tanto, 
nesse trabalho, foram utilizados indicadores de 
avaliação financeira, os quais não são frutos de leis 
específicas, visando a análise da receita pública 
municipal (RIANI, 2009, p.164-167). Portanto, o objetivo 
geral da pesquisa foi analisar a receita pública de 
municípios do Paraná, de Santa Catarina e do Rio 
Grande do Sul no período de 2000-2018, considerando 
as seis maiores economias relacionadas com base no 
Produto Interno Bruto, por meio de índices de avaliação 
financeira a partir do levantamento de dados através do 
site da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). 

Material e Métodos 

A análise da receita fiscal de municípios dos estados do 
Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, foi 
realizada mediante informações contidas no site da 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), através do 
Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor 
Público Brasileiro (Siconfi), com dados de 18 municípios 
(Curitiba, São José dos Pinhais, Londrina, Araucária, 
Maringá, Ponta Grossa, Joinville, Itajaí, Florianópolis, 
Blumenau, São José, Chapecó, Porto Alegre, Caxias do 
Sul, Canoas, Gravataí, Rio Grande e Triunfo), utilizando 
o critério dos seis maiores em termos do Produto Interno 
Bruto de cada estado, de acordo com o IBGE no ano de 

2017, com informações de receitas orçamentárias e a 
utilização de índices de avaliação financeira para análise 
da receita dos municípios. Na estruturação dos 
indicadores de avaliação financeira: Índice do Resultado 
Fiscal (IRF)=Receita Total/Despesa Total, Índice de 
Receita Própria (IRPr)=Receita de Transferência/Receita 
Corrente, Índice de Receita com IPTU (IRIPTU)=Receita 
com IPTU/Receita Corrente e Índice de Receita com ISS 
(IRISS)=Receita com ISS/Receita Corrente (RIANI, 
2009, p. 164-172). 

Resultados e Discussão 

O IRF demonstra a condição primária do governo 
(RIANI, 2009, p. 164). Na comparação do IRF entre os 
três estados, a melhor média ocorreu em Santa Catarina 
com superavit de 4,92%, no Rio Grande do Sul, a média 
foi positiva em 4,55%, enquanto que no Paraná o índice 
foi de 4,54%. O IRPr revela o grau de dependência de 
recursos transferidos (RIANI, 2009, p.168). No confronto 
dos resultados do IRPr nos três estados, a melhor média 
ocorreu em Santa Catarina com um índice de 57,97%, 
seguido do Paraná com 58,63% e do Rio Grande do Sul 
com 66,54%. O IRIPTU representa o quanto das 
receitas, são derivadas do IPTU (RIANI, 2009, p. 168). 
Comparando o IRIPTU entre os três estados, a melhor 
média ocorreu em Santa Catarina com um índice de 
6,85%, seguida dos municípios do Paraná com 6,41% e 
do Rio Grande do Sul com 3,83%. O IRISS demonstra o 
quanto das receitas tem como fonte o ISS.  
Confrontando o IRISS entre os três estados, a melhor 
média aconteceu no Rio Grande do Sul com 10,50%, 
seguidos de Santa Catarina com média de 10,07% e no 
Paraná com 9,86%, com resultados muito próximos. 

Conclusão ou Conclusões 

Na comparação dos resultados fiscais primários entre os 
três estados a melhor média foi registrada em Santa 
Catarina, seguido dos municípios do estado do Rio 
Grande do Sul e Paraná. O índice de Receita Própria, 
demonstrou que existe uma alta dependência dos 
municípios das transferências governamentais da União 
e dos estados, com  uma transferência média de 
recursos de 61,05% para os municípios dos três estados, 
onde as capitais são as que mais produziram receitas 
próprias consecutivas. Sendo assim, os índices de 
receita com IPTU e de receita com ISS, indicam 
problemas de arrecadação própria dos municípios dos 
estados atingindo em média de modo geral 5,69% e 
10,14%, respectivamente, de suas receitas correntes 
sendo oriundas de impostos municipais. 
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