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Introdução  
 
O objetivo deste trabalho é caracterizar por período de governo,  no 

setor governamental não empresarial, as prioridades das despesas de capital, 
em seu sentido restrito, isto é, excluindo-se  as despesas de capital com os 
subprogramas da dívida interna e externa e as despesas com a administração 
de receitas.  Estão incluídas, portanto, as inversões financeiras e transferências 
de capital não vinculadas à dívida pública.  

Do ponto de vista da história econômica, este trabalho analisa  do 
auge ao esgotamento  do estado intervencionista finalizando no início do 
estado regulador: da gestão Triches à gestão Antonio Britto.  De fato, temos o 
máximo  da atuação do Estado intervencionista, durante a década de 70 nas 
gestões  Triches, Guazzelli e Amaral de Souza; e a decadência deste modelo, 
na década de 80,   (indicada pela queda dos investimentos públicos) nas 
gestões Jair Soares, Pedro Simon e Collares. E o início do estado regulador, 
na gestão Antonio Britto.  

Os quatro primeiros governos buscaram ampliar ao máximo a 
participação do Estado na economia, tentando preencher os vazios 
econômicos que o setor privado brasileiro, incipiente, não conseguiu suprir na 
área de energia, siderurgia e telecomunicações, além de, ao mesmo tempo, 
através da política de incentivos fiscais, apoiar fortemente as indústrias 
privadas a expandirem-se em solo gaúcho. 

Na década de 80, a crise externa e a inflação  levou ao uso das 
empresas estatais como instrumentos da política econômica tanto para conter 
inflação pela redução de tarifas públicas como para  obtenção de recursos 
externos para equilíbrio do balanço de pagamentos, o que diminui 
significativamente os investimentos das estatais.  

 Na administração direta, o menor crescimento econômico induziu a 
queda da  arrecadação tributária, e, em paralelo, a maiores pressões dos 
gastos correntes, sobretudo da área de pessoal, em função da leniência da 
legislação trabalhista do setor público (contratações abundantes, 
aposentadorias precoces,  integrais, etc), implicaram em redução dos gastos 
de capital. A observação das prioridades governamentais durante este período 
é o objetivo deste trabalho.   

 



 

Conceito e metodologia 
 
Este conceito que trabalharemos - despesas de capital em sentido 

restrito - justifica-se para que se possa melhor visualizar a parcela das 
despesas de capital que, de fato, implicam em ampliação da capacidade 
produtiva do Estado; em aumento do ativo imobilizado do Estado; ou em 
transferências financeiras para custeio de programas de crédito apoiadas pelo 
governo.  As despesas de capital com os subprogramas da dívida interna e 
externa (amortização da dívida interna e externa) e o subprograma 
administração de receitas1 fogem deste  critério.   

Optamos por demonstrar a despesa de capital, por período 
governamental, para vincular as decisões de investimento, aos agentes 
políticos. E, deste  modo, identificar quais funções de estado que foram mais 
ou menos privilegiadas por cada grupo político que assumiu o Palácio Piratini.  
Embora as decisões de política econômica abranjam também os gastos 
correntes, optamos por estudar  o gasto de capital em sentido restrito, por ser a 
parcela do gasto público em que: 1) o governante  tem maior grau de liberdade 
para sua alocação pois serve de variável de ajuste frente à decréscimos (ou 
acréscimos) de receita; 2) tem  grande  influência na expansão do Produto 
Interno Bruto do Estado 3) são a parcela pela qual o governante pode, em 
geral,  atender seus grupos de interesse com maior rapidez e com maior 
volume de recursos.  

Utilizamos dois métodos de comparação para determinar a prioridade 
de cada período governamental. Como primeiro método, verificamos quais 
funções têm  maior participação relativa no computo das despesas de capital, 
e, de modo geral, analisamos  as funções em que foram despendidos no 
mínimo  70% do conjunto do gasto de capital.  Como  segundo método, 
observarmos o incremento absoluto de cada função governamental, por 
período governamental, e as hierarquizamos conforme a maior variação 
positiva.   

O intuito do emprego do segundo método (observação dos 
acréscimos) foi o de examinar em quais funções o governo tentou modificar 
seu status anterior. Pois se entendeu que, embora algumas funções 
governamentais ocupem sempre o primeiro lugar na preferência de gasto dos 
governadores, estes gastos não são necessariamente a prioridade. Isto ocorre  
porque muitas vezes os governadores são herdeiros de prioridades dos seus 
antecessores, sendo obrigados a dar continuidade aos projetos iniciados nas 
gestões anteriores. 

Assim, embora a prioridade anterior seja mantida - pois seu valor 
absoluto é alto -, sua participação relativa pode vir a cair, enquanto uma nova, 
ou novas, funções podem estar sendo priorizadas, aumentando sua 
participação relativa.    

Outra razão é o fato de que algumas funções drenam muitos 
recursos governamentais pois,  quaisquer  projetos, significam a inversão de 

                                                 
1 O programa administração de receitas é, em praticamente toda a série observada, retorno de recursos ao 
Fundo de Garantia para Liquidez dos Títulos da Dívida Pública. Sua inclusão implicaria em dupla 
contagem do gasto público. 



milhões de unidades monetárias, como é caso da função Transportes. Porém, 
funções de valores menores podem, sem mudança significativa no ranking das 
prioridades, receber mais recursos, o que só é detectado pelas variações, em 
termos reais, das unidades monetárias alocadas.  

O método utilizado para atualização monetária dos valores da 
despesa de capital  foi o de dividir-se os valores correntes anuais pela média 
geométrica anual  do Índice Geral de Preços da FGV.  

Em anexo estão as Tabelas 1, 2 e 3, com as funções hierarquizadas 
pelo maior volume de gastos  e maior incremento, além de uma  série com os 
valores corrigidos das funções. 

  Embora seja difícil precisar-se datas veremos a seguir que o 
movimento da despesa de capital praticamente nos mostra o ciclo.   

 

As despesas de capital e a participação no PIB 
 

O governo que mais investiu no período analisado, tendo-se a 
participação do PIB como referência, foi  o Governo Britto, seguido dos 
governos Triches e Guazzelli, conforme a Tabela 1, abaixo. Observou-se, 
também, que os  governos Jair Soares e Collares foram os de menor 
investimento. Sendo que  o valor do segundo foi o menor identificado.  Em 
termos absolutos,  embora não seja uma comparação apropriada dado o longo 
período que separa a primeira e última gestão,  o maior investimento também é 
do governo Britto.  Todavia, boa parte das despesas de capital do Governo 
Britto foi despendida na recuperação do sistema financeiro estadual. Excluindo-
se  estes recursos (empréstimos que o Tesouro estadual obteve para 
capitalização das instituições financeiras - PROES) o governo que maiores 
inversões realizou  foi o governo Simon.   
 

 
 
 
FONTE DE DADOS BRUTOS: BALANÇO GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (1970/1998) 

*Exceto amortização da dívida e programa de administração de receitas.   
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economia. Se no período Triches, as inversões eram da ordem de 1,90% do 
PIB; no Governo Britto, descontados os recursos destinados ao PROES – 
recursos que serviram basicamente a cobrir posições passivas do sistema 
financeiro, em nada agregando à produção de bens e serviços – os 
investimentos mal chegaram a 1,15% do PIB, mesmo com todos os recursos 
oriundos das privatizações.  
 
 
Tabela 1 – Investimentos e variação por período governamental 

Governo 
Total 

Em R$ milhões 
Variação 

Em R$ milhões 
Part. No PIB 

Triches 3.028,55  1,90 
Guazelli 3.651,17 669,09 1,55 
Amaral de Souza 3.682,35 31,18 1,35 
Jair Soares 3.013,84 -668,51 1,04 
Simon 4.106,02 1.092,19 1,32 
Collares 2.615,59 -1.490,44 0,86 
Britto 6.781,03 4.165,44 1,97 
Britto (sem PROES) 3.940,67 1.325,08 1,15 
FONTE DE DADOS BRUTOS: BALANÇO GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (1970/1998) 

Nota: Deflator IGPDI, média anual; os valores estão deflacionados a     preços de dez/99. 
 

A composição da despesa pública sinaliza também a diminuição da 
participação das despesas de capital: as despesas correntes que no governo 
Triches representavam 79,22% da despesa total, irão, na administração Britto, 
absorver  88,87%, desconsiderado o PROES2.  

