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Apresentação 

 

 

O Boletim Fiscal do Município de São Luís: solvência fiscal (2013 – 2017) 

é o segundo volume de uma série de publicações sobre a capacidade financeira 

municipal. As próximas publicações analisarão os indicadores de Autonomia 

Financeira, Financiamento dos Investimentos, Rigidez das Despesas e de 

Planejamento. 

Neste Boletim, faz-se análise sobre a solvência fiscal do município de São 

Luís, para o período de 2013 a 2017, por meio do comprometimento da Receita 

Corrente Líquida em relação a Despesa Bruta com Pessoal e ao Serviço da 

Dívida. Faz-se ainda uma análise sobre a evolução dos componentes de cada 

indicador, além de uma comparação do nível médio da capacidade de solvência 

fiscal entre São Luís e as outras capitais, tanto em nível nacional quanto em nível 

regional. 

Por fim, é feito um estudo da relação entre a Despesa Total com Pessoal 

e Receita Corrente Líquida, de acordo com os limites de comprometimento 

estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 
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1. Solvência Fiscal 

 

O comprometimento da Receita Corrente Líquida com gasto com pessoal 

e com serviço da dívida avalia a solvência fiscal do município. Estas despesas 

apresentam elevado grau de rigidez. Desse modo, municípios que usam um 

percentual muito alto da sua RCL para pagá-las apresentam pouca margem 

fiscal para lidar com cenários em que ocorre redução da arrecadação. Desta 

forma, o município pode apresentar situação fiscal mais vulnerável e maior risco 

de insolvência. 

 

1.1. Indicador 1: Despesa Bruta com Pessoal/Receita Corrente 

Líquida 

 

Ao longo dos últimos cinco exercícios (2013 – 2017), o município de São 

Luís apresentou uma evolução no comprometimento da sua receita corrente 

líquida com a despesa bruta com pessoal. O Gráfico 1 permite acompanhar esse 

processo de evolução da DBP sobre a RCL. Pode-se observar que no exercício 

de 2013, o município comprometia cerca de 58,02% da receita corrente líquida 

com o gasto com pessoal, enquanto que em 2017, o percentual desse 

comprometimento foi 61,19%. 

Gráfico 1 - São Luís: Evolução da Despesa Bruta com Pessoal sobre a Receita Corrente 

Líquida (%) - (2013 - 2017) 

Dados em: % Elaboração própria. Fonte: Siconfi/Tesouro Nacional 
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A composição da despesa bruta com pessoal ao longo do período, 

demonstra que os gastos com pessoal ativo representam, em média, 82,80% do 

total. Os gastos com o pessoal inativo e pensionistas representam cerca 14,44%, 

enquanto que outras despesas de pessoal (§ 1º do art. 18 da LRF)1 representam 

apenas 2,76% do total das despesas bruta com pessoal. O Gráfico 2 demonstra 

o comportamento do gasto bruto com pessoal e de seus componentes ao longo 

dos últimos cinco exercícios. Por sua vez, o Gráfico 3 o percentual de cada 

componente na despesa bruta com pessoal. 

Gráfico 2 - São Luís: Evolução da Despesa Bruta com Pessoal e seus componentes 

(Milhões) - (2013 - 2017) 

Dados em: Milhões Elaboração própria. Fonte: Siconfi/Tesouro Nacional

                                                           
1 LRF - Lc nº 101 de 04 de Maio de 2000. Estabelece normas de finanças públicas voltadas 
para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Subseção I. Definições e 
Limites.  
Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: 
o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, 
relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de 
Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e 
variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, 
gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos 
sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. 
§ 1o Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição 
de servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de 
Pessoal". 
§ 2o A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência 
com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência. 
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Gráfico 3 - São Luís: Composição da Despesa Bruta com Pessoal (%) - (2013 - 2017) 

 

Dados em: % Elaboração própria. Fonte: Siconfi/Tesouro Nacional 

 
1.2. Indicador 2: Serviço da Dívida/Receita Corrente Líquida  

 

Outro indicador que avalia a solvência fiscal do Município é o comprome-

timento da RCL para pagamento de juros e amortizações das dívidas municipais. 

