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RESUMO 

 
Paula,  Antonio Humberto  Novais  de;  Santos,  Maria  das  Graças  Ferreira ;  Fi lho,  Rosalvo  
Ramos Vieira :  Ajuste  Fiscal  no Estado da Bahia:  uma análise  de resultado no per íodo de 
1998 a  2002.  Salvador ,  2003.  48f .  Monograf ia  (Especial ização em Contabi l idade 
Governamental)  –  UFBA. 
 
O trabalho se  refere à  anál ise do Programa de Reestruturação e Ajuste  Fiscal  do Estado da 
Bahia,  no  per íodo de 1998 a  2002,  com base no regime f iscal  de  “restr ição orçamentár ia  
r íg ida”  que se  baseia  na def in ição de um teto r íg ido de gastos  que,  dada uma previsão 
conservadora de recei ta  e  uma cer ta  meta  de déf ici t ,  condiciona a  sat isfação das  demandas 
à  exis tência de recursos ou a  um aumento apenas moderado do endividamento.   
 
O Programa de Reestruturação e  Ajuste  Fiscal  do Estado da Bahia fo i  concret izado 
mediante  ass inatura  do contrato  com o Governo Federal  n°  6 /97/STN/COAFI,  baseado no 
s is tema de acompanhamento e  aval iações  constantes  da s i tuação econômico-f inanceira 
es tadual  e  missão anual  do Governo Federal  ao  Estado,  obje t ivando revisão e  pactuação de 
metas  t r ienais ,  a lém de penal idades pelo descumprimento  das mesmas.  
 
Este  trabalho busca evidenciar  aspectos  do Ajuste  Fiscal  do Estado da Bahia,  onde se  
destacam: a  evolução do resul tado pr imár io  do Estado da Bahia,  que,  em 1998,  resul tou em 
um déf ici t  de  R$502 milhões,  passando,  em 2002,  para  um superávi t  de  711 milhões;  das  
recei tas  própr ias  que cresceram 87% entre  1998 e 2002;  do estoque da dívida que também 
cresceu 83% no per íodo,  bem como,  as  reformas estru turais ,  que levaram a pr ivatizações e  
fusões de Órgãos e  Entidades do Governo do Estado da Bahia.  

 
Palavras Chaves:  Ajuste Fiscal ,  Estabi l idade Fiscal ,  Ajuste Fiscal  no Estado da Bahia.  
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ABSTRACT 
 
Paula,  Antonio Humberto  Novais  de;  Santos,  Maria  das  Graças  Ferreira ;  Fi lho,  Rosalvo  
Ramos Vieira :  Fiscal  adjustment  in  the  State of  the Bahia:   an  analysis  of  resul t  in  the 
per iod of  1998 the 2002.   Salvador ,  2003.   48f .  Monograph (Special izat ion in  
Governmental  Accounting)  –  UFBA. 
 
The present  work refers  to  the  analysis  of  the  Reestruturat ion and Fiscal  Adjustment  
Program of  the State  of  Bahia,  f rom 1998 to  2002,  based on the f iscal  regime of  “r ig id 
budget  restr ic t ion”,  which is  based on the def in i t ion of  a  r ig id expense l imit  that ,  
regarding a  revenue conservat ive preview and a  cer tain  def ici t  goal ,  l inks the sat isfact ion 
of  demands to  the exis tence of  resources or  to  a  moderate  increase of  debt .   
 
The Reestruturat ion and Fiscal  Adjustment  Program of  the State  of  Bahia was concluded  
along with  a  contract  s ignature  with  the Federal  Government  nº  6 /97/STN/COAFI,  based 
on the system of  accompaniment  and constant  evaluat ion of  the State  economic and 
f inancial  s i tuat ion and annual  mission of  the Federal  Government  to  the State ,  a iming the 
review and s t ipulat ion of  tr iennial  object ives ,  besides  the penal t ies  for  not  fo l lowing these 
object ives .   
 
This  work points  out  aspects  of  the Fiscal  Adjustment  of  the  State  of  Bahia ,  where  some 
might  be h ighl ighted:  the progress  of  the pr imary resul t  of  the State  of  Bahia,  which,  in  
1998,  resul ted  in  a  def ic i t  of  R$ 502 mil l ion and reaching a  prof i t  of  R$ 711 mil l ion in  
2002;  the growth of  State  Revenues,  which raised 87 % between 1998 and 2002; the debt  
s tock that  skyrocketed in  th is  per iod (83%) as  wel l  as  s t ructural  reforms that  led  to  
pr ivat izat ions and mergers  of  government inst i tu t ions of  the State  of  Bahia .  
 
Keys Words:   Fiscal  adjustment ,  Fiscal  Stabil i ty ,  Fiscal  Adjustment in  the State  of  the 
Bahia.    
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I.  INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contexto 

 

 A crise fiscal brasileira posterior à estabilização do Plano Real1 foi marcada, 

entre outras coisas, por uma aguda crise financeira dos Estados. Estes, com 

facilidades de financiamento e a força dos governadores, permitiram, 

historicamente, a existência de déficits elevados e, por conseguinte, o 

desajuste fiscal dos Estados. Os principais fatores de desajuste fiscal dos 

Estados foram basicamente três: 

 

•  O aumento do gasto com o funcionalismo, associado à concessão de 

reajustes salariais em percentuais superiores aos suportados pelas 

finanças estaduais; 

•  O peso crescente dos inativos na composição da folha de pagamento dos 

estados, resultado da combinação de regras de âmbito nacional 

favoráveis à passagem para a inatividade em idade precoce e regras 

específicas que premiam certas categorias, com base em legislação 

estadual; e,  

•  A transformação dos Servidores Celetistas em Estatutários, com base na 

Constituição Federal de 1988, o que possibilitou a aposentadoria, na 

folha de pagamento estatal, pelo teto salarial , apesar dos servidores 

terem contribuído ao longo do tempo para o regime geral de previdência 

do INSS, com teto menor para aposentadoria. 

 

No período de 1995 a 1998, muito se falou em nível nacional, na necessidade 

de aprovar as chamadas “reformas estruturais”, como forma de resolver, 

definitivamente, o problema fiscal brasileiro, assim compreendido: Governo 

Central,  26 Estados e o Distrito Federal e mais 5.500 municípios.  

 

                                                 
1 Lei nº 9.069 de 29 de junho de 1995. 
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A idéia é que a solução do problema fiscal implicaria, por um lado, na adoção 

de uma postura fiscal ortodoxa por parte do governo, mas, por outro, teriam, 

nas mãos, os instrumentos para que essa postura pudesse, efetivamente 

traduzir-se em uma redução do déficit  público. A reforma administrativa - que 

permitiu a demissão, em certos casos, a níveis estadual e municipal,  de 

pessoal que gozava anteriormente de estabilidade; bem como a privatização 

para abatimento da dívida, em alguns casos; e fechamento de “torneiras” de 

déficit ,  em outros, é do tipo cuja importância transcende a conjuntura e que 

tem efeitos duradouros no tempo, ao contrário de processos de ajuste que 

podem ser facilmente revertidos. 

 

O governo federal brasileiro apresentou, em 1998, o Programa de Estabilidade 

Fiscal,  cujo objetivo imediato era acalmar o mercado financeiro internacional, 

evitando a fuga de capitais do país. O outro objetivo do programa foi a busca 

do equilíbrio fiscal,  onde o Estado não possa gastar mais do que arrecada, a 

fim de que a economia do país passe a crescer de forma sustentável, 

melhorando as condições de vida da população. As medidas do governo 

federal foram classificadas conforme duas vertentes: Plano de Ação e Agenda 

de Trabalho. 

 

Em relação ao Plano de Ação, as medidas eram de natureza emergencial e 

tinham como finalidade acelerar o ajustamento das contas públicas, de modo a 

possibilitar,  já para o exercício de 1999, um resultado primário superavitário, 

com o objetivo de estabilizar a relação dívida/PIB2. Para tanto, o governo se 

concentrou na redução de despesas que mais causavam impacto nos gastos 

públicos – os gastos do próprio governo federal e o déficit  da previdência – e 

elevação das receitas – prorrogação da CPMF – Contribuição Provisória Sobre 

Movimentação Financeira, aumento na COFINS – Contribuição para 

Financiamento da Seguridade Social, incorporação de depósitos judiciais à 

receita tributária corrente. 

 

                                                 
2 PIB – Produto Interno Bruto. 
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Por sua vez, a Agenda de Trabalho buscou atacar as causas estruturais do 

desequilíbrio das contas públicas.Visava assegurar o equilíbrio fiscal e as 

restrições orçamentárias de uma forma duradoura. Foram implementadas, 

dentre outras, as seguintes medidas que tiveram impactos positivos no 

resultado fiscal dos estados subnacionais: 

 

 Privatizações de empresas estatais; 

 Programa de ajuste fiscal dos Estados; 

 Saneamento e privatizações dos bancos estaduais;  

 Aprimoramento dos mecanismos de controle do endividamento de 

Estados e Municípios e de estatais. 

 

Outras reformas foram ainda planejadas na Agenda de Trabalho, tais como: 

regulamentação da reforma administrativa, reforma da previdência social e 

dos servidores públicos, Lei de Responsabilidade Fiscal,  reforma tributária, 

reestruturação da receita federal, reforma da legislação trabalhista, 

reestruturação do plano plurianual e do orçamento geral da União e 

desregulamentação do setor de combustíveis.  

 

Neste contexto, uma das medidas mais importantes para o ajuste fiscal dos 

Estados membros da Federação3, dentro do programa de estabilidade fiscal 

dos Estados subnacionais, foi a Lei n° 9.496, de 11 de setembro de 1997 que 

autorizou a União a refinanciar as dívidas mobiliárias dos estados e 

municípios por um período de 30 anos, prorrogável por mais 10 anos, com 

encargos financeiros de IGP-DI4 + juros de no mínimo 6% a.a. sob as 

seguintes condições: 

 

•  Estabelecimento de um programa de ajuste fiscal que contemple, dentre 

outras coisas, atingir a proporção5 de um montante de dívida 

equivalente à receita líquida real – RLR anual de cada estado; e 

                                                 
3 O Estado Brasileiro é formado do Governo Central, 26 Estados e o Distrito Federal e mais 5.600 municípios. 
4 Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna.  
5  
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•  Amortização, a curto prazo, parte da dívida refinanciada - normalmente 

20% - com recursos a serem obtidos com a alienação de ativos dos 

próprios Estados subnacionais. 

