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GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA-ES: ANÁLISE 

COMPARATIVA DAS RECEITAS DOS ANOS DE 2016 E 2017 

 

RESUMO- Os municípios brasileiros tem como fonte de renda as arrecadações/receitas do próprio 
município e recursos provenientes do Estado e da União. Este trabalho tem como objetivo, identificar e 
comparar as receitas do município de Santa Teresa/ES tendo como referência os anos de 2016 e 2017. 
Foram elaboradas tabelas contendo as fontes de arrecadações nos 2 anos feita uma análise 
comparativa entre os dados coletados nos sites (portal da transparência), o que se trata de um estudo 
multicaso. Foi observada a diferença de arrecadação entre os anos e entre os meses estudados, o que 
demostra que a arrecadação do município é inconstante, pois depende do período, principalmente de 
maior fluxo de vendas, comercialização e produção do município. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Arrecadação Municipal. Gestão Financeira. Santa Teresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO 

 

Várias mudanças marcam a administração pública Brasileira nos últimos anos. 

Uma delas é a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que tem como objetivo a 

organização, disciplina, controle e fiscalização da administração pública financeira no 

âmbito fiscal.  

A organização político-administrativa do Estado Brasileiro é composto por três 

entidades, sendo elas: União, Estados e Municípios. Estes, em algumas situações 

operam e atuam em conjunto. O município é a menor organização político-

administrativa, ficando abaixo do Estado e da União. Para atender as obrigações com 

a população e para a manutenção da cidade, além da sua própria arrecadação, o 

município recebe repasse de verbas dos poderes Estaduais e Federais.  

Cada município tem seu repasse, o que gera diferentes receitas. Para os 

gestores do município e para a população, é de suma importância a arrecadação, pois 

é com ela que o município é desenvolvido. 

O repasse é feito através de diversos critérios, como exemplo, podemos citar o 

número de habitantes. Quanto maior o número de habitantes de um Município, maior 

o repasse.  

Os objetivos deste artigo são identificar, quantificar e comparar as receitas de 

ordem Federal, Estadual e Municipal do Município de Santa Teresa-ES nos anos de 

2016 e 2017, fazendo uma análise comparativa dos dados coletados e identificando o 

âmbito com maior receita para o município. 

A população do município deve ter acesso e compreender o valor arrecadado, 

onde está sendo gasto e quais fatores influenciam nessa arrecadação. 

O presente trabalho, trata-se de um estudo multicaso do Município de Santa 

Teresa, Cidade localizada na região Serrana do Estado do Espírito Santo.  

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, documental, estudo de caso e análise 

comparativa. Em relação a técnica de coleta de dados foi utilizada a observação direta 

(através do portal da transparência do município na internet), onde foi verificado as 

receitas da cidade no período de 2016 e 2017, comparando-as. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 



A administração pública pode ser definida objetivamente como a atividade 

concreta e imediata que o Estado desenvolve para a consecução dos interesses 

coletivos e subjetivamente como o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos 

quais a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado (MORAES, 2007). 

Rodrigues e Santana (2012) afirmam que os administradores públicos ou 

servidores públicos são os atores responsáveis pelo desenvolvimento dos bens e 

interesses da coletividade, e estes recebem a incumbência do poder e dever de agir, 

como também do dever da eficiência e da probidade, além da prestação de contas 

aos cidadãos, prezando sempre pela eficiência dos serviços. 

De acordo com o site do Senado, as prefeituras dispõem de várias fontes de 

receitas, as principais delas são: tributárias; contribuições, transferências 

constitucionais, patrimonial, de serviços e outras receitas. A principal fonte advém dos 

tributos cobrados da sociedade, que segundo J.B.Say (apud HUGH, 1972): “o melhor 

plano de finanças é gastar pouco e o melhor tributo será aquele de menor vulto for”. 

O município deve ser governado, tendo como base as necessidades da 

população e é dever e obrigação do cidadão acompanhar essas arrecadações.  

De acordo com Nery Costa: 

“O Município é a base da organização política democrática, porque 

nele ocorre a verdadeira relação entre a sociedade e o Poder Público. 

As necessidades dos cidadãos são mais objetivas, ao passo que a 

forma de as reivindicar tem maiores possibilidades de êxito, dada a 

proximidade maior entre governantes e governados.” 

