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RESUMO 

 
 

A pesquisa tem por objetivo analisar o setor de estoque da empresa para analisar como é feito o 

controle dos produtos e verificar se realmente o estoque está sendo bem controlado, sem diferença 

de produtos para o sistema e sem perdas de mercadorias. Havendo assim uma análise dos processos 

ocorridos na empresa para que possa ser possível analisar se está conforme o que foi traçado pela 

administração, com o controle de produtos apoiado por sistemas, relatórios e através de ferramentas 

usadas na auditoria interna de produtos seguindo as políticas da empresa. Buscando alcançar um 

fluxo de estoque bem monitorado, ou seja, estoque físico ajustado com o sistema implantado pela 

administração. Através da análise de movimentação de estoque que é usado como ferrramenta para 

administração obter um controle detalhado dos seus produtos e verificar se o que foi traçado pela 

empresa está ocorrendo na prática. A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário 

aberto, contendo dez perguntas aplicado a dois colaboradores, gerente e responsável do estoque da 

empresa. Com base nas informações levantadas, foi concluído que a empresa tem um controle 

interno organizado onde as operações realizadas no estoque estão seguindo o sistema interno de 

controle da empresa, com isso as mercadorias são controladas no momento da entrada, saída, venda 

e devolução. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Análise de movimentação de estoque é um controle interno usado nas empresas para 

verificação de fluxos de mercadorias e produtos no momento da entrada, saída e devoluções 

para que esses processos sejam avaliados. 

Nos dias atuais a globalização exige cada vez mais dos empresários. Por conta do 

grande crescimento do mercado comercial, as empresas necessitam de uma administração 

eficiente que visão o crescimento. Olhando para o setor de estoque o corpo administrativo 

depende de ferramentas de trabalho funcionais para assessorá- los, como o controle interno. 

O objetivo da pesquisa é de analisar como é feito o controle interno do estoque na 

empresa e verificar se esse controle está funcionando e sendo eficiente com produtos alinhados 

com o sistema, seguindo o que foi determinado pela organização. 

A pesquisa se desenvolveu com conceitos de auditoria, controle de estoque, 

armazenagem e giro de estoque, a coleta de dados da pesquisa foi através de questionário aberto, 

respondido pelo gerente e responsável do estoque. 

A Coleta de dados foi realizada em uma empresa prestadora de serviço assistência em 

refrigeração, no município de Jaciara-MT. Com base nos dados levantados pela pesquisa, a 

empresa demonstrou ter um bom controle interno de estoque sendo que, os processos traçados 

pela administração estão sendo realizado pelo setor de estoque. 

A pesquisa tem sua importância para a empresa de modo que através dos resultados 

levantados e teorias abordadas a empresa possa ter uma base mais detalhada dos processos 

ocorridos para que se possa chegar a uma tomada de decisão se a administração achar viável. 

Segundo Vendrame (2008) definição de gestão como uma série de ações onde permite 

ao administrador analisar se os estoques estão sendo bem “utilizados, bem localizados em 

relação aos que deles utilizam, bem manuseados e bem controlados” 

Para Vendrame a gestão de estoque é baseada como um ato de gerir recursos de valores 

econômicos e para suprir necessidades futuras de material numa empresa. “A gestão de estoque 

visa, portanto, numa primeira abordagem, manter os recursos ociosos expressos pelo inventário 

em constante equilíbrio em relação ao nível econômico ótimo dos investimentos” para certa 

Quantidade de produtos estocados de forma constante e renovados para que venha ter um 

retorno financeiro e para estar disponível para serviços. 



 

2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 
2.1 Controle de Estoque 

 
Conceito de estoque é um termo comum para todos, já no início da sua história a 

humanidade utilizava o estoque para armazenar alimentos e ferramentas para auxiliar a própria 

sobrevivência e desenvolvimento. A gestão de estoque é presente em praticamente todos os 

tipos de empresa e no dia a dia das pessoas. Saggioro, Eduardo et Al (2006). 

Dias (2010) define como funções básicas para controle de estoque: analisar o que deve 

ter em estoque; Determinar o tempo de comprar e a quantidade da compra; Comunicação com 

o setor de compra para aquisição; Organização com os materiais estocados; Inventários 

periódicos; Fazer vistoria e retirar os itens obsoletos e danificados do estoque. 

Conforme o trabalho original de Harris (1913) Controle de estoque é uma área 

consolidada dentro da gestão de operação. De acordo com o lote econômico de compras (LEC) 

são destacadas as reposições de mercadoria para um controle de estoque da seguinte forma: 

 Reposição continua: onde dois parâmetros são estabelecidos: o ponto de pedido “R” (o nível 

de estoque é monitorado continuamente e quando ele fica abaixo do parâmetro um pedido é 

acionado) lote de compra “Q” (lote de compra econômico). 

 Reposição periódica: também é estabelecido dois parâmetros: intervalo de revisão “T” (onde 

há um período de tempo fixo entre a revisão do estoque e reposição dos pedidos) tendo um 

nível máximo de estoque desejado “S” (quando e feito a revisão acontece um pedido para 

repor o nível máximo do estoque) 

 Estoque base, tem o parâmetro como base ou o patamar de estoque “B” quando acontece a 

retirada do estoque, e realizado um pedido de uma mesma quantidade para repor a base, 

mantendo o mesmo nível de estoque (estoque em mãos + ordem em aberto) 

Priorização de produtos na Lei de Pareto, conhecida como classificação ABC que 

designa os diferentes itens de estoque que e o agrupamento de SKUs (código para identificar 

cada produto do Estoque). Onde diz que em grande parte das situações um pequeno grupo 

representa a maior parte de uma característica. Simchi David et al. (2010). 

Vendrame (2008) defini gestão como uma série de ações onde permite ao 

administrador analisar se os estoques estão sendo bem “Utilizados, Bem localizados em relação 

aos que deles utilizam, bem manuseados e bem controlados” 

Para vendrame (2008) A gestão de estoque é baseada como um ato de gerir recursos 

de valores econômicos e para suprir necessidades futuras de material numa empresa. “A gestão 

de estoque visa, portanto, numa primeira abordagem, manter os recursos ociosos expressos pelo 



 

inventário em constante equilíbrio em relação ao nível econômico ótimo dos investimentos” 

para certa quantidade de produtos estocados de forma constante e renovados para que venha ter 

um retorno financeiro e para estar disponível para serviços. 

 

2.2 Armazenagem 

 
Em relação á Processo de estocagem Moura (1997) menciona dois fatores importantes, 

o primeiro em função das características do material, onde se explora possibilidades de 

agrupamento, por tamanho, tipo, frequência de movimentação, até a estocagem por tipo de 

material que seja usado em departamento especifico. O segundo processo de estocagem é em 

função das características do espaço, onde são analisados o espaço e a localidade com as demais 

áreas da empresa onde se relacionam com a estocagem. 

Atividades com envolvimento no processo de armazenagem segundo Guarnieri et al 

(2006) são: “recebimento, inspeção, endereço, estocagem, separação, embalagem, 

carregamento, expedição, emissão de documentos e inventários, que, agindo de forma 

integrada, atendem as necessidades logísticas, evitando falhas e maximizando os recursos” 

O objetivo do armazenamento é utilizar o espaço nas três dimensões (comprimento, 

largura e altura), de maneira eficaz. As instalações do armazém devem propiciar a 

movimentação ágil de suprimentos desde o recebimento até a expedição. 

 

2.3 Giro de Estoque 

 
Segundo Sucupira (2003) o giro de estoque é representado pelo número de vezes em 

que o capital investido em estoque é transformado em vendas, usualmente é medido em base 

anual e tem a característica de representar o que aconteceu no passado. 

Quanto maior for a saída de mercadoria, maior será o índice de giro de estoque 

conhecido como índice de rotação de estoques. Quando o valor recebido for maior ao custo 

recebido a diferença é conhecida como margem de contribuição. Dessa forma um alto índice de 

movimentação de estoque é fundamental para que não haja investimento no capital de giro. 

Sucupira (2003). 

Moraes (2005) diz que a aquisição de matérias-primas, suprimentos e componentes 

representa um fator decisivo na atividade de uma empresa, pois dependendo de como é 

conduzida podem gerar redução nos custos e melhorias consideráveis nos lucros. 



 

A administração do estoque é a garantia da disponibilização suficiente de estoques para 

suprir a demanda das operações, e manter os níveis mais baixos possíveis dos custos de 

estocagem, das encomendas e dos recebimentos. DIAS (2000). 

Giro de estoque, normalmente a liquidez ou atividades de uma empresa é medido através 

do giro de Estoque entre vendas anuais e também estoque médio anual. O resultado é 

significativo somente quando ele é comparado ao giro passado do estoque da empresa ou a 

companhias pertencentes a mesma indústria. A característica operacional diferencia os índices 

de giro de cada indústria entre suas variações de atividade. “A maneira mais correta de calcular 

o estoque médio é usar valores mensais, em vez de valores de fim de ano, entretanto os únicos 

dados disponíveis as vezes, são os valores dos estoques de final de ano”. Moori, Roberto Giro. 

Et al (2002). 

De acordo com Moori, Roberto Giro. Et al (2002), os administradores em forma geral 

acreditam que quanto maior a movimentação dos estoques da organização mais eficientes estão 

sendo os responsáveis pela administração. “Isso é verdade até certo ponto, pois um alto giro dos 

estoques pode também indicar problemas”. É uma forma de aumenta o giro de estoque mas que 

pode também resultar em falta de itens no estoque levando a percas de vendas por falta de 

mercadoria, cada indústria, existe uma faixa de giro de estoque considerada satisfatória para 

empresa. 

 

2.4 AUDITORIA 

 
De forma simplificada Auditoria pode ser definida como “levantamento, estudo e 

avaliação sistemática das transações, procedimentos, operações, rotinas e das demonstrações 

financeiras de uma entidade”. Dentro das demonstrações contábeis que agrega um conjunto de 

procedimentos técnicos que tem por objetivo emitir os princípios fundamentais de 

contabilidade, de forma que venha controlar as áreas principais das empresas para evitar 

“fraudes, desfalque e suborno “com o uso de controles internos especifico dentro de cada 

empresa, Crepaldi (2011). 

Para Franco (1992) os objetivos do controle interno é fornecer dados corretos a 

contabilidade para uma exata escrituração, evitar desperdícios, erros se ocorridos, esses 

objetivos podendo ser aplicado tanto no sistema contábil como financeiro. Os objetivos do 

controle interno são quatro: proteção dos ativos; obtenção de informação adequada; promoção 

da eficiência operacional; estimulação da obediência e do respeito ás políticas da administração. 

Mas podem ser resumidos em apenas um: proteger o patrimônio da empresa, Franco (1992). 



 

De modo geral os trabalhos tanto da Auditoria interna como Auditoria externa são 

praticamente idênticos. As duas utilizando as mesmas técnicas e o mesmo foco voltado para o 

controle interno. No entanto a Auditoria interna é direcionada em atividades detalhadas da 

empresa “relacionadas, de maneira intensa, com o andamento de cada função, área, 

departamento, setor e operação” de forma que com o auxílio gerencial da administração a 

auditoria interna tende a examinar cada ramificação e os segmentos em períodos regulares, para 

observar se tudo está ocorrendo dentro do planejamento da empresa, Attie (1986). 

De acordo com Attie (1986), na auditoria externa as funções são diferentes “Muito 

embora existem áreas similares como as de salvaguarda de ativos, precisão e confiabilidade dos 

livros da empresa”. Sendo que cabe a auditoria externa a revisão geral das atividades de maneira 

menos detalhada. A integração das duas auditorias é recomendável para determinar que todas 

as áreas consideradas prioritárias sejam examinadas com tempo regulares e extensão adequada 

conforme o planejado. O foco dessa pesquisa é a auditoria interna. 

 

2.4.1 Auditoria Interna 

 
Auditoria interna é uma atividade que atua dentro da empresa de forma independente, 

que tem por papel na organização de avaliar o funcionamento das operações funcionais sendo 

um serviço prestado para a administração. 

 

A auditoria interna compreende os exames, análise, avaliações, levantamentos e 

comprovações, metodologicamente estruturados para avaliação da integridade, 

adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos, dos sistemas de 

informação e de controles internos integrados ao ambiente e de gerenciamento de 

riscos, com vista a assistir a administração da entidade no comprimento de seus 

objetivos. (CREPALDI, 2011, p 31). 

 

A auditoria interna auxilia a administração para que a organização tenha uma gestão que 

funcione corretamente, e deve ter sua responsabilidade dentro da empresa definidas pela política 

da empresa. Segundo Crepaldi (2011) O auditor não tem responsabilidade direta nem 

autoridade sobre as atividades que examina. 

De acordo com Attie (1992), a auditoria interna foi criada para atuar dentro da empresa 

de forma independente, para ter a função de examinar e avaliar as atividades da mesma, 

auxiliando assim os membros da administração para uma eficácia nas responsabilidades da 

função. Por meio da auditoria interna, através de suas atividades de trabalho a administração 

identifica se todos os procedimentos internos, contábeis, controle interno, e políticas definidas 

pela organização estão sendo seguido de acordo com os critérios estabelecidos pela 

organização. 



 

Devido ao crescimento de forma constante das empresas e da descentralização das 

funções e diversificação das atividades econômicas, para um grupo limitado de pessoas manter 

o controle dos eventos se tornou difícil. Por motivo dessa dificuldade da gestão, a auditória vem 

trabalhando em assessoria com a administração, sendo uma ferramenta de trabalho para 

identificar as áreas que não estão sendo executadas corretamente e sugerindo correção, 

prestando esse serviço a toda a empresa conforme o desejado pela administração, Attie (1986). 

Controle interno é de suma importância para que a empresa garanta a continuidade do 

fluxo de operações proposto pela administração. De forma que toda empresa possui controles 

internos mais com diferenças sendo adequadas ou não. Sendo que o controle interno adequado 

pode ser avaliado pela eficiência dos fluxos de operações de custos/benefício. O controle 

interno, gira em torno dos aspectos administrativos, que tem influência direta sobre os aspectos 

contábeis, Attie (1986). 

Características de um sistema de controle interno: 

Um sistema de controle interno bem desenvolvido pode incluir o controle 

orçamentário, custos-padrão relatórios operacionais periódicos, analises 

estatísticas, programa de treinamento pessoal e, inclusive, auditoria interna. Pode ser 

também, por conveniência, abranger atividades em outros campos, como, por 

exemplo, estudo de tempos e movimentos e controle de qualidade. (ATTIE, 1986, p. 

201). 

 

Conforme Attie (1986) de modo amplo o controle interno pode agrega controles que 

auxiliam tanto na contabilidade como na administração dentro da organização. 

De acordo com IBRACON (1996) procedimentos de controle interno tem a finalidade 

de conferir a precisão e confiabilidade dos dados contábeis, promover a eficiência operacional 

e encorajar a aderência às políticas administrativas prescritas. Ao aplicar esta definição, 

reconhece-se que um sistema de controle interno se estende além dos assuntos que se 

relacionam diretamente com as funções da contabilidade e dos departamentos financeiros. 

 

3 METODOLOGIA 

 
Pesquisa realizada através de dados coletados em uma empresa prestadora de Serviço 

assistência técnica em refrigeração de Jaciara-MT. Foi feita uma abordagem de pesquisa 

documental e bibliográfica, descritiva, e por método dedutivo, esse estudo se caracteriza por 

uma pesquisa aplicada, porque busca gerar conhecimento para uma aplicação pratica 

direcionados a resolução de problemas específicos. 

A pesquisa aplicada concentra-se em torno dos problemas presentes nas 

atividades das instituições, organizações, grupos ou atores sociais. Está 

empenhada na elaboração de diagnósticos, identificação de problemas e 

busca de soluções. Respondem a uma demanda formulada por “clientes, 

atores sociais ou instituições”. (Thiollent, 2009, p. 36). 



 

 

O estudo desse trabalho tem por objetivo Analisar como funciona o controle interno de 

estoque de uma empresa do Vale do São Lourenço e se os procedimentos de controle traçado 

pela administração estão acontecendo na prática. 

O trabalho utiliza a pesquisa descritiva, com objetivo de apresentar informações 

referente a movimentação de estoque. Envolvendo o uso de técnicas padronizadas de coleta de 

dados de relações entre variáveis. Segundo TRIVIÑOS (1987) a pesquisa descritiva exige do 

investigador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo 

pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade. 

A técnica utilizada para pesquisa é classificada como documental e bibliográfica. 

Conforme Gil, (2010), pesquisa documental é elaborada a partir de materiais que ainda não 

receberão tratamento analítico e pesquisa bibliográfica é quando a pesquisa é elaborada a partir 

de materiais já publicados, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e 

atualmente com materiais disponibilizados na internet. 

O método usado na pesquisa é o dedutivo, pois se caracterizam por apresentar 

conclusões que devem, necessariamente, ser verdadeiros caso todos as premissas sejam 

verdadeiras e se o raciocínio respeita uma forma logica válida. 

 

4 COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 
A coleta de dados dessa pesquisa foi realizada em uma prestadora de Serviço de 

refrigeração e eletrodoméstico, que também trabalha como autorizada de fábricas implantadas 

em território nacional. A coleta de dados foi realizada através de questionário aberto com 10 

questões respondido pelo gerente via e-mail o qual é responsável pela empresa, e por outra 

pessoa responsável pelo estoque que respondeu o questionário manualmente. 

Perfil dos participantes da pesquisa: o gerente, sexo masculino, 34 anos de idade trabalha 

há,7 anos na empresa, está atuando na referida função pela primeira vez e está a 4 anos no cargo, 

o grau de escolaridade ensino médio completo. Responsável pelo estoque sexo feminino, 20 

anos de idade trabalha há 6 meses na empresa com o grau de escolaridade ensino médio 

completo. 

O questionário que sege a baixo será com respostas diferenciadas da seguinte forma: R1 

respondida pelo Gerente, R2 respondida pelo responsável do estoque. 

1) Como funciona o processo de compra? 

 R1: Analisando tendências, balanços trimestrais do varejo e volume de saídas; antes de



 

Fazer qualquer compra deve-se analisar o que se deve comprar, quando comprar e quando parar 

de comprar, sendo assim há pelo menos três fatores, já listados, que norteiam as decisões sobre 

o processo de compra. 

Analisando tendências: O mercado varejista se adéqua com as novidades que são 

constantes, estar perceptivo a tais mudanças é fundamental para estar sempre na frente, 

justamente por isso todos os anos milhares de empresários vão à Strip, Las Vegas, EUA, para a 

maior feira de eletrônicos no mundo, afinal nenhum desses empresários quer ter em seu estoque 

milhares de Black Barry quando o mercado está pedindo Iphone 3. Esta antenado neste 

movimento te possibilita a se preparar para futuras tomadas de decisões, pois se em 2020 o 

produto X teve uma venda alta, comparada aos dos concorrentes, Sabemos que nos próximos 

anos este produto ganhará destaque no mercado, haverá uma alta nas pós vendas referentes ao 

produto e estar preparado para este ciclo é de suma importância. Isso não significa que deve-se 

entupir prateleiras, mas que devemos estar prontos a qualquer mudança. Um exemplo disso são 

os carros elétricos, nenhum fabricante o faz a longa escala, mas as maiores empresas já estão se 

preparando para fazê-lo, assim que virar tendência estarão prontos. Esta análise te diz a longo 

prazo para onde o seu estoque deve ir. 

Balanço trimestrais do varejo: Conhecer o que o mercado local está vendendo te ajuda 

a antever o amanhã, pois se o mercado está vendendo a geladeira H mais que a geladeira G não 

faz sentido ter mais placas do produto G que do produto H. Está análise te diz a médio prazo 

pra onde o estoque deve ir. 

Volumes de saída: Basicamente registra as maiores saídas do estoque, a maior demanda. 

Esse movimento deve ser acompanhado de perto, pois algumas peças entram no radar e 

demoram sair, é o caso da placa LTE12. Este movimento te possibilita a desenhar o caminho a 

curto prazo. Fazendo estas análises conseguimos comprar na melhor hora e parar de comprar 

na melhor hora, aproveitando o máximo o tempo de mercado de cada peça. 

 R2: Dando a entrada no sistema da fábrica autorizada e solicitamos as mercadorias 

Necessárias, verificando sempre o frete cobrado e os impostos dessa forma o posto fica ciente 

dos gastos que terá com a compra e seu lucro.

As duas respostas dão explicação diferente de processos de compra a do gerente fala do 

tempo em que se deve fazer a compra, através de análises de tendências, balanços trimestrais e 

análise de movimentação de saída de produto. Já a resposta do responsável pelo estoque fala 

dos procedimentos que são feitos a compra de mercadoria. Conforme Harris (1913) compra de 

mercadoria está relacionada ao controle de estoque de acordo com a (LEC) lote econômico de 

compras da seguinte forma: reposição continua; reposição periódica; estoque base. Moraes fala 



 

que o setor de compras representa um fator decisivo na atividade de uma empresa pois depende 

de lá para que possa haver uma redução dos custos e melhoria na geração dos lucros. 

 
2) Há falta de mercadorias? 

 R1: O processo desenvolvido na empresa auxilia na reposição, pois as planilhas criadas 

Com base em histórico de vendas te apontam com antecedência de um mês o que se deve 

comprar. Porém há casos em que foge do nosso alcance, são casos em que as fábricas não 

conseguem suprir a demanda, ou casos onde o volume é pequeno e não compensa ter em 

estoque. No primeiro caso ficamos totalmente expostos, no segundo caso realizamos um pedido 

que pode acarretar também no primeiro caso. A estratégia de trabalhar com um giro de estoque 

em médio prazo tira a pressão sobre o caixa da empresa, se a empresa tem 100 mil em estoque, 

mas só vende 5 mil ao mês, esse estoque está colocando uma pressão muito forte no caixa. Se 

olharmos o ROI (retorno sobre valor investido: custo-receita/custo) termos um bom indicador 

para analisarmos esse estoque. Rentabilidade, velocidade, lucro e giro são, também, ótimos 

indicadores.

 R2: Não. Pois as mercadorias são solicitadas há fabrica para o reparo de produtos ou 

Para clientes que teria solicitado ao posto autorizado para compra da mesma.

Analisando as respostas o sistema de controle de estoque está alinhado gerencia e 

estoque. O sistema empresa é bom e funciona porém ocorre de não ter mercadoria no estoque 

da empresa quando as mercadorias são solicitadas as fábricas e as mesmas não conseguem 

suprir a demanda de produtos, dessa forma a reposição é prejudicada segundo o gerente. 

Conforme Harris no fluxo de mercadoria momento da retirada do estoque base é realizado um 

pedido com a mesma quantidade para manter o nível do estoque. 

Alto giro de estoque pode indicar problemas como falta de mercadoria levando a perca 

de vendas. Moori, Roberto Giro. Et al (2002). 

 
3) Qual o Tempo de Reposição? 

 R1: Infelizmente não é possível relatar uma data com precisão, pois como já 

mencionado acima dependemos da fábrica para reposição. Contudo há uma média de 18 dias 

do pedido até o estoque.

 R2: Temos de 18 a 30 dias no máximo para repor o nosso estoque de mercadoria. 

Quando temos imprevistos como o fabricante não ter a mercadoria em seu estoque assim 

demora um pouco mais a chegada da mercadoria, nesses casos deixamos o cliente e a autorizada 

ciente, para o nosso bom atendimento.



 

O tempo de reposição de mercadoria no estoque da empresa segundo as respostas não 

tem uma data precisa mais foi apresentado um tempo mínimo para chegada de 18 dias. Pois 

para que a reposição aconteça a empresa dependa da fábrica enviar esses produtos para que 

assim a empresa faça a seguinte reposição de mercadoria no seu estoque conforme a necessidade 

de reposição. Para DIAS (2010) uma boa administração de estoque é quando há uma 

disponibilização suficiente de estoque para suprir a demanda das movimentações e reduzir os 

custos de estocagem. 

 
4) Há diferença do sistema para o estoque físico? 

 R1: Não. As entradas são lançadas com NF e as saídas com OS, toda peça não usada é 

devidamente devolvida para o estoque. Junto a isso conseguimos criar um ciclo de processo 

para suavizar a demanda da oficina, onde alinhamos pedidos, estoque, oficina e técnico.

 R2: Não. Porque na entrada de mercadoria elas são conferidas e sua NF informada no 

Sistema da empresa, e na saída são baixadas do sistema, como estão saindo do nosso estoque.

As respostas então de acordo pois as operações de controle de estoque da empresa 

trabalham intercaladas, pois no momento em que a mercadoria chega na empresa ela é conferida 

e lançada no sistema de controle e no momento da saída o produto é retirado do sistema segundo 

o questionário. Segundo Pimenta (2003), o controle é um elemento básico e fundamental em 

todas as etapas dos sistemas produtivos, desde o planejamento da produção, passando pela 

entrada da matéria-prima até a expedição do produto acabado. 

 
5) Como ocorre a retirada de mercadoria? 

 R1: O processo consiste em vendas ou reparo, caso haja venda o produto sai do estoque 

De maneira física e é retirado das planilhas; é criado um relatório, caso haja reparo o produto é 

retirado fisicamente; a OS é inserida em um relatório, isso ocorre de maneira muito simples e 

suave, pois todos produtos estão catalogados e mapeados. Cria-se relatórios, dessa forma 

saberemos o que fazer no próximo mês. Todas as saídas são solicitadas via escritório, seja por 

OS (reparo), seja por venda (cliente), de maneira que através de uma simples comunicação se 

alcance uma boa agilidade nesta retirada.

 R2: No momento da utilização da peça (OS) seja para venda ou reparo, Ela é retirada 

Do sistema, e feito um relatório. E a retirada é através de oficina e escritório.

Os procedimentos que ocorrem na entidade de retirada de mercadoria estão 

correspondentes com as respostas, de como funciona o processo de retirada de mercadoria seja 

para utilização do produto ou venda. O Funcionamento das operações internas trabalha de 



 

acordo com o sistema implantado na empresa, para que a mesma tenha controle na retirada de 

seus produtos. 

Auditoria interna e uma atividade que atua dentro da empresa de forma independente, 

que tem por papel na organização de avaliar o funcionamento das operações funcionais sendo 

um serviço prestado para a administração, Crepaldi (2011). 

 
6) Como são conferidas as mercadorias ao chegar na empresa? 

 R1: Todos os produtos do estoque são enviados via transportadoras, e embora cada 

empresa de transporte tem suas particularidades todas tem algo em comum: após assinar a NF 

ou termo de recebimento não adianta reclamar, por isso todos os produtos são devidamente 

analisados, abrindo caixa por caixa e olhando cada peça. Isso não se aplica aos Correios, pois 

o mesmo possui o monopólio do transporte e não aceita qualquer tipo de responsabilidade sobre 

avarias.

 R2: A conferência das peças ocorre primeiramente pelo volume e em seguida pelo 

código das peças de acordo com a nota fiscal entregue. O último passo é em nosso sistema é 

nele que são recebidas as NFS das mercadorias entregues no posto autorizado

As respostas para conferencias das mercadorias ao chegar na empresa são iguais, 

primeiro o responsável do estoque faz a primeira conferencia através de volume após uma 

conferência mais detalhada por meio de comparação de produto e nota fiscal dessa forma a 

empresa faz seu procedimento de conferência para controle de mercadoria. De acordo com 

sistema administrativo da empresa. 

Uma forma de controle interno como diz Attie (1992). É através da auditoria interna, 

através de suas atividades de trabalho para auxiliar a administração a identificar se todos os 

procedimentos internos, contábeis, controle interno, e políticas definidas pela organização estão 

sendo seguido de acordo com os critérios estabelecidos pela organização. 

 
7) Qual a maior dificuldade para manter o controle dos produtos? 

 R1: Não há dificuldade por conta do controle interno. Pois pode ocorrer falhas no 

controle dos produtos por conta de imprevistos e problemas externos.

 R 2: Quando as mercadorias solicitadas não chegam no prazo combinado devido a 

imprevistos como o fabricante não ter a mercadoria em seu estoque ou problema na entrega.

A gerência e responsável pelo estoque dão credibilidade ao controle interno da empresa 

acompanhado com um bom controle operacional, e definem como problema de controle de 

estoque como possíveis falhas externas dos responsáveis para enviar faltar produto e suprir com 



 

a demanda, tanto por a fábrica não ter o produto em seu estoque ou casa venha ocorrer atraso 

na entrega. De acordo com IBRACON (1996), procedimentos de controle interno tem a 

finalidade de conferir a precisão e confiabilidade dos dados contábeis, promover a eficiência 

operacional e encorajar a aderência às políticas administrativas prescritas. “Ao aplicarmos esta 

definição, estaremos reconhecendo que um sistema de Controle Interno se estende além dos 

assuntos que se relacionam diretamente com as funções da contabilidade e dos departamentos 

financeiros”. 

 
8) Existe conferência de mercadoria periodicamente? 

 R1: Sempre que se tem mais tempo a própria retirada de produtos se torna uma 

conferência, pois ao se retirar é também conferida a quantidade e analisada se bate com os 

relatórios, caso haja diferença buscamos onde está o erro. Dessa forma o estoque é totalmente 

conferido, pois as peças com menos saídas ficam esquecidas, porém o foco fica mantido em 

peças com mais volumes de saída onde tem maior probabilidade de erros.

 R2: Quando as mercadorias chegam na autorizada temos no máximo 1 dia para conferir 

Fisicamente, já as mercadorias do estoque são conferidas apenas quando ela é utilizada para 

venda ou reparo de produtos. 

Conforme as respostas as mercadorias são conferidas somente no momento em que o 

produto sai do estoque, seja para venda ou reparo de produtos, de acordo com a política da 

empresa. Conforme DIAS (2010) Análisar o que deve ter em estoque; determinar o tempo de 

comprar e a quantidade da compra; comunicação com o setor de compra para aquisição; 

Organização com os materiais estocados; inventários periódicos; fazer vistoria e retirar os itens 

obsoletos e danificados do estoque são funções básicas de controle de estoque. 

 
9) Como são realizadas a devolução de produtos? 

 R1: Toda peça trocada ganha devidamente um destino, tais peças já saem das mãos dos 

Técnicos com etiquetas de devolução previamente cadastradas (não pelo fabricante, mas pela 

empresa), essas etiquetas possuem OS internas, OS da fábrica, data do reparo, código da peça, 

assinatura do técnico e assinatura do responsável por receber e armazenar tais peças, dessa 

forma basta colocar etiquetas das fábricas nas embalagens quando os fabricantes pedem a 

devolução. O processo de NF é feito via solicitação do fabricante, onde é gerada uma lista, e 

através desta é criada a NF. Em casos onde os fabricantes não pedem a devolução destas peças 

a empresa envia



 

 R2: O fabricante solicita a autorizada a devolução assim emitimos uma nota fiscal 

apresentando o produto, peso e a quantidade de volume o valor do frete cobrado assim o produto 

é devolvido ao fabricante.

Na devolução de produtos a gerência e o responsável pelo estoque tratam da mesma 

forma a devolução de peças, sendo que a devolução é requerida pela fábrica e quando a fábrica 

não faz o pedido de devolução, a própria empresa faz esse trabalho de retorno a fábrica de 

origem segundo o questionário. Para Lambert et al (1998). Movimentação trata de todos os 

aspectos de manuseio ou fluxo de matérias- primas sendo estoque dentro de uma fábrica ou 

armazém. Onde a movimentação procura atingir os seguintes objetivos: diminuir a distância e 

estoque de produtos em processo; proporcionar a movimentação uniforme, e evitar percas. 

 
10) O sistema de controle é 100% confiável? 

 R1: Nada terreno é 100% confiável, até a NASA foi exposta por uma invasão anos atrás, 

porém há uma boa credibilidade no sistema, seja software, seja no processo criado. Por isso 

cria-se planilhas paralelas, pois através dessas podemos cruzar informações. Todo processo 

depende de algo (recursos), seja humano, seja software, seja hardware, espaço físico, gestão e 

etc. manter qualquer estrutura depende destes e estes, infelizmente, porém conter erros.

 R2: Sim. O próprio sistema em si é confiável, porém pode ocorre falha operacional.

Em relação a confiança do sistema o gerente afirma que o sistema tem credibilidade mais 

não é 100% confiável pode ocorrer falha. A responsável pelo estoque confia no sistema, mas 

ressalta que durante a operação do sistema existe risco de ocorrer falha operacional durante a 

realização das atividades diárias da empresa. 

Controle interno é de suma importância para que a empresa garanta a continuidade do 

fluxo de operações proposto pela administração. De forma que toda empresa possui controles 

internos mais com diferenças sendo adequadas ou não. Sendo que o controle interno adequado 

pode ser avaliado pela eficiência dos fluxos de operações de custos/benefício, Attie (1986). 

Durante a realização da pesquisa realizada por meio de questionário (aberto) A empresa 

demonstrou estar com suas atividades alinhada comparando resposta da gerência e resposta da 

responsável pelo estoque. Em relação ao que determina a administração, de seus procedimentos 

diário implantados na empresa. 

Avaliando as respostas do questionário, o processo de compra a empresa quando 

necessita de mercadoria ela faz através de pedido há fabrica. Segundo os entrevistados não 

existe falta de mercadoria em relação ao controle interno da empresa, porque na entrada e saída 

de mercadoria o controle é feito através de planilhas e relatórios. O tempo de reposição de 



 

mercadoria não tem uma data exata, pois não depende da empresa mais foi dado um tempo 

mínimo de 18 dias para chegar produto. Os entrevistados afirmam que não há diferença do 

sistema e o estoque físico, porque os processos trabalham intercalados entre conferência de 

produtos em NF e saída através de OS. No momento da retirada de mercadoria, seja para venda 

ou reparo, a mesma é baixada do sistema. As mercadorias ao chegar na empresa são conferidas, 

o volume e através de código contido na nota fiscal, o controle interno de mercadoria da empresa 

funciona. As mercadorias são conferidas em relatório no momento da saída, já na devolução de 

produtos ocorrer por pedido da fábrica ou pela própria empresa. O sistema da empresa tem 

credibilidade conforme os entrevistados. 

 

5 CONCLUSÃO 

 
A motivação para realizar a pesquisa foi para conhecer como um estoque é controlado 

dentro de uma empresa. Com objetivo da pesquisa para obter informações e resultados do 

funcionamento de controle interno de estoque de uma empresa situada no vale do são Lourenço 

e buscar informações sobre o funcionamento dos processos internos para analisar se realmente 

o controle interno de estoque da empresa é eficiente, e está funcionando de acordo com o 

sistema traçado pela organização. Sendo que ao final da pesquisa o resultado levantado servirá 

como informação para a empresa. 

A pesquisa realizada sobre análise de movimentação de estoque, com abordagem na 

auditoria interna, com dados coletados através de questionário aberto e análise feita embasada 

em controle de estoque, armazenagem e giro de estoque. 

Conforme a pesquisa diante da análise dos dados coletados foi concluída, que sim o 

estoque da empresa está ajustado com o planejamento da mesma, porque a empresa tem um 

sistema de controle de estoque bem formulado e um controle interno adequado, e na prática o 

operacional da empresa está seguindo o que foi traçado pela administração em relação ao 

controle de estoque. 

Ao final da pesquisa foi possível compreender o funcionamento de processos de estoque 

dentro de uma empresa e analisar os procedimentos realizados como entrada, saída, devolução 

e conferência de produtos no estoque. Sendo bem definidos na pesquisa e servindo como 

modelo de controle interno de estoque, sabendo que cada empresa tem seu ramo de atividade e 

que nem todas têm um controle de estoque eficiente. 

O questionário elaborado para realização da pesquisa foi limitado a uma empresa e 

formulado com dez perguntas, respondidas exclusivamente pelo gerente da empresa e pôr a 

responsável do estoque. A dificuldade para a coletar os dados foi por conta da liberação do 



 

empresário dispor informações da empresa, e a disponibilização dos entrevistados para 

responder o questionário. 
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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta o cooperativismo de crédito, começando primeiramente em um contexto 

geral do que é, e partindo com o objetivo de demonstrar o crescimento do Cooperativismo, 

apresentando relatórios e a importância de ser cooperado. Portanto partir para busca de um tema 

para fazer sentido a pesquisa que iria realizar então definir como Cooperativismo de Credito com 

o subtítulo em O surgimento do Cooperativismo de Crédito no Brasil, abordando o crescimento 

no Vale do São Lourenço, através da CCPI Vale do Cerrado - Sicredi. Então  para desenvolver a 

metodologia que seria aplicada na pesquisa, os dados obtidos foram através dos relatórios anuais 

expedido pelo Sicredi no período de 2014 a 2018 além de dados fornecidos pelo próprio sistema 

da instituição, o foco da pesquisa em sim seria apenas no crescimento em números de associados, 

porém colocamos junto para integralizar a pesquisa e valorizá-la inserimos os valores de capital 

social e das sobras ocorridas nesse período. E por fim o resultado desta pesquisa identifica o 

crescimento durantes os 5 anos apresentados, e fomentando que isso ocorre devido à valorização 

dos associados e por causa dos modelos cooperativistas que está voltando e que as pessoas prezam 

mais que os modelos adotados por outras instituições financeiras, como no caso de o cooperado 

ser o dono do próprio negócio. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O cooperativismo teve seu surgimento no século XIX com os antigos tecelões das 

fabricas inglesas na revolução industrial, teve como proposito. Esse modelo proporcionou 

várias mudanças no modo de como administrar e de mostrar como uma gestão pode funcionar 

de forma em que a comunidade se envolva nos processos dessa gestão. Portanto este artigo vem 

demonstrar o surgimento do cooperativismo como um tempo, com ênfase no cooperativismo 

de crédito abordando o crescimento do mesmo no Vale do São Lourenço através da CCPI – 

Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado. 

