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Este estudo tem por objetivo analisar as finanças públicas do Estado do Rio Grande 
do Norte, sobretudo no que diz respeito aos seus investimentos no setor da saúde.



Nesse estudo vamos analisar as finanças do Estado do Rio Grande do
Norte em 2020, um ano marcado pela Pandemia do COVID-19.

Verificamos um aprofundamento da crise econômica no Brasil. O
impacto econômico é real, contudo não reflete por igual em todos os
setores da economia. Alguns setores foram mais abalados e por outro
lado outros até ganharam muito com essa crise, como foi o caso das
empresas ligadas à produção e distribuição de equipamentos
hospitalares e farmacêuticos, que viram suas receitas e produção
dispararem. 
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Veremos que no setor público essa diferença também existe. Os
estados e municipios receberam aportes extras da União significando o
crescimento da receita total em alguns casos, como por exemplo no
estado do Rio Grande do Norte. Porém, segue o profundo arrocho
salarial aos servidores públicos das três esferas de governo. 

Nesse estudo analisamos também como se deram os investimentos
em Saúde Pública, quer seja por recusros próprios quer seja pela
tranferência do SUS, como foram gastos com “os nossos heróis” que
estiveram e estão a frente no combate ao vírus. 

Boa leitura! 
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Crescimento da Receita Total do Estado do
Rio Grande do Norte em 2020
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Receita Realizada – Receita total arrecadada  cresceu em 2020 em
relação a 2019, passando de R$12,47 bilhões para R$13,63 bilhões, um
crescimento de 9,34% .

Receita Corrente Líquida – Receita corrente que deduz entre outros as
transferências constitucionais e legais,  serve como referência para
gastos com pessoal. Esta receita cresceu de R$9,56 bilhões em 2019
para cerca de R$10,15 bilhões em 2020, um crescimento de 6,32%.

Receita de Impostos e Transferências -  Receita que serve de
referência para os gastos mínimos constitucionais,  como por exemplo  
os 12% para a Saúde. Esta receita  sofreu um pequena redução, caindo
de R$9,31 bilhões para cerca de R$ 9,28 bilhões, uma queda de 
 -0,28%. 
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As receitas que colocamos no gráfico anterior são  as principais referências
para as contas públicas. Mas a receita realizada total contêm todas as demais,
ela vai verificar a evolução geral da receita utilizada no ano em relação ao
outro. As demais são apenas referências para gastos com pessoal ou mínimo
constitucional como a Saúde.

Como  a receita do total do estado cresceu? 

O que aconteceu é que as transferências da União para o Estado cresceram
no somatório total de 2020 em relação a 2019.  Como vamos ver adiante um
dos principais fatores foi a aplicação da Lei complementar 173/2020 que
significou um profundo arrocho salarial dos servidores públicos nas três
esferas de governo e por outro lado transferiu R$60  bilhões para estados e
municípios às custas deste arrocho. Esse valor transferido teria como regra de
gasto: R$10 bilhões para gastarem  com Saúde  e os outros R$50 bilhões de
forma aleatória.  
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Verifique também que a receita de impostos e transferências que é a
menor de todas reduziu num pequeno valor em 2020 em relação a 2019,
nela está contida o FPE e essa transferência reduziu em 2020. Mas no
total, as transferências da União para o estado do Rio Grande do Norte
cresceu em 2020 em relação a 2019, como veremos a seguir.       
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Transferências totais da União cresceram  e em parte as
custas de um profundo arrocho nos salários e direitos dos

trabalhadores do serviço público!    
 

Acima colocamos duas barras  no gráfico para os anos  de 2019 e 2020. Em verde apresentamos o total de todas as
transferências da União para o estado do Rio Grande do Norte e o colorido são os principais tipos de transferências
em cada ano. 
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Transferências Totais da União - Verde: Essas passaram de R$4.094,04 milhões em
2019 para R$4.646,06 milhões em 2020, um crescimento nominal  de R$ 552,02
milhões de reais correspondente a 13,48%.
Royalties ANP  ( Petróleo) - Azul escuro – O estado recebeu por essa receita cerca
de R$189,65 milhões em 2019 e R$147,26 milhões em 2020, uma queda na
arrecadação dessa receita de –R$42,39 milhões, correspondente a -22,35%.
Cessão onerosa ( leilão de excedente petróleo e gás vendidos- privatização) – Azul
claro-  Teve em R$2019 o valor de R$ 160,38 milhões e no ano de 2020 não teve
esse tipo de receita.
O Fundo de Participação dos Estados (FPE) Amarelo - Essa receita em 2019 foi de
R$ 3.256,92 milhões e em 2020 foi de R$ 3101,20 milhões, ou seja, uma queda de
R$ 155,72 que representou – 4,72%
Transferência LC 173/2020 ( Saúde)-Cinza-  O estado recebeu fruto dessa lei, cerca
de R$145,00 milhões para a Saúde em 2020. 
Transferência LC 173/2020 ( Aleatório)- Laranja-  O Rio Grande do Norte recebeu
fruto dessa lei, cerca de R$442,26 milhões para gastar de forma aleatória.
Auxilio emergencial para o estado  -  Auxilio financeiro da União para os estados
para compensar perda com FPE e parte para saúde e assistência Social. Em 2020
essa receita teve um valor de  R$ 340,78 milhões.                      
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Conclusão:  O que se viu em 2020, foi o crescimento total das
transferências da União em mais de meio bilhão de reais em relação ao ano
anterior. Mesmo com redução do FPE, do Royalties de Petróleo,  da receita
de cessão onerosa que aconteceu em 2019, o estado do Rio Grande foi
“compensado” com outras receitas feitas pela União. Cabe destacar a
receita adquirida de mais de R$ 580 milhões  com LC 173/2020 que busca
congelar salários e direitos até dezembro desse ano. 
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Gastos com Saúde Pública:  Transferência do SUS cresceu em
2020, mas valor é inferior a 2017       