 

Estabeleceu, ainda, a referida Lei,  a inclusão de metas ou compromissos 

quanto à privatização, permissão ou concessão de serviços públicos, reforma 

administrativa e patrimonial dos Estados subnacionais. 

 

Paralelamente, foi editada a Medida Provisória n° 1.556/97, autorizando o 

refinanciamento dos dispêndios necessários à diminuição da participação dos 

bancos estaduais no mercado financeiro estadual,  sob as mesmas condições 

constantes da Lei 9.496/97. 

 

No final de 1998, a União já havia firmado contratos, com 25 Estados, 

inclusive o Estado da Bahia, que representavam R$103,57 bilhões, vindo a 

acumular subsídios do Tesouro Nacional, no valor de 32,33 bilhões, o que 

elevou o volume de endividamento da União nesse mesmo valor. 

 

Outro instrumento importante para o ajuste fiscal foi a Lei Complementar 

101/2000, de 04 de maio de 2000, comumente conhecida como a Lei de 

Responsabilidade Fiscal,  estabelecendo normas de finanças públicas voltadas 

para a responsabilidade na gestão fiscal de todos os entes federativos do 

Estado brasileiro.  

 

 

1.2  Problema 

 

Daí surge o seguinte questionamento norteador deste estudo: o programa de 

ajuste fiscal do Estado da Bahia, no período de 1998 a 2002, favoreceu ao 

equilíbrio das contas públicas? 
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1.3 Hipóteses 

 

•  Ocorreu o ajuste fiscal no Estado da Bahia pelo crescimento das 

receitas e redução das despesas. 

•  Ocorreu o ajuste fiscal no Estado da Bahia pela manutenção do estoque 

da dívida e alongamento do perfil  nos níveis legais estabelecidos. 

•  Ocorreu o ajuste fiscal no Estado da Bahia pelos impactos do processo 

de privatizações de empresas estatais.  

 

 

1.4  Objetivos 

 

1.4.1. Geral 

 

O presente estudo tem como objetivo geral compreender o ajuste fiscal do 

Estado da Bahia, no período de 1998 a 2002. 

 

 

1.4.2. Específico 

 

•  Contextualizar o comportamento das receitas e despesas do Estado da 

Bahia, no período de 1998 a 2002 

•  Investigar o cumprimento dos contratos de dívida pública no período de 

1998 a 2002 

•  Traduzir as novas operações de crédito, buscando observar, em seu teor, 

o perfil  de alongamento dos prazos com vista ao cumprimento das 

condições do ajuste fiscal.  

•  Verificar as ações de desestatizações ocorridas no período de 1998 a 

2002, com vista a manutenção do equilíbrio fiscal.  
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1.5 Justificativas 

 

O equilíbrio fiscal é de fundamental importância para uma perfeita evolução 

das ações governamentais,  permitindo um planejamento realista das ações de 

governo, com a adequada alocação de recursos, maximizando a prestação de 

serviços à sociedade. 

 

Portanto, a análise dos resultados do Programa de Ajuste Fiscal,  do Governo 

do Estado da Bahia, no período de 1998 a 2002, permitirá entender os seus 

resultados, além de poder contribuir como instrumento para possíveis tomadas 

de decisão em ações governamentais. 

 

Assim, este estudo poderá contribuir para o processo de mudança cultural, 

objetivando uma administração pública eficaz pela profissionalização do 

gestor, uso crescente da tecnologia da informação, a otimização de rotinas e a 

qualidade dos gastos, mantendo controlada a dívida pública dentro dos 

parâmetros consideráveis como razoável pelos agentes econômicos e buscando 

a eficácia na administração das receitas públicas. 
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II.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 
2 . 1  A s  R a zõe s  p a r a  a  E x i s t ê n c i a  d e  G o v e r n o  
 
 
Adam Smith6 defendia a idéia de que a intervenção do Estado nos assuntos 

econômicos e no mercado em geral deveria ser a mínima possível.  Em sua 

visão, o mercado deveria funcionar livremente e as forças e ações de seus 

agentes o ajustariam automaticamente. Em sua concepção, haveria a chamada 

mão invisível,  por ele chamada de divina providência, pela qual a ação de 

cada indivíduo, buscando atingir seus próprios interesses, acabaria resultando 

num funcionamento perfeito do mercado, (RIANI, 2002). 

 

Smith acreditava que não haveria necessidade da intervenção do governo nos 

mercados, seja como influenciador, ou até mesmo como manipulador. Para 

ele, a interferência do Estado atrapalharia seu perfeito funcionamento e, 

portanto, o mercado deveria funcionar no regime do laissez-faire. 

 

Apesar dessa visão, Smith defendia a intervenção do Estado no mercado 

quando os indivíduos violam as leis e a justiça e quando vão em busca de seus 

próprios interesses a qualquer custo. Nesse caso, o mercado já não agiria 

sozinho, mas garantido pela autoridade política do Estado, que faz prevalecer 

as leis e justiça, delimitando o comportamento das pessoas e do próprio 

Estado. Ele já admitia, por exemplo, que, para proteger a industria interna, o 

país deveria regulamentar incentivos e procurar taxar produtos externos, a fim 

de evitar a concorrência desleal,  defendendo, portanto, a indústria nacional. 

 

Em 1928, A.C. Pigou7 argumentava que da mesma forma que um indivíduo 

obtém mais satisfação por meio de sua renda, mantendo um balanço entre 

diferentes tipos de gastos, a comunidade deveria também tentar fazer o 

mesmo mediante o governo. Isso significa que o que determinaria a 

                                                 
6 SMITH, A. Investigação sobre a natureza e as causas da Riqueza das Nações, Londres: Methuen, 1861. 
7 PIGOU, A.C. A study in public finance. Londres: Macmillan, 1928. 
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participação do governo seria um balanço entre o custo marginal da satisfação 

(benefícios) oriundos da prestação de serviços pelo governo. 

 

Na década de 1930, devido as grandes turbulências e crises que atravessava o 

sistema capitalista,  acreditava-se na falência do “capitalismo harmônico” e da 

crença do mercado auto-regulador. Por esta razão, Keynes8 acreditava que a 

economia deixada sozinha seria vítima de suas próprias crises. Ele via a 

necessidade de incorporar ações de governo como forma de estabilizar a 

economia. Isso porque sendo o capitalismo um mecanismo complexo e 

instável de acumulação de capital,  o livre-arbítrio acabaria por torná-lo uma 

vítima de suas próprias especificidades. 

 

2.1.1    As Falhas de Mercado 

 

Segundo a teoria tradicional do bem estar social,  sob certas condições, os 

mercados competitivos geram uma alocação de recursos que se caracteriza 

pelo fato de que é impossível promover uma realocação de recursos de tal  

forma que um individuo aumente o seu grau de satisfação, sem que, ao mesmo 

tempo, isso esteja associado a uma deterioração da situação de algum outro 

indivíduo. 

 

Essa alocação de recursos que tem a propriedade de que ninguém pode 

melhorar sua situação, sem causar algum prejuízo a outros agentes, é 

denominada na literatura de “ótimo de pareto”. 

 

Paralelamente a este conceito, a teoria econômica tradicional ensina que para 

atingir uma alocação “Pareto eficiente” de recursos não é necessário que 

exista a figura de um “planejador central”, já que a livre concorrência, com as 

firmas operando em um mercado competitivo e procurando maximizar seus 

lucros, permitiria atingir esse ideal de máxima eficiência. A ocorrência desta 

situação ótima, entretanto, depende de alguns pressupostos: a)a não-

                                                 
8 KEYNES, J.M. The general theory of employement, interest and money. New Iork: Harcourt, Brace and 
Company, 1936. 
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existência de progressos técnicos e b)o funcionamento do modelo de 

concorrência perfeita, o que implica a existência de um mercado atomizado, 

onde as decisões quanto à quantidade produzida de grande número de 

pequenas empresas são incapazes de afetar o preço de mercado, e de 

informação perfeita da parte dos agentes econômicos, GIAMBIAGI; ALÉM, 

2001).   

 

Esta é uma visão idealizada do sistema de mercado. Na realidade, existem 

algumas circunstâncias conhecidas como “falhas de mercado”, que impedem 

que ocorra uma situação de ótimo de pareto. Tais circunstâncias são 

representadas por: 

a) A existências de bens públicos; 
b) A falha de competição que se reflete na existência de monopólios 

naturais;  
c) As externalidades; 
d) Os mercados incompletos e a ocorrência de desemprego e inflação. 

 

Dessa forma, fica demonstrada que a existência do governo é necessária para 

guiar,  corrigir e complementar o sistema de mercado que, sozinho, não é 

capaz de desempenhar todas as funções econômicas.  

 

2.2 Os Objetivos da Política Fiscal e as Funções do Governo. 
 
A ação do governo através da política fiscal abrange três funções básicas. A 

função alocativa diz respeito ao fornecimento de bens públicos. A função 

distributiva, por sua vez, está associada a ajustes na distribuição de renda que 

permitam que a distribuição prevalecente seja aquela considerada justa pela 

sociedade.A função estabilizadora tem como objetivo o uso da política 

econômica visando a um alto nível de emprego, à estabilidade dos preços e à 

obtenção de uma taxa apropriada de crescimento econômico. 

 
 
2.2.1 A Função Estabilizadora na Política Fiscal do Governo 
 
Esta função passa a ser defendida, principalmente, a partir da publicação do 

livro “Teoria Geral do Juro, do Emprego e da Moeda” em 1936, de autoria de 

John Maynard Keynes. Até então, acreditava-se que o mercado tinha uma 
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capacidade de se auto-ajustar ao nível de pleno emprego da economia. A 

flexibilidade de preços e salários garantiria este equilíbrio: a existência de 

desemprego só seria explicada, por exemplo, por um nível de salários reais 

acima daquele que equilibraria a demanda e a oferta de trabalho, o que 

poderia ocorrer em razão da ação dos sindicatos. Keynes, ao contrário, 

apontava que o limite ao emprego era dado pelo nível de demanda: as 

empresas só estariam dispostas a empregar determinada quantidade de 

trabalho de acordo as expectativas de venda de seus produtos. Desta forma, 

tudo que pudesse ser feito para aumentar a quantidade de gastos na economia 

contribuiria para uma redução da taxa de desemprego da economia.  