O período Triches (1971-74) 
 

No governo Triches a economia brasileira e gaúcha eram enfunadas 
por taxas de crescimento olímpicas. É a época do milagre delfiniano , e o auge 
do estado desenvolvimentista. O Estado vinha paulatinamente abandonando os 
investimentos em suas funções clássicas como segurança e educação para 
investir pesadamente no que Hirshman denomina de capital fixo social. Em 
relação ao PIB os investimentos deste período de governo atingem 1,90%. 
Como veremos, ao analisar os demais períodos, este será o percentual, mais 
elevado de participação dos investimentos no PIB. De fato as despesas de 
capital irão cair, após este período, lentamente,  até a administração Collares. 

                                                 
2 Desconsiderou-se, nesta comparação,  o PROES,  por  tratar-se de uma transação singular que, incluída,  
distorceria o sentido de tendência que aqui se quer trabalhar.  



 
Tabela 1 - Funções governamentais – despesas de capital  
Período Triches 
 Função Part.perc. Em R$ 

millhões 
> Incremento Var.absoluta 

Em R$ milhões 
1 Transportes 26,33 797,22 Indústria comércio 

e serviços 
134,09 

2 Indústria 
comércio e 
serviços 

22,12 669,92 Energia e 
Recursos Minerais 

78,95 

3 Energia e 
Recursos 
Minerais 

19,25 574,06 Habitação e 
Urbanismo 

64,96 

4 Administração e 
Planejamento 

12,19 369,25 Administração e 
Planejamento 

53,85 

5 Educação e 
cultura 

4,57 138,29 Saúde e 
Saneamento. 

32,69 

 Demais 15,83 479,81 Demais 37,06 
 Total 100,00 3.028,55 Total 401,60 
FONTE DE DADOS BRUTOS: BALANÇO GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (1970/1998) 

Nota: Deflator IGPDI, média anual; os valores estão deflacionados a     preços de dez/99. 
 
 O período Triches, foi caracterizado pela priorização de quatro 

funções governamentais que despenderam 80% das despesas de capital: 
Transportes; Indústria, Comércio e Serviços; Energia, Recursos Minerais; e, 
Administração e Planejamento, conforme pode ser visto na Tabela 1 acima. A 
preços de dezembro de 1999 os gastos totais das despesas de capital em 
sentido restrito deste período totalizaram R$ 2,98 bilhões e, as quatro funções 
citadas: R$ 2,38 bilhões.   

A função Transportes consumiu R$ 797 milhões, ou 26,33% dos 
recursos, sobretudo com transferências para o Departamento Autônomo de 
Estradas de Rodagem – DAER, ao   Departamento Estadual de Portos, Rios e 
Canais – DEPREC, Departamento Aeroviário do Estado – DAE, ao programa 
especial de vias expressas – PROGRESS e à Companhia Intermunicipal  de 
Estradas Alimentadoras do RS – CINTEA. Para o DAER e PROGRESS foram 
canalizados a maior parte dos recursos.  

 A  função Indústria, comércio e serviços absorveu  R$ 669 milhões 
ou  22,12% do total, sendo que os maiores gastos desta função foram na 
transferência de recursos para empresas sem similar no Estado, através de 
benefícios fiscais de ICMS e FUNDOPEM. Ainda nesta função a Companhia 
Estadual de Silos e Armazéns também recebeu importantes inversões 
financeiras, além das empresas CORLAC,  BORREGARD e Aços Finos 
Piratini.  

Na função  Energia e Recursos Minerais, foram despendidos R$ 574 
milhões equivalentes a  19,25% do total. Os principais investimentos desta 
função foram na Companhia Estadual de Energia Elétrica  - CEEE, com 99% 
dos investimentos. Estes recursos foram originados no Imposto Único de 
Energia Elétrica -  IUEE, nos dividendos gerados e transferidos de volta para a 
Companhia, tratando-se, portanto, de recursos vinculados. Estes recursos 
foram aplicados nas inversões de capital da CEEE em diversos projetos e, 
neste período, na construção da Hidrelétrica de  Itaúba.  



A  função Administração e Planejamento consumiu R$ 369 milhões, 
com  12,19% de participação nas despesas de capital. Nesta função as 
principais inversões foram para o sistema financeiro estadual na formação da 
carteira agrícola do BANRISUL, em capitalização do BRDE, BADESUL   e 
recursos do FUNDOPEM. Estes recursos, normalmente classificados na função 
indústria e comércio, estão, neste período, classificados na função 
Administração e Planejamento. O que nos indica que a função Indústria, 
comércio e serviços deveria ter valores ainda superiores aos encontrados se 
utilizado o critério correto de classificação.   

Do ponto de vista incremental, as despesas de capital serão 
ampliadas em R$ 401,6 milhões. No período Triches3  três das funções 
prioritárias segundo a maior participação relativa irão se repetir segundo o 
critério do incremento. Por incremento, duas novas funções aparecem, entre as 
cinco maiores, conforme a Tabela 1. Serão Saúde e Saneamento e, Habitação 
e Urbanismo, respectivamente com incrementos de R$ 32,69 milhões e R$ 
64,96 milhões.  Embora a participação relativa destas duas despesas não 
esteja entre as cinco maiores funções, suas variações, em termos absolutos, 
revela a preocupação do governante em incrementar os gastos destas duas 
funções. Por outro lado, as maiores reduções, ou a  as menores prioridades 
governamentais,  deste período estarão na função Trabalho e, Educação e 
Cultura. Esta última sofreu uma redução de R$ 20 milhões em relação ao 
período anterior. 

O período Guazzelli (1975-78) 
 

O  governo Guazzelli terá a segunda  colocação dos governos que 
mais investiram nos últimos 28 anos – 1971 – 1998, como proporção do PIB e 
a quarta posição em termos absolutos. 

 
Tabela 2 - Funções governamentais – despesas de capital  
 
Período Guazzelli 
 Função Part.perc. Em R$ millhões Maior incremento Var.absoluta 

Em R$ milhões 
1 Transportes 28,36 1.035,53 Transportes 245,30 
2 Indústria 

comércio e 
serviços 

19,12 698,13 Habitação e 
Urbanismo 

146,96 

3 Energia e 
Recursos 
Minerais 

19,03 694,77 Educação e 
cultura 

131,85 

4 Educação e 
cultura 

6,97 254,33 Energia e 
Recursos Minerais 

120,85 

5 Habitação e 
Urbanismo 

6,35 231,88 Saúde e 
Saneamento. 

103,87 

 Demais 20,17 736,52 Demais -79,76 
 Total 100,00 3651,17 Total 669,08 
                                                 

3 Para o período Triches comparou-se  o último ano de governo com o último ano de 
governo Peracchi Barcelos,  por dificuldades de obtenção da série do período anterior. 
 



FONTE DE DADOS BRUTOS: BALANÇO GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (1970/1998) 

Nota: Deflator IGPDI, média anual; os valores estão deflacionados a     preços de dez/99. 
 

Os investimentos, no período Guazzelli, totalizaram R$ 3,651 bilhões 
sendo  81% superiores ao do seu antecessor, porém com menor participação 
no PIB: 1,55% frente aos 1,90% ao período anterior. Seus três  principais 
investimentos serão nas mesmas funções do Governo Triches:  Transportes; 
indústria, comércio e serviços; e, Energia e Recursos Minerais, com o 
acréscimo de Educação e Cultura; e, Habitação e Urbanismo. Estas cinco 
funções irão abranger 79,67% dos investimentos. Do ponto de vista das 
variações, a  função Transportes terá seus recursos incrementados em R$ 245 
milhões em relação ao período anterior, bem como as função Habitação e 
Urbanismo e educação e cultura  que passarão  a ocupar, respectivamente,  o 
segundo e terceiro  lugar em termos de incremento absoluto.  Essas variações 
indicam a tentativa de modificar um pouco os gastos governamentais da área 
de infra-estrutura para o social, uma vez que é significativo o incremento 
daquelas duas funções.  

O programa rodoviário continuará sendo a maior prioridade das 
despesas com Transportes, seguido, nesta mesma função das despesas com 
portos e vias navegáveis, construção de vias expressas urbanas através 
programa PROGRESS  e transferências a municípios para construção de vias 
municipais.  No total as despesas com Transportes foram de R$ 1,035 bilhão a 
preços de dezembro de 1999, consumindo 27,26% das despesas de capital no 
período. 