Com a Lei Complementar 148/14, o estoque das dívidas com a União reduz-se 

significativamente para grande parte dos municípios. 

Pode-se observar, Gráfico 4, que entre 2013 e 2017, o município de São 

Luís apresenta um aumento da relação Serviço da dívida/Receita Líquida 

Corrente. No exercício referente a 2013, essa relação era de 1,4%. Em 2017, o 

comprometimento da RCL com o Serviço da Dívida foi de 2,6%, um aumento de 

cerca de 81,9%. Contudo, analisando os dois últimos exercícios (2016 e 2017), 

houve uma pequena melhora no indicador, uma vez que o município apresentou 

uma redução de 1,8%. 

Analisando a composição do Serviço da Dívida, Gráfico 5, observa-se uma 

redução das amortizações da dívida. Em 2013, esse componente representava 

93,90% do total do Serviço da Dívida, enquanto que em 2017 esse percentual 
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Os juros e encargos da dívida, por sua vez, na contramão das 

amortizações, vem apresentando aumentos gradativos. Em 2013 esse 

componente representava 6,10% do total do Serviço da Dívida e em 2017 

27,44%, um aumento de mais de 300%. Todavia, houve uma melhora nesse 

componente, levando em consideração a variação na margem dos exercícios de 

2016 e 2017, com redução de 5,44%. 

 

Gráfico 4 - São Luís: Serviço da Dívida/Receita Corrente Líquida (%) - (2013 - 2017) 

 
Dados em: % Elaboração própria. Fonte: Siconfi/Tesouro Nacional 

 

Gráfico 5 - São Luís: Composição do Serviço da Dívida (%) - (2013 - 2017)

Dados em: % Elaboração própria. Fonte: Siconfi/Tesouro Nacional 
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2. Para saber um pouco mais 

Segundo o Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais de 2018, lançado 

pelo Tesouro Nacional, e que faz um estudo acerca dos dados definitivos dos 

Estados e dos Municípios com mais de 100 mil habitantes, referentes a 2017, 

para os indicadores de solvência fiscal2, o município de São Luís se encontra 

nas seguintes posições: 

 

2.1. Com relação a DBP/RCL 

 

Os Gráficos 6 e 7 comparam São Luís as outras capitais, tanto em um 

quadro nacional quanto em quadro regional. Em âmbito nacional, pode-se 

observar que São Luís ficara na decima colocação das capitais que mais 

comprometem a sua receita líquida com despesa bruta de pessoal, com 59,6%, 

ficando ainda acima da média nacional que fora de 56,3%. Já em âmbito 

regional, São Luís ficara na quarta colocação das capitais que apresentam um 

maior comprometimento da relação DBP/RCL, ficando também acima da média 

de 45,7%. 

 

2.2. Em relação ao Serviço da Dívida/RCL 

 

São Luís ocupa a decima terceira colocação ficando abaixo da média de 

2,8%, conforme o Gráfico 8, entre as capitais, em âmbito nacional, que mais 

comprometem a receita corrente líquida com o pagamento de juros e 

amortizações da dívida, com o percentual de 2,7%. Em relação ao Nordeste, 

Gráfico 9, São Luís aparece na terceira colocação e abaixo da média regional 

de 2,8%. 

 

                                                           
2 Vale destacar que esse indicador não considera as deduções de despesa com pessoal previstas no § 1º 
do art. 19, sendo, portanto, diferente do indicador que serve como referência ao limite estabelecido 
pela LRF. 