De acordo com os dados do IBGE, Santa Teresa possui 23.392 habitantes, com 

uma área territorial de 683,158 km² e sua economia local é baseada na agropecuária, 

indústria e serviços, o que influencia diretamente na arrecadação, conforme as 

discusões apresentadas a seguir. 

 

2.1 Receitas Municipais 

 

No âmbito municipal, as receitas (arrecadações) dos 2 anos tiveram uma 

diferença de R$ 3.032.732,58, sendo a receita do ano de 2017 maior, conforme 

análise da tabela 1. 

No mês de junho, houve uma grande diferença de arrecadação entre os dois 

anos abordados. A diferença foi de R$ 1.037.266,29 a mais em 2017.  Essa diferença 



refere-se ao aumento do recolhimento do ICMS, IPVA, etc, de acordo informações 

contidas no portal da transparência da prefeitura. 

O mês com maior arrecadação foi dezembro de 2016 com arrecadação de R$ 

7.816.922,82 e o mês com menor arrecadação foi fevereiro de 2016 com arrecadação de R$ 

4.514.004,85.  

Tabela 1 - Arrecadações municipais dos anos de 2016 e 2017 

ARRECADAÇÕES MUNICIPAL - 2016 E 2017 

MESES 2016 2017 DIFERENÇA 

Janeiro  R$         4.629.277,24   R$        4.995.644,51   R$         366.367,27  

Fevereiro  R$         4.514.004,85   R$        5.120.305,50   R$         606.300,65  

Março  R$         4.667.533,36   R$        5.308.670,91   R$         641.137,55  

Abril  R$         4.531.961,43   R$        5.039.898,75   R$         507.937,32  

Maio  R$         5.911.740,96   R$        6.473.272,69   R$         561.531,73  

Junho  R$         5.223.198,11   R$        6.260.464,40   R$      1.037.266,29  

Julho  R$         5.046.029,61   R$        4.907.112,74  -R$         138.916,87  

Agosto  R$         4.523.932,44   R$        4.907.112,74   R$         383.180,30  

Setembro  R$         4.714.464,80   R$        5.044.189,42   R$         329.724,62  

Outubro  R$         4.759.703,36   R$        4.797.521,47   R$           37.818,11  

Novembro  R$         5.362.572,47   R$        4.762.837,82  -R$         599.734,65  

Dezembro  R$         7.816.922,82   R$        7.117.043,08  -R$         699.879,74  

TOTAL  R$       61.701.341,45   R$      64.734.074,03   R$      3.032.732,58  

Fonte: Elaborada pelo autor com base em https://www2.santateresa.es.gov.br/transparencia 

Na tabela 2 podemos observar o aumento de arrecadação no ano de 2017 no 

IPTU, ISS e IR nas fontes, enquanto o ICMS teve uma redução significativa. As outras 

receitas do município tiveram um aumento significativo do ano de 2016 para 2017.  

Tabela 2 - Principais fontes de receitas municipais nos anos de 2016 e 2017 

PRINCIPAIS FONTES DE RECEITAS MUNICIPAIS 

FONTE DE 
ARRECADAÇÃO 2016 2017 DIFERENÇA 

ICMS  R$  11.348.488,47   R$   12.307.755,68  R$        959.267,21  

IPTU  R$       179.016,97   R$        114.723,88   -R$          64.293,09  

ISS  R$    2.436.409,00   R$     2.349.694,40   -R$          86.714,60  

IR NAS FONTES   R$       543.355,42   R$        488.924,36   -R$          54.431,06  

OUTRAS 
RECEITAS  R$  47.194.071,59   R$   49.472.975,71  R$     2.278.904,12  

Fonte: Elaborada pelo autor com base em https://www2.santateresa.es.gov.br/transparencia 

 



2.2 Receitas Estaduais 

 

No âmbito estadual, as receitas (arrecadações) dos 2 anos tiveram uma 

diferença de R$ 1.434.182,90, sendo a receita do ano de 2017 maior, conforme 

análise da tabela 3. 

Nos meses de fevereiro e agosto, houve uma grande diferença de arrecadação 

entre os dois anos abordados. A diferença de arrecadação foi de R$ 1.434.182,90 a 

mais em 2017.  

O mês com maior arrecadação foi maio de 2017 com arrecadação de R$ 

1.833.269,36 e o mês com menor arrecadação foi fevereiro de 2017 com arrecadação de R$ 

1.253.364,22.  