Na função Indústria, comércio e serviços, na qual foram despendidos 
R$ 698,1 milhões;  além da compensação de ICMS sobre produtos sem 
similares e FUNDOPEM, serão destinados recursos à capitalização do BRDE, 
e, através do programa promoção industrial, recursos para construção de 
distritos industriais em: Cachoeirinha, Gravataí, Santa Maria, Rio Grande e 
Butiá. O Pólo petroquímico, neste período também será contemplado com 
recursos.  

Na função Energia e recursos e minerais, terceira prioridade do 
governo Guazzelli,  a geração de energia elétrica será privilegiada com a maior 
parte dos recursos, através da aplicação do Imposto Único  sobre Energia 
Elétrica e aplicação dos dividendos da CEEE (Companhia Estadual de Energia 
Elétrica).  

 Embora possa se argumentar que os recursos desta função  são 
vinculados, o que definiria a priori a preferência na alocação, isto não invalida o 
argumento. Afinal, estes gastos são tão prioritários que foram vinculados de 
forma a garantir sua aplicação, ou seja, a vinculação expressa a prioridade. Se 
não o fosse, o próprio governador e sua bancada tentariam reverter a 
vinculação, liberando os recursos para o Tesouro. 

Diferentemente do governo anterior a função Educação será elevada 
à  quarta prioridade. Os recursos serão destinados em sua maioria para o 
programa de ensino regular à construção de edificações públicas, ou seja, 
construção de escolas.  

Na função Habitação, que também não constava do período anterior, 
serão aplicados recursos para habitações urbanas através de investimentos na 
COHAB (Companhia estadual de habitação).   É a segunda função em termos 
de incremento de um período para outro; sofre um acréscimo de R$ 146,9 
milhões.  



De fato, por incremento, isto é, por acréscimo de valores absolutos, 
as prioridades da gestão Guazzelli são: Transportes, Habitação e Urbanismo, e 
Educação e cultura; e, Energia e Recursos Minerais, conforme pode ser visto 
na Tabela 2.  O total do incremento dos investimentos da gestão Guazzelli é de 
R$ 677,28 milhões.  As funções Agricultura, Segurança Pública  e 
Administração e Planejamento, com ênfase nesta última,  sofreram as maiores 
reduções no investimentos.  

O período Amaral de Souza (1979-82) 
 

O crescimento econômico ainda é bastante elevado, mas reduz-se  
rapidamente; são  os estertores do milagre econômico; esta é a característica 
do período Amaral de Souza, no plano nacional. No plano regional ainda se 
tentará manter a expansão do estado em várias atividades, tanto interferindo 
com os capitais públicos na construção de uma infra-estrutura, como auxiliando 
o setor privado através de subsídios diversos. Porém, a participação no PIB da 
despesa de capital, descontada a dívida será, no entanto, menor:  1,35% . 
Além do que, já não é só para a criação de infra-estrutura econômica que está  
voltada a despesa de capital. A área social  entra nas prioridades do Governo: 
a função Habitação e Urbanismo, somada à Saúde e Saneamento estarão 
entre as cinco prioridades governamentais. Vistas pela ótica do  incremento de 
recursos em relação ao governo anterior, estas ocuparão o primeiro lugar em 
termos de variação absoluta, ao receberem, respectivamente, um acréscimo de 
R$ 186,9 milhões e R$ 164,9 milhões, conforme pode ser visto na Tabela 3, 
abaixo. 
 
Tabela 3 - Funções governamentais – despesas de capital  
Período Amaral de Souza 
 Função Part.perc. Em R$ millhões Maior incremento Var.absoluta 

Em R$ milhões 
1 Transportes 27,18 1.000,767 Saúde e 

Saneamento 
186,96 

2 Indústria 
comércio e 
serviços 

20,54 756,18 Habitação e 
Urbanismo 

164,98 

3 Energia e 
Recursos 
Minerais 

12,24 450,90 Segurança 
Pública 

61,97 

4 Habitação e 
Urbanismo 

10,78 396,87 Indústria, 
comércio e 
serviços 

58,05 

5 Saúde e 
Saneamento 

10,62 391,17 Agricultura 44,36 

 Demais 18,64 686,45 Demais -79,76 
 Total 100,00 3.682,35 Total 669,08 
FONTE DE DADOS BRUTOS: BALANÇO GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (1970/1998) 

Nota: Deflator IGPDI, média anual; os valores estão deflacionados a     preços de dez/99. 
 

A função Agricultura que ainda não havia  surgido entre as 
prioridades governamentais, aparece   entre as cinco maiores variações 
daquele período, com R$ 44,36 milhões.  



Ao detalhar-se  a análise observa-se que na função Transportes o 
programa Transportes  Rodoviário receberá  77% dos recursos; enquanto o de 
Estradas Vicinais, 10%; o restante será distribuído entre os programas de Vias 
Urbanas (PROGRESS)  e no de  Portos e Terminais Fluviais e Lacustres.   

Na função Indústria, Comércio e Serviços a Devolução de ICMS para 
empresas com produção sem similar no Rio Grande do Sul absorverá em torno 
de 20% dos recursos da função. A implantação de distritos industriais em Rio 
Grande, Gravataí, Alvorada e Santa Maria, absorverão aproximadamente  11% 
dos recursos. As  inversões financeiras para capitalização da Aços Finos 
Piratini serão em torno de 7% dos recursos da função. Participações 
societárias na CRN (Companhia Riograndense de Nitrogenados), CEDIC 
(Companhia de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Rio Grande do Sul), 
PROGASA (Produtos Gaúchos S.A.), e Companhia Vinícola do Sul, 
absorverão, aproximadamente, 5% dos recursos.  

Na função Energia e Recursos Minerais, os recursos vinculados 
oriundos do IUEE e devolução de dividendos da companhia, comporão em 
torno de 91% do total de recursos transferidos à CEEE sob a forma de 
aumento de capital, montando à R$ 411 milhões, no período 1979-82. O 
restante dos dispêndios será basicamente para a capitalização da Companhia 
Rio Grandense de Mineração (CRM), em torno e R$ 38 milhões.  

Na função Habitação e Urbanismo a maior parte dos recursos foram 
destinados ao programa Habitações Urbanas, através da COHAB. 

A função Saúde e Saneamento com um total de R$ 300 milhões 
despendidos no período 1979-82, em despesas de capital, teve as  
contribuições ao fundo estadual de água e esgoto – FAE, como responsável 
por 50% dos recursos.  

Do ponto de vista das variações absolutas, as funções sociais 
ganharam mais ênfase neste período: Saúde e Saneamento; Habitação e 
Urbanismo e Segurança Pública compuseram a tríade que  maior  variação de 
recursos irão receber em relação à gestão Guazzelli. De fato, estas três, juntas, 
receberão R$ 411 milhões de incremento, com maior participação das duas 
primeiras, conforme pode ser visto na Tabela 3 acima. A retomada dos 
investimentos  na área  social ocorreu em detrimento dos investimentos nas 
funções de Comunicação, Energia e Recursos Minerais e Administração e 
Planejamento, pois estas quatro funções foram reduzidas neste período.  

 

O período Jair Soares (1983-86) 
 
O período No período Jair Soares (1983-86) a participação relativa 

das despesas de capital da administração direta continuará a queda iniciada no 
período Guazzelli. As despesas de capital, no sentido restrito, irão participar em 
1,04% do PIB do RS. A variação percentual, a menor, será de 18,71%,  em 
relação ao governo Amaral de Souza, equivalente a uma redução de R$ 672,71 
milhões. 

Mas não será somente esta a característica do dispêndio de capital 
deste Governo: será também o período em que a função Transportes será a 
mais privilegiada, praticamente sufocando o gasto de capital nas demais 
funções. Esta função saltará de uma participação de 27,18% para 48,09% do 
total da despesa de capital. Em números absolutos a variação será 



extraordinária: R$ 448,65 milhões, se considerarmos que  a redução total da 
despesa em relação ao período anterior foi de R$ 1,3 bilhão. O total aplicado 
na função Transportes foi de  R$ 1.449,42 bilhões, implicando em um 
crescimento de 45% sobre as inversões do antecessor. 