 

Neste sentido, Keynes deu ênfase ao papel do Estado mediante as políticas 

monetárias e,  principalmente, fiscal para promover um alto nível de emprego 

na economia. 

 

A política fiscal pode se manifestar diretamente através da variação dos 

gastos públicos em consumo e investimento, ou indiretamente, pela redução 

das alíquotas de impostos, que eleva a renda disponível do setor privado. Por 

exemplo, em uma situação recessiva, o governo pode promover um 

crescimento de seus gastos em consumo e ou investimento e com isso 

incentivar um aumento da demanda agregada, tendo como resultado um maior 

nível de emprego e de renda da economia. Alternativamente, o governo pode 

reduzir as alíquotas de impostos, aumentando, desta forma, o multiplicador de 

renda da economia. 

 
 
 
2.3    Déficit Público  
 
 
O déficit  público se origina de um desequilíbrio das contas públicas – despesa 

maior que receita, isto ocorre quando o governo gasta mais do que arrecada 

(nas três instâncias de Governo: Federal,  Estadual, Municipal e Estatal) e não 

tem poupança suficiente para cobrir este gasto excedente. 
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2.3.1    Financiamento do déficit público 

 

Quando o governo se defronta com uma situação de déficit ,  o mesmo poderá 

usar uma das seguintes opções em conjunto ou isoladamente: 

 

•  Política Monetária 

-Emissão de moeda – Aumenta a base monetária (dinheiro em    

circulação) gerando inflação.  

-Emissão de títulos da dívida pública – Aumenta o estoque da dívida, 

aumentando também os juros futuros a pagar. 

•  Política Fiscal 

-Diminuição dos gastos do Governo – Gera diminuição da atividade 

econômica 

-Aumento dos tributos – Também gera diminuição da atividade 

econômica. 

 

 
2.4  Ajuste Fiscal 

 

O Governo Brasileiro vivia em 1997, um momento delicado do ponto de vista 

fiscal,  quando atendia uma multiplicidade de demandas, ao mesmo tempo e 

sem ter o devido lastro de receitas para isto, o que provocava um desajuste 

nas finanças públicas. 

 

Diante desta situação, ficou evidenciada a necessidade de que o Brasil 

passasse a incorporar ao seu cotidiano a noção de que deve existir uma 

restrição orçamentária que deve ser respeitada. 

 

Segundo Giambiagi; Além (2001 p.176) verificam-se dois tipos de regime 

fiscal:  O primeiro, de “restrição orçamentária fraca” (soft budget constraint),  

no limite, poderia ser qualificado como a ausência de uma restrição 

orçamentária efetiva, nele, o gasto transforma-se no reflexo da soma das  

demandas e, portanto o déficit  é o resultado do desajuste entre essas 

demandas e a receita e gera uma trajetória indeterminada – embora  
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provavelmente crescente – da relação dívida pública /  PIB. Em tal situação, o 

déficit  se adapta às demandas sociais.  

 

O segundo tipo de regime fiscal, de “restrição orçamentária rígida” baseia-se 

na definição de um teto rígido de gastos que, dada uma previsão conservadora 

de receita e uma certa meta de déficit ,  condiciona a satisfação das demandas à 

existência de recursos ou a um aumento apenas moderado do endividamento. 

Assim, a relação dívida pública / PIB fica “amarrada”, define o teto do déficit 

e este por sua vez determina o valor do gasto. Neste caso, a despesa se adapta 

à restrição orçamentária. 

 

Neste sentido, a situação fiscal do Brasil  assim como do Estado da Bahia, no 

período até 1997, tinha característica de um regime como que se denominou 

de “restrição orçamentária fraca”. Esta se caracteriza pela atribuição ao 

estado da responsabilidade por uma série de tarefas, sem que a sociedade 

esteja disposta a ser taxada na proporção necessária para poder arcar com 

estas despesas. Este tipo de situação reflete a tendência de muitas sociedades 

ao relaxamento da disciplina financeira e ao enfraquecimento da idéia de que 

o gasto deve depender da capacidade de gerar receitas. 

 

Portanto, o Estado da Bahia quando aderiu a partir de 1998, ao Programa de 

Reestruturação e Ajuste Fiscal,  baseado no regime fiscal de “restrição 

orçamentária rígida”, assumiu o compromisso de transitar de um regime fiscal 

para o outro, passando de uma situação na qual as políticas setoriais 

predominam sobre o objetivo genérico de austeridade, para outra situação na 

qual a satisfação das demandas de todo tipo fica sujeita ao cumprimento das 

metas de ajustamento fiscal.  
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2.5 Marco Histórico e Institucional do Ajuste Fiscal do Governo 

Brasileiro 

 

O Voto 1629, do Conselho Monetário Nacional - CMN instrumentaliza os 

Estados brasileiros no refinanciamento das suas dívidas, a partir  da assunção 

de compromissos fiscais,  com vistas ao equilíbrio orçamentário sustentável.  

Estes débitos eram relativos a compromissos em atraso até 30 de novembro de 

1995, (DEBUS; NASCIMENTO, 2001). 

 

Em 11 de setembro de 1997, a Lei 9.496 autoriza a União a assumir as dívidas 

públicas mobiliárias dos Estados e do Distrito Federal, além de outras dívidas 

autorizadas pelo Senado Federal, dentre elas, as assumidas a partir do Voto 

162/95. 

 

Estes instrumentos anteriormente citados fortaleceram a busca pelo 

desenvolvimento auto-sustentável, com o Programa de Reestruturação e do 

Ajuste Fiscal, que trata das metas e compromissos relativos a: 

 

Dívida financeira em relação à receita líquida real; 

Resultado primário; 

Despesas com funcionalismo público; 

Arrecadação de receitas próprias; 

Privatização, permissão ou concessão de serviços públicos, reforma 

administrativa e patrimonial; e 

Despesas de investimento em relação a RLR. 

 

2.5.1 Aspectos da LRF Relacionados ao Ajuste Fiscal 

 

Acrescenta-se a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, vigente desde 05 de 

maio de 2000, que harmoniza e consolida muito dos objetivos do processo de 

mudança do regime fiscal brasileiro, empreendido nas últimas décadas. Como 

afirma Peres (2001), isto é resultante de um longo processo de evolução das 

                                                 
9 O voto é uma decisão do Conselho Monetário Nacional. 
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instituições orçamentárias no Brasil ,  que gerou, na sociedade, a percepção de 

que o governante não deve, em média, gastar mais do que arrecada. 

 

O princípio basilar norteador da elaboração da LRF, do qual decorreu todos 

os demais, estabelece que o governante deve procurar equilíbrio entre 

aspirações da sociedade e os recursos que esta coloca à disposição do 

Governo (PERES, 2001). A LRF é um verdadeiro código de boas condutas 

fiscais aplicável a todos os entes da Federação. Ressalta, ainda, a perfeita 

conexão que deve prevalecer entre a execução orçamentária e financeira e o 

processo orçamentário como forma de acompanhamento gerencial de 

resultados. Ambos se inserem num contexto maior, uma ordem orçamentária e 

financeira, estabelecida por um conjunto de leis que precisam ser respeitadas. 

 

A LRF aborda limites de execução dos gastos para todas as Entidades do 

Governo brasileiro, dentre eles, temos, por exemplo, o que aborda a despesa 

com pessoal,  que evidencia os parâmetros em que os Poderes deverão 

respeitar,  não podendo ultrapassar os percentuais da receita corrente líquida, 

a seguir discriminados: 

 

 1) União: 50% (cinqüenta por cento);  

 2) Estados: 60% (sessenta por cento);  

 3) Municípios 60% (sessenta por cento). 

 

Do mesmo modo, a LRF coíbe diversos abusos na administração financeira e 

patrimonial,  particularmente no que se refere à Antecipação de Receita 

Orçamentária - ARO, à concessão de garantias e inscrição em restos a pagar, 

elementos que estiveram na raiz da crise dos Estados e Municípios, até sua 

edição.  

 

No que tange ao endividamento, a LRF determina que o Senado Federal 

estabelecerá limites para os três níveis de Governo, por proposta do Poder 

Executivo. 
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A Lei de Responsabilidade Fiscal também traz discussões em relação às 

mudanças em aspectos de transparência, controle e sanções; destacam-se, 

dentre outros, os Relatórios quadrimestrais de Gestão Fiscal e os Relatórios 

bimestrais de Execução Orçamentária que devem ser publicados em meio de 

amplo acesso público, inclusive Internet, a cada quatro meses. 

 

Enfim, a LRF cria um sistema de controle institucional múltiplo que permite a 

todos os Poderes sujeitarem-se igualmente ao cumprimento de regras e à 

fiscalização. 
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III. METODOLOGIA 

 

 

3.1  Objeto de Estudo 

 

O estudo tem por objeto o Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal do 

Estado da Bahia, no período de 1998 a 2002. 

 

Os métodos empregados para este trabalho serão fundamentados em 

levantamento bibliográfico, documental e análise de dados sobre o Ajuste 

Fiscal no Estado da Bahia, no período de 1998 a 2002.  

 

Em complementação à fundamentação teórica, adicionar-se-á a fundamentação 

empírica, além disso, dados extraídos da contabilidade do Governo do Estado 

da Bahia, da Gerência da Dívida Pública do Estado da Bahia, assim como, das 

metas de Ajuste Fiscal, estabelecidas pelo Governo Federal. 

 

 

3.2  Tipo de Pesquisa 

 

Segundo Alves (2003, pg. 52), existe três tipos de metodologia quanto ao 

objeto da pesquisa: a exploratória, descritiva e explicativa. Este estudo foi 

desenvolvido dentro da pesquisa exploratória, onde se objetivou aprofundar a 

compreensão sobre os resultados obtidos com o Ajuste Fiscal do Estado da 

Bahia, no período de 1998 a 2002. 