No presente estudo deste trabalho justifica-se o desenvolvimento de que o 

cooperativismo é mais do que uma forma produtiva é um movimento social e  econômico 

que visa a importância de o associado ser dono do negócio e como isso é refletido dentro 

da comunidade e que de forma voluntaria contribui com o crescimento, pois eles 

conseguem interagir nas decisões que são tomadas. 

O objetivo é demonstrar o crescimento do Cooperativismo, apresentando relatórios e 

a importância de ser cooperado no período entre 2014 a 2018, acrescentando o capital social, e 

as sobras que a Cooperativa Vale do Cerrado apresentou, e como isso contribui de forma 

positiva o ingresso para associação em uma cooperativa de crédito devido aos resultados que 

são apresentados anualmente nas assembleias gerais. 

Esta pesquisa optou pelo método de técnica bibliográfica e documental buscando 

conteúdo para demonstrar o motivo de crescimento e de as pessoas optarem pelas cooperativas, 

foi utilizado a abordagem quantitativa devido a identificar a quantidade de associados crescente 

nos últimos 5 anos, através de demonstrações contábeis e relatórios emitido pela entidade 

anualmente. 

Os resultados apresentados nessa pesquisa têm como objetivo mostrar como sistema 

financeiro cooperativo vem crescendo anualmente, independentemente de ser um modelo 

utilizado a muito tempo, mas que ao mesmo tempo é atual e que tem importância significativa 

no cenário econômico e social na comunidade em que está presente. 

Por fim este artigo tem o intuito de trazer um pouco do que é o Cooperativismo, e 

como esse sistema tem influência significativa para o desenvolvimento da região onde está 

situado, e para que outras pessoas se interessem, pois daqui uns anos será um assunto abordado 

com mais frequência e que terá um impacto significativo na rede financeiro.  

  



 
 

2 REFERENCIAL TEORICO 

2.1 HISTÓRIA E ORIGEM DO COOPERATIVISMO NO MUNDO 

 

Pode-se dizer que as raízes da cooperação são encontradas desde os primórdios da vida 

social. Os babilônios por exemplo, já praticavam uma certa forma de arrendamento de terras 

para a exploração em comum. Os primeiros cristãos esboçaram rudimentos das cooperativas de 

consumo ao escolher um grupo de pessoas encarregadas de aprovisionamento de gêneros 

alimentícios. A produção e o consumo em comum, típicos dos monastérios medievais, são 

interpretados como cooperativas integrais por alguns estudiosos; outros indicam as corporações 

de ofícios e as sociedades de auxílio mútuo da Idade Média, como esquemas elementares de 

cooperativas ou de pré-cooperativas. Assim, evidenciam-se inúmeras formas de organização 

dos povos, mas a cooperação entre os homens é experimentada desde a Antiguidade – seja ela 

para a sobrevivência ou como forma de ideológica e ética. Através dessas organizações 

democráticas ou não, o que sempre resistiu foi a questão social; mesmo que esta democracia 

econômica apresentasse contrastes entre as populações organizadas do nosso mundo atual, em 

sistemas capitalistas, socialistas, ou outro, há sempre a busca pelo desenvolvimento, com ou 

sem justiça social (BRECHÓ, 2002, p. 136).  

Segundo SCHARDONG, 2002 o Cooperativismo tem como definição o sistema 

econômico fundado pela cooperação, que mostra a maneira como se realiza pela integração de 

várias pessoas nas sociedades que tem como objetivo tratar e defender os interesses 

econômicos, bem como na forma de trabalho, de comércio e indústria. 

Teve seu surgimento em 1844 em Rochdale, Manchester Inglaterra onde 28 operários, 

que na maioria eram tecelões nas fabricas inglesas durante a revolução industrial. Robert Owen 

e Fourier, e outros resolveram colocar em prática um empreendimento que ficaria marcado na 

história como o início do cooperativismo no mundo, e com essa ideia se tornando homens a 

frente de seu tempo por buscar condições sociais e econômicas para a comunidade 

(SCHARDONG 2002). 

Portanto ficou evidente que após a Revolução Industrial, onde suas reações era tentar 

amenizar os efeitos maléficos dela, onde pensamentos para a liberdade tanto de opressão estatal, 

empresarial e de seus próprios princípios “razão pensante” em ideais de justiça fraternidade, e 

esperança. 

a) formação de capital para emancipação dos trabalhadores mediante  

economias realizadas com a compra em comum de gêneros 

alimentícios;  

b) construção de casas para fornecer habitação a preço de custo;  



 
 

c) criação de estabelecimentos industriais e agrícolas com duplo 

objetivo: produzir direta e economicamente tudo o que fosse 

indispensável aos operários desempregados ou que percebiam baixos 

salários;  

d) educação a luta contra o alcoolismo;  

e) comercialização (compra e venda) somente a dinheiro, para que os  

cooperados só assumissem compromissos dentro de suas possibilidades 

orçamentárias, e evitando o crédito, que considerava um “mal social”.   

f) Cooperação integral; (Santos 2001 apud Pinho1982) 

 

A sociedade cooperativista tinha ideais visando o bem maior para todos da 

comunidade, como citado acima tem como objetivo estabelecer regras para que o sistema dê 

certo, como o capital a ser levantado para desenvolvimento do sistema, e o bem-estar das 

pessoas envolvidas dando oportunidades no mercado e na vida pessoal. 

 

2.2 ORIGEM DO COOPERATIVISMO NO BRASIL 

 

Em 1902, por inspiração do jesuíta suíço Theodor Amstadt, é fundada a primeira Caixa 

de Crédito Rural Raiffeisen, em Nova Petrópolis, RS; em 1908, por iniciativa de Plácido de 

Melo, surgia no Estado do Rio outra caixa, também Raiffeisen. A experiência gaúcha, que 

aconteceu em área de colonização alemã, foi bem-sucedida – a cooperativa pioneira existe até 

hoje –, se proliferando no Rio Grande do Sul e por outros estados. Até a década de 50, prestaram 

grandes serviços às comunidades onde estavam implantadas, chegando a se constituir numa 

central. Com as alterações da política financeira, em 1960, tiveram dificuldades de se adaptar a 

uma nova estrutura de cooperativas de crédito rural – constituídas exclusivamente por 

agricultores e operando somente com eles. Essas novas regras levaram ao fechamento da 

central, um sério golpe no movimento. Com isso, no início da década de 80, só restavam 15 

cooperativas do tipo Raiffeisen. Sob o pretexto de sanear o movimento, as autoridades 

acabaram por impedir os agricultores de se beneficiar do crédito cooperativo (OCB, 2019a). 

Mas se tratando em cooperativismo no contexto geral, podemos dizer que a primeira 

apareceu no ano 1889 em Ouro Preto Minas Gerais pode-se dizer que é a mais antiga 

cooperativa de que se tem informações no Brasil, e é considerada a primeira iniciativa de 

trabalhadores livres, logo após a extinção do escravismo, para criar uma espécie de banco sob 

a forma de sociedade anônima, dessa forma, essa cooperativa de Ouro Preto pode ser 

considerada como a precursora das cooperativas mistas de seção de crédito no Brasil. 

HENRIQUES (2008, pág. 27) 

 



 
 

2.3 COOPERATIVA DE CRÉDITO 

 

Entre os diversos tipos de associação cooperativa estão as cooperativas de crédito. 

Criadas para oferecer soluções financeiras de acordo com as necessidades dos associados. Elas 

são um importante instrumento de incentivo para o crescimento econômico e social. Isto porque 

utilizam seus ativos para financiar os próprios associados, mantendo os recursos nas 

comunidades onde eles foram gerados (PINHEIRO, 2008). 

Cooperativa de crédito é uma instituição financeira integrante do sistema financeiro 

nacional, autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil. E que também é uma sociedade 

de pessoas com forma e natureza jurídica própria, de caráter civil, não sujeita a falência, 

constituída para prestar serviços de caráter financeiro-bancário aos associados e à comunidade 

onde atua (OLIVEIRA, 2007). 

Na Lei nº 5764/71 no seu capitulo I diz o seguinte, compreende como Política Nacional 

de Cooperativismo a atividade decorrentes das iniciativas ligadas ao sistema cooperativo, suas 

atribuições na coordenação e no estimulo as atividades cooperativista prestadas no território 

Nacional serão exercidas na forma desta Lei e das normas que surgirem em sua decorrência e 

regidas pelo Governo Federal.  

Conforme PINHO e PALHARES (2004) o cooperativismo de crédito é uma 

associação de pessoas em forma de movimento sócio - financeiro, sem finalidade de lucro, que 

visa conceder crédito ao cooperado a juros módicos, através da ajuda mútua e da educação 

financeira. 

As cooperativas classificam-se também de acordo com o objeto ou pela natureza das 

atividades desenvolvidas por elas ou por seus associados, sendo consideradas mistas as 

cooperativas que apresentarem mais de uma natureza (objeto) de atividades, por exemplo, 

cooperativa de produção e crédito, correspondendo cada objeto a uma seção específica. 

Atualmente, não mais são concedidas autorizações para o funcionamento de seções de crédito 

de cooperativas mistas (Res. nº 3.106/2003, art. 2º), não havendo nenhuma cooperativa mista 

com seção de crédito em funcionamento no Brasil. 

 

2.4 ORIGEM DA COOPERATIVA DE CRÉDITO 

 

A primeira cooperativa de crédito não demoraria a surgir. Três anos depois, em 1847, 

Friedrich Wilhelm Raiffeisen, natural da Renânia, criou no povoado de 

Weyerbusch/Westerwald a primeira associação de apoio para a população rural, que, embora 



 
 

não fosse ainda uma cooperativa, serviria de modelo para a futura atividade cooperativista de 

Raiffeisen. hoje no Brasil a cooperativa de crédito, tem como principal característica a 

existência de alguma espécie de vínculo entre os sócios, reunindo grupos homogêneos como os 

de clubes, trabalhadores de uma mesma fábrica, funcionários públicos e etc. (TRUGILHO et 

al., 2014). 

Sua principal finalidade era o homem, e não o lucro, o armazém em forma de 

cooperativa, e era uma alternativa econômica para os tecelões atuarem no mercado já que 

para eliminar o lucro do comerciante, permitiu que adquirissem mercadorias a preços mais 

reduzidos e permitiu ainda criar um capital social para outras realizações. Para isso 

tiveram que estabelecer uma série de regras, por exemplo, quando cada um deveria pagar 

para constituir o fundo da sociedade, que administraria a organização, a que preço deveria 

ser vendido às mercadorias, se alguém teria direito a retirar o dinheiro quando saísse da 

sociedade, qual o destino das sobras, etc. (LIMA 2006). 

Os alemães permanecem como os pioneiros para o surgimento das cooperativas de 

crédito urbanas fundada por Helman Schulze em 1850, os bancos populares como ficaram 

conhecidos, diferenciava-se do modelo de Raiffeisen por apresentar uma área de ação não 

restrita, remunerar os dirigentes e prever o retorno das sobras líquidas proporcionalmente ao 

capital investido (Sebrae, 2014). 

Com o passar do tempo, foram surgindo os Bancos Cooperativos pautados pelo 

decreto-lei 22.239 de 19 de dezembro de 1932. Por esse decreto era fácil cumprir as exigências 

legais para se abrir uma cooperativa de Crédito, o que fez com que muitas pessoas optassem 

por constituí-las como um banco popular no tipo Luzzatti, com direitos e benefícios concedidos 

às cooperativas de crédito (PINHO, 2004, p. 138). 

As cooperativas de crédito possuem objetivos que apontam quais as necessidades para 

estabelecer uma, como citado a seguir (SEBRAE 2014): 

* Estabelecer instrumentos que possibilitem o acesso ao crédito e a outros produtos 

financeiros pelos associados; 

* Despertar no associado o sentido de poupança; 

* Conceder empréstimos a juros abaixo do mercado; 

* Promover maior integração entre os empregados de uma mesma empresa, entre 

profissionais de uma mesma categoria e entre micro e pequenos empresários, desenvolvendo 

espirito de grupo, solidariedade e ajuda mutua; 



 
 

* Prestar assistência creditícia e prestação de serviços de natureza bancaria a seus 

associados com condições mais adequadas, promovendo o desenvolvimento local, a 

dinamização da economia e a geração de emprego e renda.  

 

2.5 PRINCÍPIOS E LEIS DO COOPERATIVISMO DE CRÉDITO 

 

Conforme descrito na OCB, as cooperativas possuem princípios que são essenciais 

para o seu funcionamento, e até hoje são os mesmos desde a fundação da primeira cooperativa 

em 1844 e que são os seguintes: 

1º Principio – Adesão livre e voluntaria: as cooperativas são organizações voluntarias 

aberta a todas as pessoas aptas a utilizar os seus serviços, e dispostas assumir suas 

responsabilidades como membros. Não existe qualquer discriminação por sexo, raça, classe, 

crença ou ideologia, (sistema OCB junho de 2019); 

2º Principio - Gestão Democrática – são organizações democráticas controladas por 

seus membros, que participam ativamente da definição de suas políticas e na tomada de 

decisões. E homens e mulheres que atuam como representantes eleitos são responsáveis pela 

adesão (sistema OCB junho de 2019); 

3º Principio – Participação econômica dos membros – os membros contribuem de 

forma justa e controlam democraticamente o capital da mesma. Além de temos a 

responsabilidades por determinada perda e na participação das sobras, (sistema OCB junho de 

2019); 

4º Principio – Autonomia e Independência – são organizações autônomas, de ajuda 

mútua, controladas por seus membros, se firmarem acordos com outras organizações, incluindo 

instituições públicas, e que devem fazê-lo em condições que assegurem o controle democrático 

pelos seus membros e mantenham a autonomia da cooperativa, (sistema OCB junho de 2019); 

5º Principio – Educação, Formação e Informação – as cooperativas promovem a 

educação e a formação para que seus membros dos representantes eleitos e trabalhadores, de 

forma que estes possam contribuir eficazmente para o desenvolvimento das suas cooperativas, 

ser cooperativista é se comprometer com o futuro dos cooperados, do movimento e das 

comunidades, (Sistema OCB junho de 2019); 

6º Principio – Inter cooperação - As cooperativas servem de forma mais eficaz aos 

associados, e dão mais força ao movimento cooperativo, trabalhando em conjunto através das 

estruturas locais, regionais e internacionais (sistema OCB junho de 2019); 



 
 

7º Principio – Interesse pela comunidade – As cooperativas trabalham para o 

desenvolvimento sustentável das suas comunidades através de políticas aprovadas pelos seus 

membros associados, (sistema OCB junho de 2019); 

A lei 5.764/1971 que é a Lei geral das cooperativas, define a política nacional de 

cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas são instituições 

financeiras, sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, 

sem fins lucrativos e não sujeitas à falência, constituídas com o objetivo de propiciar crédito e 

prestar serviços aos seus associados, e que podem ser classificadas em: 

   I - Singulares, as constituídas pelo número mínimo de 20 (vinte) pessoas físicas, 

sendo excepcionalmente permitida a admissão de pessoas jurídicas que tenham por 

objeto as mesmas ou correlatas atividades econômicas das pessoas físicas ou, ainda, 

aquelas sem fins lucrativos; 

        II - Cooperativas centrais ou federações de cooperativas, as constituídas de, no 

mínimo, 3 (três) singulares, podendo, excepcionalmente, admitir associados 

individuais; 

        III - confederações de cooperativas, as constituídas, pelo menos, de 3 (três) 

federações de cooperativas ou cooperativas centrais, da mesma ou de diferentes 

modalidades (L5764 1971). 

 

Portanto pode-se dizer conforme a Lei 5.764/71 que a Cooperativa de crédito é uma 

instituição financeira integrante do sistema financeiro nacional, autorizada a funcionar pelo 

Banco Central do Brasil. E que também é uma sociedade de pessoas com forma e natureza 

jurídica própria, de caráter civil, não sujeita a falência, constituída para prestar serviços de 

caráter financeiro-bancário aos associados e à comunidade onde atua.  

 

2.6 EVOLUÇÃO DO COOPERATIVISMO DE CRÉDITO NO VALE DO CERRADO 

 

O Sicredi é um sistema de credito cooperativo formado por cooperativas de créditos 

singulares que são interdependentes, possuem suas Centrais, uma confederação, o Banco 

Cooperativo Sicredi S.A que representa o sistema Sicredi perante o Bacen Banco Central do 

Brasil e suas empresas ligadas de consórcios, cartões, e corretoras de seguros. Trabalhando 

como instituições financeiras o Sicredi está presente em 22 estados brasileiros mais o Distrito 

Federal, hoje conta com mais de 1,6 mil agências distribuídas em 114 cooperativas e com um 

número de mais de 25 mil colaboradores. 



 
 

No ano de 1989 na cidade de Juscimeira, surgiu a Cooperativa de Credito Rural de 

Juscimeira (Credijul) e mais tarde em 1993 era inaugurada a Cooperativa de Crédito de Campo 

Verde (CrediVerde) que no futuro sua união deu origem a Sicredi Vale do Cerrado. 

O pioneirismo do Pe. Johannes Berthold Henning que posteriormente foi presidente 

das duas cooperativas, os pioneiros pretendiam, com a criação e fortalecimento do 

empreendimento, ter no futuro a auto independência em suas necessidades financeiras, podendo 

ainda atuar democraticamente no ramo da instituição e dividir seus resultados. O início das 

atividades das cooperativas exigiu muito trabalho e dedicação para satisfação de seus 

associados. 

 O sistema Sicredi começou a surgir, visto que muitas dessas Cooperativas utilizavam 

um programa de computador comprado do Rio Grande do Sul, berço do Cooperativismo de 

Crédito no Brasil. 

Em 1992, surgiu a ideia de unificar as Cooperativas de Crédito em uma marca, para 

ganho de escala na utilização de materiais de consumo, brindes, elaboração de produtos, 

programas e principalmente instituir uma marca forte que tivesse reconhecimento nacional, 

pois, naquela época cada Cooperativa era conhecida somente na região onde atuava, e isso 

causava o inconveniente de seus associados não carregarem talões de cheques para fora do 

município com medo de que fossem rejeitados, visto que poucos conheciam a instituição, nessa 

época as Cooperativas possuíam pouquíssimos produtos, não tinham, por exemplo, cartões de 

saque e nem de crédito, não existia convênios para pagamentos de seus cheques em outras 

localidades e dependiam do Banco do Brasil, para compensarem seus cheques. 

 A partir da ideia da unificação em torno da marca o sistema começou a surgir 

sendo a marca escolhida: “SICREDI” Sistema de Crédito Cooperativo. O início dessa 

padronização foi nas cooperativas do Rio Grande do Sul. O Segundo estado a aderir foi o Paraná 

e o terceiro estado foi o Mato Grosso.  

A Cooperativa de Jaciara foi uma das primeiras a utilizar a marca Sicredi, por ser 

respeitada pela sua gestão e estar dentro dos níveis de enquadramentos exigidos pelo Sistema. 

Em 2008, as cooperativas tornaram-se Cooperativa de Livre Admissão de Associados, 

que mais tarde em 2009, as cooperativas uniram-se e consolidaram sua força formando a Sicredi 

Vale do Cerrado. 

Após vários anos de crescimento no ano de 2019 a Sicredi Vale do Cerrado comemora 

30 anos e integra mais de 22,5 mil associados distribuídos em 11 municípios de atuação são 

eles: Campo Verde, Jaciara, Dom Aquino, Juscimeira, Primavera do Leste, Paranatinga, São 



 
 

Pedro da Cipa, Nova Brasilândia, Chapada dos Guimarães, Santo Antônio do Leste e Planalto 

da Serra, em 9 agências com mais de 180 colaboradores. Com um patrimônio líquido superior 

a R$ 170 milhões, a cooperativa administra mais de 1 bilhão em ativos e vem demonstrando 

forte crescimento ao longo dos últimos anos. 

A grandeza de uma cooperativa, não está somente nos seus resultados financeiros, mas 

também na atuação que mantem junto à comunidade, valorizando e priorizando o ser humano 

e agregando valor aos seus empreendimentos. Seguindo além das questões financeiras e 

preceitos da sustentabilidade social, econômico e ambiental, a Sicredi Vale do Cerrado 

desenvolve programas e projetos que ajudam a criar a manter vínculos com as comunidades, 

promovendo a cultura da cooperação e contribuindo para o crescimento e melhoria da 

sociedade. 

Como toda empresa uma instituição cooperativa possui também uma missão, visão e 

valores, e com a Sicredi Vale do Cerrado não é diferente. 

A Missão é como sistema cooperativo, valorizar o relacionamento, oferecer soluções 

financeiras para agregar renda e contribuir para a melhora da qualidade de vida dos associados 

e da sociedade. A missão é uma declaração direta do que nos propomos como marca e das 

responsabilidades que firmamos com nossas pessoas. 

A Visão é ser reconhecido pela sociedade como instituição financeira cooperativa, 

comprometida com o desenvolvimento econômico e social dos associados e da sociedade, com 

crescimento sustentável das cooperativas integradas em um sistema sólido e eficaz. A visão é 

aonde queremos chegar e o caminho que pretendemos percorrer para chegar lá. 

Os Valores são: 

Preservação irrestrita da natureza cooperativa do negócio.  

Respeito à individualidade do associado.  

Valorização e desenvolvimento das pessoas.  

Preservação da instituição como sistema.  

Respeito às normas oficiais e internas.  

Eficácia e transparência na gestão. 

Os valores são as convicções que fundamentam nossas escolhas. Um reflexo da nossa 

conduta. 

 

2.7 PROGRAMAS SOCIAIS DO SICREDI VALE DO CERRADO 

 



 
 

As instituições sempre prezam por inserir nos seus portfólios programas sociais 

voltados a sociedade onde ela está inserida, e com as cooperativas não são diferentes. O Sicredi 

Vale do Cerrado tem 3 são eles: A união faz a vida, Programa crescer e Programa pertencer. 

A união faz a vida é voltado para crianças e adolescentes, que tem a oportunidade de 

construírem e vivenciarem atitudes e valores de cooperação e cidadania. Tem como prática a 

educação cooperativa, divulgando os valores e contribuímos para a formação integral dos 

jovens das regiões onde a cooperativa está presente. E tem como objetivo construir um futuro 

com cidadãos mais justos, solidários e empreendedores, que respeitam a diversidade e dialogam 

para tomar decisões. União Faz a Vida é uma iniciativa da Fundação Sicredi, que atua para 

manter viva a essência do cooperativismo. 

O programa Crescer tem como principal objetivo formar associados, coordenadores 

de núcleo, conselheiros Fiscais e de Administração, para que possam compreender a 

importância do papel de dono e, assim, contribuir para o fortalecimento da cultura do 

cooperativismo de crédito. Por meio do programa, é explicado os benefícios de uma instituição 

financeira cooperativa, seus diferenciais em relação a outras instituições financeiras e a 

importância de cada um na gestão participativa do empreendimento coletivo. Essa relação 

também contribui para a solidez e para estabelecer como a principal instituição financeira do 

associado. 

O programa Pertencer é responsável por organizar o quadro social das cooperativas, o 

que é orientado pela Lei do Cooperativismo (artigo 42 da lei nº 5.764/71). Os associados são 

reunidos por núcleos, levando em consideração a proximidade geográfica de cada um. Os 

debates e as decisões sobre os assuntos de interesse coletivo da cooperativa ocorrem dentro dos 

núcleos. Juntos, elegem seu representante, que é chamado de coordenador de núcleo ou 

delegado. Cada coordenador tem voto representativo e é responsável por levar as decisões dos 

associados do seu núcleo à Assembleia Geral. O associado tem contato com o programa em 

reuniões, assembleias de núcleo, assembleia geral e outros eventos promovidos e organizados 

pela cooperativa, além do relacionamento diário na agência. 

 

 3 METODOLOGIA 

 

Para alcançar os objetivos inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico, 

pesquisando fontes secundarias já existentes sobre o assunto, visando ampliar conhecimentos 

teóricos e fundamentar as fontes relevantes que o tema envolveu.  



 
 

Para Marconi e Lakatos, (2006, p. 43) A pesquisa bibliográfica pode ser considerada 

um procedimento formal com método de pensamento reflexivo que requer um tratamento 

científico e se constitui no caminho para se conhecer a realidade ou para descobrir verdades 

parciais. 

As principais fontes bibliográficas foram: livros, artigos, arquivos online, com 

informações pertinentes, reforçando dessa forma a compreensão sobre o assunto, bem como 

documentos da Instituição que desse sustentabilidade ao tema levantado em questão.  

Através do levantamento da evolução dos dados históricos e comparativos, a pesquisa 

destaca o embasamento técnico e a demonstração das relações a partir da organização em 

sistema, gerando resultados de crescimento e expansão do segmento de crédito cooperativo nos 

últimos anos. 

As técnicas utilizadas neste estudo para coleta de dados foram visitas nos sites da área 

de cooperativismo. O método utilizado como instrumento da coleta de dados oportunizou o 

encontro de informações assim como o perfil e seu nível de conhecimento em relação aos 

assuntos pertinentes aos questionamentos abordados.  

Após a coleta de dados e finalização das pesquisas bibliográficas efetuadas e para 

melhor compreensão das respostas obtidas, optou-se pela utilização análise quantitativa, 

possibilitando a compreensão dos dados levantados através de tabelas, com o objetivo de 

identificar o crescimento apontamento na análise de dados. 

A abordagem quantitativa traduz tudo para um formato quantificável. Isso quer dizer 

que se caracteriza pelo emprego de quantificação tanto nas modalidades de coleta de 

informações, quanto ao tratamento delas por meio de técnicas estatísticas, tudo deve ser 

analisado através de números, etc. (RICHARDSON, 1999). Os estudos que empregam uma 

metodologia quantitativa vão da mais simples como percentual, média, desvio-padrão, às mais 

complexas, como coeficiente de correção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ANALISE DE DADOS 



 
 

 

Tabela 1: Evolução do Crescimento da Cooperativa de Crédito Vale do Cerrado do ano de 2014 a 2018 

  Capital Social Sobras Nº de Associados 

2014 48.935 7.128 15.587 

Percentual - - - 

2015 60.272 7.224 16.192 

Percentual 23,17% 1,35% 3,88% 

2016 67.542 1.256 17.798 

Percentual 12,06% -82,61% 9,92% 

2017 74.213 9.143 19.389 

Percentual 9,88% 627,94% 8,94% 

2018 105.963 14.153 23.903 

Percentual 42,78% 54,80% 23,28% 
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Fonte: a pesquisa  

 

Gráfico 1: Evolução do Crescimento da Cooperativa de Crédito Vale do Cerrado do ano de 2014 a 2018 

                                                                                                                                    

 

Fonte: a pesquisa 

 O estudo tem como princípio o crescimento de número de associado nos últimos 5 

anos na cooperativa Vale do Cerrado, conforme dados acima obtidos através de pesquisa 

documental do próprio sistema Sicredi. Os mais de 8.000 mil associados que aderiram a 

associação na cooperativa se dão devido a não existir clientes e correntistas, e sim cooperados 

que se tornam donos da cooperativa, além de participarem ativamente da gestão por meio das 

assembleias gerais e por ser de livre admissão permitindo a todos que tiverem interesses de 

associação. 

Conforme apresentado na tabela acima, pode-se notar que no ano 2015 houve um 

crescente nos três aspectos citado, mais o que apresentou maior crescimento foi no capital social 

tendo um aumento em mais de 23% comparado ao ano anterior. Já no ano de 2016 o destaque 

fica por conta das sobras que houve uma queda enorme o que resultou em um decréscimo de  

– 82, 61% referente ao ano de 2015 e analisando as demonstrações contábeis contidas no 

relatório anual de 2016 isso ocorreu devido as despesas operacionais ter alavancados e as 

operações de crédito houve uma queda. Indo para o ano de 2017 houve crescimento novamente 
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nos três aspectos e mais uma vez o destaque ficou por conta das sobras, mas para o lado positivo 

visto que houve um crescimento surpreendente de mais de 600 % referente ao ano anterior e 

nesse caso foi o contrário houve uma queda nas despesas operacionais que resultou no 

crescimento no resultado desse período. E no ano de 2018 os destaques ficam com o capital 

social e o número de associados que cresceram consideravelmente em comparação aos anos 

anteriores, a cooperativa foi em busca de mais associações, e fez investimentos nas agências 

modernizando, aprimorou os colaboradores para melhor atendimento e desenvolveu 

publicidade e marketing para chamar atenção para novos associados. 

Isso ocorre também por causa da valorização do relacionamento com associado, eles 

gostam da maneira como são atendidas, sejam elas do meio urbano ou rural e como os 

colaboradores contribuem para atender de forma adequada e quais produtos e serviços se 

encaixam em cada perfil.  

 A atuação das cooperativas de crédito ultrapassa o campo da assistência negocial e 

financeira, desempenhando também importante papel em projetos sociais cuja a finalidade é 

trazer benefícios e desenvolvimento aos indivíduos e às comunidades em que está inserida. 

Além do retorno através das sobras liquidas que ocorrem anualmente e que entra no capital 

social que o associado possui junto a cooperativa, portanto o crescimento do cooperativismo 

financeiro não é uma novidade apenas está mantendo a tradição e vê que os resultados só 

crescem com o passar do tempo. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa foi realizada sob o foco Cooperativismo de Crédito, com a finalidade de 

analisar o crescimento de números de associados por um determinado período, apresentando e 

divulgando o porquê de optarem pelo sistema cooperativo e as vantagens de ser associado. A 

opção de escolher esse tema está relacionado ao convívio com o meio cooperativo, e abordar o 

crescimento e pelo motivo de a 5 cinco anos está no ramo e vê como hoje a cooperativa evoluiu 

neste período, principalmente tratando-se dos números de associados que cresceram 

gradativamente. 

Dentro de um contexto geral a abordagem adotada para realização do desenvolvimento 

dessa pesquisa começou com o início de tudo. Como o cooperativismo apareceu, e 

consecutivamente como chegou ao ramo do crédito, e que para abordar a parte de seu 

crescimento foi necessário pegar informações junto ao sistema Sicredi, para verificar os 



 
 

 

números de associados apresentado em cada período. E referente as sobras e o capital social 

que também está na pesquisa foram através dos relatórios anuais das demonstrações contábeis. 

Quanto aos resultados obtidos nessa pesquisa os mais de 1.600 associados por ano que 

escolheram o sistema cooperativo e ao Sicredi Vale do Cerrado, está relacionado a expansão 

que a mesma está enfrentando nos últimos anos, com agências em 8 municípios do Estado. E 

como citado anteriormente neste artigo esse crescimento está relacionado ao benefício que o 

cooperado adquiri ao associar, como o retorno para comunidade estando em evento e 

desenvolvendo alguma ação de âmbito social, dos programas sociais presentes como o crescer 

e pertencer para qualificação e passar conhecimento de como é uma cooperativa de crédito e 

formar membros que façam parte das decisões tomadas nas assembleias gerais e nos conselhos 

administrativos, além das sobras e dos juros ao capital investido que são fornecidos anualmente.  

De fato, o Sicredi está comprometido com a missão e com o crescimento da 

cooperativa através das associações, promovendo de forma significativa o desenvolvimento 

econômico de toda região onde atua, de forma a permitir capacitação aos associados e aos 

colaboradores. 

Por fim o que leva-nos a acreditar que um dos principais fatores que motiva o 

crescimento trata-se do status de construir e fazer parte de uma instituição que lhe ajudará a 

construir a sua história, hoje somos mais de 24.000 mil associados (números atualizados em 

2019) e amanhã seremos mais, e o intuito e fazer com esses que estão ingressando saibam o que 

é um sistema cooperativo, e que este artigo consiga mostrar o porquê desse crescimento mesmo 

com as limitações do cenário financeiros. E que de alguma forma demonstre o crescimento 

conjunto e igualitário de seus associados focada em responsabilidade e nos valores 

cooperativistas que detém o lema dessa instituição, principalmente esse: Valorização e 

desenvolvimento das pessoas. 
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RESUMO 

As receitas públicas são caracterizadas como todo ou qualquer tipo de recolhimento de bens ou 

valores aos cofres públicos, montantes esses que serviram para custear as despesas públicas e 

as necessidades de investimento. Dentre as receitas existentes no nosso sistema de governo seja 

ele em qual esfera pertencer, a Receita de Capital se destaca por ser criada através de realizações 

de recursos financeiros originários de constituição de dívidas, da conversão em espécie, de bens 

ou direitos e a remuneração de recursos que se destinam do meio privado ou público. O objetivo 

da pesquisa foi de fazer uma analise dos orçamentos públicos em comparação da Arrecadação 

Total em relação à Receita de Capital e o impacto que a mesma causa no planejamento do 

orçamento público, no exercício de 2008 a 2018 nos municípios localizados no Vale do São 

Lourenço. A fonte de dados empregou - se através de uma técnica de pesquisa documental que 

utilizou a coleta de informações através de analises dos relatórios contábeis disponíveis no site 

do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT). Nota-se que a arrecadação total 

esteve em constante alteração nos anos analisados e posteriormente das gestões a qual estiveram 

em exercício, e que com as alterações que tiveram nas receitas de capital, elas influenciaram 

diretamente no montante final de arrecadação que os municípios obtiveram. 

 

PALAVRAS – CHAVES: Arrecadação Total, Receita de Capital, Vale do São Lourenço. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A Receita Pública é de fundamental importância para o desenvolvimento e crescimento seja ela 

em qual esfera governamental pertencer, pois em sua estrutura é denominada como qualquer 

tipo de ingresso de recursos financeiros realizados aos cofres públicos, podendo ser através de 

numerários ou então bens representativos de valores, onde que o Poder Público possa ter em 

sua estrutura o direito de arrecadar seja em uso de leis, contrato ou através de meios de títulos 

que tendem a favorecer o mesmo. 

  Um tipo de Receita utilizada na gestão pública determinante para o planejamento de sua 

estrutura é a Receita de Capital, onde a mesma é criada através de realizações de recursos 

financeiros originários de constituição de dívidas, da conversão em espécie, de bens ou direitos 

e a remuneração de recursos que se destinam de outras pessoas, sejam elas do meio privado ou 



 
 

 

público para que assim possa ser utilizadas no processo de planejamento orçamentário, 

possibilitando ao Município utilizar a mesma para aquisição de máquinas e equipamentos, 

realizações de obras, aquisições de imóveis, concessão de empréstimos para investimento, entre 

outros benefícios que possam possibilitar o bem estar da sua população de modo em geral. 

O objetivo da pesquisa foi de fazer uma analise dos orçamentos públicos em comparação da 

Arrecadação Total em relação à Receita de Capital e o impacto que a mesma causa no 

planejamento do orçamento público, no exercício de 2008 a 2018 nos municípios localizados 

no Vale do São Lourenço no qual compreende Jaciara, São Pedro da Cipa, Juscimeira e Dom 

Aquino, a fim de verificar as gestões a qual estiveram à frente nos anos analisados, totalizando 

três gestões de governança municipal, para que assim possa ter uma média geral em relação aos 

níveis que cada uma obteve na sua administração em relação à outra. 

Em termos metodológicos, utilizou-se através do método de pesquisa descritiva. Que segundo 

GIL (2002), destaca-se que esse tipo de pesquisa o objetivo principal que se baseia é em 

descrever as características de determinada população ou algum fenômeno ou então a fim de 

estabelecer uma relação entre variáveis.  

Na coleta de dados, foi realizada através de documentos retirados do site do Tribunal de Contas 

do Estado de Mato Grosso (TCE/MT), utilizando os relatórios orçamentos dos anos analisados 

nos municípios do Vale do São Lourenço. Já para os resultados da analise, foram utilizados de 

forma comparativa em relação às gestões de governanças municipais frente a estes municípios 

e de como elas se mantiveram ao longo do tempo que se passaram. 

 

2 REFERENCIAL TEORICO 

2.1 CONTABILIDADE PÚBLICA 

Segundo ANGÉLICO (1994), a Contabilidade Pública é uma área da Ciência Contábil, voltada 

na sua aplicação de normas de escrituração contábil, registros e previsão de receita, fixação das 

despesas e as alterações inseridas no orçamento que possam afetar os três níveis de governo. 

De acordo com LIMA e CASTRO (2013), a contabilidade pública pode ser descrita de diversas 

formas, uma dessas são: 

 

É o conhecimento especializado da Ciência Contábil que aplica no processo gerador 

de informações os conceitos, princípios e normas contábeis na gestão patrimonial de 

uma entidade governamental, de sorte a oferecer à sociedade informações amplas e 

acessíveis sobre a gestão da coisa pública. 

 

Já no entendimento de KOHAMA (1996), relata que a contabilidade pública sendo como “um 

ramo da contabilidade que estuda, orienta, controla e demonstra a organização e execução da 

Fazenda Pública; o patrimônio e suas variações”. 

Segundo SILVA (2013), a contabilidade pública se caracteriza, sendo um espaço onde irá atuar 

na demanda de estudos, interpretação, identificação, avaliação, mensuração e na realização de 



 
 

 

registro, do controle e evidencias de possíveis fenômenos contábeis em decorrência de algum 

tipo de variação patrimonial. 

De acordo com a Lei n° 4.320/64, a contabilidade será organizada de modo a proporcionar: “o 

acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a 

determinação dos custos dos serviços industriais, o levantamento dos balanços gerais, a análise 

e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros”. 

Além disso, o artigo 83 da constituição Federal de 1964, expressa que “a contabilidade 

evidenciará perante a Fazenda Pública a situação de todos quantos, de qualquer modo, 

arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou 

confiados”. 