Embora as funções Administração e Planejamento e Judiciária 
venham a ter, também, variação absoluta positiva, ela será pequena: R$ 31,12 
milhões e R$ 20,19 milhões, respectivamente.  

O que chama a atenção é a queda das demais funções: R$ 1,38 
bilhão em relação ao período anterior, ou, em média, R$ 300 milhões a menos 
em investimentos por ano.   

 
Tabela 4 - Funções governamentais – despesas de capital  
Período Jair Soares 
 Função Part.perc. Em R$ millhões Maior incremento Var.absoluta 

Em R$ milhões 
1 Transportes 48,09 1.449,42 Transportes 448,65 
2 Energia e 

Recursos 
Minerais 

12,74 384,01 Administração e 
Planejamento 

31,12 

3 Ind. Com. e serv. 7,96 239,90 Judiciária 20,19 
4 Saúde e 

Saneamento 
7,88 237,58 Comunicações 17,15 

5 Educação e 
cultura  

5,28 158,99   

 Demais 18,05 543,94 Demais -1.381,25 
 Total 100,00 3.013,84 Total -668,51 
FONTE DE DADOS BRUTOS: BALANÇO GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (1970/1998) 

Nota: Deflator IGPDI, média anual; os valores estão deflacionados a     preços de dez/99. 
 

A função com maior recuo comparada  ao governo Amaral de Souza 
será a de Indústria, Comércio e Serviços, com um redução total, no período, de 
R$ 516,28 milhões, seguida da função Habitação e Urbanismo com uma 
diminuição de R$ 240,52 milhões.  

Nesta última função,  a maior redução ocorreu no subprograma de 
urbanismo: -40,66% em relação ao período anterior.  Embora com menor 
volume de gastos o  governo Jair Soares irá acrescentar mais um  
subprograma nesta função, em relação a seu antecessor: o de planejamento 
urbano, embora sem recursos relevantes. 

Na função Indústria, comércio e serviços, a queda é explicada pela 
redução  do subprograma de promoção industrial; e, pela redução das 
transferências de capital para participação societária em serviços bancários e 
financeiros, basicamente composto de transferências de recursos financeiros 
ao BANRISUL para o programa de crédito agrícola e capitalização do BRDE. 

É interessante observar através da Tabela A do anexo que a função 
judiciária vem pouco a pouco subindo no ranking das maiores variações 
positivas, demonstrando que a força de pressão do poder, evoluiu na medida 
do processo de abertura política.   



 

O período Pedro Simon (1987-90) 
 
Dos sete governos comparados o governo Simon exibe a quarta 

maior taxa de participação no PIB das despesas de capital: 1,32%. Em termos 
absolutos é o segundo maior volume de recursos alocados em despesas de 
capital, no critério adotado neste trabalho. Enquanto no governo Jair Soares os 
investimentos irão decrescer ano após ano, o Governo Simon terá um ciclo 
clássico de investimentos: os dois últimos anos terão praticamente o dobro dos 
investimentos dos dois primeiros, conforme se pode verificar na Tabela C do 
anexo.   

A prioridade governamental permanecerá sendo a função 
Transportes, com 38,09% dos investimentos, seguida das funções Energia e 
Recursos Minerais; Educação e Cultura;  Indústria, comércio e serviços; e, 
Judiciária.  

 
Tabela 5 - Funções governamentais – despesas de capital  
Período Pedro Simon 
 Função Part.perc. Em R$ millhões Maior incremento Var.absoluta 

Em R$ milhões 
1 Transportes 38,09 1.564,07 Educação e 

cultura 
416,58 

2 Energia e 
Recursos 
Minerais 

15,73 645,85 Energia e 
Recursos Minerais 

261,83 

3 Educação e 
cultura 

14,02 575,57 Judiciária 122,79 

4 Indústria, 
Comércio e 
Serviços 

6,01 246,87 Comunicações 116,63 

5 Judiciária 5,17 212,44 Transportes 114,65 
 Demais 26,99 861,22 Demais 176,33 
 Total 100 4.106,02 Total 1.092,18 
FONTE DE DADOS BRUTOS: BALANÇO GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (1970/1998) 

Nota: Deflator IGPDI, média anual; os valores estão deflacionados a     preços de dez/99. 
 

O que se observa, numa comparação com o seu antecessor, é que 
as duas principais prioridades permanecem sendo  a infra-estrutura através das 
funções  Transportes  e Energia e Recursos Minerais.   

Embora com uma participação relativa menor a função Transportes 
absorverá R$ 114,65 milhões a mais que o período Jair Soares. Será o maior 
investimento em Transportes já realizado por qualquer governador até o 
presente período: R$ 1,5 bilhão. Estes investimentos foram concentrados nos 
dois últimos anos de governo, sobretudo no último. O subprograma construção 
de rodovias absorveu 89% dos recursos. A obra que mais caracterizou este 
período foi a construção da Estrada do Mar, junto ao litoral norte gaúcho.  

E a função Energia e Recursos Minerais terá o dobro dos recursos: 
R$ 645,85 milhões. Os recursos para esta área seguirão basicamente para os 
subprogramas do período anterior: energia elétrica e recursos minerais. Para o 
programa energia elétrica, que contará com a maior parte dos recursos da 



função, serão transferidos recursos à CEEE, através do subprograma de 
participações societárias. 

As despesas de capital em Educação também terão crescimento 
expressivo. Esta função apresenta a maior variação em termos absolutos em 
relação ao período Jair Soares: acréscimo de R$ 416,58 milhões. Deste valor 
80% será aplicado no programa de ensino fundamental na recuperação ou 
construção de escolas. 

A função Judiciária, terceira no ranking deste período governamental 
continua sua ascensão para junto das maiores  prioridades do Estado.  

Nomear-se a função Judiciária como prioridade do governador nos 
gera alguma dificuldade, uma vez que o Poder Judiciário dispõem de quase 
total liberdade administrativa. De fato esta função pode ser vista como uma 
prioridade de estado e menos de governo. Uma vez que o  governador  não 
tem muito como opor-se ao  poder de pressão do Judiciário. Além do mais, do 
ponto de vista funcional a função Judiciária é híbrida, pois carrega uma parcela 
das inversões de responsabilidade do Poder Judiciário e, outra  parcela – o 
subprograma   de Custódia e Reintegração Social – sob  de responsabilidade o 
Executivo que, por sua vez,  ficou com a menor parte dos recursos  - 32,08%  
do total investido na função Judiciária.   

A queda mais expressiva será na função Saúde, com diminuição de  
R$ 121,97 milhões, em relação à gestão Jair Soares. A despesa de capital na 
função Saúde teve seu maior valor na gestão Amaral de Souza que só será 
superado na gestão Britto.  Na função Saúde e Saneamento, o programa 
Saneamento será o mais privilegiado em termos financeiros que o de Saúde, 
propriamente dito. No programa Saneamento os subprogramas Participação 
societárias (capitalização da CORSAN) e abastecimento d´água (perfuração de 
poços artesianos ), receberão a maior parte dos recursos.  

 

O período Alceu Collares  (1991-94) 
 

A despesa de capital, nos critérios adotados neste estudo, durante o  
período Collares terá a mais baixa participação no PIB estadual: 0,93%. A 
média anual de investimentos será de R$ 655, 7 milhões; e, será caracterizado 
pela maior redução de investimentos nos 28 anos analisados.  

As cinco funções prioritárias deste governo serão, como pode ser 
visto no quadro a seguir: Transportes, Educação e Cultura, Judiciária, 
Administração e Planejamento, e Agricultura. Pela primeira vez uma função 
classificada como social – a função Educação e Cultura - estará entre as duas 
primeiras prioridades dos investimentos governamentais deslocando as 
funções vinculadas ao desenvolvimento da infra-estrutura, promoção indústria 
e fortalecimento do sistema financeiro, notadamente prioritárias nas 
administrações Triches, Guazzelli, Amaral de Souza e Jair Soares. 

A função Educação continuará sua lenta trajetória de crescimento, 
será a segunda maior inversão da gestão Collares, com investimento de R$ 
565,30 milhões, ratificando o discurso governamental daquele período de 
priorização da Educação.  