 

Na opinião de Alves (2003, p.52), a finalidade da pesquisa exploratória é de 

evidenciar o problema e clarear as idéias sobre o objeto de estudo, 

permitindo, pois, um levantamento bibliográfico e documental,  sobre o 

assunto a ser analisado.    
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3.3  Delineamento da Pesquisa 

 

Em relação ao modelo conceitual operativo deste estudo, buscou-se o 

delineamento da pesquisa documental e bibliográfica, através de pesquisa no 

SICOF – Sistema de Informações Contábeis e Financeiras, relatórios da STN 

– Secretaria do Tesouro Nacional,  artigos científicos e documentos internos 

do Governo do Estado da Bahia, de acompanhamento do Programa de Ajuste 

Fiscal,  disponibilizado pela GEPUB - Gerência da Dívida Pública. 

 

3.4  Desenvolvimento da Pesquisa    

 

Este trabalho foi desenvolvido com base nos estudos efetuados nas edições 

constantes da referência bibliográfica, exame de relatórios da STN e mediante 

pesquisa realizada nos arquivos documentais do Governo do Estado da Bahia.  

 

Em adição, o SICOF também foi objeto de pesquisa onde coletamos as 

informações complementares para a tabulação e análise dos dados, que 

fundamentaram as hipóteses apresentadas.  

 

Os dados serão apresentados em tabelas e gráficos e interpretados de forma 

cronológica, objetivando propiciar uma visão consistente a respeito dos 

resultados do Programa de Ajuste Fiscal.   

 

Assim sendo, o trabalho possibilitará uma reflexão sobre o Ajuste Fiscal do 

Estado da Bahia, no período de 1998 a 2002, favorecendo o advento de uma 

contribuição científica sobre o mesmo. 
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IV.  DISCUSSÃO E RESULTADO 
 

4.1 O Estado da Bahia – Situação Geopolítica 

 

O Estado da Bahia é constituído de 417 municípios e está situado no nordeste brasileiro 

(figura nº 1). É o quinto estado do país em extensão territorial, com 6,64% do território 

brasileiro, correspondendo a 36,3% da área total do Nordeste brasileiro. Da área de 

564.692,67 km2, cerca de 68,7%, encontram-se na região semi-árida, enquanto o litoral, 

medindo 1.183km, abriga vários tipos de ecossistemas. A população total é de 13.070.250 

habitantes10 e o PIB – Produto interno Bruto, em 200111, foi de R$ 54 bilhões sendo o do 

Brasil de R$ 1.200 bilhões. 

 

Figura 1 - Participação Percentual da Área Total do Estado em Relação ao Nordeste 

 

                                                 
10 IBGE – Censo demográfico de 2000. 
11 Dados sujeitos a retificação, depois de consolidados os resultados de todas as UF´s (Projeto de Contas 
Regionais - SEI/IBGE) 
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4.2 Diagnóstico da Situação Financeira do Estado da Bahia Antes do 

Ajuste Fiscal 

 

Para a implementação do Programa de Ajuste Fiscal no Estado da Bahia e a 

definição das metas, seria necessário um diagnóstico da situação Financeira 

do Estado e, para tanto, a STN efetuou, em 1998, a primeira avaliação do 

Governo do Estado da Bahia, chegando às seguintes conclusões: 

 

•  O Estado da Bahia apresentou, nos anos de 1995 a 1997, déficits 
primários que, embora preocupantes, não chegavam, necessariamente, a 

comprometer sua situação financeira. 

 

•  O esforço observado, a partir de 1995, no sentido de elevar as taxas de 

crescimento real da receita tributária e a manutenção das despesas de 

pessoal em patamar inferior ao limite legal de 60% da Receita Corrente 

Líquida – RCL12, não tinha conseguido eliminar o desequilíbrio 

verificado nas contas públicas, pelo Governo do Estado.  

 

•  O Estoque da dívida financeira do Estado totalizava, em 31.12.1997, 

R$5.307 milhões, sendo que deste montante, 85% constituíam dívidas 

financiadas junto ao Tesouro Nacional. 

 

•  A relação dívida financeira /  receita líquida real era de 1,43, 

estimando-se que deveria subir para 1,78, após a liberação, já prevista, 

de recursos da ordem de 1,3 bilhões, que se destinariam ao saneamento 

do sistema financeiro estadual. 

 

•  O estoque da dívida nominal experimentou um crescimento de 21%, 

entre 1995 e 1996, e de 8% no período de 1996 e 1997. 

 

                                                 
12 RCL=Receitas Correntes – Transferências Constitucionais aos Municípios. Difere do conceito da LC 
101/2000. 
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Assim, conduzindo as decisões na direção do ajuste fiscal do Estado da Bahia, 

em de julho de 1997, foram adotadas medidas, visando reduzir o tamanho do 

Estado, com a venda da COELBA, que resultou numa arrecadação de R$1.730 

milhões, valores estes que, depois de deduzidas as despesas com a 

privatização, resultaram em um montante líquido de R$1.547 milhões. 
 
4.3 Resultados Fiscais Antes do Ajuste 

 

O Estado da Bahia apresentou sucessivos resultados primários deficitários no 

triênio 1995-1997, o equivalente, respectivamente, a R$10 milhões, R$177 

milhões e R$491 milhões, correspondendo a um valor próximo a 0,01% da 

RLR no primeiro ano, a 5% no segundo ano e a 14% no terceiro. Os 

resultados mantiveram-se neste patamar, basicamente em função do elevado 

valor das despesas que representaram 101%, 106% e 108% da receita corrente 

líquida apurada pelo Estado da Bahia em 1995, 1996 e 1997, respectivamente, 

correspondendo metade destas despesas, nos mesmos anos, gastos com 

pessoal.  Os gastos com investimentos também serviram para manterem 

elevadas as despesas no mesmo período; aumentaram sua participação na 

receita líquida real de 16% para 21 %.  

 

Diante daquela situação, entendeu-se que os esforços fiscais deveriam ser 

aprofundados nos anos seguintes, para assegurarem o equilíbrio estrutural de 

suas finanças a médio e longo prazo. Este entendimento ocorreu quando o 

Estado da Bahia formalizou sua adesão ao Programa de Estruturação e Ajuste 

Fiscal dos Estados, instituído pelo voto CMN 162/95, seguindo-se a 

implementação de Programa de Demissões Voluntárias, com o objetivo de 

reduzir o peso da folha sobre os gastos governamentais.  

 

Desta forma, observaram-se as seguintes características da situação fiscal e 

financeira do Estado da Bahia: 
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4.3.1 Comportamento das Receitas Antes do Ajuste 

 
A receita bruta do Estado da Bahia (exclusive receitas financeiras, de 

alienações e operações de crédito) totalizou R$4.330 milhões em 1997, 

indicando um acréscimo real, em relação ao ano anterior, de 0.06%, 

crescimento este que alcançou 8,68% em 1996, em relação a 1995. Tudo isso 

foi resultado da combinação dos efeitos da estabilização monetária, do nível 

de crescimento real da economia baiana nestes três anos, superior àquele 

verificado a nível nacional,  e do esforço da arrecadação empreendido pelo 

Estado. 

 

Permanecendo com o conceito de receita bruta do Estado, com a exclusão de 

receitas financeiras, de alienações e operações de crédito, constata-se que 

65% dos recursos que entraram, em 1997, no caixa do estado, compondo sua 

receita bruta, provieram de suas receitas próprias; e que cerca de 90% da 

composição destas originaram-se da arrecadação de ICMS, o que evidencia a 

importância deste imposto na constituição da receita tributária estadual.  Por 

sua vez, as receitas oriundas de transferências do Fundo de Participação de 

Estados – FPE representaram, naquele ano, 21,3% da receita bruta total,  

demonstrando, assim, uma relativa dependência do Estado em relação às 

transferências da União. Como se observa, pela proporção da composição dos 

itens que integram as receitas, o esforço a ser empreendido em favor de seu 

crescimento depende mais do próprio Estado do que de ações federais,  em que 

pese ser ainda importante a participação do FPE na formação das receitas. 

Neste sentido, propõe-se ao Governo do Estado envidar esforços no sentido de 

retornar, a partir de 1999, aos níveis de crescimento de arrecadação do ICMS 

e do IPVA próximos àqueles verificados nos anos anteriores. 

 

O Estado mantinha programas de incentivos fiscais (PROBAHIA, 

PROCOMEX, FUNDESE E FUNDECON) que possibilitariam a instalação de 

34 novas empresas, com um benefício da ordem de R$ 136 milhões, 

correspondendo a 4,37% da média do montante que se esperava arrecadar do 

ICMS nos três anos seguintes. 
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4.3.2 Comportamento das Despesas Antes do Ajuste Fiscal 

 

A despesa mais significativa é pessoal e encargos, seguida de outros créditos 

e custeio, bem como outras despesas correntes. O desembolso com pessoal e 

encargos representou 55% da RCL, em 1995 e 1996, e 52% em 1997.  

 

Do total gasto com pessoal,  a administração direta representou 32% da RCL 

(incluindo outros poderes), a administração indireta 9%, os inativos e 

pensionistas cerca de 11%. O salário médio era de R$588,00, mais baixo do 

que o de dezenove estados brasileiros. O número de servidores, naquele ano, 

era de 156.318 da administração direta e indireta (excluído os outros poderes 

com 14.004 servidores ativos e inativos), além dos 37.962 inativos e 

pensionistas. A relação população / servidores ativos era de 84, bastante 

significativa comparada com a média dos estados brasileiros,  que era de 49. 

 

Em relação à previdência dos servidores, a contribuição patronal é de 5% e a 

dos servidores iniciou com 8%, crescendo 1,5% anualmente até o patamar de 

12%, tendo por destinação o custeio de aposentadoria e pensões. 

 

O Estado da Bahia não apresenta atrasos no pagamento de pessoal. 