 

Durante a pandemia do Coronavírus foram enviados mais aportes por parte
da União.  O governo foi obrigado a transferir mais dinheiro do SUS para os
estados.  Entre esses aportes estão os cerca de  R$ 145 milhões para a Saúde
previstos na LC 173/2020 financiado com o arrocho salarial dos servidores
públicos.
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O que verificamos com esse gráfico é que houve um aumento  de 37,42% da
transferência do SUS para o estado do Rio Grande do Norte em 2020. Passou
de R$ 325,16 milhões em 2019  para R$498,028 milhões em 2020. No entanto,
as transferências do SUS vinha reduzindo desde 2017, o que demonstra o
desmonte do SUS. E mesmo esse valor de 2020 é inferior ao de 2017.
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Gastos na saúde cresceram, mas  pouco para um ano de Pandemia
em relação ao mínimo constitucional de 12% na Saúde! 
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Os governos estaduais são obrigados por lei gastarem no mínimo 12% com
saúde  da receita de impostos e transferências. Nessa receita não constam as
transferências do SUS. No gráfico acima verificamos a variação dessa receita e
dos gastos com pessoal e vemos que ela vinha sempre crescendo desde 2017.
No entanto,  em 2020 ela teve uma pequena queda de – 0,28%,  passando de
R$9,309 bilhões para R$9,283 bilhões. Já os gastos com saúde em relação a
essas receitas passou de R$ 1,135 bilhões para R$1,282 bilhões, um
crescimento de 11,08%.  Observe na tabela ao lado  como foi o
comportamento governo do estado em relação ao cumprimento dos gastos
mínimos constitucionais  de 12% na saúde nos últimos anos. Em 2020 foi de
13,82%, já em 2018 não se cumpriu o mínimo constitucional.
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Para efeito da Lei de Responsabilidade Fiscal, que nada mais é do que uma lei que serve  
só para controle dos gastos do pessoal para garantir  que o estado pague sua divida
pública, ela determina um  limite máximo com gastos com pessoal de 49% em relação a
receita corrente líquida para o poder executivo dos estados. Como vemos pelo gráfico
abaixo, a relação da Receita Corrente Líquida (RCL) com gastos de pessoal  no RN  foi de
63,49% em 2018 e  passou para em 54,81% em 2020.  No entanto, se a receita para gastos
com pessoal fosse a receita total adquirida de fato no ano, que como vimos antes foi de 
 R$13,63 bilhões, os gastos com pessoal seria de apenas 40,86%.       
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mas isso não significou valorização dos nossos heróis 
Gastos com trabalhadoras(es) nasaúde cresceram, 

 

governo do estado do RGN  
Fonte: Siops até 2019, 2020 
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Como vemos pelo gráfico os gastos com profissionais de saúde  vinha
praticamente congelados dentre  2017 e 2019 com pequenas variações,  num
valor próximo a R$ 824 milhões. No ano de 2020 foi de R$ 916 milhões, que
representou um crescimento de 11,09% em relação a 2019. No relatório  do
governo fala em uma maior contratação de profissionais na área de saúde,
nomeações (concursados)  e convocados (temporários). Segundo o
SINDSAÚDE está sendo foi paga uma gratificação  transitória na pandemia,
mas que isso não significou valorização efetiva dos profissionais de Saúde.        



CONCLUSÕES
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Em que pese a pandemia cresceu, teve um crescimento em sua Receita
Corrente Líquida em 6,32% em 2020 em relação a 2019, provocado em
parte pelo incremento maior das transferências da União.

Que as despesas pessoal caiu em  2020, em  termos percentuais com
relação a essa Receita Corrente líquida,  passando de  60,56% em 2019
para  54,81% em 2020.

Houve um crescimento maior dos  investimentos em saúde devido a
COVID-19, com um crescimento maior das transferências do SUS 
 (53,16%) em 2020. Mas que mesmo  com aumento desse repasse da
União esse valor foi inferior a 2017, mostrando que existe uma política 
 cada vez maior por parte do governo Federal de  sucateamento dos
serviços públicos de saúde.

 



CONCLUSÕES
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Que parte desses recursos da União foi condicionado pela LC 173/2020
ao congelamento dos salários e direitos dos servidores públicos,
demonstrando aqui que mais uma vez os funcionários públicos estão
pagando pela crise que não fizeram. 

Que houve crescimento maior com gastos dos profissionais da Saúde
em 2020, mas ela não significou valorização profissional, mas apenas
gratificação transitória. Portanto os heróis da população na luta por
salvar vidas diante da pandemia, quanto se trata de uma verdadeira
valorização profissional são “esquecidos”. 

Que só a luta dos trabalhadores e da maioria da população poderão
garantir um serviço público e de qualidade e a valorização dos
profissionais da Saúde Pública.

 