 
Tabela 6 - Funções governamentais – despesas de capita l  
Período Alceu Collares 
 Função Part.perc. Em R$ millhões Maior incremento Var.absoluta 

Em R$ milhões 
1 Transportes 32,49 849,90 Desenvolvimento 

Regional 
68,96 

2 Educação e 
Cultura 

21,61 565,30 Agricultura 65,43 

3 Judiciária 9,76 255,33 Judiciária 42,89 
4 Administração e 

Planejamento 
7,13 186,49 Administração e 

Planejamento 
17,62 

5 Agricultura 6,95 181,66 Legislativa 10,55 
 Demais 22,62 576,91 Demais -1.695,89 

 Total 100,00 2.615,59 Total -1.490,43 
FONTE DE DADOS BRUTOS: BALANÇO GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (1970/1998) 

Nota: Deflator IGPDI, média anual; os valores estão deflacionados a     preços de dez/99. 
 
 

Duas funções alcançarão o valor mais alto em comparação com as 
demais administrações: Judiciária e Agricultura. A primeira, em razão de 
inversões nos subprogramas de  edificações públicas e defesa do interesse 
público do processo judiciário (instalações e modernização do poder judiciário) 
e, a menor parte, no subprograma de custódia e reintegração social 
(construção de presídios).  As razões do crescimento desta função  parecem 
ser a continuidade do ambiente democrático  que favorece o poder de pressão 
Judiciário. 

Na segunda função – Agricultura – os principais programas foram os 
de assistência financeira à indústria; assistência financeira à produção vegetal 
(programa troca-troca); organização agrária; extensão rural; e, irrigação e 
drenagem.  Esta função terá também, o segundo maior incremento de recursos 
comparado às demais funções: um acréscimo de R$ 65,43 milhões.  A 
prioridade dos gastos nesta função será uma característica da gestão Collares, 
devido a  natureza da base política do PDT – partido de sustentação do 
governador – com vínculos estreitos  com a agroindústria do Estado.  

Na função Administração e Planejamento, 71% dos gastos de capital 
serão efetivados  por conta de transferências  voluntárias a municípios.  

Nas reduções de recursos, tendo em vista que foram expressivas 
nesta administração, elas recairão, sobretudo nas funções Transportes, 
Energia e Recursos Minerais, e, Indústria, comércio e serviços.  Embora a 
função Transportes permaneça no topo das prioridades ela sofrerá a maior 
redução  em relação às demais funções: R$ 714,1 milhões; a função Energia e 
Recursos Minerais, segunda colocada na gestão anterior passará a sétima 
colocada na relação de prioridades e, em termos de incremento, esta função 
sofrerá uma redução de R$ 528,5 milhões.  



 

O período Antonio Britto  (1995-98) 
 
Este será o  período de maior gasto das despesas de capital tanto 

em comparação com o PIB, como em valores absolutos, se considerarmos os 
recursos destinados à reforma das instituições financeiras do Estado. 
Evidentemente que na gestão Britto a maior característica de sua política 
econômica será  a privatização de setores da economia pública gaúcha, 
notadamente os de Telecomunicações e Energia, embora algumas outras 
privatizações tenham ocorrido. Estas privatizações visaram de um lado ampliar 
os recursos para o Tesouro do Estado de forma a resolver problemas 
conjunturais de caixa e, ao mesmo tempo, atrair novos capitais – do setor 
privado -  para  a ampliação destes setores.  

  A  participação no PIB, das despesas de capital, será de 1,97% e 
serão despendidos R$ 5,9 bilhões, a preços de dezembro de 1999. A maior 
prioridade, segundo o critério até aqui adotado, será a despesa na função 
Administração e Planejamento, com o PROES - programa de estímulo à 
redução do setor público na atividade bancária. De fato, este programa, pela 
sua dimensão foi a prioridade número um da gestão, porém,  uma prioridade 
imposta pelas circunstâncias do sistema financeiro, uma vez que em não 
havendo o programa de saneamento, possivelmente, o BANRISUL e demais 
entidades alcançadas pelo programa,   não mais existiriam, dada a frágil 
situação financeira em que se encontravam.  

 
Tabela 7 - Funções governamentais – despesas de capital  
Período Antonio Britto 
 Função Part.perc. Em R$ millhões Maior incremento Var.absoluta 

Em R$ milhões 
1 Administração e 

Planejamento 
31,90 2.163,17 Administração e 

Planejamento 
1.976,68 

2 Indústria, 
comércio e 
serviços 

27,53 1.867,01 Indústria, 
comércio e 
serviços 

1.797,44 

3 Transporte 19,38 1.314,09 Transporte 464,19 
4 Saúde e 

Saneamento 
6,05 410,58 Saúde e 

Saneamento 
292,36 

5 Educação e 
cultura 

3,93 266,43 Segurança 
Pública 

86,31 

 Demais 11,20 759,76 Demais -451,54 

 Total 100,00 6.781,04 Total 4.165,44 
FONTE DE DADOS BRUTOS: BALANÇO GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (1970/1998) 

Nota: Deflator IGPDI, média anual; os valores estão deflacionados a     preços de dez/99. 
 

A segunda prioridade, foi a função Indústria, comércio e serviços com 
R$ 1,79 bilhões, 27,53% do total da despesa de capital. Dois programas, em 
especial, elevaram o valor desta função: o primeiro, com os valores dirigidos 
para a atração de empresas para o estado – programa de promoção industrial 



– R$ 916 milhões; e o segundo, para reforma do sistema financeiro estadual4, 
através do PROES, em torno de R$ 770 milhões, a preços de 1999.  

A função Transporte, embora com valores elevados e um percentual 
relativo de 19,38% de participação irá, pela primeira vez em 28 anos, para a 
terceira posição das despesas de capital.   

  A visão incremental, explicitada  na parte direita da Tabela 7, 
confirma o posicionamento  das funções neste período de governo.  As quatro 
funções identificadas como prioritárias são as com maiores variações  
absolutas; com exceção da função Segurança, que aparece entre os maiores 
acréscimos e que não está entre aquelas com maiores gastos.   

Quem mais perdeu na gestão Britto foram as funções Educação e 
Cultura; Energia e Recursos Minerais; Desenvolvimento Regional  e 
Agricultura, nesta ordem.  

Na função Educação e Cultura as reduções ocorreram no programa 
de ensino fundamental, subprograma de ensino regular. A redução dos 
investimentos  naquele programa, em comparação com o governo anterior 
montou a R$ 285,2 milhões.   

Na função Energia e Recursos Minerais, metade das diminuições de 
recursos ocorreu no programa de energia elétrica (composto de transferências 
para capitalização da CEEE, vinculadas a aplicações no programa de 
expansão da geração de energia), programa este que vinha sendo reduzido 
desde a gestão Collares.  

Na função Desenvolvimento Regional a diminuição ocorrida foi em 
programas a cargo dos municípios, identificado  por transferências financeiras 
do estado aos municípios, normalmente com livre aplicação por parte das 
municipalidades. A redução nesta categoria programática foi de R$ 55,8 
milhões em relação ao governo anterior.  

 

Conclusões 
 

As despesas de capital têm reduzido, nos últimos sete governos do 
estado do Rio Grande do Sul, sua participação no PIB estadual. Apesar desta 
diminuição, a maior prioridade dos governantes foi a função Transportes, 
sobretudo o programa rodoviário. As inversões em Transportes, nas sete 
gestões analisadas, montou a R$ 8 bilhões. O Governo que mais gastou na 
função Transportes foi o Governo Pedro Simon.  

A segunda função mais importante é a de Indústria, comércio e 
serviços, sobretudo nos programas de promoção industrial, com inversões da 
ordem de R$ 4,5 bilhões, com praticamente a metade do valor da primeira 
função.O Governo que mais recursos despendeu nesta função foi o de Antônio 
Britto, em função da reforma do sistema financeiro do Estado – PROES.  

Desconsiderado  o PROES, o Governo com maior investimento na 
função Indústria, Comércio e Serviços foi o de Amaral de Souza: incentivos 
fiscais; a construção de distritos industriais;  inversões financeiras para 
capitalização da Aços Finos Piratini; participações societárias na CRN 
(Companhia Riograndense de Nitrogenados), CEDIC (Companhia de 

                                                 
4 A reforma do sistema financeiro foi classificada, em razão de peculiaridades contábeis em duas funções: 
parte foi alocada na função Administração e Planejamento, parte na indústria, comércio e serviços 



Desenvolvimento Industrial e Comercial do Rio Grande do Sul), PROGASA 
(Produtos Gaúchos S.A.) e Companhia Vinícola do Sul, terão a preferência dos 
investimentos daquele período.  

