
 INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR RAIMUNDO SÁ 
NÚCELO DE PÓS GRADUAÇÃO 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSU EM CONTABILIDADE E 
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

 
 

RECEITA PÚBLICA MUNICIPAL: um estudo sobre o comportamento das receitas 
próprias e de transferência no município de Picos-PI1 

  
 

Josimar José de Carvalho
2
  

Nayane dos Santos Moura
3 

Wilton Dantas Neiva 
Faculdade R.SÁ  

 
RESUMO 

 
Este estudo teve como objetivo analisar as receitas públicas do município de 

Picos(PI), mostrar o comportamento das receitas próprias e de transferência bem 
como sua capacidade de arrecadação e grau de dependência de outras instâncias. 
Para isto, foram coletados os dados relativos às receitas do município no período de 
2010 a 2014 extraídos dos relatórios Contábeis. O município analisado possui uma 
população notavelmente pequena em relação aos grandes municípios brasileiros, 
embora seja a terceira cidade mais populosa do estado. Sua economia está bem 
representada pelo terceiro maior Produto Interno Bruto (PIB) segundo dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A partir disto, procurou-se 
analisar a capacidade de arrecadação própria, e partindo desta para uma analogia 
com base nos repasses governamentais. Os resultados demonstraram um aumento 
nas receitas do município, mesmo havendo uma diminuição nas receitas de 
transferências, o que mostra um crescimento das receitas próprias. Dentre as 
maiores arrecadações das receitas próprias, destaca-se o Imposto sobre Serviços 
de Qualquer Natureza (ISSQN) e dentre as receitas transferidas, o destaque é para 
as destinadas aos SUS (Sistema Único de Saúde). Conclui-se que a receita pública 
no município de Picos está em elevação e que muitas ações de governo podem 
contribuir para este comportamento. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Receitas Públicas, Receitas Próprias, Receitas de 
Transferência. 
 

ABSTRACT 
 

 This study aimed to analyze the public revenue of the municipality of Picos (PI), 
show the behavior of own revenue and transfer as well as its storage capacity and degree of 
dependence on other instances. 
For this, we collected data on the revenues of the municipality in the period 2010-2014 
extracted from financial reports. The municipality has analyzed a remarkably small 
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population in relation to the large Brazilian cities, although it is the third most populous city in 
the state. Its economy is well represented by the third largest Gross Domestic Product (GDP) 
according to the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE). From this, we tried to 
analyze his own collection capacity, and based on this for an analogy based on government 
transfers. The results showed an increase in revenues of the municipality, even with a 
decrease in revenues from transfers, which shows a growth of own revenues. Among the 
largest collections of own revenues, there is the Tax on Services of any kind (ISS) and 
among the transferred revenues, the emphasis is on those for the NHS (National Health 
System). We conclude that public revenue in the municipality of Picos is rising and that many 
government actions can contribute to this behavior. 
 
KEY-WORDS: Public revenues, Own Revenues, Transfer revenues. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A República Federativa do Brasil, no que concerne a Constituição Federal em 

vigor, está organizada na sua forma político-administrativa em União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, todos autônomos.  

A relação entre o Estado e a Sociedade é exercida através das políticas 

públicas, essas visam atender as demandas da sociedade através das ideologias 

políticas demonstradas pela sociedade civil e exercida por meio da pressão e 

mobilização social. 

O Estado, na sua função de fornecer serviços de interesse público, por meio 

dos diversos órgãos e níveis da federação, se utiliza de instrumentos de 

planejamento e execução das Fianças Públicas. 

O atual cenário brasileiro mostra uma ineficiência na administração dos 

recursos públicos ocasionando ao cidadão a privação dos direitos básicos 

garantidos em lei. Em meio a este cenário urge uma revisão nas políticas públicas, 

uma fiscalização mais eficiente na aplicação e prestação de contas dos recursos 

públicos e a aplicação das sanções conforme as várias leis que versam sobre o 

assunto. 

A renda e crescimento econômico do nordeste brasileiro é alvo de incontáveis 

pesquisas o que contrasta com a dependência dos municípios das transferências 

governamentais mostrando a incapacidade de arrecadação própria. 

A partir dessa problemática, pretende-se verificar a capacidade de 

arrecadação própria do município de Picos (PI) e o grau de dependência de 

transferência de outras instâncias do governo. 
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O município de Picos está inserido na Macrorregião do Semiárido Piauiense, 

no Território de Desenvolvimento denominado Vale do Rio Guaribas, composto por 

39 municípios, sendo Picos o município sede. 