 

Com relação a outras despesas correntes, verifica-se que esses gastos 

evoluíram de 28% para 35% da RLR, nos anos de 1996 e 1997, em razão, 

basicamente, das despesas com a implantação do PDV e com a privatização da 

COELBA. 

 

Os gastos com investimentos do Estado mantiveram-se, nos anos de 1995 e 

1996, em cerca de 16% da RLR, elevando-se a 21% da RLR em 1997; a 

previsão para o triênio seguinte era de eleva-los a um patamar de 27% em 

1998, utilizando-se, para tanto, de parte dos recursos decorrentes da 

privatização da COELBA, mantendo-os, em 1999 e 2000, em 20% da RLR. 
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4.3.3  Serviço da Dívida Antes do Ajuste Fiscal 

 
As dívidas renegociadas – compreendendo a dívida mobiliária e aquela com a 

Caixa Econômica Federal,  com ampara no Voto 162/95 e suas alterações, 

apresentavam, em 31/12/1997, um perfil  extremamente reduzido, isto é, 

inferior a três anos, sendo que, para o caso da dívida mobiliária, este prazo 

era igual a nove meses. Este perfil  implicava num comprometimento elevado 

da RLR com o serviço da dívida. O percentual de comprometimento da RLR 

com o serviço da dívida foi de 30%, 23% e 15%, respectivamente em 1995, 

1996 e 1997. Com o reescalonamento dessas dívidas, prevê-se uma redução, 

em 1998, do custo do seu serviço para o equivalente a 15% da RLR, excluída 

a conta gráfica13.   

 
4.3.4  Necessidade de Financiamento no Período Antes do Ajuste Fiscal 

 

As necessidades líquidas de financiamento (déficit  primário somado aos 

encargos líquidos da dívida) representaram 13%, 17% e 16% da RLR em 

1995, 1996 e 1997, respectivamente, evidenciando a necessidade do ajuste 

fiscal para equacionar estruturalmente o problema fiscal do Estado. 

 

O Estado demonstrava uma limitada capacidade de geração de superávits 

primários, necessitando implementar medidas saneadoras, visando a ajustar 

suas contas, que deverão constituir-se em ajuste estrutural, independente dos 

recursos advindos da privatização de empresas e das receitas das aplicações 

financeiras desses recursos. 

 

4.4 A Formalização do Programa de Ajuste Fiscal 

 

Em 01 de dezembro de 1997, o Estado da Bahia e a União celebram o contrato 

n° 006/97/STN/COAFI – Contrato de confissão, assunção, consolidação e 

refinanciamento de dívidas, nos termos do disposto na Lei n° 9.496 de 11 de 

setembro de 1997. O contrato prevê revisão anual com acompanhamento da 
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Secretaria do Tesouro Nacional - STN e definição de metas, sempre para três 

anos seguintes. O descumprimento de metas, conforme estabelecido no 

contrato, poderá acarretar penalidades para o Estado, como a elevação do 

limite de comprometimento da Receita Líquida Real -  RLR14 de 13% para 

17%, para fazer face aos serviços da dívida, alteração das taxas de juros para 

juros de mercado e impedimento para contratação de novas operações de 

crédito. 

 

4.4.1   O Conjunto de Intenções do Governo da Bahia 

 
Em 18 de setembro de 1998, o Governador da Bahia subscreve um conjunto de 

medidas com os objetivos, as metas, a estratégia e as ações do Programa de 

Reestruturação e de Ajuste Fiscal do Estado da Bahia. As diretrizes e 

compromissos foram acertados entre o Governo do Estado e o Governo 

Federal,  mediante protocolo firmado em março de 1997. O conjunto de 

medidas foi apresentado em duas seções onde a seção I sintetiza o resultado 

esperado do Programa e a seção II descreve a estratégia de política fiscal e as 

ações específicas, nas quais o Governo do Estado concentrará seus esforços, 

considerando a avaliação da STN sobre a situação financeira do Estado. 

 

O programa seria acompanhado mensalmente pelo Governo Federal através de 

balancetes, e, anualmente, através de missões para verificação técnica, que 

poderia, com base em parâmetros macroeconômicos vigentes à época, 

repactuar os compromissos do Programa para o triênio seguinte.  

 

4.4.1.1   Objetivos e Metas do Programa de Reestruturação e de Ajuste 

Fiscal de Longo Prazo  

 

As metas do Programa acertado com o Governo Federal objetivam atingir o 

equilíbrio fiscal que, no âmbito da Lei 9.496/97, compreende compromissos 

quanto a: dívida financeira em relação à RLR; resultado primário, entendido 

                                                                                                                                                         
13 Obrigações a Pagar gravadas com garantias de privatizações. 
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como as diferenças entre receitas e despesas não financeiras; despesas com 

funcionalismo público; arrecadação de receitas próprias; privatização, 

permissão ou concessão de serviços públicos, reforma administrativa e 

patrimonial;  e despesas de investimento em relação à RLR, conforme 

detalhadas a seguir:  

 

Meta n° 1 – Máxima relação da dívida financeira com a RLR – o objetivo era 

alcançar, até 2008, um valor de dívida não superior à receita l íquida real.  

 

Meta n° 2 – Resultado primário negativo de R$308 milhões, em 1998, e 

positivos de R$70 milhões e R$250 milhões em 1999 e 2000 respectivamente. 

Para o atendimento da meta n° 1, necessário seria a geração de resultado 

primário positivo, ou seja, superávit primário; além disso, realização de 

receitas patrimoniais e do Programa de Reforma do Estado, que compreende 

privatizações, alienação de participação acionária, esforço de arrecadação; e 

um plano de investimento coerente com a capacidade financeira do Estado, 

assim como concessão de serviços públicos suficientes para atender ao 

serviço da dívida financeira refinanciada e da conta gráfica, como outros 

compromissos vincendos em 1998. 

 

Meta n° 3 – Relação máxima de gasto com pessoal e RCL inferior a 60%. 

O Governo se propõe a manter o pagamento dos servidores públicos dentro 

dos limites legais15 e de acordo com o cronograma de pagamentos publicado 

periodicamente, para tanto, espera-se a redução das transferências para a 

administração indireta, devido a extinção de empresas e o programa de 

demissão voluntária. 

 

Meta n° 4 – Receitas próprias (tributárias) – crescimento mínimo de 3,88, 

3,12 e 3,12 para os anos de 1998 a 2000 respectivamente. O cumprimento 

desta meta pressupõe a melhoria das receitas próprias pelo crescimento do 

PIB estadual, mediante o esforço de arrecadação. 

                                                                                                                                                         
14 RLR = Receita total (últimos 12 meses) – receita de operações de crédito – receita de alienação de bens – 
receita de transf. Voluntárias ou doações recebidas para despesa de capital – transf const. e legais aos municípios  
e a partir de 2001 abate também as transferências ao FUNDEF, Lei 10.195/01.  
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Meta n° 5 – Receita de alienação de ativos – esta meta só foi estabelecida a 

partir do ano de 2000 e, portanto, não constou do documento firmado pelo 

Governador em 18 de setembro de 1998. 

 

Meta n° 6 – Relação máxima de gastos com investimentos em relação à RLR 

em 27% no ano de 1998 e 20% nos anos de 1999 e 2000. Os investimentos, 

em 1998, seriam suportados, principalmente, pelos recursos referentes a 

alienação de ativos. O objetivo do Governo era de manter os gastos com 

investimentos em patamares capazes de atender as demandas sociais e infra-

estruturais da Bahia e para tanto, o governo contaria, em parte, com recursos 

decorrentes de operações de crédito. 

 

4.4.1.2   Programa de Ajuste Fiscal  

 

O programa que viabilizasse a sustentação financeira do Estado, no longo 

prazo, foi concebido dentro de uma estratégia global de financiamento e 

aumento da eficiência e da estabilidade do Governo, como segue: 

 

•  Consolidação e Refinanciamento da Dívida Financeira do Estado junto à 

União, com o amparo da Lei 9.496/97, pelo período de 30 anos, 

atualização monetária pelo IGP-DI e juros de 6% a.a., capitalizados 

mensalmente, num total de R$883,01 milhões, atualizados até 27 de 

novembro de 1997; 

•  Comprometimento em financiar a dívida do Estado, até o valor de R$1.353 

milhões, destinados aos ajustes prévios para saneamento do Sistema 

Financeiro Estadual (BANEB e DESEMBANCO), por meio da MP n° 1.612 

e contrato de abertura de crédito; 

•  Continuidade da reforma administrativa e do programa de desestatização, 

com privatização de empresas e concessão de serviços, visando a 

reciclagem de ativos e, como fonte de financiamento a investimentos 

prioritários, além de racionalizar a participação do governo na economia, 

                                                                                                                                                         
15 Lei n° 82 de 1995 – Lei Camata, e a partir de 2000, a Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000 – LRF. 
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melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à comunidade,  

minimizando transferências do tesouro estadual à administração indireta; 

•  Adequação dos níveis de investimento a patamares compatíveis com as 

demandas atuais e de infra-estrutura prioritária para o desenvolvimento 

econômico e social do Estado, porém mantendo resultados primários 

positivos e estáveis; 

•  Manutenção dos gastos com pessoal ao nível que permita ao Estado 

continuar atendendo ao previsto em Lei.  

•  Esforço de arrecadação tributária para diminuir a evasão fiscal e aumentar 

a receita própria do Estado, inclusive pela implementação do Programa 

Nacional de Apoio à Administração Fiscal dos Estados Brasileiros – 

PNAFE. 