A terceira função com maior volume de recursos foi a de 
Administração e Planejamento, sobretudo em função do programa de reforma 
financeira na última gestão.  

 A função Energia e Recursos Minerais com R$ 2,9 bilhões, quarto 
lugar no total, foi pouco a pouco tendo sua participação reduzida. Esta função, 
de significativa importância nas quatro primeiras  gestões analisadas, teve sua 
participação reduzida nas três últimas.  Nesta função, os governos que mais 
investiram foram Guazzelli e Pedro Simon, nesta ordem.  

  
Tabela 8 
Despesa de capital por funções em sete períodos administrativos do 

RS 
FUNÇÕES Em R$ 

Transporte 
            

8.004.016.397,52 

Industria, Comércio e Serviços 
            

4.530.674.189,23 

Adm.e Planejamento 
            

3.230.604.966,59 

Energia e Recursos Minerais 
            

2.903.383.802,42 

Educação e Cultura 
            

2.157.236.648,81 

Saúde e Saneamento 
            

1.577.718.105,22 

Habitação e Urbanismo 
            

1.241.954.142,25 

Judiciária 
               

916.023.139,32 

Agricultura 
               

717.852.919,02 

Comunicações 
               

500.074.977,95 

 Segurança Pública 
               

460.824.247,56 

Desenvolvimento Regional 
               

260.241.594,69 

Assistência e Previdência 
               

232.883.839,37 

Legislativa 
                 

89.386.794,85 

Trabalho 
                  

9.219.357,76 

Relações Exteriores 
                       

29.446,36 

TOTAL 
          

26.832.124.568,93 
FONTE DE DADOS BRUTOS: BALANÇO GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                       
(1970/1998) 

                                        Nota: Deflator IGPDI, média anual; os valores estão deflacionados a     preços de dez/99. 
 
 



Do ponto de vista temporal, a função Transporte permaneceu como 
prioridade em praticamente todas as administrações exceto no governo Britto, 
quando, por conta dos grandes recursos do PROES é desbancada para a 
terceira posição.  

A função Energia e Recursos Minerais esteve entre as primeiras 
posições até a gestão Simon, nas gestões Collares e Britto, caiu para posições 
inferiores. As razões desta mudança foram diferentes em ambas: na primeira 
foi a escassez de recursos que impediu a transferências de recursos; na 
segunda, a política de privatizações. 

A função Educação oscilou entre a terceira e sexta posição, com 
exceção do governo Collares quando foi a segunda prioridade, corroborando o 
discurso governamental de priorizar a Educação.  

Quase idêntica foi a situação da Saúde e Saneamento, que galgou 
posições até o governo Jair Soares, para diminuir significativamente na gestão  
Simon e voltando  a crescer nas gestões Collares e Britto. 

A função Habitação e Urbanismo cresceu  até a gestão Amaral de 
Souza, decrescendo na gestão Jair Soares e Pedro Simon. Nesta última 
passou a ocupar o oitavo lugar dentre as prioridades, permanecendo nesta 
posição até a gestão Antonio Britto.   

Como se viu, pela descrição da prioridade funcional dos governos, 
àquelas  vinculadas à infra-estrutura econômica e desenvolvimento  obtiveram 
maior peso que as funções sociais como Saúde, Educação e Segurança 
Pública. Notadamente nas gestões Triches, Guazze lli, Amaral de Souza e Jair 
Soares preponderaram os Transportes, Energia e Recursos Minerais; e, 
Indústria, Comércio e Serviços.  

As privatizações de empresas públicas do período recente  embora 
respondessem à necessidades de curto prazo Tesouro devem  ser explicadas, 
principalmente,   pela queda dos investimentos públicos que se prolongava há  
quase um quarto de século.  

Neste sentido, este trabalho analisa o esgotamento de um modelo de 
estado do estado intervencionista para o início do estado regulador: a gestão 
Triches à gestão Antonio Britto, conformo apontou-se na introdução.   

Um  ponto particularmente importante deste trabalho é a aparente 
contradição entre as conclusões aqui obtidas  e o publicado na Revista de 
Finanças de 1998, no artigo intitulado “As funções governamentais nos últimos 
24 anos”. Naquele trabalho que englobava a totalidade da despesa pública – 
corrente e capital -, algumas funções apresentavam queda na participação 
relativa, no conjunto, tal é o caso da função Transportes. Porém, quando 
observamos somente  o universo das despesas de capital,  identificamos  que, 
ao contrário, a função Transportes teve sempre a que maior parcela dos 
recursos. 

 Este paradoxo é explicado pelo fato de que mesmo quando as 
despesas de capital foram  reduzidas, em relação ao conjunto das despesas 
globais, esta redução não  prioridade do gasto de capital. Neste sentido, ao 
observarmos somente as despesas de capital, vale a máxima de Washington 
Luiz: “Governar é construir estradas”. 



Tabela 1
Prioridades da Despesa de Capital, por período de Governo, por funções governamentais, no RS, 1971-98

PRIORIDADE TRICHES PART.PERC.% GUAZZELLI PART.PERC.% AMARAL DE SOUZA PART.PERC.% JAIR SOARES PART.PERC.% SIMON PART.PERC.% COLLARES PART.PERC.% BRITTO

1971-74 1975-78 1979-82 1983-86 1987-90 1991-94 1995-98

1 Transporte 26,33% Transporte 28,36% Transporte 27,18% Transporte 48,09% Transporte 38,09% Transporte 32,49% Adm.e Planej.

2 Industria, Comércio e Serviços 22,12% Industria, Comércio e Serviços 19,12% Industria, Comércio e Serviços 20,54% Energia e Recursos Minerais 12,74% Energia e Recursos Minerais 15,73% Educação e Cultura 21,61% Industria, Comércio e Serviços

3 Energia e Recursos Minerais 18,96% Energia e Recursos Minerais 19,03% Energia e Recursos Minerais 12,24% Industria, Comércio e Serviços 7,96% Educação e Cultura 14,02% Judiciária 9,76% Transporte

4 Adm.e Planej. 12,19% Educação e Cultura 6,97% Habitação e Urbanismo 10,78% Saúde e Saneamento 7,88% Industria, Comércio e Serviços 6,01% Adm.e Planej. 7,13% Saúde e Saneamento

5 Educação e Cultura 4,57% Habitação e Urbanismo 6,35% Saúde e Saneamento 10,62% Educação e Cultura 5,28% Judiciária 5,17% Agricultura 6,95% Educação e Cultura

6 Comunicações 3,71% Saúde e Saneamento 5,59% Educação e Cultura 5,82% Habitação e Urbanismo 5,19% Adm.e Planej. 4,11% Saúde e Saneamento 4,52% Judiciária

7 Saúde e Saneamento 3,36% Adm.e Planej. 4,44%  Segurança Pública 2,47% Adm.e Planej. 3,53% Comunicações 4,04% Energia e Recursos Minerais 4,48% Agricultura

8 Habitação e Urbanismo 2,81% Comunicações 3,05% Agricultura 2,36% Judiciária 2,97% Habitação e Urbanismo 3,73% Habitação e Urbanismo 3,29% Habitação e Urbanismo

9 Agricultura 2,10% Desenvolvimento Regional 2,73% Adm.e Planej. 2,04% Agricultura 2,67% Agricultura 2,83% Desenvolvimento Regional 2,82%  Segurança Pública

10  Segurança Pública 1,96% Agricultura 1,17% Judiciária 1,89% Comunicações 1,64% Saúde e Saneamento 2,82% Industria, Comércio e Serviços 2,66% Assistência e Previdência

11 Assistência e Previdência 0,93% Assistência e Previdência 0,96% Desenvolvimento Regional 1,40%  Segurança Pública 0,78%  Segurança Pública 2,13%  Segurança Pública 1,61% Energia e Recursos Minerais

12 Legislativa 0,48% Judiciária 0,93% Assistência e Previdência 1,39% Assistência e Previdência 0,51% Assistência e Previdência 1,01% Comunicações 1,11% Desenvolvimento Regional

13 Judiciária 0,43%  Segurança Pública 0,80% Comunicações 0,87% Desenvolvimento Regional 0,43% Legislativa 0,13% Assistência e Previdência 0,93% Legislativa

14 Trabalho 0,05% Legislativa 0,37% Legislativa 0,38% Legislativa 0,33% Desenvolvimento Regional 0,11% Legislativa 0,61% Trabalho

15 Desenvolvimento Regional 0,00% Trabalho 0,12% Trabalho 0,02% Trabalho 0,00% Trabalho 0,06% Trabalho 0,02% Comunicações

16 Relações Exteriores 0,00% Relações Exteriores 0,00% Relações Exteriores 0,00% Relações Exteriores 0,00% Relações Exteriores 0,00% Relações Exteriores 0,00% Relações Exteriores

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

FONTE: BALANÇO GERAL DOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL (1971/99). Porto Alegre: Secretaria da Fazenda/CAGE.