Neste contexto, justifica-se uma investigação acerca das receitas públicas do 

município de Picos, por ser considerada uma importante cidade do Centro Sul do 

estado do Piauí, tanto pelo número de habitantes quanto pela importância 

econômica. Além disso, destaca-se pela sua posição geográfica e influência 

financeira e política sobre as demais cidades da região. Assim, o presente estudo 

teve como questão central de pesquisa a seguinte indagação: como se comportou a 

receita pública no município de Picos (PI), no período de 2010 a 2014? 

O presente artigo está estruturado em cinco seções, além desta introdução. 

Na segunda seção, é apresentado o referencial teórico; na seção seguinte, os 

procedimentos metodológicos, enquanto na quarta, os resultados obtidos são 

analisados e discutidos e, finalmente, na última seção, são apresentadas as 

considerações finais referentes a pesquisa. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Com a promulgação da Constituição de 1988, os municípios foram elevados à 

situação de entes autônomos, e juntamente com os estados ganharam mais 

autonomia para realizar políticas públicas. Neste sentido, os municípios foram os 

entes federativos mais afetados, assumindo um papel mais importante no processo 

de decisão dos gastos públicos. Para isso, ampliam suas receitas com aumento de 

arrecadação própria, e principalmente com maior quantidade de transferências 

recebidas dos outros níveis de governo. 

Para que haja a aplicação de recursos é necessário que haja a arrecadação 

da receita e ambas devem constar do Orçamento que segundo KOHAMA (2013, p. 

46) “... é o ato de previsão de receitas e fixação da despesa para um determinado 

período de tempo...”. A receita na área pública está sempre relacionada ao ingresso 

e como diz SILVA (2013, p. 39) “... evidencia uma variação ativa resultante do 

aumento de ativos e/ou da redução de passivos de uma entidade, aumentando a 

situação líquida patrimonial...”. As receitas públicas classificam-se em Orçamentária 

e Extraorçamentária que KOHAMA as distinguem como sendo: 
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Receita Orçamentária é a consubstanciada no orçamento público, 
consignada na Lei Orçamentária, cuja especificação deverá obedecer à 
discriminação constante no Anexo nº 3, da Lei Federal nº 
4.320/64.(KOHAMA, 2013, p. 68) e Receita Extraorçamentária 
compreendem os recolhimentos feitos que constituirão compromissos 
exigíveis, cujo pagamento independe de autorização orçamentária e, 
portanto, independe de autorização legislativa. (KOHAMA, 2013, p. 77).  
 

 
Outra classificação da receita pública é quanto às categorias econômicas, que 

poderão ser Receitas Correntes e Receitas de Capital. Para QUINTARA, (et al, 

2011, p. 40) receitas corrente “são os ingressos de recursos provenientes do poder 

de tributar ou resultantes da venda de produtos ou serviços colocados à disposição 

dos usuários”. As receitas correntes obedecerão ao seguinte esquema, segundo 

KOHANA (2013, p. 71) “Receita tributária, Receita de Contribuições, Receita 

Patrimonial, Receita Agropecuária, Receita Industrial, Receita de Serviços, 

Transferências Correntes e Outras Receitas Correntes”. Dentre essas, destacamos a 

Receita Tributária por ser a principal fonte das Receitas Próprias e as Transferências 

Correntes, provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de 

direito público ou privado. 

Receita Tributária “é a resultante da cobrança de tributos pagos pelos 

contribuintes em razão de suas atividades, suas rendas, suas propriedades e dos 

benefícios diretos e imediatos recebidos do Estado”. ( KOHAMA, 2013, p. 71). 

 O Código Tributário Nacional (CTN), que é um conjunto de elementos 

organizados de regras para tributação, conceitua tributo e suas espécies como 

sendo: 

 

Tributo: é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor 
nela possa se exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em 
lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada (CTN, 
art. 3º). Imposto: é tributo de caráter genérico que independe de qualquer 
atividade ou serviço do poder público em relação ao contribuinte (CTN, art. 
16). Taxa: é um tributo relacionado com o exercício regular do poder de 
polícia, ou, com a prestação de algum serviço público para um beneficiário 
identificado ou identificável (art. 77 do CTN). Contribuição de melhoria: é um 
tributo cuja obrigação tem como fato gerador a valorização de imóveis 
decorrente de obra pública. 
 