Dessa forma, pode se concretizar que no âmbito de sua utilização, a contabilidade pública está 

apenas delimitada as esferas dos governos, atingindo limites federais, estaduais, distritais ou 

municipais, da mesma maneira as suas autarquias, empresas publicas, fundações e até as 

sociedades de economia mista, sob condições que estas estejam inseridas ao orçamento fiscal e 

de seguridade social (ASSUMPÇÃO, 2007). 

Segundo LIMA e CASTRO (2013), a contabilidade pública tem em seu objetivo à seguinte 

forma: 

 

Tem como regra a sua aplicação a uma entidade particularizada, buscando prover os 

usuários com informações sobre aspectos de natureza econômica, financeira e física 

do patrimônio da entidade e de suas mutações, o que compreende registros, 

demonstrações, análises, diagnósticos e prognósticos expressos sob a forma de relatos, 

pareceres, tabelas, planilhas e outros meios. 

 

Portanto, a Contabilidade Pública é de extrema importância para a sociedade, pois desta 

maneira tem como finalidade de cuidar do patrimônio publico, sendo desta forma um conjunto 

de bens e direitos e obrigações que o meio governamental se faz a utilizar como forma de 

concretizar os seus fins. 

 

2.2 ORÇAMENTO PÚBLICO 

O Orçamento Público pode ser caracterizado, na ocasião de quando o Estado realize uma ação 

planejada, seja na manutenção de suas atividades, ou qual na execução de seus projetos, 

manifesta-se através do mesmo. Dessa maneira, segundo PISCITELLI, TIMBÓ e ROSA 

(1999), o orçamento poderá ter sido materializado como “um instrumento de que dispõe o Poder 

Público, para expressar, em determinado período, seu programa de atuação, discriminando a 

origem e o montante dos recursos a serem obtidos, bem como a natureza e o montante dos 

dispêndios a serem efetuados”. 

De acordo com MOTA (2009), o orçamento público, se torna um ato administrativo, que irá 

estabelecer um conjunto de ações que deveram ser realizadas durante o período de tempo 



 
 

 

determinado, fazendo a estimativa das fontes de recursos que serão a ser arrecadados pelos 

órgãos e o total a ser aplicados a eles respectivamente nas execuções dos seus trabalhos, com o 

proposito de manter e ampliar os serviços públicos, para o bem das necessidades da população. 

Segundo ANGÉLICO (2012), o orçamento público pode ser descrita, como: 

 

É um programa de custeios, investimentos, transferências e receitas, propostas pelo 

Poder Executivo para um período financeiro e, aprovado pelo Poder Legislativo, ou 

seja, (....) é na sua mais exata expressão, o quadro orgânico de economia publica. É o 

espelho da vida do Estado e, pelas cifras, se conhecem os detalhes de seu processo, 

de sua cultura e de sua civilização. 

 

Dessa maneira, podemos dizer que o Orçamento Público se tornou uma ferramenta utilizada 

pelo setor público, no planejamento e manutenção de suas atividades, poderá ser utilizado na 

aplicação dos recursos esperados, em programas de custeios, possíveis investimentos, inversões 

e transferências durante um período financeiro. 

Já de acordo com KOHAMA (1996) indica o orçamento como “um ato de previsão de receita 

e fixação da despesa para um determinado período de tempo relevante, geralmente um ano, e 

constitui o documento fundamental das finanças do Estado, bem como da contabilidade 

pública”. 

A Lei n° 4.320 da Constituição Federal de 1964, em seu artigo 2º, tratou da lei orçamentária 

estabelecendo que “a Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma 

a evidenciar a política econômica- -financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecida 

os princípios de unidade, universalidade e anualidade”. 

Portanto, o orçamento se tornou para a administração pública um instrumento indispensável, 

pois assim dispõe para equacionar as realizações que poderão ter no futuro em termos mais 

claros e realísticos, num programa operacional, como um curso de ação, auxiliando na ligação 

entre os sistemas de planejamento e finanças (MACHADO JR e REIS, 1997). 

 

2.3 PROCESSO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 

O Planejamento se torna a principal fase do processo de gestão, seja no âmbito publico ou 

privado, que através do mesmo irá poder elaborar os objetivos, metas, expectativas e 

intenções, que a entidade buscará realizar no seu futuro (QUINTANA et al, 2011).  

Dessa forma a política publica no Brasil se baseia através do modelo de processo de 

Planejamento Orçamentário que é definido segundo a Constituição Federal de 1988 do Brasil, 

onde fica submetida a três mecanismos: Plano Plurianual (PPA); Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO); Lei de Orçamentos Anuais (LOA). 

 

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 



 
 

 

I- o plano plurianual; 

II- as diretrizes orçamentárias; 

III- os orçamentos anuais. 

 

Portanto, o processo de planejamento orçamentário é de suma importância para o bom 

desenvolvimento da gestão pública, pois através dele o poder executivo irá poder planejar as 

suas receitas, despesas, custos e os seus possíveis investimentos que a mesma estima para os 

próximos anos de suas gestões.  

 

2.3.1 Plano Plurianual (PPA) 

Segundo KOHAMA (1996), o Plano Plurianual (PPA) é um instrumento previsto no art. 165 

da Constituição Federal, que se trata de um documento que apresenta as diretrizes, objetivos e 

as metas de médio prazo da administração pública. Por meio dele, é declarado o conjunto das 

políticas públicas do governo para que se procure ordenar as ações, para que assim possa ter o 

atingimento dos objetivos e metas fixadas para um período de cinco anos no nível federal, e 

quatro anos no nível estadual e municipal. 

Desta maneira, segundo a Confederação Nacional de Municípios – CNM (2013), descreve o 

Plano Plurianual sendo como um “instrumento gerencial de planejamento das ações 

governamentais de caráter estratégico e político, que evidencia o programa de trabalho do 

governo manifesto nas políticas, nas diretrizes e ações para longo prazo e os respectivos 

objetivos a serem alcançados, quantificados fisicamente”. 

Segundo a Constituição Federal do Brasil de 1988, sem seu art. 165, detalha o Plano Plurianual 

como: 

 

A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as 

diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e 

outras decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. E nenhum 

investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado 

sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena 

de crime de reponsabilidade. 

 

Segundo SILVA (2013), o Plano Plurianual (PPA) é uma ferramenta orçamentária destinada a 

estabelecer as diretrizes, objetivos e as metas da administração pública e dos entes federais para: 

 

 As despesas de capital (investimentos), aquelas que aumentam o patrimônio  

público (equipamento, obras) ou diminuem a dívida de longo prazo 

(amortização do principal). 

 Os gastos decorrentes das despesas de capital, antes citadas. Ex:  



 
 

 

custos de operação de um prédio escolar construído na vigência do PPA. 

 Novos programas, de duração continuada. Ex: criação de programas de  

programas sociais visando à promoção da alimentação a baixo custo. 

 

 

Sendo assim, o Plano Plurianual (PPA) é o principal meio de planejamento de médio prazo que 

a gestão pública utiliza para definir com clareza as suas metas e prioridades e os resultados 

esperados no decorrer dos anos. Possibilitando também estabelecer as medidas, os gastos e 

objetivos que deveram ser trilhados no seu governo ao longo de um período de quatro anos. 

 

 

 

2.3.2 Lei de Diretrizes Orçamentarias (LDO) 

Segundo a Confederação Nacional de Municípios – CNM (2013) estabelece que a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO), sendo: 

 

As diretrizes orçamentárias constituem um conjunto de instruções para a 

concretização de um plano de ação governamental. É um instrumento de 

planejamento, onde, entre outras providências, destacam-se aquelas voltadas para a 

elaboração do orçamento. Deve ser aprovada pelo Legislativo, portanto, por lei.   

 

Conforme KOHAMA (1996), a Lei de diretrizes Orçamentárias (LDO) tem em sua finalidade 

principal a de orientação e elaboração dos orçamentos anuais, sendo assim, estabelecerá as 

metas e prioridades para o exercício financeiro seguinte. Portanto será realizada anualmente e 

irá apontar as prioridades do gestor para o próximo ano. 

Segundo o art. 165, da Constituição Federal do Brasil de 1988, define a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO), sendo como: 

 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da 

administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício 

financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá 

sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das 

agências financeiras oficiais de fomento. 

 

Desta forma, a LDO compreenderá em estabelecer as metas e as prioridades da administração 

pública para os exercícios seguintes, e no seu desenvolver irá realizar a função de orientação 

para a elaboração do orçamento programa, e também irá poder fazer alterações na legislação de 

tributos e ainda irá realizar politicas de aplicação de recursos das agências financeiras de 

fomento. 



 
 

 

 

2.3.3 Lei de Orçamentos Anuais (LOA) 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) está descrita no 5° parágrafo do artigo 165 da Constituição 

Federal de 1988, estabelecido da seguinte maneira: 

 

Art. 165. (...) 

§ 5º - A lei orçamentária anual compreenderá: 

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades 

da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo 

Poder Público; 

II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou 

indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; 

III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela 

vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações 

instituídos e mantidos pelo Poder Público. 

 

A Lei de Orçamento Anual (LOA) se trata do orçamento anual propriamente dito, desta maneira 

irá estimular as receitas e fixar as despesas públicas que o governo poderá ocasionar em um 

determinado exercício financeiro vigente. 

Conforme a Confederação Nacional de Municípios – CNM (2013) descreve que a Lei de 

Orçamento Anua (LOA) como: 

 

A LOA é o instrumento que possibilita a realização das metas e das prioridades 

estabelecidas na LDO. É um plano de trabalho descrito por um conjunto de ações a 

serem realizadas para atender à sociedade. É onde se estabelece a previsão de todas 

as receitas a serem arrecadadas no exercício financeiro e a fixação de todos os gastos 

que os Poderes e os órgãos estão autorizados a executar. 

 

Portanto, a LOA deverá conter em sua estrutura todas as ações que deveram ser realizadas 

durante o ano proposto, sendo estipulados os recursos que deveram ser gastos e os supostos 

valores se irá ser arrecadada no transcorrer do ano que irá ocorrer. Que por meio dessa ação, irá 

planejar a forma com que atenderá aos anseios e necessidades da população. Dessa maneira se 

torna muito importante, pois deverá constar tudo que deve estar previsto no orçamento e o valor 

que deverá ser determinado, caso contrário se não foi previsto no orçamento, não poderá ser 

realizado naquele ano (SOSTMEIER, 2012; FEIJÓ, 2015). 

Segundo KOHANA (1996), a lei de orçamento anual poderá ser compreendida da seguinte 

forma: 



 
 

 

 

Para viabilizar a concretização das situações planejadas no plano plurianual e, 

obviamente, transformá-las em realidade, obedecida e lei de diretrizes orçamentárias, 

elabora-se o Orçamento Anual, onde são programadas as ações a serem executadas, 

visando alcançar os objetivos determinados. Dessa forma a lei orçamentaria anual 

compreenderá: 

 O orçamento fiscal; 

 O orçamento de investimento das empresas; 

 O orçamento da seguridade social. 

 

A LOA é um mecanismo onde ira realizar um plano de trabalho onde compreenderá as ações 

que deveram ser realizados pelo poder público com a finalidade de atender aos anseios da 

sociedade. Desta maneira, ela irá estipular uma previsão de todas as possíveis receitas que 

estraram aos cofres públicos no exercício financeiro e realizará uma fixação de todos os gastos 

que o governo irá ter no decorrer do exercício vigente.  

 

2.4 RECEITA PÚBLICA 

De acordo com LIMA e CASTRO (2000), a receita pública é “o recebimento efetuado 

pela instituição pertencente ao Estado, com a finalidade de ser aplicado em gastos operativos e 

de administração”. 

Conforme Andrade (2002) o conceito de receita pública pode ser definido como: 

 

Todo e qualquer recolhimento aos cofres públicos em dinheiro ou outro bem 

representativo de valor que o governo tem direito de arrecadar em virtude de leis, 

contratos convênio e quaisquer outros títulos, de que seja oriundo de alguma 

finalidade específica, cuja arrecadação lhe pertença ou caso figure depositário de 

valores que não lhe pertençam. 

 

Segundo PISCITELLI, TIMBÓ e ROSA (1999) caracterizam que “a receita pública em seu 

sentido mais amplo pode ser caracterizada como um ingresso de recursos ao patrimônio publica, 

mais especificamente como uma entrada de recursos financeiros que se reflete no aumento das 

disponibilidades”. 

Já segundo SILVA (2007), receita pública que torna um instrumento importante nas 

governanças publica, pois através da mesma se torna importante, pois: 

 

(...) se conjunto de ingressos financeiros com fontes e fatos geradores próprios e 

permanentes, oriundos da ação e de atributos inerentes à instituição, e que, integrando 

o patrimônio na qualidade de elemento novo, produz-lhe acréscimos, sem contudo 

gerar obrigações, reservas ou reivindicações de terceiros. 



 
 

 

 

Portanto, receitas públicas são os recursos instituídos e arrecadados pelo poder público com a 

finalidade de ser aplicados em gastos que atendam aos anseios e demandas da sociedade, ou 

seja, pode-se dizer que é todo recurso obtido pelo estado para atender às demandas públicas da 

sociedade, para que assim seja utilizada para estabelecer uma maior eficácia e eficiência na 

administração publica na forma de gerenciar os seus recursos perante a sociedade a qual está 

inserida (CARVALHO, 2010).  

 

 

2.4.1 Receita Orçamentária 

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (2010), Receita 

Orçamentária pode ser descrita sendo como:  

 

São disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício 

orçamentário e constituem elemento novo para o patrimônio público. Instrumento por 

meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas, a Receita Orçamentária é 

fonte de recursos utilizada pelo Estado em programas e ações cuja finalidade precípua 

é atender às necessidades públicas e demandas da sociedade. 

 

Segundo MAUSS (2012), Receita Orçamentária, é o tipo de receita em que já está 

prevista a sua arrecadação no orçamento público durante o exercício do ano vigente, desta 

forma irá poder fazer uma classificação da receita e poder programar a sua aplicação nos 

recursos que assim necessitarem a ela durante o processo de planejamento e arrecadações dos 

recursos públicos. Já para KOHAMA (1996) conceitua desta maneira sendo que: 

 

(...) entende-se por receita pública todo e qualquer recolhimento feito aos cofres 

públicos, quer seja efetivado através de numerário ou outros bens representativos de 

valores que o governo tem o direito de arrecadar em virtude de leis, contratos ou 

quaisquer outros títulos de que derivem direitos a favor do Estado, quer seja oriundo 

de alguma finalidade específica, cuja arrecadação lhe pertença ou caso figure como 

depositário dos valores que não lhe pertencerem. 

 

Sendo assim, receita publica se torna de suma importância para a Administração Púbica, pois 

dessa forma ela se torna todo “ingresso orçamentário pertencente ao ente publica arrecadado 

exclusivamente para aplicações em programas e ações governamentais” (LIMA; CASTRO, 

2013). De acordo com KOHAMA (2010), está prevista na Lei Orçamentária que as receitas 

orçamentárias, poderão ser divididas em dois tipos: Receitas Correntes e Receitas de Capital.   



 
 

 

 

2.4.1.1 Receitas Correntes 

As Receitas Correntes são as arrecadações que são recolhidas no exercício financeiro em qual 

está inseridos, tornando-as assim um aumento dos recursos financeiros do Estado, em grande 

parte se tem um efeito positivo sobre o patrimônio líquido e formam instrumentos para financiar 

os alvos definidos que serão utilizados na elaboração de projetos ou ações, visando sempre 

atender aos anseios e necessidades públicas (BRASIL, 2011). 

De acordo com a Lei Federal 4.320/64, prevista no §1° do artigo 11, define as receitas correntes 

sendo: 

 

§ 1°. - São Receitas Correntes, as receitas tributárias, patrimonial, industriais e 

diversas e ainda as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas 

de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em 

despesas correntes. 

 

Com isso SILVA (2011), refere que Receita Corrente é composta em sua estrutura pelas receitas 

tributárias, contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, serviços e as de transferências 

correntes, sendo que está pode ser recebidos de pessoas do direito privado ou público, quando 

elas são classificadas para que possam atender às Despesas Correntes. 

Segundo KOHAMA (2009), expressa as receitas correntes apresentados suas categorias 

e descriminação: 

 Receita Tributária: composta de impostos, taxas e contribuições de melhoria; 

 Receita de Contribuição: receitas relativas à contribuição sociais e econômicas; 

 Receita Patrimonial: rendas provenientes da utilização de bens móveis e imóveis 

pertencentes ao Estado, como alugueis, arrendamentos, forros, juros; 

 Receita Agropecuária: produção vegetal, animal e de seus derivados; 

 Receita Industrial: produção de extrativa mineral, de transformação e de construção, e 

de serviços industriais de utilização publica; 

 Receita de Serviços: comerciais, financeiros, de transporte, de comunicação, 

hospitalares, armazenagem, recreativos e culturais, e de outros serviços diversos; 

 Transferências Correntes: recursos recebidos de outras pessoas de direito publico ou 

privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes; 

 Outras Receitas Correntes: cobranças de multas e juros de mora, de indenizações e 

restituições.  

 



 
 

 

2.4.1.2 Receitas de Capital 

Segundo LIMA e CASTRO (2013) as receitas de capital podem ser descrita sendo como todo 

ingresso de recursos financeiros que são concebidos de atividades seja ela operacional ou não 

operacional para que aplicação de despesas operacionais, corrente ou capital, que visam sempre 

atender os objetivos traçados nos programas ou ações governamentais. Podem ser classificadas 

assim, pois em sua origem são derivadas através da obtenção de recursos mediante a 

constituição de dividas, amortização de empréstimos, financiamento ou através da alienação de 

componentes do ativo permanente. 

Conforme estabelecido na Lei Federal nº 4.320/64, em seu artigo 11 § 2º, descreve as receitas 

de capitais sendo:  

 

São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos 

de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos 

recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender 

despesas classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o superávit do Orçamento 

Corrente. 

 

De acordo com SILVA (2013) as receitas de capital têm origem de recursos financeiros através 

da constituição de dividas, ou de recursos recebidos e outros poderes públicos, em através do 

setor privado, desde que em possam ser destinadas a atender a classificação de Despesas de 

Capital. 

Segundo KOHAMA (2009), expressa as receitas de capital apresentados suas categorias 

e descriminação: 

 Operação de Crédito: advindos da constituição de dividas, por meio de empréstimos e 

financiamentos, que podem ser de origem interna e externa; 

 Alienação de Bens: venda de bens patrimoniais móveis ou imóveis, dizem respeito às 

conversões de bens e valores em espécies; 

 Amortização de Empréstimos: empréstimos concedidos a outras entidades de direito 

publico ou privado; 

 Transferência de Capital: atender despesas classificáveis em Despesas de Capital; 

 Outras Receitas de Capital: receitas de capital que se constituirão em uma classificação 

genérica mão enquadrável nas fontes anteriores 

 

3 METODOLOGIA 

A metodologia é de fundamental importância para a elaboração e execução de uma pesquisa, 

pois a mesma ira definir os principais métodos que deveram ser traçados que assim a pesquisa 

seja concluída. Desta maneira, na elaboração da natureza da pesquisa utilizou-se do método de 

pesquisa básica para que assim os dados de forem gerados possam ser divulgados para a 



 
 

 

sociedade através da publicação de artigos científicos, livros, dissertações, para que assim todos 

que busquem o conhecimento tenham acesso direto ao material, buscando sempre o avanço e 

desenvolvimento da ciência. 

Para a analise dos resultados será utilizado ha abordagem quantitativa. Que de acordo com Gil 

(1994), a abordagem quantitativa se caracteriza com “considera que existe uma relação entre o 

mundo e o sujeito que não pode ser traduzida em números; a pesquisa é descritiva, o pesquisador 

tende a analisar seus dados indutivamente”. 

No objetivo da pesquisa, utilizou-se do método descritivo, para que assim possa descrever os 

fenômenos de determinada realidade. De acordo com GIL (2002), descreve as pesquisas 

descritivas sendo “as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações 

entre variáveis”.  

Essa pesquisa é fundamentada em obras teóricas, localizadas em livros, artigos, teses, sendo 

que nessas obras contam a contabilidade pública, o orçamento publica evidenciando os 

processos de planejamento orçamentário, que compreende o plano plurianual, lei de diretrizes 

orçamentárias e lei de orçamento anual. Relatam sobre o conceito de publica, receitas 

orçamentárias, receitas correntes, receitas de capital. 

Conforme no procedimento teórico, utilizou-se dos métodos de pesquisa bibliográfica e 

documental, pois foi feita através de documentos oficiais, livros, artigos científicos, entre 

outros. Desta forma segundo FONSECA (2002), a pesquisa bibliográfica descreve: 

 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já 

analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos 

científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma 

pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre 

o assunto.  

 

A fonte de dados empregou-se através de uma técnica de pesquisa documental que utilizou a 

coleta de informações através de analises dos relatórios contábeis disponíveis no site do 

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT), onde se baseou em analisar o 

comportamento das arrecadações totais e as receitas de capital e a relação que a mesma impacta 

no montante final arrecadado nos municípios do Vale do São Lourenço e posteriormente nas 

suas gestões de governança no período de 2008 a 2018. 

Desse modo, segundo BEUREN (2004), o método de pesquisa documental, pode ser descrito 

como aquela que “visa, assim, selecionar, tratar e interpretar a informação bruta, buscando 

extrair dela algum sentido e introduzir lhe algum valor, podendo, desse modo, contribuir com 

a comunidade científica a fim de que outros possam voltar a desempenhar futuramente o mesmo 

papel”. 

 

 



 
 

 

4 ANALISE DOS DADOS 

Essa pesquisa se baseou em analisar a receita de Capital por se torna um instrumento muito 

importante para o planejamento e elaboração do Orçamento Público, pois a mesma são todos 

os recursos financeiros vindos de algum tipo de ação operacional ou não, que visa alcançar 

propósitos traçados nos programas e ações do governo seja em qual esfera pertencer.  

A receita de capital denomina-se dessa forma, pois é criada através das realizações de 

recursos financeiros originários de constituição de dívidas, da conversão em espécie, de bens 

ou direitos e também através da remuneração de recursos que se destinam de outras pessoas 

sejam do meio privado ou público. De acordo com a Lei n° 4.320/64, são classificadas nos 

seguintes níveis de subcategorias econômicas: Operações de Crédito; Alienação de Bens; 

Amortização de Empréstimos; Transferências de Capital e Outras Receitas de Capital. 

Desta forma, a coleta de dados foi fundamentada através da técnica de método descritivo, do 

tipo de pesquisa bibliográfica e documental. A pesquisa se deu pelo meio de analisar o 

comportamento das arrecadações totais e a receita de capital e a relação que a mesma impacta 

no montante final arrecadado nos municípios do Vale do São Lourenço (Jaciara, São Pedro da 

Cipa, Juscimeira e Dom Aquino), entre os anos de 2008 a 2018. O instrumento que se empregou 

na coleta de informações foi através de analises dos relatórios contábeis disponíveis no site do 

Tribunal de Contas do Estado (TCE/MT), que contribuíram para analise e elaborações de 

tabelas e gráficos.  

Já na analise dos resultados foi feita através do método comparativo, que foi em realizar a 

comparação das gestões de governanças municipais do Vale do São Lourenço, durante os anos 

pesquisados, totalizando três gestões, em relação à média da Arrecadação Total e também da 

Receita de Capital em valores monetários (R$) e percentual (%) da referida receita. 

A tabela e gráfico a seguir mostram a arrecadação total do município de Jaciara nos anos de 

2008 a 2018, o montante da receita de capital desses períodos e o volume que a mesma 

influencia no montante final de arrecadação total e a média que impacta na receita do município.  

Tabela 1 – Arrecadação Total e Receita de Capital do Município de Jaciara. 

Município: Jaciara 

Gestões Anos Arrecadação Total (R$) Receita de Capital (R$) 

 2008 38.117.919,48 6.531.493,03 

Gestão I 

2009 35.798.130,32 3.289.105,99 

2010 41.475.145,0.0 6.107.392,37 

2011 50.040.068,05 9.837.345,80 

2012 50.982.095,27 6.508.084,31 

Gestão II 

2013 50.519.829,42 2.171.485,76 

2014 54.360.442,01 2.097.392,13 

2015 55.849.217,87 1.679.223,10 

2016 65.225.971,39 2.274.689,20 

Gestão III 
2017 68.583.402,12 4.766.561,99 

2018 83.745.844,36 4.805.348,83 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

A tabela acima demonstra em sua composição os valores que foram apurados na arrecadação 

total e os valores correspondentes à receita de capital no município de Jaciara entre os anos de 



 
 

 

2008 á 2018. Identifique-se que na Gestão I (2009/2012), a administração pública teve um 

número mais elevado de receita de capital, onde em 2011 foi o ano que a mesma alcançou o 

seu maior montante chegando a R$ 9.837.345,80 em seu valor total de receita de capital, 

contribuindo em 19,66% sob o valor de arrecadação total do município naquele ano. Já o ano 

que obteve um menor valor de arrecadação foi em 2009 conseguindo ter um montante de R$ 

3.289.105,99 em seu valor total arrecadado de receita de capital, contribuindo então em 9,19% 

sob o valor de arrecadação total do município naquele ano. Podendo-se então notar que entre 

os três períodos então analisados este foi o que obteve um maior índice de receita de capital 

junto à arrecadação total do município, onde ela oscilou de forma positiva no decorrer dos anos. 

Na Gestão I os valores de arrecadação total se mantiveram em constante crescimento, oscilando 

de forma positiva nos decorreres dos anos.  

Já na Gestão II (2013/2016), a administração pública teve em sua composição os menores 

montantes de receita de capital nos períodos analisados, onde em 2016 o ano que teve um 

número mais elevado, conseguiu ter uma somatória de R$ 2.274.689,20 em seu valor total de 

receita de capital, contribuindo em 3,49% sob o valor de arrecadação total do município naquele 

ano. Já em seu ano que obteve um menor valor de receita de capital, foi em 2015 onde conseguiu 

apenas a quantia de R$ 1.679.223,10 em seu valor total de receita de capital, contribuindo então 

em 3,01% sob o valor de arrecadação total do município naquele ano. Podendo então perceber 

que nesta gestão foi a que obteve um menor índice de receita de capital frente ao município de 

Jaciara, acarretando dificuldades no que se dizem respeito a investimentos, reformas, 

ampliações e aquisição de maquinas e equipamentos, motivados pelo baixo valor de receita de 

capital. Em contra partida os valores de arrecadação total do município na Gestão II se 

mantiveram em constante crescimento nos decorreres dos anos. 

Na Gestão III (2017/2018), onde tem um período menor de anos, pois se refere à gestão atual a 

qual esta a frente ao município nos dias de hoje, podendo então analisar em seus dois anos 

frente ao município, o ano que teve um maior valor de receita de capital foi em 2018, quando 

conseguiu o montante de R$ 4.805.348,83, contribuindo em 5,74% sob o valor de arrecadação 

total do município naquele ano. Consequentemente no ano de 2017 obteve um valor menor de 

receita de capital onde conseguiu a somatória de 4.766.561,99, contribuindo em 6,95% sob o 

valor de arrecadação total do município naquele ano. Consta-se que apesar desta gestão ter um 

período menor de analise, a mesma já apresenta números significativos de uma alavancagem 

nos valores arrecadados, tanto seja de receita de capital ou arrecadação total, motivados em sua 

grande parte pelo crescimento econômico que o pais atravessa ou pela influencia que a gestão 

tem frente às outras esferas de governo, permitindo-se ter um maior número de investimentos 

e receitas ao município. 

 

Gráfico 1 – Receita de Capital em relação à Arrecadação Total do Município de Jaciara. 



 
 

 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

De acordo com o orçamento analisado no Município de Jaciara, pode ser notado que na Gestão 

I (2009/2012), apresentou um elevado índice de investimento onde foi totalizado um montante 

de R$ 44.573.859,66 na sua média de arrecadação total, já em sua receita de capital totalizou 

um montante de R$ 6.435.482,12 em sua média geral. Dessa forma pode ser concluída de que 

a Média em grau de percentual para essa gestão foi de 14,43% da Receita de Capital em relação 

à Arrecadação Total no período analisado. Sendo assim, tornando-se um número superior às 

gestões seguintes e a posterior. Esse tipo de receita pode variar de forma significativa seja ela 

de modo abrangente ou circunstancial em sua arrecadação, pois engloba uma série de fatores 

em sua composição. Já que visto que a Receita de Capital é todo tipo de ingresso de recursos 

financeiros que são concebidos de atividades que visam atender aos anseios de sua sociedade.  

Alguns possíveis fatores que influenciam diretamente nesse contexto, são as situações 

econômicas do governo, onde o mesmo destina recursos para os possíveis investimentos aos 

municípios. Outro fator que pode influenciar são as questões partidárias de governanças, já que 

para as gestões municipais, para que possam ter um número maior de investimento precisa em 

sua grande maioria buscar esses recursos a níveis externos do governo, seja ele na esfera federal 

ou estadual. 

Percebe-se que a Gestão II (2013/2016), apresenta um montante de R$56.488.865,17 na sua 

média de arrecadação total, já em sua receita de capital totalizou um montante de R$ R$ 

2.055.697,55 em sua média geral. Dessa forma pode ser concluído que a Média em grau de 

percentual para a gestão foi de 3,63% da Receita de Capital em relação à Arrecadação Total no 

período analisado. Conforme isso, nessa gestão houve uma queda acentuada em sua receita de 

capital, apresentando fortes dificuldades no que se dizem respeito a investimentos, obras, 

reformas, ampliações, aquisições de máquinas e equipamentos, em virtude do baixo valor 

arrecadado na receita de capital. Já na Gestão III (2017/2018), onde foi analisado em um 

período menor, referente aos anos passados na gestão em atividade até os dias de hoje em 

questão, obteve um montante de R$76.164.623,24 em sua média geral de arrecadação total; já 

em sua receita de capital totalizou um montante de R$ 4.785.955,41 em sua média geral. Dessa 

forma pode ser concluído que a Média em grau de percentual para a gestão foi de 6,28% da 

Receita de Capital em relação à Arrecadação Total no período analisado. Nota-se que apesar de 

ter um período menor de analise, a mesma já apresenta um número crescente em seu percentual 

de receita, motivados pelo crescimento que a economia passa e a influencia que possui juntos 
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as outras esferas de governos, permitindo ter um número maior em sua captação de receita de 

capital para o munícipio. 

Portanto, através da analise do município de Jaciara, verificou-se que o montante de 

arrecadação total oscilou de forma positivas em constante crescimento nas três gestões 

analisados. Já a receita de capital teve um numero maior de oscilações tanto positivas, quanto 

de forma negativa, onde isso teve um impacto direto nas suas gestões frente a sua administração. 

A próxima tabela e gráfico a seguir mostram a arrecadação total e a receita de capital do 

município de São Pedro da Cipa nos anos de 2008 a 2018 e o impactado que a mesma causa no 

montante final de arrecadação do município.  

Tabela 2 – Arrecadação Total e Receita de Capital do Município de São Pedro da Cipa. 

Município: São Pedro da Cipa 

Gestões Anos Arrecadação Total (R$) Receita de Capital (R$) 

 2008 7.078.612,75 1.150.000,00 

Gestão I 

2009 6.896.793,66 497.277,79 

2010 7.234.244,79 780.687,52 

2011 8.155.752,78 635.256,51 

2012 6.365.531,77 123.041,91 

Gestão II 

2013 8.915.879,10 81.420,00 

2014 10.529.670,61 85.680,00 

2015 12.580.299,26 250.000,00 

2016 15.235.479,55 1.665.846,52 

Gestão III 
2017 15.538.625,89 1.534.661,28 

2018 17.929.094,23 651.477,45 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

A tabela acima demonstra em sua composição os valores que foram apurados na arrecadação 

total e os valores correspondentes à receita de capital no município de São Pedro da Cipa entre 

os anos de 2008 á 2018. Identifique-se que na Gestão I (2009/2012), a administração pública 

teve um número mais elevado de receita de capital, onde em 2010 foi o ano que a mesma 

alcançou o seu maior montante chegando a R$ 780.687,52 em seu valor total de receita de 

capital, contribuindo em 10,79% sob o valor de arrecadação total do município naquele ano. Já 

o ano que obteve um menor valor de arrecadação foi em 2012 conseguindo ter um montante de 

R$ 123.041,91 em seu valor total arrecadado de receita de capital, contribuindo então em 1,93% 

sob o valor de arrecadação total do município naquele ano. Podendo-se então notar que entre 

os três períodos então analisados este foi o que obteve um maior índice de receita de capital 

junto à arrecadação total do município, onde ela oscilou de forma positiva no decorrer dos anos. 

Na Gestão I os valores de arrecadação total se mantiveram em constante crescimento, oscilando 

de forma positiva nos decorreres dos anos. 

Já na Gestão II (2013/2016), a administração pública teve em sua composição os menores 

montantes de receita de capital nos períodos analisados, onde em 2016 o ano que teve um 

número mais elevado, conseguiu ter uma somatória de R$ 1.665.846,52 em seu valor total de 

receita de capital, contribuindo em 10,93% sob o valor de arrecadação total do município 

naquele ano. Já em seu ano que obteve um menor valor de receita de capital, foi em 2014 onde 

conseguiu apenas a quantia de R$ 85.680,00 em seu valor total de receita de capital, 

contribuindo então em 0,81% sob o valor de arrecadação total do município naquele ano. 



 
 

 

Podendo então perceber que nesta gestão foi a que obteve um menor índice de receita de capital 

frente ao município de São Pedro da Cipa, acarretando dificuldades no que se dizem respeito a 

investimentos, reformas, ampliações e aquisição de maquinas e equipamentos, motivados pelo 

baixo valor de receita de capital. Em contra partida os valores de arrecadação total do município 

na Gestão II se mantiveram em constante crescimento nos decorreres dos anos. 

Na Gestão III (2017/2018), onde tem um período menor de anos, pois se refere à gestão atual a 

qual esta a frente ao município nos dias de hoje, podendo então analisar em seus dois anos 

frente ao município, o ano que teve um maior valor de receita de capital foi em 2017, quando 

conseguiu o montante de R$ 1.534.661,28 contribuindo em 9,88% sob o valor de arrecadação 

total do município naquele ano. Consequentemente no ano de 2018 obteve um valor menor de 

receita de capital onde conseguiu a somatória de 651.477,45, contribuindo em 3,63% sob o 

valor de arrecadação total do município naquele ano. Consta-se que apesar desta gestão ter um 

período menor de analise, a mesma já apresenta números significativos de uma alavancagem 

nos valores arrecadados, tanto seja de receita de capital ou arrecadação total, motivados em sua 

grande parte pelo crescimento econômico que o pais atravessa ou pela influencia que a gestão 

tem frente às outras esferas de governo, permitindo-se ter um maior número de investimentos 

e receitas ao município. 

 

Gráfico 2 – Receita de Capital em relação à Arrecadação Total do Município de São Pedro da Cipa. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

De acordo com o orçamento analisado no Município de São Pedro da Cipa, pode ser notado 

que na Gestão I (2009/2012), apresentou um elevado índice de investimento onde foi totalizado 

um montante de R$ 7.163.080,75 na sua média de arrecadação total, já em sua receita de capital 

totalizou um montante de R$ 509.065,93 em sua média geral. Dessa forma pode ser concluída 

de que a Média em grau de percentual para essa gestão foi de 7,10% da Receita de Capital em 

relação à Arrecadação Total no período analisado. Sendo assim, tornando-se um número 

superior às gestões seguintes e a posterior. Esse tipo de receita pode variar de forma 

significativa seja ela de modo abrangente ou circunstancial em sua arrecadação, pois engloba 

uma série de fatores em sua composição. Já que visto que a Receita de Capital é todo tipo de 

ingresso de recursos financeiros que são concebidos de atividades que visam atender aos 

anseios de sua sociedade.  
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Alguns possíveis fatores que influenciam diretamente nesse contexto, é a situação econômica 

do governo, onde o mesmo destina recursos para os possíveis investimentos aos municípios. 

Outro fator que pode influenciar são as questões partidárias de governanças, já que para as 

gestões municipais, para que possam ter um número maior de investimento precisa em sua 

grande maioria buscar esses recursos a níveis externos do governo, seja ele na esfera federal ou 

estadual. 

Percebe-se que a Gestão II (2013/2016), apresenta um montante de R$ 11.815.332,13 na sua 

média de arrecadação total, já em sua receita de capital totalizou um montante de R$ R$ 

520.736,63 em sua média geral. Dessa forma pode ser concluído que a Média em grau de 

percentual para a gestão foi de 4,40% da Receita de Capital em relação à Arrecadação Total no 

período analisado. Conforme isso, nessa gestão houve uma queda acentuada em sua receita de 

capital, apresentando fortes dificuldades no que se dizem respeito a investimentos, obras, 

reformas, ampliações, aquisições de máquinas e equipamentos, em virtude do baixo valor 

arrecadado na receita de capital. Já na Gestão III (2017/2018), onde foi analisado em um 

período menor, referente aos anos passados na gestão em atividade até os dias de hoje em 

questão, obteve um montante de R$16.733.860,06 em sua média geral de arrecadação total; já 

em sua receita de capital totalizou um montante de R$ 1.093.069,37 em sua média geral. Dessa 

forma pode ser concluído que a Média em grau de percentual para a gestão foi de 6,53% da 

Receita de Capital em relação à Arrecadação Total no período analisado. Nota-se que apesar de 

ter um período menor de analise, a mesma já apresenta um número crescente em seu percentual 

de receita, motivados pelo crescimento que a economia passa e a influencia que possui juntos 

as outras esferas de governos, permitindo ter um número maior em sua captação de receita de 

capital para o munícipio. 