NOTA: 1.Excetuadas as despesas com amortização da dívida.

            2.Deflator IGP-DI média anual; os valores estão deflacionados a preços de dez./99.



Tabela 2
Quadro de prioridades da Despesa de Capital, por incremento, por período de Governo, por funções governamentais, no RS, 1971-99

PRIORIDADE TRICHES (1) VAR. ABS. GUAZZELLI VAR. ABS. AMARAL DE SOUZA VAR. ABS. JAIR SOARES VAR. ABS. SIMON VAR. ABS. COLLARES VAR. ABS. BRITTO VAR. ABS.

1 Industria, Comércio e Serviços 134.093.471,21  Transporte 238.008.898,82   Saúde e Saneamento 186.963.902,14   Transporte 448.653.013  Educação e Cultura 416.584.235     Desenvolvimento Regional 68.967.298        Adm.e Planejamento 1.976.683.303  
2 Energia e Recursos Minerais 78.959.876,99    Habitação e Urbanismo 146.769.923,01   Habitação e Urbanismo 164.986.339,14   Adm.e Planejamento 31.123.137    Energia e Recursos Minerais 261.837.307     Agricultura 65.436.306        Industria, Comércio e Serviços 1.797.443.344  
3 Habitação e Urbanismo 64.969.038,98    Energia e Recursos Minerais 120.710.671,14    Segurança Pública 61.976.605,06     Judiciária 20.195.973    Judiciária 122.795.609     Judiciária 42.892.206        Transporte 464.195.334     
4 Adm.e Planejamento 54.954.353,93    Educação e Cultura 116.036.278,63   Industria, Comércio e Serviços 58.058.858,61     Comunicações 17.153.380    Comunicações 116.637.643     Adm.e Planejamento 17.627.027        Saúde e Saneamento 292.368.310     
5 Saúde e Saneamento 32.698.155,90    Saúde e Saneamento 102.408.857,01   Agricultura 44.364.532,04     Relações Exteriores -                 Transporte 114.655.541     Legislativa 10.559.764         Segurança Pública 86.319.831      
6 Comunicações 30.672.505,42    Desenvolvimento Regional 99.624.759,47     Judiciária 35.395.400,63     Trabalho (755.749)         Segurança Pública 64.163.412      Saúde e Saneamento 2.612.230         Habitação e Urbanismo 46.375.354      
7  Segurança Pública 10.899.909,23    Industria, Comércio e Serviços 28.201.912,72     Assistência e Previdência 16.106.256,60     Legislativa (4.031.606)     Adm.e Planejamento 62.605.938      Relações Exteriores -                    Assistência e Previdência 13.794.196      
8 Assistência e Previdência 9.619.946,56     Judiciária 21.043.479,54     Legislativa 404.926,03         Agricultura (6.438.304)     Agricultura 35.706.203      Trabalho (1.908.767)        Relações Exteriores -                   
9 Transporte 3.624.083,24     Assistência e Previdência 6.860.864,45       Relações Exteriores (29.446,36)          Assistência e Previdência (35.566.718)   Assistência e Previdência 25.779.735      Educação e Cultura (10.273.931)      Trabalho (68.290)            
10 Judiciária 2.602.494,67     Trabalho 2.872.514,09       Trabalho (3.714.317,95)     Desenvolvimento Regional (38.761.295)   Industria, Comércio e Serviços 6.974.502        Assistência e Previdência (17.091.782)      Legislativa (316.579)          
11 Legislativa 820.324,23        Relações Exteriores 29.446,36           Transporte (34.764.077,62)    Educação e Cultura (55.138.850)   Trabalho 2.324.946         Segurança Pública (45.370.669)      Judiciária (11.385.984)     
12 Desenvolvimento Regional -                     Comunicações (814.563,23)        Educação e Cultura (40.202.195,48)    Energia e Recursos Minerais (66.886.760)   Relações Exteriores -                   Habitação e Urbanismo (67.011.037)      Comunicações (29.101.259)     
13 Relações Exteriores -                     Legislativa (758.848,76)        Desenvolvimento Regional (48.014.635,64)     Segurança Pública (67.664.430)   Habitação e Urbanismo (3.163.884)       Comunicações (136.812.205)     Agricultura (35.567.996)     
14 Agricultura (227.709,24)       Agricultura (21.111.709,31)    Comunicações (79.321.018,71)    Saúde e Saneamento (153.588.784) Legislativa (4.562.444)       Industria, Comércio e Serviços (177.309.996)     Desenvolvimento Regional (55.806.145)     
15 Trabalho (532.481,73)        Segurança Pública (30.222.844,71)    Adm.e Planejamento (87.158.121,17)    Habitação e Urbanismo (240.523.091) Desenvolvimento Regional (8.172.353)       Energia e Recursos Minerais (528.578.565)     Energia e Recursos Minerais (80.618.223)     
16 Educação e Cultura (20.445.130,35)  Adm.e Planejamento (207.031.095,37)  Energia e Recursos Minerais (243.875.179,74)  Industria, Comércio e Serviços (516.284.558) Saúde e Saneamento (121.978.851)   Transporte (714.175.463)     Educação e Cultura (298.868.670)   

TOTAL 402.708.839      -                                             622.628.544        -                                             31.177.828         -                                             (668.514.644) -                                             1.092.187.540  -                                             (1.490.437.585)  -                                             4.165.446.527  

FONTE: BALANÇO GERAL DOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL (1971/99). Porto Alegre: Secretaria da Fazenda/CAGE.

NOTA: 1.Excetuadas as despesas com amortização da dívida. -                                             
            2.Deflator IGP-DI média anual; os valores estão deflacionados a preços de dez./99.

1.Triches: comparado o ano de 1974 com o ano de 1970

2.Para os demais o total dos gastos do período goveranamental.



Tabela 3
FUNÇÕES LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ADMINISTRAÇÃO 