Tabela 3 - Arrecadações estaduais dos anos de 2016 e 2017 

ARRECADAÇÕES ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TERESA 
 NO ANO DE 2016 E 2017 

MESES 2016 2017 DIFERENÇA 

Janeiro  R$      1.466.548,12   R$        1.517.176,94   R$      50.628,82  

Fevereiro  R$      1.379.277,33   R$        1.253.364,22  -R$    125.913,11  

Março  R$      1.432.641,11   R$        1.471.565,76   R$      38.924,65  

Abril  R$      1.680.769,44   R$        1.695.850,95   R$      15.081,51  

Maio  R$      1.692.477,08   R$        1.833.269,36   R$    140.792,28  

Junho  R$      1.424.551,72   R$        1.703.677,77   R$    279.126,05  

Julho  R$      1.346.938,35   R$        1.535.449,39   R$    188.511,04  

Agosto  R$      1.486.030,73   R$        1.474.334,23  -R$      11.696,50  

Setembro  R$      1.334.216,86   R$        1.520.587,32   R$    186.370,46  

Outubro  R$      1.383.520,13   R$        1.521.080,23   R$    137.560,10  

Novembro  R$      1.292.888,08   R$        1.478.615,95   R$    185.727,87  

Dezembro  R$      1.259.796,85   R$        1.608.866,58   R$    349.069,73  

TOTAL  R$    17.179.655,80   R$      18.613.838,70   R$ 1.434.182,90  

Fonte: Elaborada pelo autor com base em https://transparencia.es.gov.br/. 

Na tabela 4 podemos observar o aumento de arrecadação no ano de 2017 no 

ICMS, IPVA e no FUNDO DE REDUÇÃO DE DESIGUALDADE enquanto que o ICMS 

Lei 2508 e o IPI tiveram uma pequena redução.  

 

 

 

 

 



Tabela 4 - Principais fontes de receitas estaduais nos anos de 2016 e 2017 

PRINCIPAIS FONTES DE RECEITAS ESTADUAIS 

FONTE DE 
ARRECADAÇÃO 2016 2017 DIFERENÇA 

ICMS  R$      13.186.212,61   R$               14.427.717,86   R$            1.241.505,25  

ICMS LEI 2508 R$           866.466,94   R$                     826.363,09  -R$                  40.103,85  

IPI R$           429.940,33   R$                      375.117,27  -R$                  54.823,06  

IPVA R$        1.628.051,22   R$                  1.688.647,49   R$                  60.596,27  

FUNDO DE 
REDUÇÃO DE 
DESIGUALDADE R$        1.068.984,70   R$                   1.295.992,99   R$                227.008,29  

Fonte: Elaborada pelo autor com base em https://transparencia.es.gov.br/. 

 

3.3 Receitas Federais 

 

No âmbito federal, as receitas (arrecadações) dos 2 anos tiveram uma 

diferença de R$ 3.616.956,43, sendo a receita do ano de 2017 maior, conforme 

análise da tabela 5. 

No mês de abril, houve uma grande diferença de arrecadação entre os dois 

anos abordados. A diferença foi de R$ 1.897.667,82 a mais em 2017. 

Nos meses de junho, agosto, novembro e dezembro, também houve uma 

grande diferença de arrecadação entre os dois anos abordados.  Em junho a diferença 

foi de R$ 70.302,70 a menos em 2017; em agosto a diferença foi de R$ 216.052,36 a 

menos em 2017; em novembro a diferença foi de R$ 838.315,44 a menos em 2017 e 

em dezembro a diferença foi de R$ 895.949,48 menos em 2017. 

O mês com maior arrecadação foi dezembro de 2016 com arrecadação de R$ 

5.186.978,60 e o mês com menor arrecadação foi setembro de 2016 com arrecadação de 

R$ 1.929.536,80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 5 - Arrecadações federais dos anos de 2016 e 2017 

ARRECADAÇÕES FEDERAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TERESA 
 NO ANO DE 2016 E 2017 