Portanto, através da analise do município de São Pedro da Cipa, verificou-se que o montante 

de arrecadação total oscilou de forma positivas em constante crescimento nas três gestões 

analisados. Já a receita de capital teve um numero maior de oscilações tanto positivas, quanto 

de forma negativa, onde isso teve um impacto direto nas suas gestões frente a sua administração. 

A próxima tabela e gráfico a seguir mostram a arrecadação total e a receita de capital do 

município de Juscimeira nos anos de 2008 a 2018 e o impactado que a mesma causa no 

montante final de arrecadação do município.  

Tabela 3 – Arrecadação Total e Receita de Capital do Município de Juscimeira. 

Município: Juscimeira 

Gestões Anos Arrecadação Total (R$) Receita de Capital (R$) 

 2008 11.299.828,02 4,75 

Gestão I 2009 12.511.703,86 520.499,73 

2010 16.384.632,66 1.682.741,15 

2011 16.536.566,61 450.625,73 

2012 18.035.982,58 1.143.377,70 

Gestão II 2013 21.041.756,72 836.502,68 

2014 22.597.150,11 632.518,04 

2015 24.549.670,12 307.360,35 

2016 29.447.892,75 946.202,52 

Gestão III 2017 30.810.397,14 414.861,80 

2018 39.919.649,93 1.634.238,59 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 



 
 

 

A tabela acima demonstra em sua composição os valores que foram apurados na arrecadação 

total e os valores correspondentes à receita de capital no município de Juscimeira entre os anos 

de 2008 á 2018. Identifique-se que na Gestão I (2009/2012), a administração pública teve um 

número mais elevado de receita de capital, onde em 2010 foi o ano que a mesma alcançou o 

seu maior montante chegando a R$ 1.682.741,15 em seu valor total de receita de capital, 

contribuindo em 10,27% sob o valor de arrecadação total do município naquele ano. Já o ano 

que obteve um menor valor de arrecadação foi em 2011 conseguindo ter um montante de R$ 

450.625,73 em seu valor total arrecadado de receita de capital, contribuindo então em 2,73% 

sob o valor de arrecadação total do município naquele ano. Podendo-se então notar que entre 

os três períodos então analisados este foi o que obteve um maior índice de receita de capital 

junto à arrecadação total do município, onde ela oscilou de forma positiva no decorrer dos anos. 

Na Gestão I os valores de arrecadação total se mantiveram em constante crescimento, oscilando 

de forma positiva no decorrer dos anos.  

Já na Gestão II (2013/2016), a administração pública teve em sua composição os menores 

montantes de receita de capital nos períodos analisados, onde em 2013 o ano que teve um 

número mais elevado, conseguiu ter uma somatória de R$ 836.502,68 em seu valor total de 

receita de capital, contribuindo em 3,98% sob o valor de arrecadação total do município naquele 

ano. Já em seu ano que obteve um menor valor de receita de capital, foi em 2015 onde conseguiu 

apenas a quantia de R$ 307.360,35 em seu valor total de receita de capital, contribuindo então 

em 1,25% sob o valor de arrecadação total do município naquele ano. Podendo então perceber 

que nesta gestão foi a que obteve um menor índice de receita de capital frente ao município de 

Juscimeira, acarretando dificuldades no que se dizem respeito a investimentos, reformas, 

ampliações e aquisição de maquinas e equipamentos, motivados pelo baixo valor de receita de 

capital. Em contra partida os valores de arrecadação total do município na Gestão II se 

mantiveram em constante crescimento nos decorreres dos anos. 

Na Gestão III (2017/2018), onde tem um período menor de anos, pois se refere à gestão atual a 

qual esta a frente ao município nos dias de hoje, podendo então analisar em seus dois anos 

frente ao município, o ano que teve um maior valor de receita de capital foi em 2018, quando 

conseguiu o montante de R$ 1.634.238,59 contribuindo em 1,35% sob o valor de arrecadação 

total do município naquele ano. Consequentemente no ano de 2017 obteve um valor menor de 

receita de capital onde conseguiu a somatória de 414.861,80, contribuindo em 1,35% sob o 

valor de arrecadação total do município naquele ano. Consta-se que apesar desta gestão ter um 

período menor de analise, e mesmo pelo fato de no ano de 2017 a receita de capital obteve uma 

queda considerável em relação com o anterior e o subsequente, o município de Juscimeira já 

apresenta números significativos de uma alavancagem nos valores arrecadados na somatória da 

arrecadação total, motivados em sua grande parte pelo crescimento econômico que o pais 

atravessa ou pela influencia que a gestão tem frente às outras esferas de governo, permitindo-

se ter um maior número de investimentos e receitas ao município.  

 

Gráfico 2 – Receita de Capital em relação à Arrecadação Total do Município de Juscimeira. 



 
 

 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

De acordo com o orçamento analisado no Município de Juscimeira, pode ser notado que 

na Gestão I (2009/2012), apresentou um elevado índice de investimento onde foi totalizado um 

montante de R$ 15.867.221,43 na sua média de arrecadação total, já em sua receita de capital 

totalizou um montante de R$ 949.311,08 em sua média geral. Dessa forma pode ser concluída 

de que a Média em grau de percentual para essa gestão foi de 5,98% da Receita de Capital em 

relação à Arrecadação Total no período analisado. Sendo assim, tornando-se um número 

superior às gestões seguintes e a posterior. Esse tipo de receita pode variar de forma 

significativa seja ela de modo abrangente ou circunstancial em sua arrecadação, pois engloba 

uma série de fatores em sua composição. Já que visto que a Receita de Capital é todo tipo de 

ingresso de recursos financeiros que são concebidos de atividades que visam atender aos 

anseios de sua sociedade.  

Alguns possíveis fatores que influenciam diretamente nesse contexto, são as situações 

econômicas do governo, onde o mesmo destina recursos para os possíveis investimentos aos 

municípios. Outro fator que pode influenciar são as questões partidárias de governanças, já que 

para as gestões municipais, para que possam ter um número maior de investimento precisa em 

sua grande maioria buscar esses recursos a níveis externos do governo, seja ele na esfera federal 

ou estadual. 

Percebe-se que a Gestão II (2013/2016), apresenta um montante de R$ 24.409.117,43 na sua 

média de arrecadação total, já em sua receita de capital totalizou um montante de R$ R$ 

680.645,90 em sua média geral. Dessa forma pode ser concluído que a Média em grau de 

percentual para a gestão foi de 2,78% da Receita de Capital em relação à Arrecadação Total no 

período analisado. Conforme isso, nessa gestão houve uma queda acentuada em sua receita de 

capital, apresentando fortes dificuldades no que se dizem respeito a investimentos, obras, 

reformas, ampliações, aquisições de máquinas e equipamentos, em virtude do baixo valor 

arrecadado na receita de capital. Já na Gestão III (2017/2018), onde foi analisado em um 

período menor, referente aos anos passados na gestão em atividade até os dias de hoje em 

questão, obteve um montante de R$ 35.365.023,54 em sua média geral de arrecadação total; já 

em sua receita de capital totalizou um montante de R$ 1.024.550,20 em sua média geral. Dessa 

forma pode ser concluído que a Média em grau de percentual para a gestão foi de 2,89% da 

Receita de Capital em relação à Arrecadação Total no período analisado. Nota-se que apesar de 

ter um período menor de analise, a mesma já apresenta um número crescente em seu percentual 

de receita, motivados pelo crescimento que a economia passa e a influencia que possui juntos 
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as outras esferas de governos, permitindo ter um número maior em sua captação de receita de 

capital para o munícipio. 

Portanto, através da analise do município de Juscimeira, verificou-se que o montante de 

arrecadação total oscilou de forma positivas em constante crescimento nas três gestões 

analisados. Já a receita de capital teve um numero maior de oscilações tanto positivas, quanto 

de forma negativa, onde isso teve um impacto direto nas suas gestões frente a sua administração. 

A próxima tabela e gráfico a seguir mostram a arrecadação total e a receita de capital do 

município de Dom Aquino nos anos de 2008 a 2018 e o impactado que a mesma causa no 

montante final de arrecadação do município.  

 

Tabela 4 – Arrecadação Total e Receita de Capital do Município de Dom Aquino. 

Município: Dom Aquino 

Gestões Anos Arrecadação Total (R$) Receita de Capital (R$) 

 2008 12.640.988,96 982.399,63 

Gestão I 

2009 12.333.110,51 944.100,00 

2010 13.475.153,87 1.281.700,00 

2011 13.247.739,68 180.000,00 

2012 15.019.140,79 312.000,00 

Gestão II 

2013 16.096.473,85 985.380,62 

2014 17.708.828,46 551.280,63 

2015 21.111.525,60 161.250,00 

2016 23.950.853,30 225.950,00 

Gestão III 
2017 23.273.596,61 287.426,34 

2018 27.645.723,55 100.000,00 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

A tabela acima demonstra em sua composição os valores que foram apurados na 

arrecadação total e os valores correspondentes à receita de capital no município de Dom Aquino 

entre os anos de 2008 á 2018. Identifique-se que na Gestão I (2009/2012), a gestão pública teve 

um número mais elevado de receita de capital, onde em 2010 foi o ano que a mesma alcançou 

o seu maior montante chegando a R$ 1.281.700,00 em seu valor total de receita de capital, 

contribuindo em 9,51% sob o valor de arrecadação total do município naquele ano. Já o ano 

que obteve um menor valor de arrecadação foi em 2011 conseguindo ter um montante de R$ 

180.000,00 em seu valor total arrecadado de receita de capital, contribuindo então em 1,36% 

sob o valor de arrecadação total do município naquele ano. Podendo-se então notar que entre 

os três períodos então analisados, este foi o que obteve um maior índice de receita de capital 

junto à arrecadação total do município, onde ela oscilou de forma positiva no decorrer dos anos. 

Na Gestão I os valores de arrecadação total se mantiveram em constante crescimento, oscilando 

de forma positiva no decorrer dos anos, onde apenas no ano de 2011 teve uma pequena queda, 

mais nada muito significativo.  

Na Gestão II (2013/2016), a administração pública teve um número mais reduzido de receita 

de capital na sua organização, onde em 2013 foi o ano que a mesma alcançou o seu maior 

montante chegando a R$ 985.380,62 em seu valor total de receita de capital, contribuindo em 

6,12% sob o valor de arrecadação total do município naquele ano. Já o ano que obteve um 

menor valor de arrecadação foi em 2015 conseguindo ter um montante de R$ 161.250,00 em 



 
 

 

seu valor total arrecadado de receita de capital, contribuindo então em 0,76% sob o valor de 

arrecadação total do município naquele ano. Já referente à arrecadação total, o município se 

manteve em constante crescimento, oscilando de forma positiva no decorrer dos anos. 

Na Gestão III (2017/2018), onde tem um período menor de anos, pois se refere à gestão atual a 

qual esta a frente ao município nos dias de hoje, podendo então analisar em seus dois anos 

frente ao município, o ano que teve um maior valor de receita de capital foi em 2017, quando 

conseguiu o montante de R$ 287.426,34 contribuindo em 1,23% sob o valor de arrecadação 

total do município naquele ano. Consequentemente no ano de 2018 obteve um valor menor de 

receita de capital onde conseguiu a somatória de 100.00,00, contribuindo em 0,36% sob o valor 

de arrecadação total do município naquele ano. Consta-se que apesar desta gestão ter um 

período menor de analise, pode se perceber que obteve um menor índice de receita de capital 

frente ao município de Dom Aquino, onde se continuar com esses valores a qual foi os dois 

primeiro anos de governo, essa administração poderá passar por dificuldades no que se dizem 

respeito a investimentos, reformas, ampliações e aquisição de maquinas e equipamentos, 

motivados pelo baixo valor de receita de capital até então. Em contra partida os valores de 

arrecadação total do município na Gestão III se mantiveram em constante crescimento nos 

decorreres dos anos. 

 

Gráfico 4 – Receita de Capital em relação à Arrecadação Total do Município de Dom Aquino. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

De acordo com o orçamento analisado no Município de Dom Aquino, pode ser notado que na 

Gestão I (2009/2012), apresentou um elevado índice de investimento onde foi totalizado um 

montante de R$ 13.518.786,21 na sua média de arrecadação total, já em sua receita de capital 

totalizou um montante de R$ 679.450,00 em sua média geral. Dessa forma pode ser concluída 

de que a Média em grau de percentual para essa gestão foi de 5,02% da Receita de Capital em 

relação à Arrecadação Total no período analisado. Sendo assim, tornando-se um número 

superior às gestões seguintes e a posterior. Esse tipo de receita pode variar de forma 

significativa seja ela de modo abrangente ou circunstancial em sua arrecadação, pois engloba 

uma série de fatores em sua composição. Já que visto que a Receita de Capital é todo tipo de 

ingresso de recursos financeiros que são concebidos de atividades que visam atender aos 

anseios de sua sociedade.  
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Alguns possíveis fatores que influenciam diretamente nesse contexto, são as situações 

econômicas do governo, onde o mesmo destina recursos para os possíveis investimentos aos 

municípios. Outro fator que pode influenciar são as questões partidárias de governanças, já que 

para as gestões municipais, para que possam ter um número maior de investimento precisa em 

sua grande maioria buscar esses recursos a níveis externos do governo, seja ele na esfera federal 

ou estadual. 

Percebe-se que a Gestão II (2013/2016), apresenta um montante de R$ 19.716.920,30 na sua 

média de arrecadação total, já em sua receita de capital totalizou um montante de R$ R$ 

480.965,31 em sua média geral. Dessa forma pode ser concluído que a Média em grau de 

percentual para a gestão foi de 2,43% da Receita de Capital em relação à Arrecadação Total no 

período analisado. Conforme isso, nessa gestão houve uma queda acentuada em sua receita de 

capital, apresentando fortes dificuldades no que se dizem respeito a investimentos, obras, 

reformas, ampliações, aquisições de máquinas e equipamentos, em virtude do baixo valor 

arrecadado na receita de capital. Já na Gestão III (2017/2018), onde foi analisado em um 

período menor, referente aos anos passados na gestão em atividade até os dias de hoje em 

questão, obteve um montante de R$ 25.459.660,08 em sua média geral de arrecadação total; já 

em sua receita de capital totalizou um montante de R$ 193.713,17 em sua média geral. Dessa 

forma pode ser concluído que a Média em grau de percentual para a gestão foi de 0,76% da 

Receita de Capital em relação à Arrecadação Total no período analisado. Nota-se que apesar de 

ter um período menor de analise, diferentemente do que havia acontecido nas outra analise dos 

municípios do Vale do São Lourenço, nesta gestão foi onde obteve um menor índice de receita 

de capital.  

Portanto, através da analise do município de Dom Aquino, verificou-se que o montante de 

arrecadação total oscilou de forma positivas em constante crescimento nas três gestões 

analisados. Já a receita de capital teve um numero maior de oscilações de forma negativa, onde 

o mesmo foi o único município onde em suas receitas tiveram uma queda constante na receita 

de capital em suas gestões, impactando diretamente na forma com que serão realizados os 

trabalhos frente ao município. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para que um município possa desenvolver suas atividades e os seus trabalhos, é necessária a 

obtenção de receitas, as quais podem ser de diversas origens ou formas, pois em sua estrutura 

mais simplificada as receitas públicas podem ser definidas como, todo ou qualquer tipo de 

recolhimento de bens ou valores aos cofres públicos, montantes esses que serviram para custear 

as despesas públicas e as necessidades de investimentos públicos. Dentre as receitas existentes 

no nosso sistema de governo seja ele em qual esfera pertencer, a Receita de Capital se destaca 

por se tornar um mecanismo onde proporciona um aumento das disponibilidades financeiras, 

se tornando instrumentos de financiamento a programas e ações orçamentárias, com o intuito 

de atingir as finalidades públicas. 

Ao realizar este estudo, que teve como principal objetivo destacar a analise do comportamento 

das receitas de capital referente ao montante de arrecadação total nos anos de 2008 a 2018 no 

Vale do São Lourenço. Podendo descrever e ter uma analise onde era possível ter um 

embasamento das informações que foram coletadas do site do TCE/MT.  Possibilitando-se fazer 



 
 

 

uma média das arrecadações dos municípios de Jaciara, São Pedro da Cipa, Juscimeira e Dom 

Aquino, fazendo então um confronto referente ao percentual que as receitas de capital, 

impactaram no montante final das arrecadações que os mesmos tiveram durante os anos e 

posteriormente nas suas gestões municipais, as quais estiveram à frente do município no período 

a qual a pesquisa foi analisada. 

Diante do evidenciado no decorrer do referido artigo, conclui-se que a arrecadação de capital 

se manteve em constante oscilação no decorrer dos anos as quais as gestões estavam a frentes 

dos municípios analisados, tornando a sua representatividade muito inconstante e sendo assim 

não apresentando uma uniformidade e que com as alterações que tiveram nas receitas de capital 

influenciaram diretamente no montante final de arrecadação que os municípios obtiveram. 

Diferentemente da arrecadação total, onde todos os municípios do Vale do São Lourenço 

apresentaram um crescimento mais constante de forma positiva. 

Nota-se que em todas as gestões as quais estiveram à frente dos municípios de Jaciara, São 

Pedro da Cipa, Juscimeira e Dom Aquino, a gestão que obteve um melhor índice de receita de 

capital foi a Gestão I, possivelmente indicando que houve um forte crescimento da economia, 

tendo assim um numero mais elevado de recursos por conta do governo federal ou estadual para 

os municípios, ou por fatores de influencia que o gestor tinha sob as outras esferas de governo 

onde possibilitava ter um numero maior de investimento.  

Portanto, em períodos de baixa representação da receita de capital na arrecadação total, indica 

que houve uma redução nos investimentos, poucas obras foram realizadas, poucas 

equipamentos foram adquiridos, onde o patrimônio publica se manteve quase que inalterado. 

Dessa forma teoricamente não há movimentação da economia como deveria acontecer, em 

contra partida, se obteve um montante maior de receita de capital iria proporcionar um aumento 

das disponibilidades financeiras dos municípios proporcionando um número maior de obras ou 

aquisição de equipamentos que iriam poder atender aos anseios da sociedade.  

Da mesma maneira como qual seja a pesquisa, a mesma não esta isenta de limitações, pois o 

maior ponto de limitação que foi encontrado foi referente à coleta de dados, visto que a principio 

a pesquisa teria em sua base um período maior de analise, podendo então ter um número maior 

de anos e gestões frente aos municípios do Vale do São Lourenço, entretanto os dados não 

estavam disponíveis para consultado e posteriormente analise. 
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RESUMO 

 

Este artigo tem como tema a Contabilidade Publica, e o controle externo, que nos municípios é 

feito pela câmara dos vereadores com auxilio do Tribunal de contas do estado. A partir dos 

indicadores de gestão fiscal municipal, foram analisados os municípios do Vale do São 

Lourenço: Jaciara, São Pedro, Juscimeira e Dom Aquino nos anos de 2011 a 2017, Dois 

indicadores foram utilizados para analise, o indicador de Despesa com Pessoal e indicador de 

investimento. Por meio de pesquisa básica e bibliográfica e analise de dados de forma 

quantitativa, os dados que são fornecidos pelo portal do TCE. Assim ao analisar e entender 

esses indicadores pode-se verificar como está a gestão do município e se o gestor esta 

conseguindo alcançar as metas, e orçamentos previstos. Dos municípios analisados, percebe-se 

a dificuldade na gestão dos pequenos munícipios, todos tiveram a gestão classificado com 

Dificuldade ou crítica, sem uma melhora expressiva ao longo dos anos.  

 

Palavras chave: Eficiência, Indicadores de Gestão Fiscal, Tribunal de contas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como tema a Contabilidade Pública com o enfoque no controle 

externo. Esse controle é de grande importância e pode ser feito pela população, pelo legislativo e 

os órgãos com função específica, que são os tribunais de contas do estado. 

No atual cenário nacional, o Brasil como estado democrático, precisa de um controle de 

suas ações, projetos e orçamentos. É muito importante tanto para alunos como para cidadãos, 

entender como funciona esse sistema, para garantir o cumprimento e a execução das metas, e 

desenvolvimento de interesse comum. 

Essa pesquisa tem por objetivo demonstrar a importância do controle externo, ao analisar 

e comparar os indicadores de gestão fiscal dos municípios do Vale do São Lourenço. 

Será utilizada a técnica de pesquisa básica e bibliográfica de forma quantitativa para 

análise dos dados de gestão fiscal das cidades do vale do São Lourenço: Jaciara, São Pedro, 

Juscimeira e Dom Aquino no período de 2011 a 2017. 

Conforme análise dos indicadores IGFM dos municípios do Vale do São Lourenço, todos, 

em algum momento, tiveram a gestão classificada como crítica ou gestão com dificuldade, porém 

demonstram evolução por parte dos gestores que procuram o equilíbrio das contas públicas, mas 

pouca evolução nos anos analisados. 

Ao analisar e entender esses indicadores pode-se verificar como está a gestão da cidade, 

o pagamento das contas e os investimentos. Com a lei da transparência, todos têm  livre acesso a 

esses índices e podem comprovar a real situação do município. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Contabilidades Publica 

No Brasil a Contabilidade Pública se baseia na lei 4.320/64. Ela é responsável pela 

previsão da receita e fixação da despesa estabelecida no orçamento público aprovado para o 

exercício. É a lei que rege a destinação e aplicação do dinheiro público por parte dos Poderes 

constituídos.  

Art. 1º esta Lei institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, de acordo com 

o disposto no art. 5º, inciso XV, letra b, da Constituição Federal. 

Lima e Castro conceitua a Contabilidade Pública da seguinte forma: 

A Contabilidade Pública se presta a coletar registrar e controlar os atos e fatos que afetam o 

patrimônio público, com destaque para os atos e fatos de natureza orçamentaria. Assim, 

de acordo com o art. 83 da Lei n° 4.320/64 a Contabilidade evidenciara perante a Fazenda 

Pública a situação de todos aqueles que, de algum modo, arrecadem receitas, efetuem 



 
 

 

despesas, administrem ou guardem bens pertencentes ou confiados a Administração 

Pública. (LIMA e CASTRO, 2007, p. 3 - 4). 

 

Conforme Silva, (2013, p. 71), a contabilidade Aplicada ao Setor Público define-se como 

um espaço de atuação do profissional de contabilidade que demanda estudo, interpretação, 

identificação, mensuração, avaliação, registro, controle e evidenciação de fenômenos contábeis 

decorrentes de variações patrimoniais. 

Além disso, a Contabilidade Pública tem interesse em todos os atos do administrador, 

proporcionando ao administrador informações atualizadas, expressas em termos monetários 

informando os reflexos de todas as decisões tomadas, cumprindo assim a legislação. De acordo 

com Andrade, (2013), o objetivo da Contabilidade para a Administração Pública não se resume 

apenas ao registro e acompanhamento de sua situação, como também viabiliza a tomada de decisão 

em relação ao patrimônio e suas atividades desde o início até seu fim.  

Sendo assim, a contabilidade Pública tem como objeto o Patrimônio Público e como 

principal objetivo a geração de informação para os administradores, assim como para a própria 

sociedade.  

 

2.2 Orçamento Publico 

Conforme a lei 4320/64 art. 2 A Lei do Orçamento contém a discriminação da receita e 

despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do 

Governo, obedecidos os princípios de unidade, da universalidade e da anualidade. 

 Unidade: deve ser único, deve existir apenas um orçamento para cada exercício. 

 Universalidade: exige que o orçamento tenha todas as receitas e despesas previstas para o 

ano subsequente. Desta forma o poder executivo fica impedido de fazer qualquer coisa 

sem o consentimento do poder legislativo. 

 Anualidade: determina que o orçamento seja autorizado por um determinado período de 

tempo, que em nosso país corresponde a um ano civil. 

No que se refere a orçamento público após a promulgação da Constituição Federal de 

1988, o sistema de planejamento passou a ser composto por três peças: Plano Plurianual – PPA, 

Lei das Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei do Orçamento Anual – LOA. Cada uma delas com 

diferentes conteúdos e abrangência. Dois elementos são comuns entre essas, possuem natureza de 

Lei e são de iniciativa do poder Executivo.  

 

2.2.1 Plano plurianual – PPA 

O plano plurianual é uma iniciativa do poder executivo, tem como objetivo estabelecer 



 
 

 

diretrizes e metas que devem ser alcançadas pelo administrador público, conforme o artigo 165 da 

constituição federal: 

§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as 

diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras 

delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. 

A lei do Plano plurianual de ser encaminhado para aprovação pelo poder legislativo, esta 

lei tem validade de 4 anos, o mesmo de um mandato, porem esses períodos não coincidem, no 

primeiro ano de mandato a lei vigente será a mesmo dos três anos anteriores. Conforme determina 

o artigo 35, § 2º, inciso I do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (DCT): I - o projeto 

do PPA, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial 

subsequente, deve ser encaminhado até quatro meses antes do encerramento do exercício financeiro 

e devolvido para sansão até o encerramento da sessão legislativa.  

As metas apresentadas no Plano Plurianual devem estar de acordo com as da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei de Orçamento Anual (LOA). 

 

2.2.2 Lei de diretrizes orçamentárias – LDO 

A lei de diretrizes orçamentárias tem a vigência de 1 ano, deve conter as metas e 

prioridades da administração pública, deve orientar a elaboração da lei orçamentária anual, 

conforme o § 2º do artigo 165 da Constituição Federal:  

§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da 

administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro 

subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na 4 

legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de 

fomento.  

 A aprovação da Lei Complementar 101, em 04 de maio de 2000, conhecida como Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), a LDO teve novas atribuições. Entre elas o equilíbrio de receitas e 

despesas, além de estabelecer integração na LDO o Anexo de Metas Fiscais (AMF), onde serão 

estabelecidas as metas anuais em valor corrente e terá que ser feito uma avaliação dos resultados 

obtidos no ano anterior.  

Conforme o artigo 35, § 2º, inciso II do Ato das Disposições Constitucionais (ADCT), o 

projeto de lei da LDO deve ser encaminhado pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo até oito 

meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido por sanção até o 

encerramento do primeiro período da sessão legislativa. 

 



 
 

 

2.2.3 Lei orçamentária anual – LOA 

A lei orçamentária anual é uma ferramenta de gestão, onde são estabelecidas ações, que 

através de planejamento deveram ser seguidas, para resultados futuros. Deve ser cumprida durante 

o ano vigente. (SOSTMEIER, 2012). 

A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a 

política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos aos princípios de 

unidade universalidade e anualidade. (Lei 4.320 de 17 de março de 1964, Art. 5 2º). 

 O orçamento é um programa de trabalho do governo, válido para as esferas, federal, 

estadual e municipal. Esta lei é anual, nela estão relacionados os conjuntos de ações que devem ser 

executados durante este período, devem estar fixados os valores a serem gastos no decorrer do ano 

e previstos os valores a serem arrecadados. É através dele que são atendidas as necessidades da 

população, tudo deve estar previsto e ter um determinado valor, o que não foi previsto e não está 

no orçamento, não pode ser executado. A LOA, o PPA e a LDO deve estar com suas metas e 

objetivos compatíveis (SOSTMEIER, 2012; FEIJÓ, 2015). 

 

2.3 Controle externo 

O controle tem essencial aplicação nas entidades públicas, tornando-se indispensável para 

fiscalização, tendo em vista que os recursos pertencem à sociedade, que contribui de forma 

compulsória, é grande a exigência para que os resultados sejam satisfatórios. Desta forma Guerra 

diz: 

Controle da Administração Pública é a possibilidade de verificação, inspeção, exame, pela 

própria Administração, por outros poderes ou por qualquer cidadão, da efetiva correção 

na conduta gerencial de um poder, órgão ou autoridade, no escopo de garantir atuação 

conforme os modelos desejados anteriormente planejados gerando uma aferição 

sistemática (GUERRA, 2003, p.23). 

 

Segundo Meirelles (2004, p.639) “controle, em tema de administração pública, é a 

faculdade de vigilância, orientação e correção que um Poder, órgão ou autoridade exerce sobre a 

conduta funcional de outro”. Assim, impedindo o abuso de poder por parte da autoridade 

administrativa e fazendo com que esta paute a sua atuação em defesa do interesse coletivo, 

mediante a fiscalização orientadora, corretiva e até mesmo punitiva.  

A fiscalização administrativa é de interesse público, e tem como foco coibir e corrigir 

distorções administrativas, conforme Di Pietro (2000, p.575): 

 

A finalidade do controle é assegurar que a Administração atue em consonância com os 

princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico, como os da legalidade, 

moralidade, finalidade pública, publicidade, motivação, impessoalidade; em determinadas 

circunstancias, abrange também o chamado controle de mérito e que diz respeito aos 

aspectos discricionários da atuação administrativa. Embora o controle seja atribuição 

estatal, o administrado participa dele na medida em que pode e deve provocar o 



 
 

 

procedimento de controle, não apenas na defesa de seus interesses individuais, mas 

também na proteção do interesse coletivo. 

 

O controle externo tem como objetivo fiscalizar cada poder com o intuito de verificar, 

analisar, apurar e concluir entendimentos sobre determinado assunto administrativo ou contábil. 

“O controle externo pode ser exercido tanto pelo poder legislador do ente federado, como pelos 

tribunais de contas, conselhos e comissões especiais e até pelo cidadão.” (ANDRADE, 2002). 

Tendo em vista a relevância do controle na Administração Pública, a Constituição Federal 

estabelece que: 

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da 

União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, 

economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso 

Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. 

Parágrafo único. Prestarão contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 

que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos 

quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. 

Sendo assim, o controle externo no âmbito da União, é responsabilidade do poder 

legislativo, a cargo do Congresso Nacional, com auxilio do TCU, tribunal de contas da união.  

 

2.4 Controle Externo Municipal 

Nos Municípios a fiscalização do controle externo fica a cargo da Câmara Municipal. A 

Câmara Municipal conta com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ou do Município, ou 

Conselho de contas dos Municípios. É emitido um parecer prévio sobre as contas prestadas pelo 

Prefeito ao órgão competente, essencial para que ocorra a devida fiscalização do Município. Assim 

dispõe o artigo 31 da Constituição Federal: 

Art. 31 - A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante 

controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da 

lei. 

§ 1º - O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas 

dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde 

houver. 

§ 2º - O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve 

anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara 

Municipal. 



 
 

 

§ 3º - As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer 

contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da 

lei. 

 

3 METODOLOGIA  

Este trabalho de pesquisa foi realizado nas cidades do Vale do São Lourenço (Jaciara, 

Juscimeira, Dom Aquino e Campo verde) no período de 2014 a 2018. 

A metodologia utilizada compreende uma pesquisa básica e descritiva. Como 

procedimentos técnicos foram utilizados: pesquisa bibliográfica e pesquisa documental.  

A técnica de pesquisa utilizada foi pesquisa básica, aplica-se o conhecimento ao 

conhecimento, é feito para aumentar o que já sabemos sobre um determinado assunto. Para Gil 

(2010), a pesquisa básica aglutina estudos que tem como objetivo completar uma lacuna no 

conhecimento, enquanto a aplicada “abrange estudos elaborados com a finalidade de resolver 

problemas no âmbito das sociedades em que os pesquisadores vivem”. Ainda De acordo com Gil 

(1999, p. 42) este tipo de pesquisa “procura desenvolver os conhecimentos científicos sem a 

preocupação direta com suas aplicações e consequências práticas.”. 

 

A pesquisa compreende o trabalho criativo com a finalidade de aumentar o estoque de 

conhecimentos científicos e tecnológicos afim de solucionar os problemas práticos. Sendo 

a pesquisa básica o trabalho teórico ou experimental empreendido primordialmente para 

compreender fenômenos e fatos da natureza, sem nenhuma preocupação com possíveis 

aplicações práticas ou ganhos econômicos a curto prazo (ANPEI, 1993 p.8).  

 

Quanto à abordagem dos dados foi utilizada a forma de pesquisa quantitativa. A pesquisa 

quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações 

entre variáveis, etc. A utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher 

mais informações do que se poderia conseguir isoladamente. PA pesquisa quantitativa é um método 

de pesquisa social que utiliza a quantificação nas modalidades de coleta de informações e no seu 

tratamento, mediante técnicas estatísticas, tais como percentual, média, desvio-padrão, coeficiente 

de correlação, análise de regressão, entre outros. (MICHEL, 2005) 

Essa pesquisa é classificada como descritiva, por tentar descrever as características da 

contabilidade pública, juntamente ao controle externo, para posterior análise dos dados 

pesquisados. Segundo VERGARA (2000, p 47) a pesquisa descritiva expõe as características de 

determinada população ou fenômeno, estabelece correlação entre as variáveis e define sua natureza. 

A autora também coloca que a pesquisa não tem compromisso de explicar os fenômenos que 

descreve, embora sirva de base para tal explicação.  



 
 

 

Conforme Castro (1976) “Quando se diz que uma pesquisa é descritiva, se está querendo 

dizer que se limita a uma descrição pura e simples de cada uma das variáveis, isoladamente, sem 

que sua associação ou interação com as demais sejam examinadas” (CASTRO, 1976, p. 66). 

Uma pesquisa bibliográfica é realizada a partir do agrupamento de referências teóricas já 

analisadas, publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de 

web sites. Todo trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica. Existem pesquisas 

científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas 

publicadas com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos sobre o problema a respeito 

do qual se procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 32). Para Gil (2007, p. 44), os exemplos mais 

característicos desse tipo de pesquisa são sobre investigações sobre ideologias ou aquelas que se 

propõem à análise das diversas posições acerca de um problema.  

 É uma pesquisa documental, pois a coleta de dados e documentos já escritos, neste artigo 

servirão para analise os Relatórios de índices de gestão no site do TCB/MT. Segundo Gil (1999), 

é muito semelhante à pesquisa bibliográfica. A diferença essencial entre ambas está na natureza 

das fontes: enquanto a bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições de diversos 

autores, a documental vale-se de materiais que não receberam, ainda, um tratamento analítico, 

podendo ser reelaboradas de acordo com os objetos da pesquisa. 

Este artigo é classificado como dedutivo, pois fundamenta se no silogismo: partindo de 

premissa maior, passando por uma menor e chegando a uma conclusão particular. O método 

dedutivo, de acordo com o entendimento clássico, é o método que parte do geral e, a seguir, desce 

ao particular. A partir de princípios, leis ou teorias consideradas verdadeiras e indiscutíveis, prediz 

a ocorrência de casos particulares com base na lógica. “Parte de princípios reconhecidos como 

verdadeiros e indiscutíveis e possibilita chegar a conclusões de maneira puramente formal, isto é, 

em virtude unicamente de sua lógica.” (GIL, 2008, p. 9). 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso desenvolveu o Indicador de Gestão Fiscal 

dos Municípios, baseado nos cálculos formulados pelo FIRJAN, cujo objetivo é estimular a cultura 

da responsabilidade administrativa, por meio de indicadores que possibilitem o aperfeiçoamento 

das decisões quanto à alocação de recursos públicos, bem como maior controle social da gestão 

fiscal dos municípios. Essas informações são extraídas do Sistema de Auditoria Pública 

Informatizada de Contas – APLIC. O índice FIRJAN (Federação das Indústrias do Estado do Rio 

de Janeiro de Gestão Fiscal - IFGF) foi criado pelo sistema FIRJAN para avaliar a qualidade de 



 
 

 

gestão fiscal dos municípios brasileiros.                      Dessa forma, ficando mais claro para o 

cidadão poder acompanhar a gestão municipal e poder estar mais envolvido na politica regional. 

O IGFM contém seis indicadores. Serão analisados dois indicadores por município do 

Vale do São Lourenço: Despesa com pessoal e Investimentos nos municípios. 

 

4.1 IGFM - Despesa com Pessoal 2011 a 2017 

Conforme a fórmula elaborada pelo FIRJAN, para despesa com pessoal cada município 

pode ter sua gestão analisada a partir do indicador de gestão encontrado no cálculo da fórmula a 

seguir: 

 

- Gasto de pessoal / RCL = < 40% = 1 

- Gasto de pessoal / RCL = > 60% = 0 

- Gasto de pessoal / RCL = entre 40 e 60% = ((60-(gasto de pessoal/ RCL) x 100)) x (1/20)  
 

 

 

 

Na fórmula são utilizados os valores de receita corrente liquida e de despesas com pessoal. 

Neste trabalho será utilizado para entendimento o índice de gestão fiscal do município (IGFM).  

Na leitura dos dados de despesa com pessoal quanto maior o gasto, menor o indicador 

fiscal. E seguindo esse indicador a cidade é classificada com um conceito, sendo: 

A (Gestão de Excelência, acima de 0,8001 pontos);  

B (Boa Gestão, entre 0,6001 e 0,8 pontos);  

C (Gestão em Dificuldade, entre 0,4001 e 0,6 pontos);  

D (Gestão Crítica, inferiores a 0,4 pontos); 

 

Quadro 1 – IGFM despesa com pessoal Jaciara-MT 2011 a 2017 

Ano Município Receita Corrente Líquida Despesa com Pessoal Pessoal/RCL(%) IGFM Despesa com Pessoal 

2.011 JACIARA 41.329.405,54 19.104.059,67 46,22   0,69 

2.012 JACIARA 45.892.699,34 22.009.405,46 47,96   0,60 

2.013 JACIARA 48.575.733,01 27.589.873,78 56,80   0,16 

2.014 JACIARA 54.016.079,32 32.288.659,61 59,78   0,01 

2.015 JACIARA 55.970.086,31 31.378.553,26 56,06   0,20 

2.016 JACIARA 65.783.332,34 34.441.717,92 52,36   0,38 

2.017 JACIARA 61.766.825,14 34.220.589,10 55,40   0,23 

Fonte: a pesquisa 

 

No IGFM de despesa com pessoal, quanto maior o indicador e mais próximo de 1, melhor. 