•  Criação de FUNDO DE PENSÃO – FAP, objetivando garantir o custeio da 

previdência dos servidores públicos do Estado da Bahia 

 

 

4,5 Avaliação do Programa de Ajuste Fiscal 

  

4.5.1 Ano de 1998 

 

Na primeira missão técnica da Secretaria do Tesouro Nacional,  conforme 

previsto no contrato, foram estabelecidas as metas para o ano de 1998, 

conforme demonstrado no Quadro 1: 

 
QUADRO 1 
Programa de Ajuste Fiscal do governo da Bahia 
Acompanhamento de metas – Ano 1998 

1998 Descrição 
Metas Realizado 

Meta 1 - Relação Máxima - Dívida / RLR (Final de Período) 1,86  1,85  
Meta 2 - Resultado Primário (Em milhões de reais) (370) (502) 
Meta 3 - Relação Máxima - Gastos de Pessoal / RCL 60% 53% 
Meta 4 - Receitas Próprias     
          4.1 -Taxa mínima anual de crescimento real 0,61% 1,13% 
Meta 5 - Receita de Alienação de Ativos (Em milhões de reais) 163  434  
Meta 6 - Relação Máxima - Gastos de Investimentos / RLR 27% 23% 

Fonte: Governo do Estado da Bahia/SEFAZ/SAF/DEPAT/GEPUB 
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A relação máxima da dívida com a receita líquida real foi 1,85, realizando, 

desta forma, a meta que foi estabelecida com o máximo de 1,86. 

 

O resultado primário alcançado foi de R$502 milhões negativos, quando a 

meta máxima era de R$370 milhões negativos. Meta não alcançada. Neste 

caso, o Governo do Estado apresentou justificativa, através do ofício SEFAZ 

n° 398/1999, informando ter canalizado recursos extraordinários para 

programas prioritários, a exemplo do combate aos efeitos da seca, além de 

contabilizar uma perda com o FUNDEF, de R$64,3 milhões. A solicitação foi 

acatada pela STN, que considerou a meta como cumprida. 

 

Importante lembrar que, em 1998, quando a economia mundial se recuperava 

da “crise asiática”, a Rússia desvalorizou sua moeda (Rubro) e declarou a 

moratória da sua dívida, gerando expectativas ruins na economia 

internacional, atingindo também a economia brasileira. 

 

A alienação de ativos tinha uma meta anual de R$163 milhões e o realizado 

foi de R$434 milhões, decorrentes de alienação da carteira de crédito 

imobiliário e dos créditos habilitados junto ao FCVS, originados do BANEB. 

Meta portando, cumprida com folga. 

 

As receitas tributárias deveriam crescer pelo menos 0,61% e cresceram 

efetivamente 1,13%. Quanto as despesas com pessoal, que não poderiam 

ultrapassar 60% da receita corrente líquida, atingiram apenas 53% da RCL, 

dentro, portanto, da meta estabelecida. Em relação aos gastos com 

investimentos a meta também foi cumprida, com um realizado de 23% da 

RLR. 

 

No que se refere ao processo de reforma do Estado, foram extintos, colocados 

em liquidação ou alienados os seguintes Órgãos e Entidades: DTT – 

Departamento de Transportes e Terminais, SEMUS – Serviço de Engenharia e 

Manutenção de Unidades de Saúde, CONESC – Serviços de Construções 

Escolares, IAPSEB – Instituto de Assistência e Previdência do Servidor do 
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Estado da Bahia, URBIS – Habitação e Urbanização da Bahia S/A, CNB – 

Companhia de Navegação Baiana e BANEB – Banco do Estado da Bahia S/A. 

 

Foram extintas ainda, as Secretarias de Energia, Transporte e Comunicações – 

SETC, Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Habitação – SRHSH e 

as atividades destas Secretarias foram absorvidas pela nova Secretaria de 

Infra-estrutura – SEINFRA. 

 

Por outro lado, foi criado o FUNPREV – Fundo de Custeio da Previdência dos 

Servidores Públicos do Estado da Bahia, mediante Lei estadual n° 7.249 de 07 

de janeiro de 1998, ao mesmo tempo em que extinguiu o IAPSEB – Instituto 

de Assistência e Previdência dos Servidores Públicos do Estado da Bahia e 

transferiu seu patrimônio para o criado Fundo de Pensão. A Lei autorizou 

ainda a abertura de crédito especial no orçamento da Seguridade Social do 

Estado no valor de R$400 milhões, destinados à integralização do FUNPREV, 

utilizando-se, para tanto, dos recursos provenientes da privatização da 

COELBA. 

 

4.5.2 Ano de 1999 

 

Este ano foi atípico para a economia brasileira. Os reflexos externos 

negativos decorrentes da crise russa levaram a flexibilização da banda 

cambial e, posteriormente, a flutuação do câmbio, onde a paridade Real – 

Dólar cresceu substancialmente, provocando uma “bolha” inflacionária, com 

reflexos no estoque da dívida pública.  

 

Diante deste quadro, O Governo Central aumentou as metas do superávit 

primário, na tentativa de melhoria da credibilidade, inicialmente perdida, 

diante das incertezas provocadas pela desvalorização da moeda, refletindo 

também nos Estados, como pode ser observado no quadro 2 a seguir: 
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QUADRO 2 
Programa de Ajuste Fiscal do Governo da Bahia 
Acompanhamento de Metas – Ano 1999  

1999 Descrição 
Metas Realizado 

Meta 1 - Relação Máxima - Dívida / RLR (Final de Período) 2,16  2,13  
Meta 2 - Resultado Primário (Em milhões de reais) (135) (124) 
Meta 3 - Relação Máxima - Gastos de Pessoal / RCL 60% 54% 
Meta 4 - Receitas Própria     
          4.1 -Taxa mínima anual de crescimento real 1,01% 0,44% 
Meta 5 - Receita de Alienação de Ativos (Em milhões de reais) 309  320  
Meta 6 - Relação Máxima - Gastos de Investimentos / RLR 26% 21% 

Fonte: Governo do Estado da Bahia/SEFAZ/SAF/DEPAT/GEPUB 
 

Na meta n° 1, apesar do cumprimento da mesma, verificamos um crescimento 

da dívida pública em comparação com o ano anterior, decorrente da inflação e 

da alta do dólar,  pois a amortização da dívida, no período (R$448 milhões), 

foi superior às operações de crédito (R$364 milhões). Verificamos que o 

decréscimo do estoque da dívida não depende somente do esforço do Estado 

da Bahia, mas, também, das condições macroeconômicas favoráveis.  

 

As demais metas também foram cumpridas, com exceção da meta n° 4 – 

Crescimento real das receitas tributárias. Neste caso, o Governo da Bahia 

solicitou da STN que considerasse a meta cumprida, diante da crise que 

passara a economia, onde PIB/Br teve um crescimento de 0,79%. A STN 

acatou a solicitação e considerou a meta como cumprida. 

 

Dando prosseguimento a reforma do Estado, foram extintas as seguintes 

entidades: BAHIAFARMA – Empresa de Produtos Farmacêuticos da Bahia 

Ltda, INTERBA – Instituto de Terras da Bahia, SGM – Superintendência de 

Geologia e Recursos Minerais e FUNDESP – Fundação Centro de Pesquisas e 

Desenvolvimento. 

 

Em dezembro de 1999, foi concretizada a concessão do complexo rodoviário 

Estrada do Coco – Linha Verde, para a exploração pelo prazo de 25 anos, o 

que representará, para o Estado, uma economia de R$60 milhões durante o 

prazo de concessão, com custos de manutenção e duplicação da rodovia. 
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4.5.3 Ano de 2000 

 

Neste ano, houve uma revisão do Programa de Reestruturação e de Ajuste 

Fiscal do Estado da Bahia, respaldado na cláusula décima-quinta do Contrato 

STN/COAFI n° 006/97. O Programa tem caráter rotativo e as metas são 

continuamente atualizadas, em consonância com a evolução da situação 

econômico-financeira do Estado da Bahia e o cenário macroeconômico. 

 

O objetivo do Programa é o atendimento adequado às demandas da população 

no longo prazo pelo Estado, ao tempo em que envide esforços para ajustar-se 

fiscal e financeiramente. A estratégia passa pelo reescalonamento da dívida, 

alongando o perfil  dos seus vencimentos e o alcance de superávits fiscais a 

médio e longo prazo, baseada nos seguintes pontos principais: reforma do 

Estado, adequação nos níveis de investimentos, manutenção dos gastos com 

pessoal dentro dos patamares legais e modernização da estrutura tributária. 

 

Desta forma, as metas foram revistas principalmente a n° 1 que trata da 

relação da dívida com a RLR (D/RLR), onde as metas originais foram 

flexibilizadas, ficando estabelecido que, no ano de 2010, a máxima relação 

seria de 0,99. 

 

No quadro 3, observamos as metas do ano de 2000, onde verificamos o 

cumprimento das mesmas. Vale salientar que o resultado primário apresentou 

números positivos pela primeira vez no período em análise. 

 
QUADRO 3 
Programa de Ajuste Fiscal do Governo da Bahia 
Acompanhamento de Metas – Ano 2000  

2000 Descrição 
Metas Realizado 

Meta 1 - Relação Máxima - Dívida / RLR (Final de Período) 2,14  2,13  
Meta 2 - Resultado Primário (Em milhões de reais) 214  366  
Meta 3 - Relação Máxima - Gastos de Pessoal / RCL 59% 47% 
Meta 4 - Receitas Própria     
          4.1 -Taxa mínima anual de crescimento real 3,88% 7,64% 
Meta 5 - Receita de Alienação de Ativos (Em milhões de reais) 1  2  
Meta 6 - Relação Máxima - Gastos de Investimentos / RLR 24% 21% 

Fonte: Governo do Estado da Bahia/SEFAZ/SAF/DEPAT/GEPUB 
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4.5.4 Ano de 2001 

 

Neste ano, também todas as metas foram cumpridas. O resultado primário – 

meta n° 2 – foi muito positivo, superando a meta em 143%, decorrente do 

crescimento da arrecadação acima do previsto, aliada à maior contenção nos 

gastos com investimentos e custeio. 
 