MESES 2016 2017 DIFERENÇA 

Janeiro  R$          1.995.403,95   R$        2.415.299,08   R$    419.895,13  

Fevereiro  R$          2.337.329,00   R$        3.045.249,11   R$    707.920,11  

Março  R$          1.980.841,86   R$        2.592.610,31   R$    611.768,45  

Abril  R$          2.075.378,71   R$        3.973.046,53   R$ 1.897.667,82  

Maio  R$          2.427.896,68   R$        3.281.241,29   R$    853.344,61  

Junho  R$          2.864.432,11   R$        2.794.129,41  -R$      70.302,70  

Julho  R$          2.547.932,11   R$        2.970.360,32   R$    422.428,21  

Agosto  R$          2.617.571,76   R$        2.401.519,40  -R$    216.052,36  

Setembro  R$          1.929.536,80   R$        2.417.508,44   R$    487.971,64  

Outubro  R$          2.330.638,71   R$        2.567.219,15   R$    236.580,44  

Novembro  R$          3.115.236,15   R$        2.276.920,71  -R$    838.315,44  

Dezembro  R$          5.186.978,60   R$        4.291.029,12  -R$    895.949,48  

TOTAL  R$        31.409.176,44   R$      35.026.132,87   R$ 3.616.956,43  
Fonte: Elaborada pelo autor com base em http://www.portaltransparencia.gov.br/. 

 

Na tabela 6 podemos observar o aumento de arrecadação no ano de 2017 em 

todas as fontes de arrecadação federais. 

Tabela 6 - Principais fontes de receitas federais nos anos de 2016 e 2017 

PRINCIPAIS FONTES DE RECEITAS FEDERAIS 

FONTE DE 
ARRECADAÇÃO 2016 2017 DIFERENÇA 

LEGAIS, VOLUNTÁRIAS 
E ESPECÍFICAS  R$        12.988.214,25   R$      14.836.066,96   R$ 1.847.852,71  

CONSTITUCIONAIS E 
ROYALTIES  R$        18.420.962,19   R$      20.190.065,91   R$ 1.769.103,72  

Fonte: Elaborada pelo autor com base em http://www.portaltransparencia.gov.br/. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

A finalidade deste trabalho foi identificar as receitas Federais, Estaduais e 

Municipais do Município de Santa Teresa/ES, analisando sua diferença entre os anos 

de 2016 e 2017.  

Foi verificado que em determinados períodos do ano, houve aumentos na 

arrecadação e em outros períodos houveram quedas, ou seja, a arrecadação do 

município é inconstante, tendo várias oscilações durante o período. No âmbito 

http://www.portaltransparencia.gov.br/


municipal e Estadual a maior arrecadação é de ICMS, já no âmbito Federal é de 

Constitucionais e Royalties.  

No estudo realizado, verificou-se que uma das justificativas para os valores da 

arrecadação de impostos é o número de habitantes do município e sua extensão 

territorial. A arrecadação do município de Santa Teresa, está ligada diretamente ao 

fluxo de vendas e comercialização e da produção agrícola do município, que é uma 

das fontes de rendas da população teresense. Quanto maior a renda, maior o gasto e 

maior a arrecadação de impostos. 

 Observa-se também que em determinados períodos de festas e eventos na 

cidade, também ocorre o aumento de arrecadação municipal, devido ao aumento da 

comercialização por parte de turistas que frequentam a cidade. 

 A maioria dos repasses Estaduais e Federais estão ligadas diretamente com 

as receitas municipais, pois são repasses “devolvidos” ao município. Outros repasses 

são de acordo com valores pré-fixados pelos governos, como por exemplo os royalties 

que possuem uma determinada porcentagem para repasse. 

A gestão financeira do município de Santa Teresa-ES deve agir e elaborar 

plano de ações tendo como base o montante de arrecadação/receitas, que recebem 

do governo estadual e federal, e de suas arrecadações diretas que na maioria são de 

recolhimento de ICMS e de repasse de Royalties. 

Os administradores municipais devem buscar aumentar o espaço de 

gerenciamento financeiro, analisando sempre as despesas e receitas do município, 

tendo um plano de ação eficaz. Devem analisar antes de usar as receitas e pesquisar 

o que precisa ser melhorado no município. 

 A gestão financeira do município deve ser executada com cautela e sempre 

sabendo de onde vem a receita, quanto vem e onde precisa ser gasta/aplicada, para 

isso, a administração municipal deve ouvir a população, realizar pesquisas e reuniões. 

A população também deve se preocupar e averiguar onde e como estão sendo 

gastas as receitas do município. É dever do cidadão participar de sessões e reuniões 

sobre essas questões, quando são abertas ao público e pesquisar no portal da 

transparência. 
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