Isso quer dizer que o município tem certo equilíbrio nos gastos. Esse gasto deve variar entre 40% 

a 60% de comprometimento da receita liquida para pagamento de pessoal, para que o município 

cumpra com as outras despesas e possa fazer investimentos. 



 
 

 

A cidade de Jaciara, em 2011 obteve um indicador de 0,69. A partir de 2012 esse indicador 

caiu para 0,60 e nos anos seguintes continuou diminuindo, demonstrando que o gasto com pessoal 

aumentou, deixando o município em 2013 com um indicador de 0,16, classificadas como “D - 

Gestão Critica” em 2014 o indicador chegou a 0,01 e o município alcançou o limite máximo, com 

59,78% de comprometimento da receita liquida corrente. 

No ano de 2015 o IGFM teve uma pequena melhora, aumentando para 0,20 e em 2016 

evoluiu para 0,38. Já em 2017, com o mandato do atual prefeito, o indicador retrocedeu para 0,23. 

Conforme esses dados o índice oscilou muito e o município ainda tem dificuldade para equilibrar 

as contas. 

 

Quadro 2 – IGFM despesa com pessoal São Pedro da Cipa-MT 2011 a 2017 

Ano Município Receita Corrente Líquida Despesa com Pessoal Pessoal/RCL(%) 
IGFM Despesa com 
Pessoal 

2.011 SAO PEDRO DA CIPA 7.520.496,27 4.083.336,71 54,30   0,29 

2.012 SAO PEDRO DA CIPA 6.242.489,86 3.986.233,66 63,86   0,00 

2.013 SAO PEDRO DA CIPA 8.834.459,10 4.816.887,08 54,52   0,27 

2.014 SAO PEDRO DA CIPA 10.443.990,61 5.536.956,43 53,02   0,35 

2.015 SAO PEDRO DA CIPA 12.330.299,26 5.882.298,63 47,71   0,61 

2.016 SAO PEDRO DA CIPA 13.569.633,03 6.233.926,86 45,94   0,70 

2.017 SAO PEDRO DA CIPA 13.883.905,73 6.872.005,15 49,50   0,53 

Fonte: a pesquisa 

 

Conforme a análise dos dados, os indicadores de gestão do município de São Pedro da 

Cipa, referente as despesas com pessoal oscilaram bastante nos últimos anos. Em 2011 ainda era 

de 0,29, um indicador baixo que demonstra muito gasto com pessoal. Em 2012 o indicador chegou 

a 0,0, o que mostra um desequilíbrio das contas públicas e que o município gastou mais de 60% da 

receita corrente liquida somente nesse setor. No ano de 2013 o município conseguiu melhorar o 

indicador e terminou o ano com 0,27. De 2014 a 2016 o indicador veio melhorando, aumentando 

de 0,35 até 0,70.  

O gestor conseguiu um equilíbrio, que é ótimo para o município, pois sobra mais receita 

para melhorias e investimentos. Por fim, no ano de 2017 o indicador foi de 0,53, demonstrando um 

bom indicador. Entretanto, foi observado que o município obteve melhores resultados nos anos 

anteriores, ficando claro que houve uma regressão no ultimo ano. 

 

Quadro 3 – IGFM despesa com pessoal Juscimeira-MT 2011 a 2017 

Ano Município Receita Corrente Líquida Despesa com Pessoal Pessoal/RCL(%) 
IGFM Despesa com 
Pessoal 

2.011 JUSCIMEIRA 16.085.940,88 8.995.706,12 55,92   0,20 

2.012 JUSCIMEIRA 16.892.604,88 8.979.414,42 53,16   0,34 



 
 

 

2.013 JUSCIMEIRA 20.205.254,04 11.311.744,16 55,98   0,20 

2.014 JUSCIMEIRA 21.964.632,07 12.215.327,29 55,61   0,22 

2.015 JUSCIMEIRA 24.242.309,77 13.555.302,84 55,92   0,20 

2.016 JUSCIMEIRA 28.501.690,23 15.413.045,87 54,08   0,30 

2.017 JUSCIMEIRA 29.640.141,51 15.297.673,14 51,61   0,42 

Fonte: a pesquisa 

 

O indicador do município de Juscimeira mostra que nos últimos anos a gestão teve 

dificuldade para alcançar o equilíbrio nas contas. No ano de 2011 o indicador era de 0,20 e manteve 

essa média nos anos seguintes. Em 2012 o indicador marcou 0,34; em 2013 marcou 0,20 e em 2014 

registrou 0,22. Em percentuais o município gastou nesses anos uma média de 55% de toda receita 

em despesa com pessoal e somente em 2016 o indicador aumentou para 0,30, demonstrando uma 

melhora no indicador. Em 2017 o IGFM foi 0,42. Observou-se então, que somente nesses últimos 

dois anos, o gestor conseguiu gastar menos com despesa com pessoal, ficando com indicadores 

melhores, deixando claro que o gestor está tentando manter o equilíbrio nas contas.  

 

 

 

 

Quadro 4 – IGFM despesa com pessoal Dom Aquino-MT 2011 a 2017 

Ano Município Receita Corrente Líquida Despesa com Pessoal Pessoal/RCL(%) 

IGFM Despesa com 

Pessoal 

2.011 DOM AQUINO 13.067.739,68 6.204.393,16 47,48   0,63 

2.012 DOM AQUINO 14.707.140,79 7.489.240,46 50,92   0,45 

2.013 DOM AQUINO 15.111.093,23 8.364.411,61 55,35   0,23 

2.014 DOM AQUINO 17.157.547,83 8.874.763,15 51,73   0,41 

2.015 DOM AQUINO 20.950.275,60 10.322.637,01 49,27   0,54 

2.016 DOM AQUINO 23.724.903,30 10.841.843,42 45,70   0,72 

2.017 DOM AQUINO 22.848.527,47 10.488.278,41 45,90   0,70 

Fonte: a pesquisa 

 

O município de Dom Aquino, em 2011, obteve um indicador de 0,63 em despesas com 

pessoal e nos anos consecutivos, os indicadores foram menores, o que significa que mais receita 

foi gasta com mão de obra. Em 2012 o indicador marcou 0,45. 2013 foi o menor indicador dos 

últimos anos, com IGFM de 0,23 e 55.35% de toda a receita corrente liquida gasta em despesas 

com pessoal. Nos anos seguintes o gestor conseguiu melhorar os indicadores diminuindo essa 

despesa. Em 2014 o indicador registrou 0,41; em 2015 marcou 0,54 e em 2016 foi 0,72. O último 

dado disponível pelo TCE mostra que em 2017 o IGFM estava em 0,70, com 45,90% de toda 

receita. Após 2014 os dados demonstram uma evolução e que o gestor conseguiu uma melhora 

significativa nos últimos anos de gestão. 



 
 

 

 

4.2 IGFM – Investimentos 2011 a 2017 

Na fórmula para encontrar o IGFM, são utilizados a receita liquida e o investimento do 

município. A fórmula é a seguinte: 

-Investimento / RCL > 15% = 1 

-Investimento / RCL =0% = 0 

-Investimento / RCL < 15% = 1 + ((INVESTIMENTO/RECEITA_CORRENTE_LIQUIDA) - 

0,15)/0,15). 

 

Quadro 5 – IGFM Investimento Jaciara-MT 2011 a 2017 

Ano Municipio RCL Investimento Percentual IGFM Investimento 

2.011 JACIARA 41.329.405,54 10.328.276,76 24,99 1,00 

2.012 JACIARA 45.892.699,34 8.654.468,56 18,86 1,00 

2.013 JACIARA 48.575.733,01 3.491.297,59 7,19 0,48 

2.014 JACIARA 54.016.079,32 4.116.514,44 7,62 0,51 

2.015 JACIARA 55.970.086,31 2.856.202,38 5,10 0,34 

2.016 JACIARA 65.783.332,34 2.755.781,93 4,19 0,28 

2.017 JACIARA 61.766.825,14 5.033.288,99 8,15 0,54 

Fonte: a pesquisa. 

No investimento, quanto mais próximo de 15% investido, maior o indicador. Em 2011 e 

2012 o indicador foi 1.00, que é um ótimo índice, e mostra o gestor fez investimentos no município 

nesse período. Fazendo um paralelo com a despesa com pessoal, nesses dois anos tudo estava em 

equilíbrio, portanto o gestor pôde pagar as contas e fazer mais investimento. 

Em 2013 o indicador diminuiu bastante, marcando 0,48 e em 2014 não mudou muito, com 

0,51. Nos anos de 2015 e 2016 pouco investimento foi feito, apresentando, respectivamente, 0,34 

e 0,28, sendo o último valor, o menor nos últimos anos. Para se ter uma ideia, de R$65.783.332,34 

apenas R$2.755.781,93 foi para investimento, ou seja, 4,19% de toda a receita liquida corrente. Em 

2017 o indicador voltou a crescer, com o IGFM de 0,54. Nesse último dado disponível pelo TCE 

foram investidos 8,15% da receita corrente, demostrando uma evolução, mas ainda necessitando 

melhorar e investir mais no município. 

 

Quadro 6 – IGFM Investimento São Pedro da Cipa-MT 2011 a 2017 

Ano Município RCL Investimento Percentual IGFM Investimento 

2.011 SAO PEDRO DA 

CIPA 

7.520.496,27 884.304,29 11,76 0,78 

2.012 SAO PEDRO DA 

CIPA 

6.242.489,86 203.268,23 3,26 0,22 

2.013 SAO PEDRO DA 
CIPA 

8.834.459,10 272.725,56 3,09 0,21 

2.014 SAO PEDRO DA 

CIPA 

10.443.990,61 1.003.833,28 9,61 0,64 



 
 

 

2.015 SAO PEDRO DA 

CIPA 

12.330.299,26 998.261,17 8,10 0,54 

2.016 SAO PEDRO DA 
CIPA 

13.569.633,03 1.922.815,44 14,17 0,94 

2.017 SAO PEDRO DA 

CIPA 

13.883.905,73 2.223.215,83 16,01 1,00 

Fonte: a pesquisa 

 

Nos investimentos, o município de São Pedro da Cipa sentiu o reflexo da despesa com 

pessoal, pois quando o indicador é bom na despesa com pessoal, o gestor pode investir mais e o 

indicador demonstra isso. Em 2011 o IGFM de investimento foi 0,78, sendo que quanto mais 

próximo de 1, maior o investimento. O ano de 2012 mostra que o investimento diminuiu para um 

IGFM de 0,22 e retrocedeu muito, pois o gestor teve um gasto alto com pessoal. Em 2013, por 

exemplo, o IGFM foi 0,21 e apenas 3,09% de toda a receita foi para investimento, mostrando que 

o gestor não conseguiu fazer muito pela cidade que após o pagamento das contas não sobrou muito 

para investir nesse período. De 2014 a 2017 o indicador voltou a crescer, registrando valores de 

0,64 a 1,0. No ano de 2017 o município conseguiu um ótimo indicador, ultrapassando 15% da 

receita corrente. O gestor conseguiu investir o que é ótimo para o município e para a população. 

 

Quadro 7 – IGFM Investimento Juscimeira-Mt 2011 a 2017 

Ano Município RCL Investimento Percentual IGFM Investimento 

2.011 JUSCIMEIRA 16.085.940,88 1.004.567,48 6,25 0,42 

2.012 JUSCIMEIRA 16.892.604,88 1.256.615,96 7,44 0,50 

2.013 JUSCIMEIRA 20.205.254,04 1.546.384,42 7,65 0,51 

2.014 JUSCIMEIRA 21.964.632,07 999.779,29 4,55 0,30 

2.015 JUSCIMEIRA 24.242.309,77 1.551.752,11 6,40 0,43 

2.016 JUSCIMEIRA 28.501.690,23 1.155.201,00 4,05 0,27 

2.017 JUSCIMEIRA 29.640.141,51 1.292.962,01 4,36 0,29 

Fonte: a pesquisa 

 

No quesito investimento o município de Juscimeira teve um indicador de 0,42 em 2017, 

sendo que 1 seria o indicador almejado. Em 2012 foram feitos mais investimentos e o indicador 

aumentou para 0,50. O mesmo ocorreu em 2013 aumentando para 0,51, mas no ano de 2014 os 

investimentos foram reduzidos e o indicador anual marcou 0,30, mostrando que apenas 4,55% da 

receita corrente líquida foram investidos. No ano de 2015 o gestor conseguiu investir mais e o 

IGFM aumentou para 0,43. Entretanto, nos anos de 2016 e 2017 o indicador ficou em 0,27 e 0,29 

e foram os anos em que a gestão menos investiu no município. Conforme se pode analisar o 

município de Juscimeira teve seu indicador caindo ao longo dos anos, o que nos mostra que os 

investimentos vieram diminuindo, deixando a cidade com indicadores baixos nos investimentos e 

que o gestor não conseguiu fazer muito pela cidade, no setor investimento, nos últimos anos. 



 
 

 

 

Quadro 8 – IGFM Investimento Dom Aquino-MT 2011 a 2017 

Ano Município RCL Investimento Percentual IGFM Investimento 

2.011 DOM AQUINO 13.067.739,68 164.690,65 1,26 0,08 

2.012 DOM AQUINO 14.707.140,79 630.043,54 4,28 0,29 

2.013 DOM AQUINO 15.111.093,23 76.319,95 0,51 0,03 

2.014 DOM AQUINO 17.157.547,83 721.815,48 4,21 0,28 

2.015 DOM AQUINO 20.950.275,60 386.999,05 1,85 0,12 

2.016 DOM AQUINO 23.724.903,30 843.737,10 3,56 0,24 

2.017 DOM AQUINO 22.848.527,47 918.099,91 4,02 0,27 

Fonte: a pesquisa 

 

Mesmo o município tendo bons indicadores na despesa com pessoal, não foram feitos 

muitos investimentos. Em 2011 o IGFM era 0,08 onde apenas 1,26% das receitas eram investidas. 

No ano de 2012 obteve o melhor índice dos últimos anos 0,29. Nos anos seguintes oscilaram 

bastante de 0,03 em 2013 e 0,28 em 2014 o que significa uma boa melhora nesse indicador. Os 

indicadores demonstram pouco investimento no município. Em 2015 registrou 0,12; em 2016 

aumentou para 0,24 e em 2017 subiu para 0,27, mostrando um cenário onde pouco investimento é 

feito, porém o gestor obteve melhores resultados nos últimos dois anos. Observou-se que os 

investimentos melhoraram nos últimos 3 anos, mas ainda falta muito para o município atingir um 

bom indicador no quesito investimento. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como objetivo analisar a eficiência do indicador de gestão fiscal dos 

municípios do Vale do São Lourenço. 

Para essa pesquisa foi utilizada a pesquisa básica e bibliográfica, de forma quantitativa 

para a análise dos dados das cidades de Jaciara, Juscimeira, São Pedro da Cipa e Dom Aquino, no 

período de 2011 a 2017. 

Muito tem se falado sobre política e gestão pública, sendo um dos assuntos mais 

importantes do país. Os índices comprovam a dificuldade dos pequenos municípios analisados. Os 

quatro municípios tiveram sua gestão classificada nos últimos anos como crítica e com dificuldade. 

Dos municípios, São Pedro da Cipa é o melhor colocado no ranking geral do estado, em 44º lugar, 

a cidade de Juscimeira está em 65º lugar, a cidade de Jaciara em 80º e Dom Aquino, com poucos 

investimentos, ficou em 116º. Os dados demonstram o desequilíbrio e a evolução das contas 

públicas do Vale do São Lourenço. 

Conforme analises realizada através dos resultados dos índices, fica evidente que existe 

dificuldade na administração municipal, levando a considerar a ineficiência da gestão fiscal 



 
 

 

municipal, pois ao longo do período analisado não existe uma melhora significativa dos indicadores 

municipais. Sendo assim, fica claro que não há atenção suficiente na área ou não estão conseguindo 

sanar algumas falhas para que os resultados possam melhorar e indicar que a administração esteja 

se tornando mais eficiente. 

Os resultados estão limitados aos municípios do Vale do São Lourenço, mas qualquer 

outra cidade pode ser analisada, os indicadores estão disponíveis para todos, no portal do TCE, mas 

só podem ser analisados números de 2011 a 2017. 
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RESUMO 

Este artigo tem por finalidade comparar qual o nível de produção da contabilidade pública, em 

relação aos estudos em contabilidade que são publicados no Brasil, destacando a relevância da 

contabilidade pública não só como ferramenta de prestação de contas, mas como um 

instrumento gerencial que proporciona no exercício de suas funções auxílio ao gestor nas 

tomadas de decisão e qualidade de vida para toda a sociedade. A abordagem utilizada foi 

quantitativa e dados extraídos das revistas cientificas BBR, BASE, UERJ, Contabilidade e 

Finanças e Universo Contábil no período de 2014 a 2019, que serão posteriormente avaliados 

em relação à publicação em contabilidade pública, nos periódicos nacionais classificados pela 

Qualis, para tal foi utilizado 652 artigos publicados sendo que desse total apenas 37 corresponde 

especificadamente a contabilidade pública. A participação consciente faz com que os índices 

de obras ilícitas se tornem em eventos isolados, pois o conhecimento naquilo que regi nossos 

direitos básicos leva a sociedade a ter mais consciência dos seus direitos e deveres, onde pode 

lutar democraticamente por eles. Mesmo a contabilidade pública, sendo um dos ramos da 

contabilidade mais complexos, ainda sim é um tema pouco debatido, apresentando uma parte 

pequena do universo de pesquisa no período pesquisado, como sugeri o estudo à importância 

que o assunto seja mais abordado no meio acadêmico. 
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INTRODUÇÃO 

A Contabilidade aplicada ao setor público é um ramo da ciência contábil. Uma 

ferramenta de grande relevância para sociedade. Através dela podemos ter acesso a informações 

em todos os âmbitos, seja ele orçamentário, econômico, financeiro e do próprio patrimônio. 

As recorrentes notícias nos principais meios de comunicação demonstram como tem 

aumentado o número de casos no que se refere a desvio de dinheiro público e corrupção e 

fraudes, isso provoca na sociedade um sentimento de indignação e falta de segurança, e 

consequentemente a população associa tudo isso aos serviços públicos, que na visão geral e de 

péssima qualidade. 

Para isso apresenta se a necessidade de maior transparência dos atos administrativos, 

do aprimoramento da contabilidade pública como mecanismo de controle das finanças públicas, 

tornando-se algo importante para auxiliar o gestor na tomada de decisão, assim como refletiria 

na sociedade, que poderia através do controle e do aprimoramento acompanhar os investimentos 

públicos e consequentemente provocar uma melhora da qualidade de vida na sociedade. 

O presente estudo tem por objetivo, comparar qual o nível de produção da 

contabilidade pública em relação aos estudos em contabilidade que são publicados no Brasil. 

A abordagem dos dados é quantitativa, verificado através de artigos científicos publicados em 

revistas eletrônicas sendo elas: Braziliam Business Review (BBR), Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UERJ), Administração e Contabilidade da Unisinos (BASE), Contabilidade e 

Finanças e Universo Contábil. A amostra se deu no período de cinco anos de 2014 a 2019, os 

periódicos foram selecionados observando a qualificação Qualis que são respectivamente: 

BBR (A2), UERJ (A2), BASE (B1), Contabilidade e Finanças (B1) e Universo Contábil (A2). 

Diante desse prisma, a contabilidade pública é o principal instrumento que auxilia o 

gestor na tomada de decisão, assim como tem um papel fundamental de auxiliar a sociedade no 

acompanhamento dos investimentos realizados pela administração pública assim como na 

arrecadação de recursos para investir na sociedade, devendo ser clara e transparente para que, 

assim não só as pessoas capacitadas compreendam, mas toda a sociedade, tomando para si 

também a responsabilidade de ajudar na fiscalização de todo patrimônio público e de que 

maneira todos os recursos e arrecadações estão sendo utilizados. 



 
 

 

É de suma importância estudos envolvendo a contabilidade pública para poder avançar 

o conhecimento e facilitar tanto o acesso quanto à compreensão sobre a mesma. Os 

pesquisadores os estudiosos devem olhar para esse ramo da ciência contábil com mais atenção, 

para que possam ser produzidos novas informações novos conhecimentos e ajudar a 

comunidade a discutir sobre esses assuntos relacionados às finanças públicas. 

Conforme sugerem os resultados, o assunto de pesquisa em contabilidade pública 

ainda é pouco debatido dado que apresenta pequena representatividade no universo de pesquisa 

em contabilidade pública no período pesquisado, o índice varia de 0,05 a 0,10%, com o 

resultado presente trabalho espera despertar o interesse nos pesquisadores e  acadêmicos de 

modo geral. 

Diante do exposto é importante que a sociedade possa ser participativa cobrando que 

assunto relacionado com o tema possa ser mais abordado, haja vista que a contabilidade pública 

e uma relevante ferramenta no auxílio ao monitoramento de todos os atos e fatos, no controle 

do orçamento (receita e despesas), tudo que está diretamente ligado ao patrimônio público, 

fornecendo de forma transparente todas as demonstrações e decisões tomadas pelos gestores. 

 
2 REFERENCIAL TEORICO 

 
 

2.1 Contabilidade Pública 

A contabilidade pública e um ramo da ciência que visa aplicar junto à gestão 

orçamentária, financeira, patrimonial e de compensação, os princípios da contabilidade junto  a 

seus atos e fatos, de forma clara e de fácil compreensão, tanto para os gestores, quanto para 

sociedade. João Angélico (1995). 

 
De acordo com a NBCT 16, A Contabilidade Pública aplicada ao setor público é o ramo da 

ciência contábil, que se aplica, no processo gerador de informações, os princípios 

fundamentais e as normas contábeis direcionadas ao controle patrimonial das entidades do 

setor público, registra a previsão da receita e a fixação das despesas. 

 
 

A Contabilidade Pública, e a ciência que estuda, registra, controla e demonstra as 

técnicas de registro dos atos e fatos administrativos, com informações tempestivas e fieis, 

sempre regida pelos princípios gerais de finanças públicas e os princípios contábeis, 

(FRANCISCO,2010). 

Para (ARRUDA, 2009), a contabilidade pública corresponde a contabilidade aplicada 

às entidades públicas, cuja finalidade é determinar metodologia normativa para que os fatos 



 
 

 

decorrentes da gestão orçamentária, financeira e patrimonial das mesmas realizem – se em 

perfeita ordem e sejam registrados sistematicamente, de modo a mostrar, em épocas prefixadas, 

os respectivos resultados. 

Não obstante, e como bem nos lembra (BEZERRA FILHO, 2008), que a contabilidade 

pública é definida como a subdivisão da ciência contábil, ou seja, é um ramo que controla o 

patrimônio público, enfatizando suas variações e assim seus resultados em um aspecto geral, 

decorrentes dos atos e fatos de natureza orçamentária, financeira e patrimonial nas entidades 

públicas. 

Trata – se de um “braço” da ciência contábil obedecendo sempre os princípios 

contábeis e as normas brasileiras a contabilidade (MÁRCIO, 2012). Sendo assim é uma 

ferramenta importante no repasse de informações exatas para os gestores e a mais quem tenha 

direitos a esses conteúdos e a quem mais possa interessar. 

 
2.1.1 OBJETO DA CONTABILIDADE PUBLICA 

Segundo (PISCITELLI, 1999) a contabilidade pública tem como objeto o patrimônio 

como o conjunto de bens, direitos e obrigações vinculados a eles, e é responsável por evidenciar 

suas variações, controlar e interpretar os fenômenos que nela ocorrem. Vale ressaltar, a 

importância do ponto de vista econômico os registros contábeis, pois são eles que vão com sua 

exatidão e clareza levar os gestores a tomadas de decisão em tudo que for relacionado ao 

patrimônio das entidades públicas. 

De acordo com (ROSAURA e FRANCISCO, 2010) em seu sentido amplo o objeto da 

contabilidade pública é o patrimônio, constituído por bens, direitos e obrigações vinculadas a 

uma entidade pública. Além do patrimônio, entende-se também como objeto da contabilidade 

pública o orçamento público que uma peça fundamental na arrecadação (receita) e nos gastos 

(despesas). 

Em razão do disposto no artigo 87 da Lei n. 4.320/64, que diz: “Haverá controle contábil dos 

direitos e obrigações oriundos de ajustes ou contratos em que a administração pública for 

parte”. E também por causa do disposto no artigo 105, parágrafo 5º, dessa mesma Lei: “Nas 

contas de compensação serão registrados os bens, valores, obrigações [...] que, mediata ou 

indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio”. 

 

 

Para (ARRUDA, 2009) corresponde à contabilidade aplicada as entidades públicas, 

sua finalidade e determinar procedimentos normativos para que os fatos decorrentes da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial, possam ser estruturados da melhor forma possível, e 

com toda clareza e detalhamento nos lançamentos dessas informações para que seja de fácil 

interpretação, a quem se destine esses indicadores, 



 
 

 

Objeto da contabilidade pública é seu patrimônio, exceto bens de domínio público, 

como praças, estradas, ruas, etc., frisados no Código Civil como bens de uso comum do povo. 

Vale lembrar que nada impede desses bens serem contabilizado, mais a grande maioria dos 

contadores não o fazem, para isso e necessário o empenho desses profissionais inventariar e 

avaliar esses bens, de modo que possa ser feito corretamente o registro econômico dos atos e 

fatos (BEZERRA FILHO, 2008), 

Segundo (MÁRCIO, 2012) o objeto de estudo da contabilidade pública e o patrimônio 

das entidades públicas, sendo o orçamento público parte fundamental desde objeto, deve se dar 

importância ao orçamento sim, mais sem deixar de visar à contabilidade voltada para as normas 

e leis a ela estabelecidas, como estudar, controlar o patrimônio das entidades públicas. 

 

 

2.1.2 OBJETIVO 

O objetivo da contabilidade pública é fornecer informações atualizadas e exatas à 

Administração pública para ajudar o gestor na tomada de decisão junto aos órgãos de controle 

interno e extremo, para o cumprimento da legislação as instituições governamentais e 

particulares, para fins estatísticos ou de interesse dessas instituições, (BEZERRA FILHO, 

2008). 

Para (ARRUDA, 2009) tem como objetivo a definição do sistema de informações 

capaz de captar, registrar, reunir, divulgar e interpretar os fenômenos avaliadores 

monetariamente que afetam as situações patrimoniais, financeira e econômica. 

De acordo com (MÁRCIO, 2012) está ligado diretamente com objeto da contabilidade 

pública, ou seja, o patrimônio e tudo aquilo de informações que podem ser levantadas e 

absorvidas desse objeto de estudo. 

Todas as informações necessárias levantadas sobre esse patrimônio e registradas pela 

contabilidade, sendo assim ela se torna a principal ferramenta, lançando informações com 

clareza e exatidão, com base em fatos verdadeiros, pois essas informações serão utilizadas pelo 

gestor na prestação de contas para todo comunidade e para todos os órgãos públicos necessários. 

Para (ROSAURA e FRANCISCO, 2010) um dos objetivos da contabilidade pública é 

se encarregar de acompanhar a execução das receitas orçamentarias, arrecadando assim 

demonstrações mensais para serem base ao pressuposto da administração orçamentaria, 

financeira patrimonial e industrial. 



 
 

 

 

 
NBCT 16 – Resolução CFC Nº 1.128/ 2008: Tem como objetivo fornecer aos usuários 

informações sobre os resultados alcançados e os aspectos de natureza orçamentária, 

econômica, financeira e física do patrimônio da entidade do setor público, em apoio ao 

processo de tomada de decisão, à adequa prestação de contas e ao necessário suporte para 

a instrumentalização do controle social. 

 
 

Estuda, orienta, controla e registra todos os atos e fatos da contabilidade pública, 

trazendo assim transparência na execução te todo esse processo sobre o patrimônio e as suas 

variações, com informações reais, confiáveis, de fácil compreensão para o auxílio do gestor  na 

tomada de decisão. (BERNARDO,2014). 

 

 

2.1.3 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Abrange todas as entidades do setor público, dessa forma não há dúvidas sobre quais 

ou qual deverá seguir as normas contábeis aplicadas ao setor público, (MÁRCIO, 2012). 

Toda entidade do setor público é respaldada pela Lei 4.320/64, aplicando - se assim 

parcialmente as demais entidades que de alguma forma receba recurso de alguma entidade 

pública, pois as mesmas não se isentam de prestar contas de verbas recebidas a administração 

pública, tal medida é vista como uma maneira de controlar com total transparência toda 

movimentação da gestão pública, evitando assim atos ilícitos. 

Já para Bezerra Filho (2008), atualmente divide-se entre administração direta 

centralizada, que compreende o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, e a indireta 

descentralizada que compreende as Autarquias, Fundações Públicas e Empresas Dependentes. 

Segundo (ARRUDA, 2009) em função do campo de aplicação desse ramo contábil 

limitar-se obrigatoriamente apenas aso órgãos públicos, poucos profissionais têm acesso a suas 

particularidades e aos seus problemas, tendo também uma bibliografia reduzida e limitada, mais 

é fundamental ser guiado sempre pelos princípios que regem a metodológica contábil. 

Engloba todas as áreas da contabilidade pública devendo sempre ter o cuidado de 

seguir as normas técnicas próprias da contabilidade aplicada do setor público. Sendo assim, as 

entidades governamentais devem seguir normas integralmente e parcialmente de acordo com 

cada uma (ROSAURA e FRANCISCO, 2010). 

 
NBCT 16.7-8.O campo de aplicação da Contabilidade Aplicada ao Setor Público abrange 

todas as entidades do setor público. 8. As entidades abrangidas pelo campo de aplicação 

devem observar as normas e as técnicas próprias da Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público, considerando-se o seguinte escopo: (a) integralmente, as entidades 



 
 

 

governamentais, os serviços sociais e os conselhos profissionais; (b) parcialmente, as demais 

entidades do setor público, para garantir procedimentos suficientes de prestação de contas 

e instrumentalização do controle social. 

 

 

Já para (PISCITELLI, 1999), o campo de aplicação da contabilidade pública abrange 

todas as entidades do setor público, mais cada entidade deve seguir a sempre as normas 

brasileiras aplicadas ao setor público, com a finalidade de que seja ela integral ou parcial. 

 
2.2 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 

A Lei de Responsabilidade Fiscal surgiu em um momento no qual era necessário impor 

limites e metas numéricas aos gestores da política fiscal nos vários níveis de governo, a fim de 

se gerar menores déficits fiscais e menor acúmulo de dívida, ajudando na gestão e trazendo 

transparência nas tomadas de decisão. A disciplina fiscal e a transparência na execução 

orçamentária nos níveis governamentais, portanto, as principais metas exigidas nesta Lei 

Complementar. 

De acordo com (FIGUEIREDO e NÓBREGA, 2001) a LRF veio para trazer uma 

mudança cultural e institucional no que diz respeito aos cobres públicos, as medidas de ajuste 

fiscal e visando a estabilização elevaram a diminuição de gastos das esferas menores de 

governo, que não podia mais se endividar para equilibrar seus gastos. Impondo limites e 

reduzindo os gastos, a LRF veio trazer limites para os gestores evitando assim um maior 

endividamento e má administração pública. 

A partir da edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, ocorreu uma mudança na qual a 

Contabilidade Pública teve papel fundamental, promovendo a busca pelo equilíbrio das contas 

públicas e uma maior transparência das informações governamentais para a sociedade. 

Segundo conceitua (SLOMSKI, 2006), são entidades públicas governamentais, todas 

as entidades do quadro da administração direta e indireta, da União dos Estados do Distrito 

Federal e dos Municípios, as autarquias as fundações instituídas e mantidas pelo poder público 

da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios, as autarquias e as fundações 

instituídas e mantidas pelo poder público. 

(QUEIROZ, 2001) destaca que limites ao gasto e ao déficit têm eficácia e afetam o 

resultado fiscal. Assim, ao limitar gastos e endividamento público e ao proibir o aumento das 

despesas antes que o mandato do gestor acabe. A LRF busca eliminar tanto o comportamento 

estratégico dos governantes quanto o ciclo político dos gastos e das receitas públicas. 

Entretanto, ressalta (GIUBERT,2005), a LRF não se restringe a impor limites aos 

gastos e ao endividamento; contempla também o orçamento como um todo, ao estabelecer 



 
 

 

diretrizes para sua elaboração, execução e avaliação. Não visa somente à diminuição de gastos 

ou a transparência na gestão como também, estabelece uma estratégia para que o gestor possa 

utilizar em várias esferas da administração pública. 

O relato de (NASCIMENTO, 2008) evidencia que a transparência buscada pela lei 

aqui discutida, permite que a sociedade possa participar de certa forma de um controle social 

mais efetivo do governo público. Para tanto, parte do pressuposto de que, conhecendo a situação 

em que se encontram as contas do governo, a sociedade cria e aumenta as condições de cobrança 

e fiscalização da gestão nos governos. 

Com objetivo de estabelecer uma nova postura na administração pública, a LRF traz 

consigo sanções para garantir que a lei seja eficaz. (SERPA 2005), ele destaca que a referida 

lei veio como forma de ajuda ao gestor em sua administração, não em forma de punição por 

atos errôneos. 

 
A LRF enfatiza o planejamento nos entes públicos, fortalecendo os instrumentos 

estabelecidos pela Constituição Federal de 1988 para essa finalidade. Seu enfoque recai 

sobre o desenvolvimento das atividades financeiras, quando estabelece a necessidade das 

administrações públicas realizarem: 

1. Previsão antecipada de suas receitas que darão suporte às despesas a serem 

consignadas no orçamento público. 

2. Programação financeira estabelecendo metas de arrecadação das receitas orçadas e 

cronograma de desembolso para as despesas orçamentarias, com objetivo de manter 

o equilíbrio entre as receitas e despesas; 

3. Estabelecimento de metas de resultados entre as receitas e despesas públicas por meio 

dos resultados primários; 

4. Definição de metas de resultados para o endividamento público por intermédio do 

resultado nominal; 

5. Previsão de instrumentos de planejamento de margem de expansão para as despesas 
públicas consideradas de caráter obrigatório e continuas. 

 

 
Para Silva (2004), a LRF está subdividida em quatro eixos: o planejamento, a 

transparência, o controle e a responsabilização, que em seu conjunto são orientadores para o 

estabelecimento do modelo de informações gerenciais, pois o planejamento e o controle são 

fundamentais para a geração de informações úteis para auxiliar o processo decisório e 

consequentemente melhorar os demais eixos: a transparência e a responsabilização. 

A LRF ao dispor sobre finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 

fiscal tem como objetivos: melhorar a qualidade das ações de gestão fiscal dos recursos públicos 

confiados aos administradores públicos e coibir os abusos que provocam danos ou prejuízos ao 

patrimônio público (NOBREGA, COSTA & RIBEIRO FILHO, 2012, apud PEREIRA, 2006). 

 
3.0 Procedimentos Metodológicos 



 
 

 

A presente pesquisa caracteriza-se como descritiva, uma vez que tem a pretensão de 

verificar como está caracterizada a produção científica sobre Contabilidade Pública. Para 

(ZANELA, 2013), descreve com toda exatidão a pesquisa, suas principais características, tudo 

que diz respeito a ela e para (GILL, 2002) uma pesquisa descritiva tem como objetivo as 

características, seja ela em forma população ou de um fenômeno. 

Quanto aos procedimentos, classifica-se como bibliográfica, pois se respalda em 

materiais e/ou documentos que compreendem as pesquisas anteriormente elaboradas e 

publicadas em forma de artigos científicos. Segundo (GILL, 2002) e Severino (SEVERINO, 

2007) e feita baseada em artigos científicos constituídos de livros e artigos, obtendo assim uma 

vasta fonte de informações, visando uma abordagem mais ampla, constituindo uma espécie de 

certidão de identidade desse documento. 

No que se refere à abordagem do problema, a presente pesquisa é classificada como 

quantitativa, que de acordo com (ZANELA, 2013) destaca que o método visa medir e 

quantificar cada dado da pesquisa, (GILL, 2002) ressalta o estudo dizendo que o método 

quantitativo visa buscar mais a funcho sobre o estudo da pesquisa em geral. Quanto aos 

procedimentos técnicos adotados no estudo, enquadra-se como uma pesquisa bibliográfica e 

documental, já que as bases de dados averiguadas são de produções científicas já publicadas. 

 
4 ANALISE DOS DADOS 

Nesse capitulo serão apresentados os dados extraídos das revistas cientificas BBR, 

BASE, UERJ, Contabilidade e Finanças e Universo Contábil no período de 2014 a 2019 que 

serão posteriormente avaliados em relação a publicação em contabilidade pública. 

 
Quadro 1 – Publicações do Periódico BASE no período de 2015 a 2019 

Revista BASE (B1) 2019 a 2015 

Publicações 

Pública 03 2,88% 
Outras 101 97,12% 
Total 104 100% 
Fonte: a pesquisa 

 
 

De acordo com o quadro acima, dados relativos ao periódico Revista de Administração 

e Contabilidade da Unisinos (BASE), classificada no sistema Qualis B1, apresentou no período 

pesquisado 104 publicações científicas, dentre as quais 03 são 



 
 

 

relacionadas à Contabilidade Pública o que representa 2.88% do total de publicações. Os 

assuntos abordados foram: Controle interno, Orçamento Público, Auditoria Operacional... 