QUADRO 4 
Programa de Ajuste Fiscal do Governo da Bahia 
Acompanhamento de Metas – Ano 2001  

2001 Descrição 
Metas Realizado 

Meta 1 - Relação Máxima - Dívida / RLR (Final de Período) 2,16  2,06  
Meta 2 - Resultado Primário (Em milhões de reais) 245  603  
Meta 3 - Relação Máxima - Gastos de Pessoal / RCL 60% 46% 
Meta 4 - Receitas Própria 4.524  4.620  
Meta 5 - Receita de Alienação de Ativos  (Em milhões de reais) 0  0  
Meta 6 - Relação Máxima - Gastos de Investimentos / RLR 23% 17% 

Fonte: Governo do Estado da Bahia/SEFAZ/SAF/DEPAT/GEPUB 
 

Na área da arrecadação própria foram desenvolvidas importantes ações neste 

ano, das quais citamos as principais: a criação da Telecobrança, onde se 

priorizou o contato direto para cobrança ao contribuinte; melhoria do Sistema 

de Cadastro de Contribuintes, que possibilitou a integração com outros 

sistemas do Governo; criação de IFEPs – Inspetorias de Fiscalização de 

Empresas de Grande Porte; implantação do novo sistema de passe fiscal; 

informatização dos postos fiscais e a instalação do Autotrac, que é um sistema 

de comunicação de dados, conectados via satélite,  em toda a frota de veículos 

que atuam na fiscalização de mercadorias em trânsito, sendo parte do modelo 

de gestão das Unidades Móveis de Fiscalização. 

 

Em relação à reforma do Estado, o DESENBANCO foi transformado em 

agência de fomento e a razão social passou a DESENBAHIA S/A, com a 

finalidade de realização de estudos estratégicos e financeiros, destinados a 

promover a atração de investimentos, a reforma, reestruturação e 

modernização do Estado. 
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4.5.5 Ano de 2002 

 

A partir deste ano, como podemos verificar no quadro 5, as metas foram 

divididas em principais e acessórias, sendo que o descumprimento de meta 

principal sujeita o Estado às punições previstas no contrato; entretanto, o 

descumprimento das metas acessórias não implica, automaticamente nas 

punições contratuais.  Desta forma, o não cumprimento da meta n° 5 não 

ocasionou punições. 

 

As metas foram cumpridas, com exceção da meta nº 5, e podemos destacar o 

resultado pelo cumprimento das metas principais com relativa folga. 

 
QUADRO 5 
Programa de Ajuste Fiscal do Governo da Bahia 
Acompanhamento de Metas – Ano 2002  

2002 Descrição 
Metas Realizado 

Metas principais     
Meta 1 - Relação Máxima - Dívida / RLR (Final de Período) 2,04 1,86 
Meta 2 - Resultado Primário (Em milhões de reais) 267 711 

Metas acessórias     
Meta 3 - Relação Máxima - Gastos de Pessoal / RCL 47% 47% 
Meta 4 - Receitas Própria 5.285 5.493 
Meta 5 - Receitas de Alienação de Ativos (Em milhões de reais) 120 1 
Meta 6 - Receitas Máxima - Gastos de Investimentos/RLR 19% 13% 

Fonte: Governo do Estado da Bahia/SEFAZ/SAF/DEPAT/GEPUB 
 

Em adição, registramos que neste ano, o Estado da Bahia terceirizou a 

administração dos Centros de Convenções de Ilhéus e Porto Seguro, 

eliminando os gastos do Estado com os mesmos. 

 
4. 6 Resultado Orçamentário no Período do Ajuste Fiscal 

 

O Estado da Bahia foi capaz de progredir na diversificação de sua base 

econômica, mediante atração de novas indústrias, devido a incentivos fiscais, 

nas áreas de calçados, automotiva, computadores, bebidas e fabricação de 

plásticos.  
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No período de 1998 a 2002, podemos verificar melhorias constantes nas 

contas públicas, como demonstrado no balanço orçamentário16,  quadro 6, a 

seguir comentado: 

 
QUADRO 6 
Balanço Orçamentário – Fontes do Tesouro                                 Em mi l  r e a i s  

Receitas 1998 1999 2000 2001 2002 

Receitas Correntes 4.857.876 5.199.592 6.010.643 6.824.394 9.505.888
Receita Tributária 2.865.878 3.180.075 3.896.956  4.440.338  5.383.114 
Receita de Contribuições  -  - 77.199  91.186  99.935 
Receita Patrimonial 236.961 135.244 85.857  101.550  102.900 
Receita Agropecuária 0 0 10  0  0 
Receita  Industrial - - - - -
Receita de Serviços  2.217 145 1.281  2.880  1.148 
Transferências Correntes 1.666.047 1.738.018 1.830.616  2.116.026  2.904.140 
Outras Receitas Correntes 86.773 146.110 118.724  72.414  140.367 
Conta Retificadora da Receita Orçamentária 0 0 0  0  874.284 

Receitas de Capital 2.473.072 739.257 409.075 534.587 664.957
Operações de Crédito 1.988.373 364.144 332.836  443.354  444.944 
 Operações de Crédito Internos 1.847.151 264.678 116.977  148.557  72.841 
 Operações de Crédito Externos 141.222 99.466 215.859  294.797  372.103 
Alienação de Bens 434.031 319.659 1.650  1.879  999 
Amortização de Empréstimos 0 1.747 755  470  2.417 
Transferências de Capital 50.668 53.707 73.834  88.884  216.597 
Outras Receitas de Capital 0 0 0  0  0 

Total das Receitas 7.330.948 5.938.849 6.419.718 7.358.981 10.170.845
Despesas Correntes 2.964.294 3.172.531 4.693.169  5.274.602  6.496.382 

Pessoal e Encargos 1.057.335 1.074.241 1.977.542  2.216.152  3.227.483 
Juros e Encargos da Dívida 344.393 387.307 426.336  448.999  475.998 
Outras Despesas Correntes 1.562.566 1.710.983 2.289.291  2.609.451  2.792.901 

Despesas de Capital 3.065.740 1.116.425 1.160.096  1.648.008  1.697.661 
Investimentos 725.496 571.528 788.384  852.207  897.838 
Inversões Financeiras 1.649.722 96.957 99.004  363.547  248.154 
Amortização da Dívida 690.522 447.940 272.708  432.254  551.669 

Reserva de Contigência 0 0 0  0  0 
Total das Despesas 6.030.034 4.288.956 5.853.265  6.922.610  8.194.043 

          Resultado Orçamentário (Receitas - 
Despesas) 1.300.914 1.649.893 566.453  436.371  1.976.802 
Fonte: Governo do Estado da Bahia/SEFAZ/SAF/DICOP/ICOF 
 

4.6.1    Estudando o Orçamento da Receita no período de 1998 a 2002 

 

As Receitas Correntes que em 1998 totalizaram R$ 2.865.878 mil registraram 

em 1995, uma realização de R$ 5.383.114 mil,  representando um crescimento 

nominal de 88%.  

                                                 
16 O Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal considera a execução orçamentária relativa às administrações 
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As Receitas de Capital,  no ano de 1998, tiveram uma realização significativa 

decorrente, principalmente, das operações de crédito já pactuadas em anos 

anteriores e destinadas a investimentos de infra-estrutura; porém, retornando 

a patamares menores de realização nos outros anos analisados. 

 

As receitas decorrentes da perda do FUNDEF17, a partir de 2002, tiveram uma 

mudança no método de contabilização e passaram a integrar a Conta 

Retificadora da Receita Orçamentária. 

 
As receitas tributárias (próprias) registraram, no período, um crescimento de 

87,83%, índice significativo decorrente da melhoria de gestão com 

planejamento eficiente e modernização da área arrecadadora, bem como do 

Programa de Modernização da SEFAZ – PROMOSEFAZ, que alocou recursos 

oriundos do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, repassados 

através da Caixa Econômica Federal.  

 

O PROMOSEFAZ desenvolve ações de capacitação, melhoria do parque de 

equipamentos de informática e, principalmente, redesenho de processos com 

rotinas para desenvolvimento de sistemas mais eficazes e integrados. A área 

financeira, como parte do PROMOSEFAZ, também foi modernizada com o 

PROMAF – Projeto de Modernização e Racionalização da Administração 

Financeira do Estado, que contemplou a aquisição de equipamentos e a 

construção de vários sistemas direcionados para melhoria da administração 

financeira, orçamentária e patrimonial do Estado.  

 

Na área de pessoal, util izando-se também dos recursos do PROMOSEFAZ, foi 

criado o PROMORH, Plano de Modernização da Gestão de Recursos 

Humanos, com o objetivo de criar um novo modelo de gestão de recursos 

humanos, ágil,  racional e eficiente. 

 

A receita mais significativa dentre as tributárias é o ICMS – Imposto de 

Circulação de Mercadorias e Serviços, registrou um crescimento no período, 

                                                                                                                                                         
direta e indireta das fontes do tesouro do Estado. 
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de 85,89%. A receita de Imposto de Renda passou por mudanças na 

contabilização, vindo a integrar as receitas tributárias a partir de 2002. O 

IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores e Terrestres 

registrou no período, um crescimento de 67,32%, como pode ser observado no 

quadro 7 a seguir: 

 
QUADRO 7 
Receitas Tributárias – fontes do Tesouro                                      Em mi l  r e a i s  

Receitas 1998 1999 2000 2001 2002 
            

Receitas Tributárias 2.865.878 3.180.075 3.896.956  4.440.338  5.383.114 
ICMS 2.663.121 2.970.475 3.670.292  4.187.240  4.950.531 
        Normal 2.663.121 2.970.475 3.670.292  4.187.240  4.839.160 
        Vinculado ao Fundo da Pobreza   0 0 0  0  111.371 
IPVA 70.473 72.707 86.039  106.171  117.916 
ITCD 4.850 5.893 5.764  5.158  8.084 
Imposto de Renda na Fonte 23 9 0  0  138.406 
Taxas 127.411 130.991 134.861  141.769  168.177 
        TPS - Taxas sobre Prest. De 
Serviços 78.513 76.521 77.127  78.126  91.920 
        TPP - Taxas do Poder de Polícia 48.898 54.470 57.734  63.643  76.257 
Fonte: Governo do Estado da Bahia/SEFAZ/SAF/DICAP/SICOF 
 

O Governo do Estado da Bahia, no intuito de manter a regularidade no 

comportamento da arrecadação, criou o prêmio trimestral por desempenho 

fazendário, em 2001, onde objetivou estimular e remunerar os aumentos de 

produtividade que impliquem em superação de metas de arrecadação, que não 

podem ser inferiores às constantes no orçamento do Estado, constituindo em 

mais um instrumento de gestão para a melhoria da arrecadação.  