 
 

 A Constituição de 1988, mais precisamente o título VI entre os artigos 145 a 

162, trata do Sistema Tributário Nacional, separado da seguinte forma: Dos 

princípios gerais, das limitações do poder de tributar, dos impostos da união, dos 
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impostos dos estados e do Distrito Federal, dos impostos dos Municípios e das 

repartições das receitas tributárias.    

Em consonância com a Carta Magna e o Código Tributário Nacional 

(CTN), segundo elenca o art. 2º do Código Tributário Municipal (CTM), compete ao 

município de Picos os seguintes tributos, como formadores da receita própria: 

 

I – IMPOSTOS: 
Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU); 
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS); 
Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI); 
II – TAXAS: 
Taxa de Serviços Públicos; 
Taxa de Licença; 
III – CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. 

 

O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), ao citar as Receitas 

Correntes diz que: 

 

Na ótica orçamentária, são recursos financeiros recebidos de outras 
pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas de 
manutenção ou funcionamento, relacionadas a uma finalidade pública 
específica, mas que não correspondam a uma contraprestação direta em 
bens e serviços a quem efetuou a transferência. (MCASP, 2012, p. 35) 
 
 

Muitos gestores municipais enfrentam dificuldades na arrecadação tributária, 

seja por motivos econômicos, administrativos ou políticos. Sendo esses os 

executores das políticas públicas nacionais e na obrigação de atender as 

necessidades básicas da população como educação e saúde dependem de 

financiamento, o que é feito através de transferências intergovernamentais de 

recursos, com origem nos níveis superiores de governo (União e Estados), voltadas 

aos níveis inferiores (municípios). 

Temos, dentre os recursos transferidos da União para os Municípios: 

 

- 100% da arrecadação do IRRF sobre os rendimentos pagos pelo município; 

- 50% do ITR relativos aos imóveis do município (ressalvada a hipótese do art. 153, 

§4º, III da CF em que os municípios poderão, por convênio com a UNIÃO, arrecadar 

100% do ITR); 

- 7,25% do CIDE Combustível;  
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- 70% do IOF sobre o ouro utilizado como ativo financeiro ou instrumento cambial 

conforme a origem da operação; 

- FPM – Fundo de Participação dos Municípios - Obrigação constitucional (CF, artigo 

159, I, b) na qual a União partilha os recursos originados do bolo tributário com os 

Municípios. Ele é formado por 22,5% da arrecadação líquida do Imposto de Renda e 

do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) e a cada 10 (dez) dias os Municípios 

recebem sua quota do Fundo. Do total dos recursos transferidos, 86,4% são 

destinados aos Municípios do interior, 10% para as capitais e 3,6% compõem o 

Fundo de Reserva.  

Dentre os recursos transferidos dos Estados aos municípios, tem-se: 

- 50% do IPVA dos veículos licenciados em seu território; 

- 25% do ICMS; 

- 2,5% do IPI transferido pela União aos Estados proporcional às exportações 

ocorridas no território estadual (equivale à 25% dos 10% que os Estados receberam 

a título de IPI); 

Ainda, existem as transferências voluntárias aos municípios, como: 

Financiamento do SUS – Fundo Nacional da Saúde, e as transferências do Fundo 

da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do 

Magistério – FUNDEB.  

Transferências voluntárias são os recursos que a união repassa para os 

estados, distrito federal e os municípios em consequência de ajustes, acordos, 

convênios ou outros instrumentos que tem o objetivo de realização de obras ou 

serviços de interesse comum às três esferas do governo. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, diz que transferência voluntária é a 

"Entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de 

cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação 

constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde”. (LEI 

COMPLEMENTAR Nº 101/2000, art. 25). Tais recursos transferidos são destinados 

às demandas das políticas públicas de nível nacional, com a contrapartida dos locais 

que oferecem acolhimento aos usuários dos serviços. 

É evidente a existência de uma interação entre política econômica e social, 

visto que, todo serviço público precisa ser financiado (MATIAS PEREIRA, 2010). Na 

busca do equilíbrio social, mesmo sendo o papel das políticas públicas preocupar-se 

com à aplicação de recursos, podem buscar ações públicas que resultem na 
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elevação da arrecadação das receitas e, assim ter um maior investimento em 

benefícios ao cidadão. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Na realização deste trabalho, optou-se pela pesquisa bibliográfica aliada a 

uma abordagem qualitativa, visando mostrar o comportamento das receitas públicas 

no município de Picos (PI).  