Desta forma percebe-se pequena representatividade de publicações  relacionadas 

à Contabilidade Pública, o que não se justifica por conta da grande importância deste tema já 

exposta durante o trabalho. 

 

 

 

 
Quadro 2 – Publicações do Periódico Contabilidade e Finanças no período de 2015 a 2019 

Revista Contabilidade e Finanças (B1) 2019 a 2015 

Publicações 

Pública 04 3,12% 
Outras 124 96,88% 
Total 128 
Fonte: a pesquisa 

 
 

De acordo com o quadro acima dados relativos ao periódico Revista Contabilidade e 

Finanças, classificada no sistema Qualis B1, apresentou no período pesquisado 128 publicações 

científicas, dentre as quais 04 são relacionadas à Contabilidade Pública o que representa 3,12% 

do total de publicações. Os assuntos abordados foram: Controle externo, Orçamento Público, 

Auditoria Governamental, Cálculos Previdenciários... 

Assim com a revista do quadro 1, BASE, a revista Contabilidade e Finanças 

também representa baixo índice de representatividade no quesito de publicações relacionadas a 

contabilidade pública. 

 
Quadro 3 – Publicações do Periódico BBR no período de 2015 a 2019 

 

Revista BBR (A2) 2019 a 2015 

Publicações 

Pública 06 3,45% 
Outras 168 96,55% 
Total 174 
Fonte: a pesquisa 

 
 

De acordo com o quadro acima dados relativos ao periódico Revista Brazilian Business 

Review, classificada no sistema Qualis A2, apresentou no período pesquisado 174 publicações 

científicas, dentre as quais 06 são relacionadas à Contabilidade Pública o que 



 
 

 

representa 3,45% do total de publicações. Os assuntos abordados foram: Controle interno, 

Orçamento Público, Auditoria Operacional... 

Conforme as revistas anteriores Base, Contabilidade e Finanças a revista BBR 

também possui um baixo índice de representatividade sobre o tema abordado. 

 
Quadro 4 – Publicações do Periódico da Revista Sociedade, Contabilidade e Gestão no período de 2015 a 2019 

Revista Sociedade, Contabilidade e Gestão UFRJ (A2) 2018 a 2014 

Publicações 

Pública 12 15,59% 
Outras 65 84,41% 
Total 77 
Fonte: a pesquisa 

 
 

De acordo com o quadro acima dados relativos ao periódico Revista Sociedade, 

Contabilidade e Gestão da Universidade Federal do Rio de Janeiro, classificada no sistema 

Qualis A2, apresentou no período pesquisado 77 publicações científicas, dentre as quais 12 são 

relacionadas à Contabilidade Pública o que representa 15,59% do total de publicações. Os 

assuntos abordados foram: Controle interno, Orçamento Público, Auditoria Operacional... 

Dentre os quadros 1, 2, 3 os dados da revista UERJ mesmo apresentado resultados 

baixos relacionados à contabilidade pública, se destaca com uma maior representatividade com 

artigos publicados no tema de contabilidade pública, mas é importante ressaltar que mesmo que 

seja maior que as revistas ilustradas nós quadro acima relacionados o assunto ainda é muito 

pouco debatido. 

 
Quadro 5 – Publicações do Periódico da Revista Universo Contábil no período de 2014 a 2018 

Revista Universo Contábil (A2) 2018 a 2014 

Publicações 

Pública 12 7,10% 
Outras 157 92,90% 
Total 169 
Fonte: a pesquisa 

 
 

De acordo com o quadro acima dados relativos ao periódico Revista Universo 

Contábil, classificada no sistema Qualis A2, apresentou no período pesquisado 169 publicações 

científicas, dentre as quais 12 são relacionadas á Contabilidade Pública o que representa 7,10% 

do total de publicações. Os assuntos abordados foram: Controle interno, Orçamento Público, 

Auditoria Operacional... 



 
 

 

Assim como o quadro 4 representado pela revista UERJ, a revista Universo Contábil 

também tem um nível de representatividade superior as revistas BASE, Contabilidade e 

Finanças e BBR, mais comparado ao nível de publicações nos anos acima relacionado o tema 

de contabilidade pública ainda é muito pouco abordado, sendo que o mesmo tem muita 

relevância para toda a sociedade. 

 
ANALISE DOS RESULTADOS 

Para a presente estudo foi selecionado junto a Qualis Capes cinco revistas com maior 

relevância no tema Contabilidade Pública com os estratos A2 e B1 no período de 2019 a 2014. 

Foi realizada uma triagem de 652 artigos nacionais publicados que tratem de contabilidade. 

Depois foi feito uma divisão entre a contabilidade pública e as demais áreas. Em 

seguida descanto dentro da contabilidade pública os temas abordados. 

 

 

 
 

Periódico Pública % Outras % Total 

BASE 03 2,88 101 97,12 104 

CONTABILIDADE E FINANÇAS 04 3,12 124 96,88 128 

BBR 06 3,45 168 96,55 174 

UERJ 12 15,59 65 84,41 77 

UNIVERSO CONTÁBIL 12 7,10 157 92,90 169 

Fonte: a pesquisa 

 
 

Dessa forma verificou-se que, o número de artigos relacionados à Contabilidade 

pública e relativamente inferior ao grau de representatividade que contabilidade pública tem 

para com a sociedade. 

Vale ressaltar que um dos principais objetivos da contabilidade pública e levar o gestor 

a tomada decisão, diminuindo assim com suas demonstrações contábeis em relação à 

administração, riscos e incertezas no que se diz respeito ao patrimônio público, levando em 

consideração que a transparência dessas demonstrações citadas possibilita uma participação 

efetiva e consciente da população na fiscalização das ações administradas pelo gestor. 

Os impactos de uma má administração na sociedade e de grande relevância, o que 

vemos nos principais veículos de notícias e se falar de desvio de dinheiro, obras ilícitas por 



 
 

 

meio de governantes fazendo assim com que toda uma sociedade sofra diretamente com descaso 

tanto na educação quanto na saúde. Diante disso a relevância em ter estudos científicos voltados 

para a contabilidade pública, possibilitando assim que mecanismos de auxílio na fiscalização 

das contas governamentais possam ser desenvolvidos. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A contabilidade pública é um ramo da ciência contábil, sendo assim uma relevante 

ferramenta no auxílio ao gestor na tomada de decisão. 

Diante disso o presente estudo teve por objetivo comparar qual nível de produção da 

contabilidade pública em relação em relação aos estudos em contabilidade que são publicadas 

no Brasil. 

Sendo abordada nos periódicos de revistas eletrônicas publicados em contabilidade no 

período de 2019 a 2014 de forma quantitativa mediante analise de artigos no tema. 

A pesquisa obteve por meio de periódicos artigos científicos extraídos de revistas 

eletrônicas, previamente selecionadas no período de cinco anos, classificadas pela Qualis e que 

mede o grau de relevância da produção cientifica, onde o mesmo se dá por meio de extratos que 

nacionalmente e selecionado como A2 que tem maior grau de relevância e B4 o menor. 

As revistas foram as BBR (A2), BASE (A2), UERJ (A2), Contabilidade e Finanças 

(B1) e Universo Contábil (A2), dessas revistas foram extraídas 652 publicações em 

contabilidade, desses artigos foi identificado 37 publicações com tema de contabilidade pública 

no período, o que corresponde 5,68% das publicações extraídas no período, fiando assim as 

demais áreas classificadas como outras o equivalente a 94,32% das publicações, um número 

significantemente maior em relação à contabilidade a contabilidade pública tento em vista a 

relevância do tema em questão. Dentro do tema Contabiliza Pública foram selecionados os 

principais assuntos abordados tais como Auditoria Operacional e Governamental, Controle 

Interno e Externo, Licitação, Despesas Públicas, Orçamento Público... 

Analisando nos periódicos o total de artigos publicados no tema Contabilidade Pública 

é significantemente inferior dado se a relevância que o tema em questão tem para toda a 

sociedade, ele está diretamente ligado a todo o meio em que estamos inseridos, pois através da 

contabilidade pública a população pode ser conscientemente mais participativa no que se diz 

respeito aos direitos básicos de cada cidadão, essa participação consciente faz com que o 



 
 

 

índice de obras ilícitas se torne em eventos isolados, pois o conhecimento naquilo que regi 

nossos direitos básicos leva a sociedade a ter mais consciência dos seus direitos e deveres, onde 

pode lutar democraticamente por eles. 

Diante disso, faz se necessário que produções relacionadas ao tema de contabilidade 

pública sejam mais abordadas, possibilitando assim um leque de possibilidade em mecanismo 

eficaz que possam ser desenvolvidos para o auxílio na administração no que diz respeito ao 

patrimônio público. 
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RESUMO 

 

O objetivo de pesquisa foi avaliar a eficiência da execução orçamentária dos Municípios de Jaciara, Dom 

Aquino, São Pedro da Cipa e Juscimeira, pesquisa-se sobre a execução orçamentária da região do Vale do 

São Lourenço no período de 2013 a 2018, de modo a avaliar execução orçamentária dos Municípios. Por 

sua vez, é necessário conceituar o orçamento público, execução orçamentária e demonstrar as leis 

orçamentárias. Realiza-se, então uma pesquisa através de fontes de dados documentais, onde foram 

coletados os balanços orçamentários anuais consolidados nos sites das respectivas prefeituras, no portal da 

transparência de cada cidade, buscando possibilitar assim uma melhor análise para a pesquisa. Enquadrada 

no estudo de natureza básica com o intuito de gerar conhecimentos, de abordagem descritiva realizando 

um estudo de terminado grupo, e quantitativa facilitando a interpretação dos dados apresentados. É 

importante conhecer sobre o orçamento público, para que o Município funcione corretamente, podendo 

despertar na população acompanhar mais sobre o seu Município e como ele é administrado. Diante disso, 

verifica-se claramente que não há eficiência no planejamento da execução orçamentária, o que impõe a 

constatação de que esses Municípios têm um cenário bastante preocupante, pois dentro de seis anos 

nenhum deles obteve o valor que era esperado, que seria seu valor nulo. 
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INTRODUÇÃO 
 

A presente pesquisa retrata sobre a execução orçamentária. Depois que o orçamento é criado ele 

passa para a fase de aprovação, quando ele é aprovado começa a executar o planejamento que estava 

previsto, e é aí que entra a execução orçamentária. Ela consiste basicamente em acompanhar se o que foi 

previsto no orçamento está sendo realizado nas receitas e nas despesas do exercício de forma correta. 

É importante conhecer sobre orçamento público, para que o município possa funcionar 

corretamente, e assim a população e os estudantes possam acompanhar os investimentos que são realizados, 

a eficiência na gestão municipal.  Assim podendo investir em educação, pavimentação, saúde, entre outros. 

Podendo despertar na sociedade um interesse em acompanhar mais sobre o seu município, e estando por 

dentro de toda a realização feita, sempre fiscalizando e ainda mais importante, ter conhecimento para poder 

cobrar uma melhor eficiência da administração pública.  

Dessa forma, o problema da pesquisa foi avaliar se o planejamento orçamentário dos municípios 

do Vale do São Lourenço é eficiente, entre o período de 2013 a 2018. Por sua vez, foram delimitados os 

seguintes objetivos específicos: conceituar o orçamento público, demonstrar as leis orçamentárias e 

descrever sobre a execução orçamentária. 

A metodologia adotada para a realização desse trabalho foi feita por uma abordagem de pesquisa 

descritiva, através de dados documentais que possibilitaram uma melhor análise, enquadrada no estudo de 

natureza básica objetivando gerar conhecimentos, com a forma de abordagem do problema quantitativa. 

Os resultados que foram obtidos sugerem que não há eficiência através do teste realizado na 

execução orçamentária. Mostrando que precisa de melhorias na hora do seu planejamento, para que assim 

possa chegar ao resultado esperado. 

Dessa forma, o presente trabalho foi estruturado em cinco partes, além dessa introdução onde é 

abordada um pouco sobre tema e sua abrangência, a segunda parte é composta pelo referencial teórico, 

onde constam as explicações detalhadas sobre os objetivos específicos. A terceira parte já consta a 

metodologia, na qual está explicando quais foram os métodos utilizados para a elaboração do trabalho. Na 

parte quatro foi realizada a análise de dados, onde pode comprovar detalhadamente a execução 

orçamentária durante todo o período que foi pesquisado, e por fim está à consideração final, onde foi 

respondido o problema desse presente trabalho e mostrando a sua conclusão final para o problema que foi 

levantado. 

 

refereNCIAL TEÓRICO 

Orçamento público 

 

Segundo (KOHAMA, 2010, p.34) “O governo tem como responsabilidade fundamental o melhor 

nível dinâmico de bem-estar à coletividade. Para tanto, utiliza-se de técnicas de planejamento e 

programação de ações que são condensadas no chamado sistema de planejamento integrado.” O orçamento 

público é muito importante, para que tudo na cidade seja executado corretamente, sendo assim um 

instrumento de controle de finanças, que ajuda a realizar ações de governo aonde são previstas e autorizadas 

às despesas e receitas do Estado e das demais entidades, que também se submetem as leis, para a melhoria 

do desenvolvimento da sociedade, planejando ações municipais para a valorização dos seus recursos. Por 

sua vez, o orçamento público é dependente de recursos que são produzidos pela sociedade e que são 

recolhidos pela administração, por nome de um bem comum, para que o governo funcione corretamente. 

Segundo (PAGLIARUSSI, NOSSA e LOPES, 2005, p.34) “O orçamento tem como objetivos 

principais a projeção de forma integrada e estruturada do resultado econômico-financeiro de um processo 

de planejamento e o controle do desempenho em face dos objetivos e metas definidas (acompanhamento 



 
 

 

orçamentário).” O orçamento tem como finalidade de ter o controle político das ações governamentais, 

sendo assim ele é um ato de previsão de receitas e fixação de despesas para um determinado período. Assim 

o prefeito arrecada os recursos necessários através de impostos e taxas municipais que são cobradas dos 

cidadãos e no final esses recursos disponíveis que foram arrecadados são revertidos para as realizações de 

melhorias, infra-estrutura e especialmente de serviços e obras públicas. Sempre seguindo o plano que foi 

elaborado por prioridades, para assim ter uma melhoria dentro da sociedade, vejamos: 

 
O orçamento público pode ser considerado como um instrumento de planejamento 

através do qual as políticas públicas são ordenadas segundo prioridades e selecionadas 

para integrar o plano de ações do governo, de acordo com os recursos disponíveis para 

financiar tais gastos. (CAMACHO, 2014, p.84) 

 

O orçamento público especialmente para os municípios acontece através de um planejamento no 

começo do mandato do gestor municipal (prefeito), colocando no papel as ações que tem que ser feitas ou 

melhoradas no decorrer do mandato para qual foi eleito. Esse planejamento é emitido para todos os 

cidadãos deixando claro quais serão as execuções de obras que serão feitas no ano do mandato do prefeito, 

os cidadãos ficam sabendo através desse, quais são os planos do prefeito e suas prioridades para sua gestão, 

para a melhoria e também fica por dentro se está sendo executado ou não o planejamento que foi feito no 

começo do mandato, assim podendo exigir respostas dos gestores responsáveis quando o cronograma não 

estiver sendo seguido corretamente pelo prefeito. 

Segundo (SANTOS, 2001, p.5) “É arrecadando e gastando seguindo um plano que o governo 

modifica uma sociedade, em maior ou menor grau conforme a eficiência, a eficácia e a efetividade de suas 

ações.” Esses gastos são feitos de acordo com a ementa e são seguidos de acordo, para que haja assim uma 

eficiência no mandato e também, para que não haja gastos que não são necessários naquele semestre. 

Conforme (HADDAD, 2015, p. 13) “O orçamento é o instrumento de maior relevância e 

provavelmente o mais antigo da Administração Pública. É utilizado pelos Governos para organizar os 

recursos financeiros.” O orçamento é, portanto, um amplo processo de planejamento que é utilizado para 

expor suas propostas de trabalho, para determinado período do mandato. Assim por meio do orçamento é 

capaz de constatar as reais situações do Estado e do Município, mostrando seus gastos e onde foram 

investidos os recursos recolhidos, mostrando sempre transparência. 

 

Leis orçamentárias 

 

Segundo o Art. 165 da Constituição Federal de 1988, vejamos: “Leis de iniciativa do Poder 

Executivo estabelecerão: I - o plano plurianual; II - as diretrizes orçamentárias; III - os orçamentos anuais.” 

A lei orçamentária é composta por três leis que fazem parte do orçamento do governo público. 

Cada uma dessas leis tem seu devido propósito de planejamento para sua execução, junto elas têm o 

objetivo de formar um verdadeiro tripé, a fim de atingir seus objetivos propostos, que foram planejados, 

buscando assim um melhor desenvolvimento e bem-estar da sociedade. Por sua vez, todas as suas leis 

requerem de planejamentos, assim o respectivo prefeito da cidade encaminha a prefeitura seu 

planejamento, deixando claro quais serão seus passos a passos para a realização de obras e melhorias no 

Município. Cada uma das leis tem sua finalidade, que contem as suas propostas, que começa pela Lei plano 

plurianual (PPA). Depois de sua proposta ser aprovada, passa a vez para a Lei de diretrizes orçamentárias 

(LDO) e por sua vez a Lei orçamentária anual (LOA). 

 

Plano plurianual 

 

Conforme (HADDAD, 2010, p.20) “A lei que instituir o Plano Plurianual deverá estabelecer, de 

forma regionalizada, as Diretrizes, os Objetivos e as Metas da Administração Pública Federal para as 

despesas de capital [...].” O Plano Plurianual conhecido também como (PPA) é um planejamento do 



 
 

 

Governo Federal. Ele tem vigência de quatro anos, assim é considerado um planejamento de médio prazo. 

É no PPA que são definidas as grandes prioridades nacionais ou regionais, que tem como objetivo de traçar 

metas e definir quais serão as prioridades para serem resolvidas em primeira estância, suas ações são 

apresentadas pelo poder público e só começa a entrar em vigor no segundo ano de mandato do executivo 

e termina no primeiro ano do mandato subsequente.  

Segundo (CARVALHO, 2010, p.32) “O PPA é doutrinariamente conhecido como o 

planejamento estratégico de médio prazo da Administração Pública brasileira.” O Plano plurianual deve 

conter dentro do seu planejamento, quais serão seus objetivos a serem alcançados de forma clara e 

específica, seguindo também as previsões das suas despesas e quais serão suas receitas, dentro desses 

quatro anos que são de duração de médio prazo, ao nível do governo Federal, Estadual e Municipal que 

também devem conter quais serão suas metas para alcançar tal objetivo e suas diretrizes da administração 

para o período do mandato. Portanto, nenhum investimento deve ser habilitado sem que tenha uma lei que 

permita a sua inclusão.  

Conforme o Art. 165 da Constituição Federal § 1º “A lei que instituir o plano plurianual 

estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para 

as despesas de capital [...].” As despesas no Plano plurianual são aquelas que contribuem diretamente para 

a realização de um bem de seu capital, por exemplo, a pavimentação de ruas nos Municípios em questão, 

ou despesas com manutenção, ou com pessoal. 

Figura 1- Exemplona elaboração do orçamento 

Fonte: Câmara Municipal de Barretos. 

 

Segundo (Garces e Silveira, 2002, p.56) “O PPA é uma lei e torna-se, portanto, um plano 

normativo para todo o setor público federal, no horizonte de quatro anos.” Na figura acima está 

representando o orçamento de um município, mostrando que o PPA tem a vigência de quatro anos e que 

essa lei serve para o planejamento das ações, já na LDO ela serve para orientação e finalmente na LOA ela 

executa todos os planejamentos que foram previstos nesses quatro anos. 

Segundo o art. 167. (...) § 1º da Constituição Federal determina que “Nenhum investimento cuja 

execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, 

ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.”  Assim, qualquer despesa 

que venha a ultrapassar seu exercício financeiro, que não tinha sido previsto na realização do seu 

planejamento, fica sob pena de crime se for inclusa sem autorização. 

 
O objetivo é determinar as ações a serem realizadas pelo poder público, com 

responsabilidade na gestão com ação planejada e transparente para prevenir riscos e 

corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas e os comprimentos das 

metas de resultados entre receitas e despesas e obediência a limites. (SILVA; TEIXEIRA, 

p.03) 

 

Por sua vez o PPA tem o objetivo de conduzir os gastos públicos, metas e diretrizes, para isso é 

feito a delimitação de suas ações. Ações sendo essas do patrimônio público e os investimentos de novas 

realizações administrativas, para assim auxiliar no desenvolvimento de seu objetivo, indicando as 

necessidades do Município e organizando quais metas tem maior importância, e que assim poderá ser 



 
 

 

realizado no seu primeiro ano de mandato dentro de quatro anos. 

Lei de diretrizes orçamentárias 

 

De acordo com (HADDAD, 2010, p.21) “A LDO estabelece, dentre os programas incluídos no 

PPA, quais terão prioridade na programação e execução do orçamento subseqüente.” A Lei de diretrizes 

orçamentárias (LDO), prevista no Artigo 165 da Constituição Federal, constitui-se num dos instrumentos 

do planejamento operacional na Administração Pública, além de orientar a elaboração do orçamento anual, 

ela tem a finalidade de elaboração e execução dos orçamentos fiscais, da seguridade social e de 

investimento do poder público, que são feitos anualmente, assim estabelecendo suas metas e prioridades, 

para o exercício financeiro do ano seguinte. 

Conforme (CARVALHO, 2010, p.40) “A Lei de Diretrizes Orçamentárias  – LDO – tem por 

função principal o estabelecimento dos parâmetros necessários a alocação dos recursos no orçamento 

anual, de forma a garantir, dentro do possível, a realização das diretrizes, dos objetivos e das metas 

contemplados no plano plurianual.” A LDO é uma ferramenta de planejamento governamental e tem 

ligação com o plano plurianual, assim pode atuar como um auxiliador para a avaliação da execução do 

orçamento. Seu planejamento inclui as despesas de capital que são traçadas para o exercíciofinanceiro do 

próximo ano, priorizando estabelecer os parâmetros para a reserva dos recursos públicos e no orçamento 

do ente, delimitando o que é, e o que não é possível fazer no ano seguinte, e só poder ser aprovada se 

estiver compatível com as metas e objetivos da PPA. Assim contemplando as necessidades mais prioritárias 

dos cidadãos, para conseguir definir as elaboraçõesdas suas metas para a aplicação dos recursos públicos 

Municipais.  

Segundo o Art. 165 § 2º da Constituição Federal, vejamos: 

 
A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração 

pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente, 

orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação 

tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de 

fomento. 

 

Por sua vez, depois que a LDO é elaborada, inicia-se o planejamento pelo poder Legislativo, 

então é encaminhado para o Poder Executivo aonde irá dar início aos respectivos relatórios que foram 

enviados com as informações anexadas sobre os projetos que serão executados e assim são analisados de 

acordo com as despesas fixadas e receitas estimadas, dando equilíbrio para ambas. 

Lei orçamentária anual 

 

Como bem nos assegura (CARVALHO, 2010, p.46) A Lei orçamentária anual “Tem por 

finalidade a concretização dos objetos e metas estabelecidos no Plano Plurianual. É o que poderíamos 

chamar de orçamento por excelência ou orçamento propriamente dito.” A Lei orçamentária anual (LOA) 

é uma lei especial, ela é a terceira lei do orçamento público, e também está prevista na Constituição Federal, 

a LOA proverá recursos para a execução das ações necessárias ao alcance das metas. 

Conforme Art. 145 da Constituição Federal, vejamos:  

 

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes 

tributos: I - impostos; II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela 

utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados 

ao contribuinte ou postos a sua disposição; III - contribuição de melhoria, decorrente de 

obras públicas. 

 



 
 

 

Assim, ela tem o objetivo de arrecadar uma quantia exata de receitas e despesas públicas, 

que podem ser realizadas no decorrer do ano que for proposto. Para isso precisa ter um equilíbrio 

das contas que serão pagas e gastas, sempre sabendo até onde se pode investir ou não. Tendo em 

conta as prioridades contidas no PPA e na LDO, sempre obedecendo aos princípios da anualidade, 

universalidade e a unidade. 

Conforme (Nascimento, 2001, p.26) “A receita que consta na LOA é denominada receita 

prevista ou estimada, ou seja, corresponde a uma expectativa de entrada de dinheiro no cofre do 

Município. Assim, a efetiva arrecadação desses valores corresponde à execução orçamentária 

[...].” É necessário que siga os planos que estão previstas na lei, para que consiga seguir todos os 

objetivos que foram propostos, e sempre planejando quanto receberá de impostos (receita), taxas 

e contribuição de melhoria, que serão arrecadados para que possa custear seus gastos que são as 

despesas, e assim podendo prever para o ano seguinte suas prioridades e o que se pode realizar 

com esses tributos e assim finalmente podendo executar todos os planos. 

Segundo (Kohama, 1995) “a lei de orçamentos anuais é o instrumento utilizado para a 

conseqüente materialização do conjunto de ações e objetivos que foram planejados, visando ao melhor 

atendimento e bem-estar da coletividade.” O instrumento cuja sua finalidade é administrar o equilíbrio 

entre receitas e despesas, disciplinando todas as ações do governo no exercício final para determinado 

período. A LOA como todas as outras leis são discutidas e aprovadas todo ano, nela contém quais serão as 

necessidades e problemas da população de determinado município e como serão custeadas suas despesas. 

Sempre buscando melhorias e bem-estar para todos, pois a população paga por tudo isso, e nada mais justo 

que poder usufruir dessas melhorias. 

 

Execução orçamentária 

 

Segundo (NASCIMENTO, 2001, p.14) “A execução orçamentária [...] corresponde à 

concretização do orçamento, ou seja, ao momento em que o governo, mediante a consecução de um 

conjunto de atividades, arrecada as recitas estimadas e realiza os programas de trabalho fixados.” A 

execução orçamentária é um dos princípios que elaboram planos de ação para a execução de orçamento, 

ela consiste em elaborar planejamentos financeiros, e também devem cumprir com as exigências legais, se 

ajustando as orientações que foram estabelecidas no orçamento que foi aprovado, para alcançar o máximo 

de solução possível. 

Segundo (ZIULKOSKI, p.115) “A transparência das contas públicas é um dos princípios que 

nortearam a elaboração da Lei de Responsabilidade Fiscal no Brasil.” Quando se à transparência entre o 

que se é feito com a verba arrecadada, os cidadãos podem assim saber para aonde o dinheiro arrecadado 

será aplicado futuramente, para assim, ocorrer melhorias e comunicação entre os gestores e a população. 

Depois que o planejamento for elaborado, tem que definir de onde vai sair suas fontes de recursos 

financeiros, para os custos que iram gerar ao começar o desenvolvimento dos planejamentos.  

 
[...] a maior parte dessas receitas é obtida de fontes próprias e permanentes da 

entidade, que passa a integrar o patrimônio na qualidade de elemento novo, sem gerar 

obrigações, reservas ou reivindicações de terceiros. Tais recitas resultam de leis, 

contratos, convênios, tributos de lançamento direito e outros. (NASCIMENTO, p.26) 

 

Sendo assim a primeira fonte de recursos que pode custear o desenvolvimento das ações são as 

receitas próprias, que são aquelas arrecadadas através de tributos como, por exemplo, os impostos, 

contribuição de melhorias, taxas e etc. Também tem o financiamento de obras de infra-estrutura que são 



 
 

 

os empréstimos de curto, médio e longo prazo, que também podem ser arranjadas através de operações 

financeiras. Depois que essas arrecadações são custeadas, elas são revertidas para a melhoria de 

investimentos para a sua região. 

De acordo com o Art. 75 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, vejamos: 

 
O contrôle da execução orçamentária compreenderá: I - a legalidade dos atos de 

que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a 

extinção de direitos e obrigações; II - a fidelidade funcional dos agentes da 

administração, responsáveis por bens e valores públicos; III - o cumprimento do 

programa de trabalho expresso em têrmos monetários e em têrmos de realização de obras 

e prestação de serviços. 

 

A execução orçamentária nada mais é do que a utilização dos créditos consignados no orçamento 

ou Lei orçamentária anual. Sendo assim representando os planejamentos que serão realizados usando os 

créditos da LOA, créditos esses que são as receitas que foram geradas através dos impostos que o município 

gerou para reter créditos para realização de investimentos em obras nos Municípios que são custeadas pelas 

suas receitas próprias que foram arrecadadas. Sem esses tributos não têm verba para todas essas realizações, 

para poder investir em melhorias em como, por exemplo, saúde, escola, transporte, segurança, iluminação 

pública e também a limpeza da cidade, como a coleta de lixo. Sem essas verbas nada disso seria possível 

para a realização de todas. 

 

METODOLOGIA  
 

O presente estudo tem como objetivo geral avaliar a execução orçamentária nos Municípios do 

Vale do São Lourenço, tendo como fonte de pesquisa as cidades de Jaciara, Dom Aquino, São Pedro da 

Cipa e Juscimeira, no período de 2013 a 2018, para poder avaliar se o planejamento orçamentário desses 

municípios é eficiente. A coleta de dados foi executada através de fontes de dados documentais, buscando 

os balanços orçamentários anuais consolidados das prefeituras do vale, possibilitar assim uma melhor 

análise para a pesquisa. 

Como bem nos assegura Gil (2002) que “Pode-se definir pesquisa como procedimento racional 

e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos.” Assim, fica 

claro que se possibilita uma investigação para analisar as pesquisas feitas em busca de suas respostas, 

reunindo todos os dados encontrados e informações de determinado tema, sempre buscando novos 

conhecimentos, que servirão de base para construção da pesquisa, para uma melhor investigação e análise. 

Devido aos fins para ampliar uma área de conhecimento e informações, essa pesquisa se enquadra 

na contribuição de estudo de natureza básica. Para Prodanov (2013) a pesquisa de natureza básica “Objetiva 

gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos. Envolve verdades 

e interesses locais.” 

Segundo Gil (2008) conceitua que a forma de abordagem quantitativa “tem como base analisar e 

classificar informações e números, tendo como seu principal objetivo fornecer respostas às perguntas 

apresentadas.” 

A pesquisa será enquadrada com base em uma abordagem descritiva, com a finalidade de avaliar 

a execução orçamentária nos municípios do Vale do São Lourenço. Neste contexto nos assegura Gil (2008) 

“dentre as pesquisas descritivas salientam-se aquelas que têm por objetivo estudar as características de um 

grupo.” 

Esse trabalho consiste em uma pesquisa documental, buscando sua elaboração através de fontes 

documentais online, que são disponibilizados nos sites das prefeituras. Neste contexto, para Gil (2008) 

“Para fins de pesquisa científica são considerados documentos não apenas os escritos utilizados para 

esclarecer determinada coisa, mas qualquer objeto que possa contribuir para a investigação de determinado 

fato ou fenômeno.” 

 Conforme citado acima, o presente trabalho se destaca em uma abordagem quantitativa, 



 
 

 

facilitando uma melhor interpretação dos dados apresentados. O método de análise escolhido foi o 

dedutivo, devido à pesquisa ser em torno de raciocínio de interpretação dos resultados. “Métodos é o 

conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o 

objetivo.” Marconi e Lakatos (2003). 

 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 
 

A coleta de dados foi realizada através de pesquisas nos sites das prefeituras, no portal da 

transparência, onde foram coletados os balanços orçamentários anuais consolidados, de Jaciara, Dom 

Aquino, São Pedro da Cipa e Juscimeira. O objetivo da pesquisa foi avaliar a execução orçamentária nos 

Municípios do Vale do São Lourenço, para assim saber se os seus planejamentos orçamentários estão sendo 

eficientes. 

 

Quadro1 – Execução Orçamentária nos Municípios do Vale do São Lourenço – 2013 – 2018 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

MUNICÍPIOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Dom Aquino 100.21% 99.98% 93.74% 107.99% 100.29% 96.73% 

Jaciara 100.19% 100.95% 111.38% 117.56% 115.11% 102.33% 

Juscimeira 93.15% 98.85% 98.80% 100.75% 103.91% 101.91% 

São Pedro da Cipa 87.66% 94.16% 140.62% 130.37% 112.09% 99.06% 
       

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Conforme observado no quadro acima, todos os Municípios do Vale do São Lourenço sofrem 

com a ultrapassagem da previsão atual, implicando diretamente na abertura de novos créditos adicionais, 

que é o que acontece quando o que estava previsto não é o suficiente para a realização das receitas, que 

foram gastas durante determinado ano. Que é exatamente, a diferença entre a previsão inicial para a 

previsão atualizada. 

No Município de Dom Aquino mostra que os anos de 2013, 2016 e 2017 também são 

ultrapassados os valores que foram estimados para o ano, mas o ano de 2016 foi o que mais passou do 

valor que foi previsto com 107.99%, e o ano de 2015 com 93.74% não atingiu o que estava previsto, e por 

fim no ano de 2014 com 99.98% foi o ano que mais chegou perto da sua previsão. 

Já o Município de Jaciara entre 2013 a 2018, o ano que chegou a ser o mais eficiente em relação 

à elaboração do orçamento do que foi planejado para o ano, entre o que foi executado, o ano que se tem o 

melhor desempenho é o ano de 2013, com exatamente 100.19%, e já o pior ano foi o de 2016 com o valor 

de 117.56%. 

Em Juscimeira os últimos três anos também somam a ultrapassagem de cem por cento ao ano. 

No ano de 2017 com 103.91% mostra que as receitas orçamentárias vêm sendo negativo em realização 

com a previsão inicial, e já o ano de 2013 é de 93.15% que nem atingiu o valor da previsão. 

O Município de São Pedro da Cipa como se pode observar, o ano de 2013 com 87.66% não 

atingiram nem o que estava previsto e já o ano de 2015 sendo o pior desempenho já atingiu a porcentagem 

de 140.62%, mostrando que seu valor ficou muito acima da previsão inicial e no ano de 2018 com 99.06% 

segue sendo o segundo melhor desempenho da sua previsão. 



 
 

 

Portanto, a tabela acima indica que os municípios durante alguns anos não conseguiram prever 

seu orçamento, fazendo com o que não consiga executar o orçamento com o que estava previsto 

inicialmente, e em outros anos seu valor superou a previsão orçamentária. Os Municípios de São Pedro da 

Cipa e de Dom Aquino como se pode observar, no ano de 2018 com 99.06%, e no ano de 2014 com 99.98% 

foram os anos que mais chegaram perto de sua previsão, em relação aos outros Municípios do Vale do São 

Lourenço dentro de seis anos.  

 

Quadro 2 – Diferença das Previsões Orçamentária dos Municípios do Vale do São Lourenço – 

2015 – 2018 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

MUNICÍPIOS 2015 2016 2017 2018 

Dom Aquino -6.26% +7.99% +0.29% -3.27% 

Jaciara +11.38% +17.56% +15.11% +2.33% 

Juscimeira -1.2% +0.75% +3.91% +1.91% 

São Pedro da Cipa +40.62% +30.37% +12.09% -0.94% 
     

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Conforme observado no quadro acima, dentre os quatro Municípios apresentados, nota-se que 

nenhum deles teve valor nulo, que seria o valor adequado da diferença das previsões iniciais com a 

atualizada. Os valores com sinal negativo indicam que, sua execução orçamentária não atingiu seu 

percentual de 100%, e os valores com sinal positivo tiveram uma ultrapassagem de 100%.  

No Município de Dom Aquino ele se mostra sendo a cidade com mais percentuais negativos, 

indicando que seu orçamento não atingiu os 100%, que seria o adequado. 

Em Jaciara todos os anos só tiveram valores acima da previsão inicial, mostrando que não teve 

eficiência na hora de sua elaboração orçamentária, assim tendo mais despesas e consecutivamente abrindo 

novos créditos que não foram previstos para determinado ano. 

Já o Município de Juscimeira no ano de 2016 foi o que atingiu o seu percentual com a menor 

diferença do que foi previsto, para o que foi arrecadado, tendo assim a melhor eficiência relacionada aos 

outros anos. 

Portanto, o Município de São Pedro da Cipa nota-se que teve o pior desempenho na sua eficiência 

orçamentária, pois em praticamente todos os anos ele teve uma distorção muito grande em relação aos 

outros Municípios e também no ano de 2018 ele nem atingiu sua previsão. 

Ou seja, tanto o resultado negativo que não atingiu o que estava previsto, quanto o resultado 

positivo que ficou acima do que estava previsto são resultados prejudiciais, porque o ideal para a execução 

orçamentária desses Municípios serem eficientes, o resultado para todos os anos deveria ser sempre nulo. 

 

considerações finais 
 

O objetivo de pesquisa foi avaliar o nível de eficiência da execução orçamentária nos Municípios 

de Jaciara, Dom Aquino, São Pedro da Cipa e Juscimeira entre o ano de 2013 a 2018.  



 
 

 

O objetivo específico inicial desse trabalho era conceituar o orçamento público, demonstrar as 

leis orçamentárias e descrever sobre os conceitos de execução orçamentária, demonstrando como são feitos 

suas elaborações, seus objetivos e metas. Durante o trabalho verificou-se que a presente pesquisa de coleta 

de dados foi feita através de fontes de dados documentais, que foi realizada nos sites das respectivas 

prefeituras, no portal da transparência, buscando seus balanços orçamentários consolidados. 

Constata-se que o objetivo geral foi atendido, porque efetivamente o trabalho conseguiu 

identificar claramente, que nenhum dos Municípios foi eficiente na sua elaboração orçamentária dentro do 

período pesquisado. Em cada Município houve uma grande diferença entre sua previsão inicial e sua 

previsão atual, tendo uma grande distorção entre eles, e nenhum dos Municípios teve o valor que era o 

esperado, que seria seu valor nulo. 