 

4.6.2     Estudando o Orçamento da Despesa no período de 1998 a 2002 

 

No que se refere a administração da despesa, o Governo da Bahia incentivou a 

implantação de vários controles de gastos nas suas unidades administrativas, 

em destaque o sistema ACP – Sistema de Apropriação de Custos Públicos e o 

SIGAP -  Sistema de Gestão de Gastos Públicos. 

 

O ACP – Sistema de Apropriação de Custos Públicos, instituído oficialmente 

pelo Decreto nº 8.444 de 07 de fevereiro de 2003, passou a funcionar a partir  

                                                                                                                                                         
17 Fundo de Desenvolvimento e Valorização do Ensino Fundamental. 
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do ano de 2003, tendo como finalidade aprimorar a qualidade do gasto público 

e proporcionar, aos gestores governamentais,  informações relevantes sobre os 

custos envolvidos na oferta de produtos e na disponibilização e prestação de 

serviços pelo Estado à coletividade. 

 

O SIGAP – Sistema de Gestão de Gastos Públicos, instituído oficialmente 

pelo Decreto nº 8.443 de 07 de fevereiro de 2003, que funcionou de forma 

experimental, no ano de 2002, na Secretaria da Fazenda e de forma definitiva 

em todas as Secretarias a partir de 2003, tem como objetivo assegurar a 

reserva da dotação orçamentária dos contratos, convênios e outras 

modalidades de compromisso assumido pelo Estado, assim como das demais 

despesas do exercício. Ao iniciar qualquer processo de licitação, de sua 

dispensa ou inexigibilidade, a unidade gestora deverá efetuar a reserva 

orçamentária de dotação, em rotina específica no SIGAP. 

 

Em relação às despesas com pessoal,  os valores gastos se mantiveram dentro 

dos limites legais.  Em comparação com a maioria dos Estados brasileiros, os 

gastos com pessoal, na Bahia, mantiveram-se em níveis relativamente baixos. 

 

Os gastos de manutenção também se mantiveram controlados no período, 

decorrentes das ações do Comitê Central de Avaliação do Custeio do Estado, 

com as funções de instituir medidas que assegurem a redução dos gastos de 

custeio, sem prejuízos da qualidade e eficiência da prestação dos serviços 

públicos. 
 
Quadro 8 
Balanço Orçamentário da Despesa – Fontes do Tesouro             E m mi l  r e a i s  

Despesas 1998 1999 2000 2001 2002 
            

Despesas Correntes 2.964.294 3.172.531 4.693.169 5.274.602  6.496.382 
Pessoal e Encargos 1.057.335 1.074.241 1.977.542 2.216.152  3.227.483 
Juros e Encargos da Dívida 344.393 387.307 426.336 448.999  475.998 
Outras Despesas Correntes 1.562.566 1.710.983 2.289.291 2.609.451  2.792.901 
Despesas de Capital 3.065.740 1.116.425 1.160.096 1.648.008  1.697.661 
Investimentos 725.496 571.528 788.384 852.207  897.838 
Inversões Financeiras 1.649.722 96.957 99.004 363.547  248.154 
Amortização da Dívida 690.522 447.940 272.708 432.254  551.669 
Reserva de Contigência 0 0 0 0  0 

Total das Despesas 6.030.034 4.288.956 5.853.265 6.922.610  8.194.043 
Fonte: Governo do Estado da Bahia/SEFAZ/SAF/DICOP/SICOF 
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Os valores referentes aos juros e encargos da Dívida se mantiveram 

crescentes, em função do crescimento da receita. O orçamento do Estado está 

parcialmente protegido dos dispêndios com a dívida, devido aos limites 

contratuais de desembolso. 

 

Por fim, em relação às despesas de capital,  verificamos uma redução nas 

mesmas, se comparado ao ano de 1998, quando o Estado investiu valores 

oriundos das Receitas de Privatização. 

 

4.6.3     Estudando o Resultado Orçamentário no período de 1998 a 2002 

 

Assim, o resultado orçamentário (total de receitas menos total de despesas) se 

manteve sempre positivo nos anos de 1998 a 2002, como demonstrado no 

quadro 9, o que vem confirmar a preocupação do Estado em manter o 

orçamento da despesa dentro de sua capacidade de arrecadar. 

 
QUADRO 9 
Resultado Orçamentário – Fontes do Tesouro                             E m m i l  r e a i s  

Discriminação 1998 1999 2000 2001 2002 
            

Receitas Totais 7.330.948 5.938.849 6.419.718  7.358.981  10.170.844 
Despesas Totais 6.030.034 4.288.956 5.853.265  6.922.610  8.194.043 

Resultado Orçamentário (Receitas - Despesas) 
1.300.914 1.649.893 566.453  436.371  1.976.801 

Fonte: Governo do Estado da Bahia/SEFAZ/SAF/DICOP/SICOF 
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V. CONCLUSÃO 
 

O estudo objeto desta pesquisa se desenvolveu dentro da análise do Programa 

de Reestruturação e de Ajuste Fiscal do Estado da Bahia, no período de 1998 

a 2002, no que se refere ao equilíbrio das contas públicas, com ênfase nas três 

hipóteses a seguir:  

•  Ocorreu o ajuste fiscal no Estado da Bahia pelo crescimento das 

receitas e redução das despesas. 

•  Ocorreu o ajuste fiscal no Estado da Bahia pela manutenção do estoque 

da dívida e alongamento do perfil  nos níveis legais estabelecidos. 

•  Ocorreu o ajuste fiscal no Estado da Bahia pelos impactos do processo 

de privatizações de empresas estatais.  

 

Analisando a primeira hipótese, observamos que o Estado da Bahia, ao firmar 

contrato com o Governo Federal,  optou pelo regime fiscal de “restrição 

orçamentária rígida”, que se baseia na definição de um teto rígido de gastos 

que, dada uma previsão conservadora de receita e uma certa meta de déficit ,  

condiciona a satisfação das demandas à existência de recursos ou a um 

aumento apenas moderado do endividamento. Neste caso, a despesa se adapta 

à restrição orçamentária. 

 

Desta forma, o Estado evoluiu significativamente nos resultados alcançados. 

O resultado primário, principal meta relacionada a esta hipótese, cujas 

variáveis dependem basicamente da gestão do Estado, no ano de 1998, ficou 

negativo em R$502 milhões, diminuindo para R$ 124 milhões negativos em 

1999, passando a positivo no ano de 2000, no valor de R$ 355 milhões, e no 

ano de 2001 no valor de R$ 603 milhões, indo a consolidar esta tendência de 

resultado positivo em 2002, com um valor de R$ 711 milhões, evidenciando, 

desta forma, uma mudança cultural e de atitude do Governo do Estado da 

Bahia, ao perseguir os objetivos de atender as metas pactuadas com a STN.   
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Concluímos, assim, a validação desta hipótese, identificando que o ajuste 

fiscal se verificou pelo crescimento das receitas e diminuição relativa das 

despesas.  

 

Na verificação da segunda hipótese, constatamos um significativo crescimento 

da dívida pública18,  conforme verificamos no Quadro 10, devido, 

principalmente, a movimentos inflacionários e cambiais. 

 
QUADRO 10 
Dívida Pública – Evolução do Estoque                                E m mi l h õ es  de  r e a i s  

1998 1999 2000 2001 2002 
Especificação 

          
Saldo devedor        7.017         8.483         9.128       10.161       12.819  

Fonte: Governo do Estado da Bahia/SEFAZ/SAF/DICOP/SICOF 
O b s .  I n c l u i  A d m i n i s t r a ç ã o  I n d i r e t a ,  p a r c e l a me n t o  d e  e n c a r g o s  e  n ã o  i n c l u i  p r e c a t ó r i o s .  

 
O estoque da dívida, portanto, está sujeito às variações do câmbio e da 

inflação, bem como dos níveis elevados de incremento nestas variáveis, 

podendo comprometer as metas de longo prazo para redução do estoque. Os 

dispêndios anuais não são totalmente afetados por essa variação, pois o valor 

máximo de dispêndio da maior parte do estoque da dívida, é vinculado a 

percentual da receita. 

 

Em 31 de dezembro de 2002, com base nas variáveis projetadas, foi calculado 

o perfil  da dívida, conforme demonstrado na figura n° 2. Podemos observar 

um pequeno decréscimo na taxa de juros e um razoável alongamento no perfil  

da dívida do Governo do Estado da Bahia. 
  

Daí que não é válida a hipótese de que o Ajuste Fiscal do Estado da Bahia 

ocorreu pela manutenção do estoque da dívida e alongamento do perfil .  Como 

comentado no percurso deste estudo, estes dois vetores dependem de variáveis 

exógenas às ações governamentais do Estado. 
 

 

                                                 
18 O Estoque da dívida para o Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal difere do conceito de dívida 
consolidada da LC 101/2000. 
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1997 1998 1999 2000 2001 2002

6,1 6,2 6,3 6,4 6,4 5,9

18,5
20,3 20,3 20,5 20,3 20,0

Figura nº 2 - D ív ida Pública 
                                       Evolução  de  Taxa e  Praz o   

     Prazo Médio

    Taxa Juros Médias
 

      Fonte:  Governo da Bahia /SEFAZ/SAF/DEPAT/GEPUB  
 

Ressalte-se, entretanto, que o esforço empreendido pelo Governo do Estado 

da Bahia no controle e acompanhamento de sua dívida, tem influenciado para 

manutenção de sua estabilidade fiscal.  

 

Por fim, em relação à terceira hipótese, verificamos que o Ajuste Fiscal 

ocorrido no Estado da Bahia deveu-se, também, às reformas estruturais,  que 

levaram a privatizações e fusões de Órgãos e Entidades, estancando gargalos 

de gastos e auferindo ganhos com venda de ativos. Estas reformas estruturais 

foram elencadas neste trabalho no item discussão e resultado. 
 
Esperamos, assim, ter contribuído através deste estudo, para difundir o 

esforço empreendido pelo Governo do Estado da Bahia, no processo de Ajuste 

Fiscal dos últimos anos, implementado pelo Governo Federal para os Estados, 

o que poderá servir de exemplo para outros governos.  
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