Por meio de observações diretas, fez-se o levantamento dos dados sobre as 

receitas municipais constantes dos relatórios contábeis emitidos pelo Setor de 

Contabilidade e pela Controladoria do município, compreendendo o período de 2010 

a 2014.  

Os métodos foram divididos em dois grupos, um voltado às receitas próprias, 

onde se tem, como principal fonte, a arrecadação de tributos e outro voltado ás 

receitas de transferências que são provenientes de repasses de outros entes. 

Fez-se, então, uma análise comparativa identificando o comportamento das 

receitas públicas no município estudado. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A soma das Receitas Próprias e de Transferências formará a Receita Pública 

Municipal. Verificando a receita total do município de Picos, no período de 2010 à 

2014, constata-se uma elevação de 61% em 2014, se comparada com a 

arrecadação no ano de 2010. Na tabela abaixo, mostraremos a receita total, por ano, 

sua composição e percentuais, para, a seguir serem analisadas. 

 

Tabela 1- Receita Total – 2010 a 2014 – Picos (PI) 

Ano 
Receitas 

Próprias 
%RT 

Receitas de 

Transferência 
%RT Receita Total 

2010 8.154.909,76 9 79.442.904,09 91 87.597.813,85 

2011 10.842.537,57 11 90.719.837,08 89 101.562.374,65 

2012 15.727.486,78 14 100.217.733,06 86 115.945.219,84 

2013 20.692.149,63 16 107.835.403,33 84 128.527.552,96 

2014 23.199.367,03 16 118.086.202,58 84 141.285.569,61 

Fonte: Elaborado pelos autores da pesquisa. 
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Assim como ocorreu com as receitas totais, verificou-se uma elevação 

considerável das receitas próprias que aumentaram 184% e das receitas 

transferidas que tiveram uma elevação de 49%, no período estudado. 

Verificando a média da Receita Própria no período 13%, e a média das 

receitas transferidas, 87%, percebe-se um comportamento contínuo de elevação na 

arrecadação municipal, o que também é verificado na arrecadação das receitas 

próprias, já as receitas de transferências tem diminuído sua participação na 

formação da receita total. 

As fontes de recursos que formam as Receitas Próprias do município de 

Picos (PI), são mostradas a seguir, para posterior análise, visto a elevação que as 

mesmas tiveram no período em estudo. 

 

Tabela 2- Receita Própria – 2010 a 2014 – Picos (PI) 

Ano ISS %RPT IPTU %RPT ITBI %RPT IRRF %RPT 

2010 2.711.703,65 33 2.067.053,76 25 278.822,32 3 910.844,00 11 

2011 3.358.519,49 31 1.616.980,09 15 508.908,17 5 1.260.374,98 12 

2012 4.079.103,83 26 1.996.240,72 13 674.587,84 4 2.122.370,10 13 

2013 4.819.165,64 23 2.354.759,52 11 815.731,78 4 1.451.542,90 7 

2014 6.152.547,49 26 1.602.139,36 7 1.432.915,06 6 1.585.435,26 7 

Fonte: Elaborado pelos autores da pesquisa. 

 

Na observação das receitas oriundas dos impostos, principal fonte da Receita 

Tributária, que por sua vez, é a principal fonte de recurso que formam a Receita 

Própria no município de Picos (PI), verifica-se que o ISSQN (Imposto sobre serviços 

de qualquer natureza) é aquele que tem a maior participação, embora tenha havido 

uma redução no período em análise. Comparando o período 2014 com 2010, 

verifica-se um aumento de 27% o que se deve, especialmente, a implantação e 

intensificação da Nota Fiscal Eletrônica. 

O IPTU (Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana) ocupa o 2º 

lugar em participação das receitas próprias, tendo sua participação diminuída, 

significativamente, ao longo do período estudado o que resulta em uma redução de 

22% na comparação 2014 e 2010. 

Ocupando o 3º lugar na composição das receitas próprias, tem-se o IRRF 

(Imposto de renda retido na fonte), formado pelas retenções feitas na folha de 
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pagamento dos servidores municipais e sobre alguns serviços tomados pelo 

município. Comparando 2014 e 2010, verifica-se uma elevação de 74%, embora 

tenha diminuído sua participação na formação da receita própria de 11% em 2010 

para 7% em 2014, o que é justificado pela preocupação do município em cumprir o 

que determina a LRF/2000, quanto ao limite de gastos com pessoal. 