Boletim da Situação Fiscal de São Luís |DIIE   9 
 

Gráfico 6 - Despesa Bruta com Pessoal/Receita Corrente — 2017 

 

Dados em: % Elaboração própria. Fonte: Siconfi/Tesouro Nacional 

 

 

 

 

Gráfico 7 - Despesa Bruta com Pessoal/Receita Corrente — 2017 (Nordeste) 

 
Dados em: % Elaboração própria. Fonte: Siconfi/Tesouro Nacional 
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Gráfico 8 - Serviço da Dívida/Receita Corrente Líquida – 2017 (Capitais/Brasil) 

 
Dados em: % Elaboração própria. Fonte: Siconfi/Tesouro Nacional 

 

 

 

 

Gráfico 9 - Serviço da Dívida/Receita Corrente Líquida – 2017 (Capitais/Nordeste) 

 
Dados em: % Elaboração própria. Fonte: Siconfi/Tesouro Nacional
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3. Estudo a parte: Despesa Total com Pessoal/Receita Corrente 

Líquida e os limites de gastos 

 

De acordo com a LRF a despesa total com pessoal é composta pelo o 

somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os 

pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, 

militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais 

como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da 

aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas 

extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais 

e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. Além dessas 

despesas, os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se 

referem à substituição de servidores e empregados públicos também devem ser 

computados para fins de apuração do limite da despesa total com pessoal 

Contudo, a LRF restringe a despesa com pessoal impondo limites de tal 

maneira a que esta não exceda os limites percentuais da Receita Corrente 

Líquida. A Tabela 1 mostra os limites máximos (globais e específicos) 

determinados pela LRF. Para a União o limite máximo global é 50% da Receita 

Corrente Líquida, enquanto que para os Estados/DF e Municípios, esse 

percentual é de 60%. 

Todavia, o estudo feito aqui, compreende apenas a despesa com pessoal 

desempenhada pelo poder executivo do município de São Luís, sendo assim o 

limite máximo adotado é o percentual de 54% da Receita Corrente Líquida. 

 

Tabela - 1 

Ente Executivo Legislativo Judiciário Ministério Público Total 

União 40,9 2,5 6,0 0,6 50,0 

Estados/DF 49,0 3,0 6,0 2,0 60,0 

Municípios 54,0 6,0 - - 60,0 

 

Além do limite máximo, existem os limites prudencial. e de alerta. O limite 

prudencial é, de certa forma, uma zona intermediaria estabelecida pela LRF para 

a despesa com pessoal. O seu percentual é de 95% do limite máximo legal. 

(51,30% da Receita Corrente Líquida). Caso o limite prudencial seja 

ultrapassado, o Ente poderá sem penalizados com restrições definidas pela 
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própria LRF. Já o limite de alerta, como o próprio nome sugere, serve como um 

alerta para o Ente. Seu percentual é de 90% do limite máximo legal (48,60% da 

Receita Corrente Líquida). 

Tomando como base os conceitos resumidamente explicados, pode-se 

verificar o comportamento do município de São Luís em relação a despesa com 

pessoal e os limites de gastos. Conforme demonstram os Gráficos 10 

(percentual) e 11 (valor bruto), os gastos totais com pessoal vem mantendo 

uma trajetória constante de crescimento, acima do limite prudencial - com 

exceção a 2015, quando os gastos ultrapassaram o limite máximo permitido, 

chegando a 55,18% da Receita Corrente Líquida – entre 2013 e 2017. No 

período em questão houve um aumento percentual de 0,67%. A partir da análise 

dos dados apresentados e dos conceitos, observa-se que o município de São 

Luís está sujeito a sofrer restrições, uma vez que vem excedendo os limites 

estabelecidos pela LRF. 

Gráfico 10 – Limite de comprometimento da RCL com Despesa Total com Pessoal (%) 

Dados em: % Elaboração própria. Fonte: Siconfi/Tesouro Nacional 
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Gráfico 11 – Limite de comprometimento da RCL com Despesa Total com Pessoal Milhões) 

Dados em: Milhões Elaboração própria. Fonte: Siconfi/Tesouro Nacional 
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