E 
PLANEJAMENTO

AGRICULTURA COMUNICAÇÕES SEGURANÇA 

PÚBLICA

DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL

EDUCAÇÃO E 

CULTURA

ENERGIA E 
RECURSOS 
MINERAIS

HABITAÇÃO 
E 

URBANISMO

INDÚSTRIA 
COMÉRCIO E 

SERVIÇOS

RELAÇÕES 
EXTERIORE

S

SAÚDE E 

SANEAMENTO

TRABALHO  ASSISTÊNCIA 
E 

PREVIDÊNCIA 

TRANSPORTE  TOTAL 

1971 3.036.151 2.983.676 19.531.300 12.716.680 22.375.640 4.238.386 0 25.336.122 46.643.346 1.685.162 97.993.301 0 23.875.722 1.567.463 1.722.316 194.368.486 458.073.752
1972 2.956.037 2.701.607 98.021.969 23.564.005 31.280.850 10.854.560 0 23.378.650 146.221.837 2.986.820 138.914.148 0 12.623.144 54.275 4.332.503 213.659.660 711.550.064
1973 4.272.072 3.739.316 152.223.363 14.798.479 27.870.461 15.503.904 0 43.939.708 196.009.642 5.780.400 201.278.521 0 17.455.832 13.775 8.351.471 192.348.783 883.585.727
1974 4.157.443 3.592.467 99.548.867 12.633.159 30.761.252 28.711.122 0 45.640.777 185.189.982 74.665.531 231.742.397 0 47.846.398 0 13.705.803 197.145.281 975.340.480
TRICHES 14.421.703 13.017.065 369.325.500 63.712.323 112.288.203 59.307.973 0 138.295.257 574.064.807 85.117.913 669.928.367 0 101.801.096 1.635.512 28.112.094 797.522.210 3.028.550.023
1975 2.876.090 13.667.647 36.817.672 23.628.267 34.525.677 16.931.020 45.227.259 102.997.779 267.869.147 1.288.091 175.316.318 0 35.725.663 3.520.771 3.364.838 284.142.091 1.047.898.329
1976 3.092.897 5.107.765 20.321.423 7.901.990 24.294.550 1.941.102 33.474.890 28.740.320 146.481.444 52.213.587 187.846.255 0 109.585.997 84.620 1.786.412 382.920.391 1.005.793.641
1977 3.704.290 7.357.058 67.408.067 4.711.297 21.567.218 3.256.609 13.109.646 50.284.940 83.880.601 158.938.826 174.819.038 29.446 35.526.913 - 4.112.749 133.963.773 762.670.472
1978 3.989.577 7.928.075 37.747.243 6.359.059 31.086.195 6.956.397 7.812.965 72.308.496 196.544.286 19.447.333 160.148.670 0 23.371.380 902.636 25.708.959 234.504.854 834.816.125
GUAZZELLI 13.662.854 34.060.545 162.294.404 42.600.613 111.473.640 29.085.128 99.624.759 254.331.535 694.775.478 231.887.836 698.130.280 29.446 204.209.953 4.508.027 34.972.958 1.035.531.109 3.651.178.567
1979 2.718.385 11.972.608 14.432.762 2.788.792 8.841.750 9.511.928 7.760.813 16.744.904 73.514.272 180.987.827 317.875.834 0 46.318.615 0 18.679.748 198.505.243 910.653.482
1980 3.043.368 12.615.135 24.483.625 18.200.426 3.840.705 21.892.142 11.820.564 14.789.155 101.673.100 80.769.519 183.187.962 0 34.809.035 709.149 13.858.897 240.544.186 766.236.967
1981 6.668.633 15.226.228 7.323.541 26.449.599 11.164.527 11.038.335 13.420.757 95.438.547 113.570.997 64.423.160 175.081.080 0 89.131.322 0 7.876.059 300.933.811 937.746.595
1982 1.637.394 29.641.975 28.896.355 39.526.328 8.305.639 48.619.328 18.607.991 87.156.734 162.141.929 70.693.670 80.044.262 0 220.914.883 84.560 10.664.511 260.783.792 1.067.719.350
AMARAL DE SOUZA 14.067.780 69.455.946 75.136.283 86.965.145 32.152.621 91.061.733 51.610.124 214.129.340 450.900.298 396.874.176 756.189.139 0 391.173.855 793.709 51.079.215 1.000.767.031 3.682.356.394
1983 4.000.605 27.149.437 13.159.380 32.291.843 13.155.663 10.888.875 5.786.843 34.606.220 121.786.577 62.665.757 155.219.175 0 159.055.783 0 3.548.916 308.616.760 951.931.835
1984 2.241.372 15.509.103 12.518.706 20.504.416 25.189.925 3.046.369 3.977.583 25.635.585 119.092.771 24.827.321 31.563.778 0 45.931.313 - 3.764.616 364.531.823 698.334.680
1985 3.047.391 32.760.983 58.201.926 13.567.120 8.686.687 3.888.633 1.897.995 36.592.810 70.359.724 27.406.027 44.976.981 0 25.167.277 - 5.059.327 433.150.965 764.763.846
1986 746.807 14.232.395 22.379.408 14.163.462 2.273.726 5.573.426 1.186.408 62.155.875 72.774.465 41.451.979 8.144.647 0 7.430.698 37.960 3.139.637 343.120.497 598.811.390
JAIR SOARES 10.036.174 89.651.919 106.259.420 80.526.841 49.306.001 23.397.303 12.848.829 158.990.489 384.013.537 156.351.085 239.904.581 0 237.585.071 37.960 15.512.496 1.449.420.044 3.013.841.751
1987 431.036 39.864.975 25.894.691 5.662.446 123.427.430 7.879.991 3.745.203 80.292.848 93.924.751 12.020.355 13.020.400 0 7.608.086 - 3.165.338 294.049.624 710.987.176
1988 2.151.575 42.724.596 10.299.852 32.917.286 6.699.038 25.043.244 5.154 105.442.408 174.474.927 44.902.931 7.057.382 0 10.328.495 188.364 12.387.234 189.829.390 664.451.875
1989 2.203.575 73.056.607 31.299.079 30.593.752 28.759.447 31.125.514 909.642 200.509.152 278.071.612 41.504.258 103.461.360 0 46.193.772 1.304.280 17.464.225 432.964.131 1.319.420.406
1990 687.544 56.801.350 101.371.736 47.059.559 7.057.729 23.511.966 16.477 189.330.317 99.379.554 54.759.657 123.339.941 0 51.475.867 870.262 8.275.434 647.232.440 1.411.169.833
SIMON 5.473.731 212.447.528 168.865.358 116.233.044 165.943.644 87.560.715 4.676.477 575.574.724 645.850.845 153.187.200 246.879.083 0 115.606.219 2.362.906 41.292.231 1.564.075.585 4.106.029.290
1991 6.077.016 68.364.757 50.996.092 35.978.367 28.994.527 4.993.977 0 92.011.363 64.572.531 7.266.149 7.377.013 0 23.744.943 62.916 3.445.392 188.741.042 582.626.084
1992 5.900.145 63.456.699 45.223.485 48.553.213 136.912 16.959.815 1.574 212.614.255 10.011.855 19.021.811 20.922.341 0 11.275.598 0 11.800.228 195.454.979 661.332.911
1993 2.373.616 91.429.552 26.505.408 40.967.105 0 5.639.561 54.539.006 148.284.105 1.307.293 10.205.179 26.082.103 0 14.104.634 391.223 8.102.270 177.803.726 607.734.783
1994 1.682.717 32.088.726 63.767.401 56.170.664 0 14.596.693 19.103.195 112.391.070 41.380.601 49.683.024 15.187.629 0 69.093.273 0 852.560 287.900.375 763.897.928
COLLARES 16.033.495 255.339.734 186.492.385 181.669.350 29.131.438 42.190.046 73.643.775 565.300.793 117.272.280 86.176.163 69.569.087 0 118.218.449 454.140 24.200.449 849.900.121 2.615.591.705
1995 3.200.600 40.282.918 35.251.851 14.333.855 0 8.558.244 14.241.319 23.090.582 27.646.809 76.323.927 103.926.653 0 61.732.133 205.408 3.735.950 161.824.105 574.354.352
1996 4.556.905 55.143.955 131.638.846 52.463.756 0 24.999.636 2.153.182 88.265.520 126.668 5.508.703 28.484.158 0 67.514.484 22.976 17.363.261 135.357.125 613.599.173
1997 4.168.898 59.946.056 11.707.003 20.254.818 0 12.645.808 1.443.129 65.584.387 4.399.352 31.281.058 418.788.184 0 138.897.193 121.962 9.454.564 352.521.444 1.131.213.855
1998 3.790.513 88.580.821 1.984.577.989 59.048.925 30.180 82.306.189 0 89.491.635 4.481.228 19.437.829 1.315.813.437 0 142.442.950 35.505 7.440.870 664.392.782 4.461.870.852
BRITTO 15.716.916 243.953.749 2.163.175.688 146.101.353 30.180 128.509.877 17.837.630 266.432.124 36.654.057 132.551.517 1.867.012.432 0 410.586.759 385.850 37.994.645 1.314.095.456 6.781.038.232
BRITTTO SEM PROES 15.716.916 243.953.749 186.567.564 146.101.353 30.180 128.509.877 17.837.630 266.432.124 36.654.057 132.551.517 1.003.255.431 0 410.586.759 385.850 37.994.645 1.314.095.456 3.940.673.108
FONTE: BALANÇO GERAL DOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL (1971/99). Porto Alegre: Secretaria da Fazenda/CAGE.

NOTA: 1.Excetuadas as despesas com amortização da dívida, administração de receitas e dupla contagem CADIP.

            2.Deflator IGP-DI média anual; os valores estão deflacionados a preços de dez./99.