Verificando que a hipótese foi confirmada, devido que nenhum dos Municípios do Vale do São 

Lourenço teve a eficiência que precisava. 

Essas informações mostram um cenário preocupante para esses Municípios, porque nenhum 

deles, dentro de seis anos conseguiram chegar há um valor nulo, mostrando que seus planejamentos não 

são alcançados, ou que são subestimados. Para um Município estar gastando valores excessivos, que não 

foram esperados, acaba gerando novos créditos para aquele determinado ano, fazendo com que seu valor 

passe da sua previsão inicial, ou até mesmo da previsão atualizada. 

É possível que esses resultados que foram obtidos através dessa pesquisa, também possam ser 

visualizados em outros Municípios e Estado. Também é possível encontrar outros resultados, dependendo 

do período que for pesquisado. A respectiva pesquisa foi feita na área de contabilidade pública, abordando 

especificamente o orçamento público. O governante cria um planejamento de governo, estimando tudo que 

ele irá arrecadar e o que ele precisara gastar realizando investimentos para poder atingir o que está 

programado. Se o orçamento não é executado da forma que deveria, ocorrendo dele se distanciar do 

resultado que estava previsto, isso acaba mostrando que é um sinal de ineficiência da gestão, e para a 

sociedade isso é muito ruim, porque são recursos que muitas vezes estão deixando se ser investidos em 

situação que a comunidade esperava. 

Dada a importância do tema, essa pesquisa pode ser aplicada em outros períodos nas prefeituras 

do Vale do São Lourenço, ou em outros Municípios, podendo ter resultados satisfatórios, fazendo um 

estudo de maneira mais ampliada sobre esse assunto. 
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RESUMO 

 
 

Avaliar quais foram as modalidades de licitações mais usadas no município de Jaciara, 

durante os períodos de 2015 a 2019, o processo licitatório em geral é essencial na 



 
 

 

administração pública pela relevância dos produtos, bens ou serviços que serão adquiridos de 

acordo do edital, qualquer pessoa que preencher os requisitos necessários podem estar 

participando. 

O objetivo do presente estudo é avaliar qual a modalidade de licitação mais utilizada no 

município de Jaciara no período pesquisado. A licitação é um procedimento formal para a 

aquisição de bens produtos ou serviços e para a venda de bens móveis e imóveis que não servem 

mais para a administração pública. 

Foram utilizados planilhas e números e os dados de acordo com o Portal da Transparência da 

Prefeitura de Jaciara, a pessoa foi quantitativa, pois visa buscar e analisar os dados da melhor 

maneira possível de um jeito fácil para estar entendendo. 

De acordo com o Portal da Transparência a modalidade de licitação que foi mais utilizadas nos 

anos de 2015 a 2019 foi o Pregão Presencial, pois ele quem oferecer o menor valor no ítem é o 

vencedor do certame. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Licitação o é um processo administrativo formal para que a administração pública 

escolha a proposta mais vantajosa, para vender seus bens que não servem mais para a 

administração pública ou para a aquisição de produtos e serviços, ela veio com a intenção de 

facilitar os gastos da administração pública de uma forma coerente. 

Qualquer pessoa física/ jurídica podem estar participando do processo licitatório, desde 

que atendam todos os requisitos do edital, o edital é elaborado de forma clara e objetiva, nele 

contém uma série de documentos que precisam serem organizados para serem entregues no dia 

da licitação, caso a empresa seja a vencedora. 

O procedimento licitatório e muito importante para proporcionar a igualdade de 

condição para todos que queiram negociar com a administração pública, para que nenhum grupo 

seja beneficiado ou prejudicado e através desse processo a administração consiga adquirir 

produtos ou serviços a um custo menor através do processo licitatório. 

É importante o processo licitatório, pois através dele um produto, bens ou serviços que 

tem um valor muito alto, na licitação o gestor pode estar adquirindo com o menor custo através 

desse processo licitatório. 

Avaliar qual é a modalidade de licitação mais utilizada no município de Jaciara, para 

o gestor, sempre a modalidade que tem mais vantagens é o pregão presencial, pois o vencedor 

dele é quem oferecer o menor preço, e também uma delas é o leilão, o vencedor dele é quem 

oferecer o maior valor no preço do ítem. 

Existem seis modalidades de licitação, que são utilizadas no setor público, são elas 

Concorrência, Tomada de Preços, Convite, Concurso, Leilão, Pregão Presencial, o que define 

qual a modalidade a ser utilizada e o objeto, aquilo que será adquirido de produtos ou serviços 

comprado pela administração, ou aquilo que vai ser vendido, e o valor . 

Primeiro capítulo introdução, onde está sendo apresentado o tema justificando a 

relevância desse conteúdo, e apresentando o objetivo da pesquisa, segundo capítulo está  sendo 

apresentado o referencial teórico, com a idéia de autores sobre o conteúdo estudado, terceiro 

capítulo apresentado as normas e técnicas que formam a metodologia da pesquisa, quarto 

capítulo é apresentado os dados e realizada a interpretação dos resultados, e no quinto capítulo 

é apresentado a conclusão e a interpretação acerca do estudo realizado. 



 
 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Licitações 

Para Angélico (1995), a licitação é um ato administrativo tanto quanto dos Municípios, 

Estados e União, capaz de solucionar problemas com credores no Setor Público, com uma 

melhor proposta. 

De acordo com Diógenes Gasparini (2008) a licitação deve ser caracterizada para fins 

de um procedimento da administração pública, além disso ela avalia vários critérios tantos 

administrativos quanto financeiros 

Enquanto no entendimento de Piscitelli, Timbó, Brum e Rosa (1992) licitação é uma 

parte da administração pública estabelecida por meio de Leis Vigentes para oferecer ao gestor 

público um custo mais baixo nas mercadorias, obras e serviços prestados, sendo através desta 

que se procura a proposta que for a mais viável. 

Para Kohama (2000) a licitação visa suprir as necessidades, em custos tanto para o 

Gestor Público, quanto para a população, pois, quanto mais sobrar e comprar com um menor 

preço, melhor é suas propostas que são julgadas de acordo com o que está no Edital, e deve ser 

feita conforme a Lei da Licitação N° 8.666 de 21 de Junho de 1993. 

 
Figura 1 – Modalidades de Licitação. 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 
2.2 Modalidades de Licitação 

Segundo Piscitelli, Timbó, Brum e Rosa (1992) todas as modalidades de licitações 

são de acordo com o Artigo 20 do Decreto Lei N° 2.300/86, para ser realizada uma licitação o 

pregoeiro precisa ser bem claro e objetivo nos seus princípios, como: 

I- Definição precisa no seu objeto de licitação; 

Modalidades de Licitação 
(8.666/93) 

Concorrência Tomada de 

Preços 

Convite Concurso Leilão 
Pregão 

Presencial 



 
 

 

II- Existência de recursos orçamentários que façam face aos pagamentos da despesa 

correspondente; 

III- Estabelecimento de providências para oportuno desembaraço, ocupação, 

utilização, aquisição ou desapropriação dos bens públicos ou particulares  necessários 

á execução dos trabalhos. (PICITELLI, TIMBÓ, BRUM E ROSA 1992) 

 

As medidas a serem tomadas durante a realização da licitação é totalmente do 

pregoeiro, cabe a ele decidir tudo o que tiver que ser decidido. Em caso de empate ele também 

é responsável por estar desempatando, nesse caso é necessário que a empresa licitante tenha um 

bom recurso para ser aplicado nos serviços que serão prestados, pois é a através de uma licitação 

que se procura um menor preço para que o órgão público não gaste com preços excessivamente 

elevados. 

Já para Piscitelli et. al. (1987) é um conjunto de normas administrativas que é gerada 

pelo órgão Público e cria os meios para estar fiscalizando as empresas que foram habilitadas 

naquele edital, as providências daquele edital podem ser tomadas no ato, pois o pregoeiro tem 

total direito para isso. É através desta, que surge a melhor proposta que seja vantajosa, tanto 

para o gestor, quanto para o município. 

Fazem parte das modalidades de licitação: 

 Concorrência - Segundo Piscitelli, Timbó, Brum e Rosa (1987) serve para 

quando for fazer compras ou alienações de bens móveis e imóveis de alguma obra pública, ela 

tem uma série de requisitos que é gerado pela legislação, o edital é elaborado pelo Setor de 

Licitação da Administração Pública daquele órgão competente e o edital deve ser publicado no 

Diário Oficial da União e no Site do Órgão Público o qual estará fazendo essa licitação. 

É destinada às contratações, pode participar qualquer empresa que se esteja adequada 

à esse edital, sua publicação também tem que ser feita do Diário Oficial da União, pode ser 

publicado até três dias seguidos antes (KOHAMA, 1993). 

Qualquer pessoa que preencher esses requisitos pode estar se encaixando, desde que 

obedeçam aos requisitos do edital determinado pelo pregoeiro. É uma proposta vantajosa, pois 

não importa o valor que seja para obra, prestações de serviços e etc.(ALTOINUAN, 2014) 

Tomada de Preços – SegundoPiscitelli et. al. (1987) serve para serviços de engenharia, 

obras e prestações de serviços o quais serão prestados aquele município ou estado. Ela é 

realizada através de cadastro e convocada somente a pessoas inscritas naquele edital. 

As empresas licitantes tendem a estar inscritas nesse edital também publicado no 

Diário Oficial da União, ele pode ser publicado até oito dias antes da licitação. 

(ALTOINUAN,2014) 



 
 

 

Essa modalidade serve para pessoas previamente cadastradas e que se encaixaram na 

habilitação daquele edital, habilitação deve ser cabível a todos os itens daquele edital, sem faltar 

nenhum documento da habilitação (ALTOINUAN, 2014) 

Convite – Segundo Piscitelli et. al. (1987) para obras e serviços de engenharia, essa é 

a modalidade mais simplificada e rápida que existe, ela não precisa de edital para ser feita e 

nem de divulgação, ela é através de uma carta convite que é chamada as empresas. 

Tem que ter pelo menos três pessoas que estejam interessadas em fornecer o produto 

ou o serviço para o órgão público, essa é a modalidade que não precisa de edital, basta receber 

a convite somente(KOHAMA,1993) 

Podem ser cadastrados ou não para estar participando, podem ser escolhidos ou que 

tenham recebido a carta convite, é autorizado nessa modalidade somente três pessoas 

(ALTOINUAN, 2014) 

Concurso – Segundo Piscitelli et. al. (1987) para qualquer interessado que se sinta 

convocado a estar participando, o concurso tem o seu próprio regulamento entre os participantes 

ali presentes. 

Pode participar qualquer interessado, desde que esteja apto a esse edital publicado pelo 

Diário Oficial da União, tem que estar convocado a 30 dias pelo menos (KOHAMA, 1993) 

Qualquer interessado pode estar participando, desde que sejam preenchidos os 

requisitos daquele edital publicado até 45 dias antes de serem convocados para estar 

comparecendo (ALTOINUAN, 2014) 

Leilão – Segundo Piscitelli et. al. (1987) qualquer interessado pode estar participando, 

são para vendas de bens móveis e imóveis do órgão público, o vencedor é quem oferecer a maior 

oferta, ou seja, maior lance. 

Modalidade destinada aqueles produtos móveis e imóveis que foram pegos em penhora 

pela justiça, ou apreendidos, quem oferecer o maior lance leva (KOHAMA, 1993) 

Qualquer um que se seja convocado pode estar participando, desde que tenha 

discernimento, essa modalidade é vantajosa para o órgão público, nessa modalidade o vencedor 

é quem oferecer o maior valor daquele item, bem móvel ou imóvel, o aviso desse edital deve 

ser publicado no Diário Oficial da União, e em jornais que circulam pela aquela região 

(ALTOINUAN, 2014) 

Pregão (Lei 10.520/02) - Segundo Piscitelli et. al.(1987) essa modalidade veio para 

facilitar, pois o vencedor é quem oferecer um menor preço no item, o edital precisa ser publicado 

no Diário Oficial da União e depois a empresa vencedora tem que ter também o 



 
 

 

nome publicado no Site do Diário Oficial da União. Facilitou bastante para o gestor, pois um 

produto que às vezes tinha um custo grande, pode ser obtido por um custo bem menor. 

Serve para diminuir o gasto, ou seja, o vencedor é quem oferecer a menor oferta 

naquele item, essa é a modalidade mais usada atualmente, pois ela diminui um pouco as 

despesas (KOHAMA, 1993) 

Qualquer interessado que se preencha os requisitos daquele edital podem estar 

participando, seu edital deve ser publicado no Diário Oficial da União, o vencedor do pregão é 

aquele que oferecer um valor bem inferior ao item, o vencedor também deve estar com todos os 

documentos que comprovem a habilitação conforme o edital (ALTOINUAN, 2014) 

 
2.3 Tipos De Licitação 

 
 Menor Preço Por Item- Para Piscitelli et. al. (1999)se entende que essa é a mais 

vantajosa, pois quem oferecer o menor preço é vencedor da licitação.Entretanto para 

Amorim (2017) quando é a melhor proposta de acordo com o edital publicado, ou seja, 

leva quem oferecer o menor preço.Já para Di Piettro (2010) é a proposta mais vantajosa, 

pois o preço e aplicado nas prestações de serviços, quando são feitas por essa 

modalidade. 

 Melhor Técnica- Entretanto para Piscitelli, Timbó e Rosa (1999) é utilizado somente 

para obras.Para Amorim (2017) é vantajosa, pois a melhor qualidade e técnica vence 

esse tipo licitatório.Segundo Di Piettro (2010) é a mais vantajosa em um processo 

licitatório, pois a melhor qualidade vence.A licitação tem por objetivo preços por cada 

item, sendo feitos em cada proposta, todos eles são feitos de acordo com um preço 

menor do que o do mercado financeiro. 

 Técnica e Preço- Segundo Amorim (2017) é o vencedor quem oferecer o melhor preço, 

ou seja, o preço mais baixo e a melhor qualidade.Entretanto para Piscitelli, Timbó e 

Rosa (1999) essa proposta é bastante criteriosa, pois deve- se analisar bem a proposta 

com o tipo de qualidade.Para Di Piettro (2010) esse processo é mais para contratações 

de obras, bens e serviços de construções, ou seja, tem que ter preço e qualidade nos 

produtos. 

Para a licitação de bens e serviços a modalidade convite, a licitação de técnica e preço 

não tem essa obrigatoriedade. 

 Maior Lance ou Oferta- Para o autor Piscitelli, Timbó e Rosa (1999) é utilizada somente 

para "alienação de bens, ou concessão de direito real ou uso". Não pode ser 



 
 

 

usado esse item para outro tipo de licitação.Segundo Amorim (2017) corresponde ao 

maior valor ofertado do que o do edital.Entretanto para Di Piettro (2010)essa 

modalidade é para o maior valor ofertado, maior valor do processo licitatório. 

 

2.4 Lei do Pregão N° 10.520 De 17 de Julho de 2002 

Segundo a Constituição Federal do Brasil de 1988 se entende-se por Pregão, prestação 

de serviços a serem feitas que é legalmente regida por lei, a modalidade pregão é aquela onde 

os bens são penhorados pelo Município, Estado e União e é levado por quem oferecer mais. 

O artigo 11 da Constituição Federal vigente, diz que: 

Art 11 A compras e contratações de bens e serviços comuns, no âmbito da União, 

dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios, quando efetuadas pelo sistema 

de registro de preços previsto no Art 15 da Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993, 

poderão adotar a modalidade de pregão, conforme regulamento específico. 

(CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL DE 1988) 

 

No pregão leva-se em consideração o valor mínimo, pois quem o tiver será o  vencedor 

do pregão, as empresas licitantes tendem a apresentar toda a documentação exigida naquele 

edital, pois só assim será feita a habilitação da empresa vencedora, caso a empresa que venceu 

não esteja com os documentos corretos, ou esteja faltando algum tipo de documento, será 

desclassificado daquele pregão, e passará a ser o vencedor no caso outra empresa. 

Art. 5º É vedada a exigência de: 

I - garantia de proposta; 

II - aquisição do edital pelos licitantes, como condição para participação no certame; 

e 

III - pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do edital, 

que não serão superiores ao custo de sua reprodução gráfica, e aos custos de utilização 

de recursos de tecnologia da informação, quando for o caso. (CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DO BRASIL DE 1988) 

 

É proibido qualquer indicativo que garanta que tal empresa será a vencedora do pregão, 

sonegar o edital para empresas que não tenham condições de estarem prestando as obras, 

produtos e serviços isso também é vedado. 

Nessa fase, para adquirir bens e prestações de serviços com um valor mínimo, é 

necessário,ou seja, ganha quem oferecer o menor preço no item. O pregão pode ser feito através 

da internet ou pessoalmente no órgão público, cabe ao pregoeiro saber com ele irá fazer esse 

processo. 

 
2.5 Lei das Licitações N° 8.666 de 21 de Junho de 1993 



 
 

 

O artigo 1o da Lei Federal N° 8.666, de 21 de Junho de 1993 regulamenta as licitações 

e contratos da Administração Pública, que diz que: 

Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos 

pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e 

locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. 

 

A Lei acima citada, evidencia no seu artigo 2o que: 

Art. 2o As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, 

permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, 

serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas 

nesta Lei. 

 

É proibido ao pregoeiro, na hora da licitação tentar ajudar um terceiro com documentos 

que não estiverem corretos naquela licitação, caso isso venha a ocorrer a documentação errada 

e a empresa licitante estarão desclassificadas daquela licitação. A licitação não será confidencial 

de forma alguma, sendo assim, todos podem participar desde que cumpram os requisitos 

naquele edital; os editais podem mudar as cláusulas, desde que justifiquem a mudança, ou seja, 

o pregoeiro pode exigir do licitante em troca uma Extra Orçamentária como garantia antes da 

licitação. 

Todos os valores de serviços deverão serem arcados pela empresa licitante, todas as 

despesas gastas deverão serem arcadas pela empresa licitante, depois reembolsada no prazo de 

30 dias pelo órgão público mediante Nota Fiscal Eletrônica. O Edital deve ser público no Diário 

Oficial e pelo Portal de Comunicação, a licitação ocorrerá na sede Pública juntamente com as 

empresas licitantes e o Pregoeiro. 

Quantos aos documentos licitatórios, deverão serem apresentados cópias e as originais 

juntos para comprovar, ou deverão serem apresentados cópias devidamente autenticadas em 

cartório, a licitação será julgada e vista a todo momento pelo pregoeiro responsável, serão 

desclassificadas as empresas que não atenderem os requisitos daquele edital. 

 

2.6 Fases da Licitação 

2.6.1 Fase Interna 

Para Marçal (2004) entende-se que esse processo Licitatório faz parte da 

Administração Pública sem a participação de empresas Licitantes, ou seja, sem a pessoa 



 
 

 

Jurídica de Direito Privado, é nesse momento que licita os bens ou serviços do Poder Público 

em geral. (MARÇAL, página 681) 

Por ora para o Tribunal de Contas da União (2014) a Lei N° 866/1993 o critério 

adotado para uma licitação é iniciado com a abertura das propostas, depois disso será iniciado 

a fase de conferência de toda aquela documentação exigida em edital. 

Já para Faria (2007), ele descreve em sua citação que a fase interna de uma licitação 

é necessária para um processo administrativo da entidade pública, são prescritas nas 

Constituição Federal 1988, ela pode levar ao estrondo do certame da licitação. 

Entretanto, para Altoinuan (2014) a fase interna se entende como desde o edital de 

convocação é conhecido como a fase interna deuma licitação, é nesse momento que é definido 

os preparativos para o edital e a elaboração para os documentos de habilitação que serão 

apresentados no ato, da empresa vencedora. 

Segundo determina a Lei nº 8.666/1933, o procedimento da licitação inicia-se com a 

abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e 

numerado, o qual contenha a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu 

objeto e a origem do recurso próprio para a despesa. A esse processo devem ser 

juntados todos os documentos gerados ao longo do procedimento licitatório. 

(OBRAS PÚBLICAS, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2014 P. 13) 

 

Há um projeto básico que tem que ser elaborado antes do processo licitatório e receber 

a aprovação do órgão competente para aquele assunto, esse projeto determina que tenham nele 

todas as informações corretamente e claras para que todos possam entender da forma mais 

simples possível, caso esse projeto contenha alguma fraude e o órgão competente mesmo assim 

aprovou ele, isso pode levar eles a serem responsabilizados pelos danos causados. O projeto 

tende a ser elaborado pelo próprio órgão licitatório. 

Toda a responsabilidade de obras será avaliada e elaborada pelo (CREA) Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia ou pelo (CAU) Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

conforme a Lei N° 6.496/1977 e da Lei N° 12.378/2010. 

O orçamento de uma licitação tem como objetivo dar uma garantia ao gestor, de que o 

produto, ou prestação de serviços ou Brás serão naqueles valores conforme orçamento já feito. 

O edital é um contrato que nele contém todos os procedimentos licitatórios, eles são 

bem claros e vigentes pela legislação, todos aqueles requisitos tem que ser cumpridos no 

certame de um processo licitatório, o edital eles podem barrar empresas que não tenham 

condições financeiras de terminar uma obra, entregar certos tipos deprodutos, isso é vigente por 

lei não deixar participar de uma licitação, pois muitas vezes empresas desse tipo pega os 

serviços para estarem fazendo e acabem não entregando por falta de caixa que faltou. 



 
 

 

A legislação diz que para os contratos de habilitação serão aceitos somente os 

documentos: habilitação jurídica,qualificação técnica;qualificação econômico- 

financeira;regularidade fiscal e trabalhista,cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 

7º da Constituição Federal 

Os artigos 28 a 32 da Lei discriminam exaustivamente os documentos que podem ser 

demandados e dão outras orientações pertinentes. É importante destacar que não 

pode ser solicitado nada além do que está listado nos artigos da Lei, conforme 

reiteradas determinações feitas a órgãos da Administração pelo TCU36 37. (OBRAS 

PÚBLICAS, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2.014 P. 29) 

As leis de licitações determinam que alguns requisitos tendem a ser respeitos no 

julgamento do ato de um processo licitatório.Todos os preços exigidos pelo edital, tender a ser 

preço global, é proibido ser exigido preços fora do mercado. 

Os anexos de um edital compõem alguns tipos de requisitos vigentes por leisvigentes de 

uma licitação. 

o projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificações 

e outros complementos; 

o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários; 

a minuta do contrato a ser firmado entre a Administração e o licitante vencedor: 

as especificações complementares e as normas de execução pertinentes à 

licitação. (OBRAS PÚBLICAS, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2014 P.31) 

 

2.6.2 Fase Externa 

Segundo Di Pietro (2010)a fase externa é a fase que é a juntada de documentos que 

comprovem que a empresa vencedora daquele edital, queestava toda regular com suas 

documentações devidas. 

Já para Marçal (2004), essa fase começa com as exigências do edital, o interesse é 

somente do pregoeiro em contratar empresas especializadas e competentes para a realização e 

a finalização da obra ou serviço prestado. 

Entretanto, ja para o Tribunal de Contas da União (2014) essa fasetermina com a 

assinatura da empresa vencedora após toda a conferência da documentação que foi elaborada 

no edital. 

Segundo,Altoinuan (2014) o objetivo da licitação é garantir ao gestor um menor custo, 

por isso a importância de uma licitação; os bens deve ser licitados somente quando tiverem: 

projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos 

interessados em participar do processo licitatório; 

orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus 

custos unitários; 



 
 

 

previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações 

decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em 

curso, de acordo com o respectivo cronograma.(OBRAS PÚBLICAS, TRIBUNAL DE 

CONTAS DA UNIÃO, 2014 P.32) 



 
 

 

 

Não poderão participar de alguma forma quem não atender todas as exigências do 

edital, desde documentos a abertura das propostas. 

Para alcançar o objetivo da licitação através dos meios de publicidade, o Edital da 

Licitação deve ser publicado através do Diário Oficial da União e através do Portal de 

Transparência. 

Quanto àcomissão de licitação o seu objetivo é assessorar, publicar e divulgar de  uma 

maneira adequada, para que as empresas licitantes venham estar participando desse processo 

licitatório. 

Nalicitação convite,o Tribunal de Contas da União (2014) entende que se o objetivo 

não for alcançado, ou seja, senão tiver os três participantes para estarem participar, o que é 

exigido por lei, essa modalidade pode ser cancelada no ato dela, pois ela não atendeu a exigência 

do edital. 

Quanto àabertura dos envelopes com as propostas, esse envelope deverá ser aberto na 

frente de todos e conferindo os documentos da habilitação, de forma nenhuma osdocumentos 

de habilitação podem ser abertos entre um licitante só e o pregoeiro. 

O Tribunal de Contas tem orientado aos órgãos licitantes que avaliem os certames das 

licitações e tem orientado aos pregoeiros que avaliem bem toda a documentação exigida por 

Lei, pois um erro ele é fatal, é como se estivesse beneficiando empresas em más condições a 

estarem vencendo a licitação. 

Quanto a análise dos preços, essas devem o preço do edital ou um preço menor. Isso 

deve ser conferido pelo pregoeiro, após isso ele somente pode estar dar o aval, para prosseguir 

com a licitação. 

 
3 METODOLOGIA 

A pesquisa será realizada na Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, cidade que fica 

aproximadamente a 140 km da capital Cuiabá-MT, uma cidade que reside nela cerca de 25.666 

mil habitantes, seu clima é seco e quente;sua principal fonte de renda, que gira em torno do 

Município é a Usina Porto Seguro 

O município de JACIARA é um dos mais aprazíveis do sudeste mato-grossense. 

Dotado de um clima tropical quente e sub-úmido, com 4 meses de seca, de maio a 

agosto, sua precipitação anual é de 2.200 mm, com maior intensidade no período 

compreendido entre os meses de dezembro a abril.( Site Prefeitura de Jaciara) 



 
 

 

Para se entender melhor, a pesquisa ela será feita em uma abordagem básicapara 

que,contudo, possa-se entender um pouco mais sobre ela, da forma mais simplificada possível. 

Segundo Appolinário (2011, P. 146), a pesquisa básica tem como objetivo principal 

“o avanço do conhecimento científico, sem nenhuma preocupação com a 

aplicabilidade imediata dos resultados a serem colhidos.(ANDRÉ, APPOLINÁRIO, 

BORBA, DEMO) 

 

Objetivo dessa pesquisa quantitativa é proporcionar um menor valor àlicitação, com 

isso, o gestor pode comprar por um preço menor, tudo aquilo que tem um valor muito grande, 

e com isso também, fica fácil para aprovar todas suas contas no Tribunal de Contas da União 

(TCU), essa pesquisa será elaborada de forma quantitativa, para que seja mostrada a todos os 

interessados através de números e porcentagens. 

Os fatos sociais dificilmente podem ser tratados como coisas, pois são produzidos 

por seres que sentem, pensam, agem e reagem, sendo capazes, portanto, de orientar 

a situação de diferentes maneiras. Damesma forma o pesquisador, pois ele é 

também um ator que sente, age e exerce sua influência sobre o que 

pesquisa.(MARCONI, LAKATOS, 2017 P. 328) 

 

De acordo com a finalidade dessa pesquisa será descritiva, pois visa buscar e analisar 

e descrever todas as informações da melhor maneira possível de um jeito simples e fácil de 

entender. 

As pesquisas descritivas por sua vez, objetivam descrever as características de uma 

população, ou identificar relações entre variáveis. Nesse caso, são comuns as 

pesquisas descritivas que investigam características de um grupo, considerando 

idade, sexo, procedência, nível de escolaridade, nível socioeconômico, etc. 

(MARCONI, LAKATOS, 2017 P. 298) 

 

Em relação à técnica utilizada essa será documental, pois, será pesquisada através de 

números e planilhas, que sirvam para facilitar o entendimento da forma mais rápida e 

simplificada. 

Pesquisa documental: é muito parecida com a bibliográfica. A diferença está na 

natureza das fontes, pois esta forma vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento 

analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa. Além de 

analisar os documentos de “primeira mão” (documentos de arquivos, igrejas, sindicatos, 

instituições etc.), existem também aqueles que já foram processados, mas podem receber outras 

interpretações, como relatórios de empresas, tabelas etc.(GIL, THIOLLENT) 

O método utilizado para esse artigo, será o dedutivo, pois através dele vamos ver 

claramente o resultado obtido na qual chegou, através de algumas características obtidas no 

decorrer da pesquisa. 



 
 

 

“o argumento indutivo baseia- se na generalização de propriedades comuns a certo 

número de casos até agora observados e a todas as ocorrências de fatos similares 

que poderão ser verificadas no futuro. O grau de confirmação dos enunciados 

traduzidos depende das evidências ocorrentes”(MARCONI, LAKATOS, 2017 P. 41) 

 

O resultado obtido pela pesquisa, será essencial para mostrar para os gestores públicos 

a importância das Licitações, pois através delas, o gestor tem um custo bem menor e fica mais 

fácil para fechar todas as contas, dele no (TCU) Tribunal de Contas da União. 

 
4 ANÁLISE DE DADOS 

 

Neste capítulo será apresentada a análise sobre a utilização das modalidades de 

licitação no período pesquisado no município de Jaciara/MT. 

 

 

 

 

 

 
 

Quadro 1 – Modalidades de licitação por ano utilizadas no município de Jaciara/MT. 
 

 
 

Análise de Dados 

Modalidades 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 

Carta Convite 0 0 5 6,75 2 3,4 4 7,71 7 14,3 

Concorrência 0 0 2 2,72 1 1,71 0 0 0 0 

Concurso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Leilão 0 0 4 5,4 0 0 0 0 0 0 

Pregão Presencial 85 100 55 74,32 55 93,22 48 92,3 38 77,55 

Tomada de Preços 0 0 8 10,81 1 1,71 0 0 4 8,16 

Total 85  74  59  52  49  

Fonte: A pesquisa. 

 

Conforme exposto no quadro acima, ressaltando que os dados foram obtidos no 

portal de transparência municipal. A lei de transparência indica a publicidade dos processos 

licitatórios, bem como de todos os atos administrativos, mas ainda assim pode haver dados não 

divulgados. No presente estudo foi analisado apenas os dados divulgados no portal 

transparência,no ano de 2015 houve a utilização apenas da modalidade pregão em 85 processos 

licitatórios, já no ano de 2016 o pregão continua sendo a modalidade mais utilizada, porém em 

menor número num total de 55 processos licitatórios, neste ano foram utilizadas a tomada de 



 
 

 

preços em 8 processos licitatórios que corresponde a 10,81% dos procedimentos 



 
 

 

realizados, houve ainda a utilização de carta convite 6,75%, seguida de leilão com 5,4% e 

concorrência 2,72%. 

Percebe-se que ao longo do período pesquisado houve diminuição dos processos 

licitatórios, e que neste período a modalidade mais utilizada foi a modalidade pregão presencial, 

na sequência a modalidade convite seguida da tomada de preço. As modalidades concorrência, 

leilão e concurso apresentaram pouca ou nenhuma utilização no período pesquisado. 

Entretanto, conforme está sendo apresentado no ano de 2017 a modalidade mais usada 

foi o pregão presencial com 93,22%já as outras modalidades apresentaram poucas participações 

no processo licitatório. 

Já em 2018 a maior parte do processo licitatório foi do pregão presencial com 92,30% 

as outras modalidades também não foram muito apresentadas nesse ano. 

Para 2019 o maior número do processo licitatório foi também o do pregão presencial 

com 77,55% já as outras modalidades não foram muito usadas durante o ano. 

 

Quadro 2 – Características das licitações no município de Jaciara/MT. 
 

 

Características das Licitações 

Anos 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 

Adesão Realizada 0 4 13 3 0 

Adesão 38 0 0 0 0 

Aditivos 51 58 8 0 0 

Ata de Registro de Preços 211 114 131 123 74 

Dispensa 2 4 7 18 4 

Inexigibilidade 6 3 3 5 0 

Total 338 235 210 210 100 

Fonte: A pesquisa. 

 
 

Conforme verificado acima foram realizadas compras sem processo licitatório por 

dispensa/inexigibilidade por conta do valor da aquisição ou do objeto/serviço a ser adquirido 

sobre isso o ano de 2018 apresentou o maior número de dispensas do período pesquisado. 

A adesão é o procedimento que a administração pública realiza utilizando o resultado 

de licitação em outro órgão público, dessa forma, não precisa realizar todo processo licitatório, 

utilizando apenas os valores e contratando a empresa que venceu a licitação em outro lugar. 

Nesse aspecto o ano de 2017 apresenta o maior número de adesões realizadas. 



 
 

 

Características de licitações mais usadas no setor público: 

 Aditivos Contratuais :Quando se tem que fazer mudança de contrato, como preços, 

obras ou serviços, reajuste e outras modificações. Ele é um termo que tem o 

compromisso firmado entre o órgão público e o prestador de serviços. 

 Ata de Registro de Preços: É usada por meio da modalidade de pregão ou concorrência, 

elas firmam os preços fornecidos para o setor público. 

 Ata de Adesão: É mantida pelo órgão público administrativo, ela é feita através de 

licitação. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa teve como objetivo geral avaliar qual é a modalidade de licitação 

mais utilizada dentro do período pesquisado no município de Jaciara. 

Foram analisados 5 anos de 2015 ao 2019 os dados foram todos coletados pelo Portal 

da Transparência da Prefeitura de Jaciara, mas pode haver dados que não foram atualizados no 

Portal da Transparência, mas a análise foi feita somente sobre os dados que estavam disponíveis 

pelo Portal. 

De acordo com os dados do Portal da Transparência a modalidade de licitação que foi 

mais utilizada todos os anos foi o Pregão Presencial, o Pregão é uma modalidade vantajosa, pois 

o vencedor é quem tem o menor preço por item, ele é determinado pela Lei 

10.520 de 17 de Julho de 2002 é utilizado o Pregão quando há aquisição de produtos, bens e 

serviços, que são comuns que podem ser totalmente comparados com outros produtos que não 

tem a mesma qualidade, ou não seja tão vantajoso. 

O valor que pode ser utilizado no Pregão ele não tem valor específico, a partir de 

qualquer valor pode ser usada essa modalidade, isso significa que o Município de Jaciara fez a 

aquisição de produtos ou serviços comuns sempre sem valores especificados, nesse mesmo 

período foram dispensados compras diretas sem processo licitatório, a dispensa  ocorre quando 

o valor do contrato não atinge o valor mínimo de licitação ou quando não há concorrentes, 

imprevistos. 

Quanto à adesão, foram feitas 20 entre os anos de 2015 e 2019. Quando há a adesão 

existe a compra mas não o processo licitatório, ou seja, foi feito o contrato com alguma empresa 

que já foi vencedora em outro município, com isso diminui a quantidade de licitação, quanto 

aos aditivos foram um número de 117 entre 2015 a 2019 podem ser realizados tanto quanto 

aumentando o prazo para entrega do produtos ou serviço como aumentando um o 



 
 

 

preço do contrato por causa de alguma variação financeira que pode ter ocorrido da própria 

empresa. 

Houve uma limitação, pois mesmo sendo responsabilidade da administração expor 

seus atos o artigo 37 da Constituição Federal do Brasil diz que os Atos devem ser Públicos e  a 

Lei de Transparência 12.537/2011 que diz que os Gestores também precisam expor os dados 

referente a administração pública, mesmo com essas explicações não temos a certeza de que 

tudo o que está exposto se é realmente verdadeiro, se foram todos realizados. 

Esse estudo pode ser realizado em todos os Municípios da área pública, e pode ser 

aplicado na área privada também, pois assim como o Gestor tem um gasto menor o empresário 

também poderá ter e isso trará retorno logo no primeiro mês para ambos, sugerimos que de 

agora para frente seja tudo através de licitação, só assim podemos estar auxiliando o Gestor. 
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RESUMO 

O objetivo deste estudo foi verificar se existem influências políticas dentro das finanças 

públicas durante um ciclo eleitoral, possibilitando avaliar através dos dados coletados se 

a arrecadação e os gastos públicos sofrem alterações significantes nos anos eleitorais, 

comparando aos anos onde não ocorrem eleições. Os dados foram coletados junto ao 

Espaço do Cidadão no site do TCE/MT de forma individual ano a ano, dos 29 municípios 

compreendidos na macrorregião sudeste do estado de Mato Grosso, entre os anos de 

2008 a 2017. Após separar os dados dos anos eleitorais e não eleitorais, foi realizado o 

Teste T-Student, para verificar diferença nas médias destes dois grupos. Diante dos 

resultados apresentados no trabalho, é possível observar diferenças significativas e 

relevantes referente às hipóteses abordadas tanto na arrecadação quanto nos 

investimentos dentro do setor público para os grupos pesquisados, obtendo assim, 

teoricamente, uma resposta positiva para as hipóteses de pesquisa e para o objetivo 

geral abordado no trabalho. O resultado demonstra que os gestores podem estar 

atuando de maneira indevida para benefícios próprios e ganhos políticos, gerando assim 

um desequilíbrio econômico nas finanças públicas. 

 

Palavras-Chave: Orçamento público. Ciclo eleitoral. Finanças públicas. 

 

                                                           
3 Graduanda em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicada do Vale do São 
Lourenço – EDUVALE. E-mail: dhaiane.fontaneli@outlook.com 
4 Mestre em Ciências Contábeis pela FUCAPE Business School, (2018); Especialista em Gestão Pública 
pela Universidade Do Mato Grosso- UFMT (2014); Especialista em Gestão Empresarial pela União da 
Escolas Superiores de Rondonópolis- UNIR (2008); Bacharel em Ciências Contábeis pela Faculdade de 
Ciências Sociais Aplicadas- EDUVALE (2007). E-mail: erezende_9@hotmail.com 
3Graduada em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas do Vale do São Lourenço – 

EDUVALE, Pós Graduado em Gestão de Recursos Humanos pela IPEMIG: Instituto  Pedagógico de Minas Gerais.  