O ITBI (Imposto sobre as transmissões de bens intervivos) merece destaque 

por representar uma elevação de 414% na comparação de 2014 com 2010, mesmo 

participando, em média, em 5% das receitas próprias. Esta elevação e reflexo do 

aumento das transações imobiliárias na cidade de Picos (PI) nos últimos anos. 

Na composição da receita pública do município de Picos (PI), como na 

maioria dos demais municípios, a Receita de Transferência participa em número, 

expressivamente maior, em média de 87%. A tabela 3 mostra o comportamento das 

4 principais fontes dessas receitas. 

 

Tabela 3- Receita de Transferência – 2010 a 2014 – Picos (PI) 

Ano FPM %RTT SUS %RTT ASS.SOC %RTT FUNDEB %RTT 

2010 16.594.938,28 21 28.440.067,86 36 932.073,46 1 1.372.155,76 2 

2011 20.443.525,21 22 30.507.968,22 34 1.047.606,76 1 1.333.234,03 1 

2012 21.055.734,07 21 33.907.698,15 34 1.102.981,43 1 1.508.250,77 1 

2013 22.639.499,41 21 34.549.832,93 32 1.621.907,68 1 1.744.979,19 2 

2014 24.615.479,17 21 35.584.309,13 30 1.785.797,66 1 2.332.122,63 2 

Fonte: Elaborado pelos autores da pesquisa. 

 

As transferências Voluntárias são as principais fontes de recurso das Receitas 

de Transferências, sendo que a destinada aos SUS (Sistema Único de Saúde) 

participa em 33%, em média, no total das receitas recebidas. Sua evolução foi de 

25%, comparando o período de 2014 com 2010. O motivo dessa fonte de receita ser 

a mais significativa dar-se pelo fato do município prestar serviços a vários outros 

municípios, especialmente os que compõem a Macrorregião do Vale do rio Guaribas. 

Para muitos municípios brasileiros, o Fundo de Participação Municipal (FPM) 

é a principal fonte de arrecadação. No município em estudo, sua participação é de 

18%, em média, das receitas totais e 21%, em média, das receitas recebidas em 

transferência. Comparando o período 2014 com 2010, verifica-se uma evolução de 

48% desses recursos. 
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As receitas destinadas ao Fundo da Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEB) contribuem, em média, 

em 2% das transferências recebidas e mostram uma evolução de 70% na 

comparação do ano de 2014 com o ano de 2010. 

Mesmo apresentando uma participação pequena na composição total das 

receitas recebidas em transferências, apenas 1% em média, as receitas destinadas 

a Assistência Social foram as que mais evoluíram, 92% comparando 2014 e 2010. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na investigação das receitas públicas do município de Picos (PI), no período 

de 2010 a 2014, verificou-se uma evolução de 61% das receitas totais. Buscou-se, 

também, mostrar o comportamento das Receitas Próprias e das Receitas de 

Transferências, constatando-se que 13%, em média, são receitas geradas pelo 

município e 87%, em média, são recebidas em transferências. 

Percebe-se ao analisar as Receitas Próprias uma evolução constante durante 

o período em estudo o que também é verificado na principal fonte que compõe essa 

receita, que é o ISSQN. O IPTU aparece como a 2ª maior fonte das receitas 

próprias, mas na análise comparativa verificou-se uma redução de 22% o que 

mostra uma ineficiência na sua arrecadação visto que o número de imóveis 

aumentou significativamente, conforme mostra a evolução do ITBI em 414%. O IRRF 

teve sua participação diminuída na formação da receita total, mas mostrou uma 

evolução de 74%. 

Na análise das Receitas de Transferências, a principal fonte é o repasse para 

o SUS que corresponde a 33%, em média, do total das receitas de transferências e 

uma evolução de 25%, seguida do FPM que contribuiu em 21%, em média, para a 

formação das transferências e, no período estudado, evoluiu em 48%. As fontes de 

receitas que mais evoluíram foram Assistência Social, em média, 92% e FUNDEB, 

em média, 70%. Ambas têm participação pequena, contribuinte, em média, com 1% 

e 2%, respectivamente. 

Assim, conclui-se que o estudo das receitas públicas é um tema relevante, 

visto representarem os recursos que serão aplicados, pelos gestores públicos, no 

atendimento das necessidades da população. Verifica-se a importância de conhecer 

a participação das receitas próprias e de transferências e seu comportamento para 
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melhor adequação do orçamento. Assim sendo, apresenta-se como sugestão, o 

aprofundamento do assunto em trabalhos futuros que possam contribuir com 

aqueles que se interessam pelo tema. 
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