 

mailto:erezende_9@hotmail.com


 
 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

O orçamento público é um plano financeiro da Administração Pública por meio do 

qual, utiliza um determinado período para provisionar suas receitas e fixar as despesas 

programadas. Sua elaboração não é tarefa simples e posteriormente, é realizada sua 

execução. Como se não bastasse, também é necessário que seja feito uma verificação e 

acompanhamento em todo o ciclo orçamentário devido às exigências para que seja 

seguido o princípio da legalidade e eficiência, dentre outros, visto como uma forma de 

evitar desperdícios de recursos públicos, pois deve ser feito de forma transparente para 

que sejam fornecidas informações propícias aos órgãos responsáveis e a própria 

sociedade. 

A atuação do governo possui inúmeros reflexos em relação às atividades 

econômicas, pois são elaboradas leis que regem a sociedade como um todo e também 

se refere diretamente sobre a questão da economia e finanças.  

É importante ressaltar a influência da taxação, por meio de imposição de impostos 

e taxas ou de sua própria isenção, pois nesse caso o governo acaba influenciando no 

comportamento de certos agentes econômicos, que é responsável pela distribuição dos 

recursos e também pela receita a ser arrecadada, alterando de certa forma o equilíbrio 

econômico de uma maneira em geral. 

Nesta pesquisa foram construídas hipóteses buscando resposta ao objetivo geral 

da pesquisa: analisar se o ciclo eleitoral influencia as finanças públicas.  Para isso, 

desenvolveram-se as seguintes hipóteses: 

H1 - Avaliar se o ciclo eleitoral influencia na arrecadação tributária do IPTU;  

H2 - Analisar se em anos eleitorais os gastos com obras públicas aumentam acima 

da média;  

H3 - Verificar se em anos eleitorais os investimentos apresentam um crescimento 

significativo comparado aos anos não eleitorais. 

Assim, utilizou-se o período eleitoral como referência, pois esse momento é 

considerado como o ponto principal de partida dentro de um país democrático, sendo de 

responsabilidade da população e através do voto as escolhas dos futuros gestores das 

várias esferas governamentais. 

Vale destacar que a abordagem desse estudo é verificar se há influência do ano 

eleitoral nas finanças públicas nas diversas áreas do âmbito governamental, em casos 

de eleições municipais, estaduais e os das esferas federais. 

 

1.1 ORÇAMENTO PÚBLICO 



 
 

 

De acordo com Mota (2009), o orçamento público, portanto, é o ato administrativo 

revestido de força legal que estabelece um conjunto de ações a serem realizadas, 

durante um período de tempo determinado(...). 

A Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964, em seu artigo 2º, tratou da lei 

orçamentária estabelecendo que “a Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita 

e despesa de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de 

trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade” 

(BRASIL, 1964, art. 2°).  

O orçamento público, pode ser entendido de forma simples como um plano 

financeiro sendo composto por receitas e despesas de um determinado órgão, esse é 

considerado como o principal documento de políticas públicas, pois será através dele 

que os governantes irão selecionar as prioridades, e decidir como irão gastar os recursos 

que foram extraídos da sociedade. 

Para os entes públicos, é exigido legalmente através da Constituição Federal em 

seu art. 165 o uso do orçamento, pois ele tem como sua principal finalidade, controlar a 

forma de como os recursos arrecadados estão sendo utilizados, e de certa forma, 

assegurar que a administração pública está realizando de forma eficiente, eficaz e se 

tornando tudo de forma transparente. 

 Tanto em órgãos públicos quanto em entidades privadas, se faz necessário ter um 

bom planejamento, pois ao se programar serão definidas de maneira clara e objetiva 

quais serão os projetos e atividades que se pretender desenvolver dentro das condições 

estabelecidas. Diante desses fatos mencionados, ele é considerado como uma das 

ferramentas de grande importância durante a elaboração do orçamento público, pois é a 

partir desse ponto que será estabelecido quais serão os recursos disponíveis para se 

realizar. 

Segundo Deodato, o orçamento é, na sua mais exata expressão, o quadro 

orgânico da economia pública. É o espelho da vida do Estado e, pelas cifras, se 

conhecem os detalhes de seu processo, de sua cultura e de sua civilização. (SILVA, 

2012, p. 29). 

Ainda segundo Silva (2012), o orçamento público, pode ser classificado em três 

tipos, que são eles: 

a) Legislativo: é de competência do Poder Legislativo para elaboração, aprovação ou 

votação, cabendo ao Executivo a sua execução. 

b) Executivo: é de competência do Poder Executivo para elaboração e aprovação. 

c) Misto: é um modelo que depende do Poder Executivo para ser elaborado e 

executado, e cabe ao Legislativo a responsabilidade de controle e votação. 

O orçamento e a sua execução podem ser acompanhados pela própria população, 

uma oportunidade para que o cidadão fiscalize, as ações dos gestores, visando diminuir 

os números de desvios ou desgastes desnecessários de aplicação do erário público. 



 
 

 

O orçamento público é elaborado e está embasado em três fundamentais leis que 

estão dispostas na Constituição Federal: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), que serão abordadas a seguir. 

 

2.1.1 Plano Plurianual (PPA)  

 Segundo os autores Haddad e Glauber (2010, p.18), em sua obra; 

 

O PPA é doutrinariamente conhecido como o planejamento estratégico de médio 
prazo da Administração Pública brasileira que contém os projetos e as atividades 
que o Governo pretende realizar, ordenando suas ações e visando à consecução 
de objetivos e metas a serem atingidas em quatro anos, intercalado em dois 
mandatos. 

 

 O Plano Plurianual é iniciado no segundo mandato do gestor eleito e tem seu 

encerramento no primeiro mandato do gestor sucessor eleito. É de responsabilidade a 

sua criação do Poder Executivo e será por meio de lei a sua aprovação pelo Poder 

Legislativo. 

De acordo com a Constituição Federal, no art. 165, §1º: 

 

A lei que instituir o plano plurianual, estabelecerá de forma regionalizada, as 
diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas 
de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de 
duração continuada. (BRASIL, 1988). 

 

Em sua obra Silva (2012, p. 34), conceitua como sendo os objetivos com os 

resultados concretos que se pretendem obter e manter por intermédio de um certo 

empreendimento considerado no seu global e não apenas em relação à parte que será 

executada num determinado ano [...]. 

 As metas representam o desdobramento do objetivo em termos quantitativos 

dentro de um determinado período de tempo [...]. (SILVA, 2004, p. 24). 

Conforme descrito na Constituição Federal de 1988 no art. 165, §4º “os planos e 

programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados 

em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional”. 

Diante do art. 167 da Constituição Federal, são vedados “nenhum investimento 

cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão 

no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de 

responsabilidade”. 

É de responsabilidade do PPA dar embasamento necessário para a elaboração 

das demais peças orçamentárias, sendo elas a LDO e a LOA, conforme estabelece à 

legislação, pois tudo que estiver disposto à uma delas, deve estar anteriormente no PPA. 



 
 

 

Para Giacomoni (2010, p. 219), afirma que “[...] o Plano Plurianual (PPA) passa a 

se constituir na síntese dos esforços de planejamento de toda a administração pública, 

orientando a elaboração dos demais planos e programas de governo, assim como do 

próprio orçamento anual”. 

A lei que instituir o Plano Plurianual, é a que irá estabelecer as diretrizes, os 

objetivos e as metas da Administração Pública para as despesas de capital, e outras 

demais decorrentes. 

 

2.1.2 Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

 É uma lei que estabelece, dentro do planejamento do PPA, quais serão as 

prioridades dentro da programação e da execução do orçamento subsequente. 

 É uma lei, instituída pela Constituição Federal de 1988, de periodicidade anual, 

que disciplina a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro subsequente. 

(SILVA, 2004). 

 A LDO é fundamental durante o processo orçamentário, por se constituir 

juntamente com o PPA e a LOA. 

Podemos encontrá-la no art. 165 da Constituição Federal, onde diz no §2º 

“compreende as metas e prioridades da administração pública para o exercício seguinte, 

incluindo despesas de capital, detalhando a parcela do PPA que será realizada”. 

(BRASIL, 1988). 

Conforme disposto no art. 166, §4º da Constituição Federal, “só poderão ser 

aprovadas as emendas ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, quando as 

mesmas estiverem descritas no Plano Plurianual” (BRASIL, 1988). 

  Segundo Giacomoni (2010), a LDO além de orientar a elaboração da lei 

orçamentária anual, vem sendo utilizada como meio de instruções e regras que devem 

ser cumpridas na execução do orçamento, auxiliando para que o processo orçamentário 

seja mais transparente e que o legislativo tenha uma maior participação no controle das 

finanças públicas 

 

2.1.3 Lei Orçamentária Anual (LOA) 

 Está prevista no art. 165, da Constituição Federal no §5º, “como propriamente 

dito, será através dela que a execução do orçamento se irá materializar, pois será a 

partir dela que os objetivos e metas propostos no PPA e na LDO serão executados”. 

(BRASIL, 1988). 

   A sua finalidade é de administrar esse equilíbrio entre as receitas e as despesas 

públicas. E tem grande importância na gestão orçamentária e financeira. Pois, é através 

delas que os órgãos disponibilizarão os recursos. 

  Para Silva (2012), normalmente, as despesas e as receitas apresentadas na LOA 

estão em valores iguais, mas é bom que se diga que, em respeito ao princípio do 

equilíbrio, poderá haver mais receitas que despesas e não o contrário. 



 
 

 

 A Lei Orçamentária Anual, deve abranger o orçamento fiscal, o orçamento de 

investimentos das empresas e o da seguridade social, conforme o art. 165, § 5º da 

Constituição Federal, in verbis: 

 

§5º A lei orçamentária anual compreenderá: 

l - orçamento fiscal referente aos Poderes da União, [...], inclusive fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público; 

ll - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou 
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; 

lll - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a 
ela vinculados, [...], mantidos pelo Poder Público. 

 

 Vale ressaltar também, que não é permitido criar novos orçamentos para esses 

três tipos de orçamentos descritos, uma vez que a lei orçamentária anual deverá 

contemplar todos de uma única vez. 

 

 

 

2.1.4 Finanças Públicas 

 A Lei de Responsabilidade Fiscal atualmente é considerada como o principal 

instrumento para controle na gestão pública, em relação ao que abrange as finanças 

públicas. Tem como objetivo maior a eficácia e a eficiência durante a aplicação de 

recursos públicos. Vale ressaltar que sua importância é de fornecer o bom 

funcionamento das entidades públicas, como assegurar a manutenção da administração 

e dos serviços públicos, como também o funcionamento em relação a influência dentro 

da economia do país, a fim de corrigir os desequilíbrios econômicos. 

De acordo com Mota (2009), a programação financeira é o conjunto de ações 

desenvolvidas com o objetivo de estabelecer o fluxo de caixa da União, para 

determinado período, tendo como parâmetros, a previsão da receita, os limites 

orçamentários da despesa e sua demanda e a tendência de resultado (déficit5, equilíbrio 

ou superávit6) considerada para o mesmo período. 

 A receita pode ser considerada como todo recurso obtido com a finalidade de 

atender certas necessidades, que são provenientes de serviços gerais, tanto pelo 

Estado, como também, pela cobrança de impostos, taxas e contribuições da 

comunidade. 

 A receita pública é representada pelo conjunto de ingressos ou embolsos de 

recursos financeiros nos cofres públicos, a ser aplicada na aquisição de bens e serviços, 

                                                           
5 Déficit – diferença entre pagamentos e recebimentos em determinado período, quando os pagamentos 
superam os recebimentos; ou diferença entre os gastos e as receitas, quando os gastos superam as 
receitas. Fonte: Lacombe (2009). 
6 Superávit – diferença entre recebimentos e pagamentos em determinado período, quando os recebi-
mentos superam os pagamentos. Fonte: Lacombe (2009). 



 
 

 

visando financiar a prestação de serviços públicos à coletividade. Essa aplicação requer 

autorização legal, que é materializada na lei orçamentária.  

 Segundo Haddad (2010), a receita pública pode ser dividida em dois grupos: as 

receitas orçamentárias e a extra orçamentárias. As receitas orçamentárias são todas 

aquelas que é de responsabilidade do Legislador a sua autorização para que seja 

arrecadada, e deve estar prevista dentro da Lei Orçamentária Anual, se subdividindo em 

mais duas que são as correntes e as de capital. No caso da extra orçamentária 

compreende como sendo os recolhimentos efetuados para se constituir um compromisso 

que faz necessário ter uma garantia do serviço a ser fornecido mediante ao pagamento, 

como exemplo os casos de licitação. É feito o depósito mais esse dinheiro não pode ser 

usufruído pelos governantes. 

 As receitas correntes, segundo Brasil (1964), são provenientes de recursos 

financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado que serão 

destinadas a suprir as despesas correntes. As receitas de capital são destinadas a 

cumprir as despesas de capital. 

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, os municípios devem instituir, 

prever e promover a efetiva arrecadação de todos os tributos de competência 

constitucional como podemos destacar, os impostos (IPTU, ISS e ITBI), taxas 

(Concessão de Alvarás, Coleta de Lixo, Iluminação Pública) e contribuição de melhoria 

(é decorrentes de obras públicas). (SILVA, 2004, p. 38). 

Segundo o Tribunal de Contas da União, e consoante a Lei de Responsabilidade 

Fiscal - LRF, Lei Complementar nº 101/2000, no art. 14, diz: 

 

A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da 
qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do 
impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e 
nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias [...] 
(BRASIL, 2000). 

 

O ato de renunciar a receita é, em essência, uma política como as demais, que 

têm como objetivo, executar as funções inerentes aos entes públicos, pois trata de uma 

política cujo propósito é promover o suporte financeiro necessário para a realização de 

programas, projetos e atividades de interesse da sociedade. Desta forma, para os 

agentes responsáveis pela fiscalização da renúncia de receita pública, se deve 

assegurar a transparência necessária à gestão, e bem como a sua avaliação à 

observância do princípio da legalidade. 

Araújo e Arruda (2009) a define despesa pública, como sendo o gasto dos 

recursos governamentais, com o objetivo de atender às necessidades de interesse 

coletivo. São classificadas em orçamentárias e extra orçamentárias. As orçamentárias 

(...) podem ser realizadas se houver provisão e crédito, (...), a extra orçamentária (...) não 

estão previstas no orçamento. 

 Despesas públicas, são gastos que o governo necessita para desempenhar 

funções como o atendimento das necessidades da população, em diversas áreas como a 

saúde, educação, segurança e outra mais que se fizer necessário. Nas orçamentárias 



 
 

 

também se faz necessário a autorização do legislador igual se faz nas receitas e tem que 

estar previsto na Lei Orçamentária Anual, e em casos de extra orçamentária não se há 

previsão em orçamentos. 

 Do mesmo modo que nas receitas, as despesas orçamentárias também se 

subdividem em despesas correntes e de capital. Segundo Araújo e Arruda (2009, p.101), 

as despesas correntes são de natureza operacional realizadas para a manutenção dos 

equipamentos e para funcionamento dos órgãos governamentais. Continuando ainda 

com as subdivisões, ainda nas despesas correntes ela ainda tem mais duas divisões que 

são elas as de custeio e a de transferência corrente. Na despesa de capital, são 

constituídas pelos investimentos, inversões financeiras e transferência de capital.  

 Este trabalho tem com propósito estudar as arrecadações próprias, e seus gastos 

durante o processo eleitoral nos municípios e em alguns casos utilizaremos os anos de 

governo Estadual e Federal, pois pode também haver influências partidária. 

 Para Nordhaus (1975), é possível identificar uma implicação dos ciclos políticos 

em relação ao investimento público, onde são relevantes o fato de existir uma relação 

positiva entre a necessidade de investimentos governamentais e também a existência de 

interesses oportunistas de classe política. Se pode levantar hipóteses de que a classe de 

governantes pode extrair de benefícios políticos em função de atendimento das 

necessidades coletivas, influenciando de forma positiva a probabilidade de se 

permanecer os ciclos políticos. 

 Recentemente, alguns trabalhos relacionados aos ciclos políticos e os 

instrumentos de política fiscal na economia brasileira, tem se concentrado em utilizar de 

técnicas aplicadas aos dados dos governos. 

Os ciclos políticos eleitorais vêm ganhando importância em torno da economia 

política.  Que por sua vez, os políticos, cientes de tais preferências, acabam 

expandindo os gastos em uma determinada área, aumenta o superávit de sua própria 

unidade, a fim de se reeleger ou eleger algum candidato de seu partido, conseguindo de 

certa forma ganhar vantagens eleitorais. 

Diante dos fatos, iremos demonstrar e captar a existência de ciclos políticos 

eleitorais que não serão apenas por efeitos do próprio município, mas também 

utilizaremos políticas de outros governos. 

 No tocante ao Brasil, alguns trabalhos abordam o tema ciclos políticos eleitorais. 

Nakaguma & Bender (2006), por exemplo, investigam o impacto da emenda da reeleição 

e da Lei de Responsabilidade Fiscal sobre os ciclos políticos e orçamentários nos 

estados brasileiros. Sakurai (2007), investigou  a existência de ciclos políticos 

eleitorais para os municípios brasileiros, porém com relação às despesas agregadas, já 

na sua pesquisa do ano de 2009, o mesmo, ampliou essa investigação mostrando a 

existência de ciclos políticos eleitorais para as despesas por função para os municípios. 

Em ambas, o autor encontra evidências de manipulação oportunista.  

Segundo Przeworski, Stokes e Manin (1999), a democratização do Poder Público 

deve ir além do voto. Aqui está a limitação mais importante do processo eleitoral: sua 

incapacidade de garantir o controle por completo dos governantes. As eleições não 

contêm nenhum instrumento que obrigue os políticos a cumprir suas promessas de 



 
 

 

campanha, e a avaliação do seu desempenho só pode ser feita de forma retrospectiva e 

nas votações seguintes.  

Diante desse fato, os cidadãos só poderão avaliar o desempenho do 

representante escolhido nas próximas eleições, se baseando em cálculos retrospectivos. 

De certa forma, a ideia do accountability se refere à contínua prestação de contas pelos 

governantes. Então, é necessária a existência de formas para facilitar a fiscalização no 

decorrer do mandato, por meio da aplicação de sanções antes do próximo pleito. 

 

3 METODOLOGIA 

A metodologia tem como peça chave dentro de um trabalho, explicar todo o 

processo utilizado para se chegar ao resultado da pesquisa. 

Segundo Andrade (2005, p.129) descreve que “metodologia é o conjunto de 

métodos ou caminhos que são percorridos na busca do conhecimento”. 

Quanto aos seus objetivos, o presente estudo caracteriza-se como sendo 

descritivo, onde realizou-se um procedimento bibliográfico e documental, a respeito das 

finanças públicas. Também essa pesquisa bibliográfica foi realizada através de livros e 

também, por meio de endereços eletrônicos, prática essa que vem sendo mais utilizada 

dentre os acadêmicos, por ser uma ferramenta para quem busca novos conhecimentos. 

  Segundo Matias-Pereira (2008, p. 212), “[...], as finanças públicas se apresentam 

como ferramenta indispensável para funcionamento do Estado, além de assegurar a 

manutenção da administração e dos serviços públicos[...]”.  

 Para Matias e Campello (2000, p. 40), o termo de finanças públicas consiste em 

um “conjunto de problemas relacionados ao processo de Receitas-Despesas 

Governamentais e dos fluxos monetários”. 

  Os dados foram coletados através do portal do Tribunal de Contas do Estado de 

Mato Grosso, ou também conhecido como portal da transparência, sendo abordado um 

grupo composto por 29 municípios, sendo compreendido na pesquisa toda a 

macrorregião Sudeste do Estado, onde conforme ao acesso realizado em uma página da 

internet, segundo o acesso ao site IMEA - Instituto Mato-Grossense de Economia 

Agropecuária - os municípios da macrorregião Sudeste são: Alto Araguaia, Alto Garças, 

Alto Taquari, Araguaiana, Araguainha, Barra do Garças, Campo Verde, Dom Aquino, 

General Carneiro, Guiratinga, Itiquira, Jaciara, Juscimeira, Nova Brasilândia, Novo São 

Joaquim, Paranatinga, Pedra Preta, Planalto da Serra, Pontal do Araguaia, Ponte 

Branca, Poxoréu, Primavera do Leste, Riberãozinho, Rondonópolis, Santo Antônio do 

Leste, São José do Povo, São Pedro da Cipa, Tesouro e por último Torixoréu. 

 Além das pesquisas dos munícipios, foi elaborada uma planilha no Excel sendo 

adicionada cada cidade e cada ano, sendo eles do período de 2008 à 2017 e logo após, 

realizou-se uma classificação entre os anos eleitorais e não eleitorais, vale ressaltar que 

não foram adicionados anos anteriores devido no próprio sistema do TCE não estar mais 

disponíveis esses dados. Após essa classificação foi dado início a coleta de dados no 

portal, sendo elas feitas de maneira individual de cada cidade, cada ano e também 

respectivo a cada conta. Após serem feitas, iniciou-se o cálculo da variação do 



 
 

 

percentual dos anos abordados, que nesse caso utilizamos o ano presente dividido pelo 

ano anterior tanto nas contas de receitas como nas de despesas, obtendo assim o 

percentual de variação referente a cada ano. Após esses resultados iniciamos os 

estudos das médias através do método T-Student, obtendo assim as médias referente a 

cada conta abordada com relação aos dois períodos estudados sendo eles o ano em que 

se tem eleições e os anos em que não ocorrem eleições em quaisquer esferas 

governamentais. 

Segundo Gil (2010, p. 27) as pesquisas descritivas têm como objetivo, a descrição 

das características de determinada população “[...] com a finalidade de identificar 

possíveis relações entre variáveis”. 

Sua coleta de dados se dará por meio de análise documental, onde Gil (2010, p. 

31) descreve em sua obra como conceito de documento, “[...] é bastante amplo, já que 

este pode ser constituído por qualquer objeto capaz de comprovar algum fato ou 

acontecimento”. 

No que diz respeito à abordagem do problema, classifica-se como de cunho 

quantitativo, pois, o mesmo visa quantificar o mapeamento conforme o objetivo deste 

estudo. 

 Diante dos períodos supracitados, o procedimento da coleta de dados será 

efetuado, primeiramente por uma análise minuciosa das informações dos relatórios, via 

site TCE/MT. 

 

4 ANÁLISE DE DADOS 

Para levantar a variação ocorrida nos anos pesquisados foi utilizada a seguinte 

fórmula:  

𝑉𝐴𝑅 =
𝑎0

𝑎−1
𝑋100 − 100 

Sendo: 

𝑉𝐴𝑅 = variação; 

 𝑎0 = ano atual; 

 𝑎−1 = ano anterior;  

 

Utilizou-se  𝑋 100 − 100 para se obter a variação. Para obter os resultados das 

médias, a equação foi aplicada tanto nas receitas quanto nas despesas, e logo após 

realizada, uma nova classificação referente aos dados, que nesse caso, foi a distinção 

entre o ano eleitoral e o ano não eleitoral. 

  Após essa classificação, foi utilizado o método para estudar a diferença entre as 

médias dos dois grupos, o Teste T-Student, que serve para analisar duas amostras 

independentes, presumindo diferença das médias entre os dois grupos. 



 
 

 

 Através do teste foram abordadas as seguintes hipóteses: H1- o ciclo eleitoral 

influencia na arrecadação tributária própria do município; H2- em anos eleitorais os gastos 

com obras aumentam acima da média; e na H3- em períodos classificados como eleitoral, 

os investimentos apresentam um crescimento significativo comparado ao ano não 

eleitoral. 

 

 

 

TABELA 1 – Teste de média para variação com arrecadação com IPTU 

PERÍODO ELEITORAL NÃO ELEITORAL 

Média 4,22 64,36 

Variância 775,63 128660,61 

Observações 55 189 

P(T<=t) bi-caudal 0,023 
 

   
Fonte: a pesquisa  

  

Nessa tabela, foi feita uma análise onde verificou se o ciclo eleitoral influencia na 

arrecadação tributária própria do município, utilizando-se do IPTU (Imposto Predial e 

Territorial Urbano) que, para se chegar a um resultado significativo. A fim de verificar se 

há diferença entre os dois grupos, utilizamos o Teste T-Student. Esse tributo é de 

responsabilidade exclusiva da administração pública municipal tanto na sua 

regulamentação quanto na sua arrecadação.  

 Podemos perceber que o resultado da média apresentado no ano eleitoral é de 

4,22%, onde é possível notar que em anos considerados eleitorais a arrecadação com 

IPTU tende-se a ter um acréscimo de 4,22% maior que comparado com o ano anterior.  

Já em anos não eleitorais, esse crescimento chega à uma média de 64,36% comparado 

ao ano anterior. É possível perceber de forma evidente uma diferença significativa entre 

os dois grupos. 

 De acordo com a probabilidade representada pelo P-valor de 0,023 é possível 

descartar a hipótese nula (onde as médias apresentariam variações iguais para os dois 

grupos), pois essa análise sugere de maneira significativa e relevante um percentual de 

95% de confiança em relação aos dados observados, sendo que nesta pesquisa foram 

nos anos eleitorais um total de 55 observações e em anos considerados como não 

eleitorais um total de 189 observações. Os resultados sugerem a confirmação da 

primeira hipótese, sendo ela alternativa, pois há uma diferença estatisticamente 

apresentada entre as amostras comparadas com a arrecadação do IPTU nos 29 

municípios estudados, durante os anos de 2008 a 2017. 

 Constata-se uma diferença entre as médias, onde em anos eleitorais é possível 

identificar uma arrecadação com um crescimento muito menor comparado ao ano não 

eleitoral, sendo notáveis as dificuldades que um gestor possa e venha enfrentar na 



 
 

 

administração pública. Supostamente em período eleitoral, os gestores deixam de cobrar 

certos tributos como forma de evitar frustações e desgaste políticos, sendo utilizada 

nesses casos a renúncia de receita que de certa forma,, será prejudicada a população 

em si, pois, agindo dessa maneira, o valor a ser arrecadado tende a se diminuir e seu 

repasse para a comunidade consequentemente, será menor. 

 Percebe-se que, esta perda de valores que deveriam ser cobrados de certos 

tributos por um determinado período, acaba desobedecendo ao Orçamento Público e 

consequentemente, as suas Leis Orçamentárias, deixando de lado essas obrigações e 

atuando de forma hipoteticamente a favor de seus benefícios próprios e de seu grupo 

partidário, infringindo aos princípios dentro da Constituição Federal. 

 

TABELA 2 – Teste de média para variação com obras e instalações 

PERÍODO ELEITORAL NÃO LEITORAL 

Média 167,13 14,42 

Variância 304812,70 20641,18 

Observações 77 94 

P(T<=t) bi-caudal 0,020 
 

   
Fonte: a pesquisa. 

  

Nessa tabela foi observado com relação aos anos eleitorais se os gastos com 

obras tendem-se a aumentar com grande relevância. Nessa análise, foram utilizados os 

anos de eleições municipais e foram adicionados também, os anos de eleições para 

governos Federais e Estaduais, pelo fato de que esses recursos são repassados para os 

municípios mediante transferências.  

 Nessa análise, é possível identificar a diferença da média de 167,13% maior 

comparada dentro do período eleitoral. Sendo considerada hipoteticamente nesse 

período um acréscimo de 167,13% referente a destinação das verbas para obras e 

instalações municipais. Já em comparação com período classificado como não eleitoral 

essa média chega a ser de 14,43%. Teoricamente comparada ao ano eleitoral, esse 

valor representa uma queda imensa dentro dos orçamentos públicos. 

 Percebe-se que foram utilizadas uma somatória de 171 observações, sendo 77 

classificadas como ano eleitoral e 94 como ano não eleitoral. Dentro dessa análise, o 

total de observações abrangentes foi bem próximo pelo fato de serem usados dois 

períodos eleitorais sendo eles, os municipais e os de governos estaduais e federais. Por 

ser de responsabilidade Federal e Estadual os seus repasses para os municípios é 

levantada a hipótese, que durante os períodos de eleições municipais os governos 

pretendem supostamente em parceria com a prefeitura municipal, realizar um número de 

obras e reformas, visando satisfazer as necessidades políticas, onde é possível notar 

que próximos a períodos eleitorais, os números de inaugurações ou reinaugurações, 

tende-se a aumentar, gerando assim, um desequilíbrio econômico e aumentando o 

déficit dentro das finanças públicas.  



 
 

 

 Pode-se supostamente identificar que, durante essas obras ou ampliações, a 

procura pela mão-de-obra aumenta, gerando um reflexo negativo nos índices da inflação 

e da economia municipal, que de certa forma, esse resultado não será favorável para a 

cidade, pois logo após o término do período eleitoral, essas obras tende-se a diminuir, 

voltando assim, a realidade enfrentada pelos municípios.  

 Nessa análise, é possível identificar um P-valor de 0,020 rejeitando assim a 

hipótese nula (onde as médias apresentariam variações iguais para os dois grupos). 

Nessa análise, o percentual de confiabilidade da informação analisada, é de 95%, sendo 

aceito a hipótese alternativa, onde é notável a diferença entre as médias comparadas 

aos anos eleitorais e aos anos não eleitorais. 

 Ficando teoricamente visível a necessidade de ganhos políticos e não a 

necessidade da sociedade como deveria ser visto, pois os números têm um aumento 

muito relevantes comparados aos períodos que não se antecede as eleições, ficando de 

certa forma congelada essas destinações de verbas para os municípios, sendo apenas 

relembrados quando se aproximarem ao período político, onde supostamente estão 

visando ser o foco das atenções e apenas obter ganhos políticos. 

 

TABELA 3 – Teste de média para variação com investimentos 

PERÍODO ELEITORAL NÃO ELEITORAL 

Média 98,84 40,29 

Variância 52930,35 43006,656 

Observações 115 142 

P(T<=t) bi-caudal 0,035 
 

  
  

Fonte: a pesquisa. 

  

Como foi abordado em obras, em investimentos não seria diferente, pois é notório 

que em períodos classificados como eleitorais, os investimentos apresentam um 

crescimento significativo comparado ao ano não eleitoral. Em relação a isso, não será 

muito diferente, por este se tratar de responsabilidade dos governos Federais e 

Estaduais o seu repasse para os municípios. É possível identificar diferença relevante 

entre as médias com um aumento de 98,84% nos anos eleitorais e de apenas 40,29% 

nos anos não eleitorais. Visando que, em anos eleitorais os governos tendem a fazer 

parcerias com as prefeituras, onde provavelmente apresentará um ganho, aumentando 

os investimentos para os municípios. Já comparado ao ano não eleitoral, sua média 

aparentemente apresenta uma queda passando a ser de 40,29%, dentro do período 

abordado. 

 Consideravelmente o P-valor é de 0,035 apresentando assim um grau de 

confiabilidade de 95% das informações prestadas, onde são apresentadas um total de 

257 observações, distribuídas da seguinte forma, 115 para anos eleitorais e de 142 para 

anos não eleitorais. 



 
 

 

 Assim, rejeita-se a hipótese nula (onde as médias apresentariam variações iguais 

para os dois grupos), apresenta-se estatisticamente diferença entre a média dos grupos. 

Onde supostamente, ocorra o déficit dentro dos governos e principalmente o 

desequilíbrio econômico dentro das finanças públicas. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A principal contribuição deste trabalho é avaliar se existe influência política nas 

finanças públicas no ano eleitoral, evidenciando a interferência política indevida nas 

finanças públicas. 

 Percebe-se que, em anos eleitorais, as receitas a serem arrecadadas pelos 

próprios municípios tende-se a diminuir para evitar desgastes políticos e os gastos 

públicos tende-se a ter um crescimento considerado como anormal em comparação aos 

anos não eleitorais, ocorrendo assim, um desequilíbrio econômico e um déficit nas 

finanças públicas. Com relação aos fatos mencionados, a população é a peça chave em 

um ciclo do processo eleitoral, pois o poder da escolha depende da própria sociedade. 

Nesse estudo, foi possível trabalhar com um número significante de 29 

municípios, localizados na macrorregião sudeste do estado de Mato Grosso, durante os 

anos de 2008 a 2017, não podendo se estender por mais anos pelo fato do Tribunal de 

Contas do Estado – TCE/MT não disponibilizar dados relativos a anos anteriores em sua 

página. Vale ressaltar que a coleta de dados foi feita de forma individual de cada cidade 

em relação a cada ano a ser analisado, formando assim uma planilha no Excel, para que 

todos os dados coletados fossem analisados, sendo possível calcular a média de 

variação em cada município em um determinado ano. Para análise das médias, foi 

utilizado o Teste T-Student, para verificar a diferença entre as médias dos dois grupos 

distintos, ou seja, os anos eleitorais e os anos não eleitorais, sendo trabalhada as três 

hipóteses abordadas na análise dos resultados. 

Percebe-se que, a primeira hipótese, ou seja, H1- analisar se o ciclo eleitoral 

influencia na arrecadação tributária e própria do município, expõe que em períodos 

eleitorais o crescimento na arrecadação do IPTU é bem menor comparado aos anos não 

eleitorais, simplesmente pelo fato do gestor querer evitar desgastes políticos, os quais, 

poderiam influenciar durante a sua candidatura para a reeleição, ou a um certo apoio 

para o candidato a eleição correspondente ao seu partido político, visando ganhos que 

seriam favoráveis à ele como gestor e não a necessidade da sociedade como 

teoricamente deveria acontecer. 

Na hipótese H2- em relação a anos eleitorais, os gastos com obras públicas 

aumentam com um certo grau de relevância, sendo muito maior comparado aos que não 

se tem eleições. De certa forma, podem existir vários fatores, que possam modificar 

essas médias, mas, nesse caso foi usado apenas as despesas de capital com Obras e 

Instalações, pois as despesas com Aquisições de Imóveis tiveram que ser retiradas da 

análise pelo fato de ausência de dados, onde de certa forma, os dados ficaram ausentes 

no portal da transparência. Nesse estudo foram utilizados um total de 171 observações, 

apresentando supostamente que em comparação ao ano eleitoral essas despesas 

tendem-se a aumentar em média de 167,13%, relativamente comparada aos outros 



 
 

 

anos. Essa informação é prescrita com grau de confiança de 95% comparada com os 

dados apresentados e analisados. 

Na terceira e última hipótese abordada dentro deste trabalho, H3- é evidente que 

em períodos classificados como eleitorais, os investimentos apresentam um crescimento 

significativo comparado ao ano não eleitoral. Ou seja, sua média chega a apresentar 

98,84%, maior nos períodos eleitorais, sendo observados num número total de 257 

observações. Nos casos das despesas de capital e no investimento, os períodos 

analisados foram maiores, pois nesses casos, foi utilizado as eleições municipais e 

também eleições para governos federais e estaduais, por ser uma verba repassada por 

transferências, fator que de certa forma podem influenciar durante esses períodos 

eleitorais, pois existe a dependência de outros governos para a liberação e a destinação 

para serem realizados nos municípios essas obras e investimentos, sendo considerados 

como gastos públicos. Esses gastos apresentam teoricamente um alto nível de 

desequilíbrio econômico, pois só se tem aumento em períodos eleitorais, visando ganhos 

políticos e nos demais anos, esses gastos ficam em modo de congelamento, sendo 

relembrado apenas próximos as eleições novamente. Devido a essas atitudes dos 

parlamentares, os governos brasileiros possuem um déficit nas finanças públicas. 

Além do mais, fica evidente que a hipótese principal do artigo é reconhecida, de 

forma direta, em anos eleitorais, as receitas e os gastos dos municípios se alteram em 

relação aos anos não eleitorais de forma significativa e relevante, demonstrando assim, a 

resposta ao objetivo geral da pesquisa. Mesmo sendo um instrumento fundamental 

dentro da entidade pública, o orçamento público não é regido dentro dos padrões 

estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF, ou seja, de certa maneira tudo 

que se foi planejado e elaborado dentro das Leis Orçamentárias acabam sendo 

distorcidos, como ficou claro durante a apresentação deste estudo. 

Foram encontradas algumas dificuldades para a coleta dos dados, pois no site do 

TCE/MT foi possível identificar que mesmo sendo obrigatória a apresentação dos 

resultados de cada ano relativo a cada mandato, não existem algumas informações que 

prejudicaram uma análise mais detalhada. Enfim, os resultados apontam para influência 

política nas finanças públicas, através da análise das médias dos grupos de anos 

eleitorais e não eleitorais, sendo que as médias apresentam diferenças estatisticamente 

significantes com um grau de confiança de 95%. 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ABRUCIO, Fernando Luiz. LOUREIRO, Maria  Rita. Finanças Públicas, Democracia e 
Accountability: Debate Teórico e o Caso Brasileiro. Disponível em: 
http://www.ufpa.br/epdir/images/docs/paper12.pdf Acesso em: 11. Junho.2018. 

 

 



 
 

 

ALMEIDA, Francisco Carlos Ribeiro de. A Renúncia de Receita Como Fonte 
Alternativa de Recursos. Disponível em: 
https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/892/957 Acesso em: 
27.Maio.2018. 

 

 

ALMEIDA, Francisco Carlos Ribeiro de. Uma Abordagem Estruturada da Renúncia de 
Receita Pública Federal. Disponível em: 
https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/984/1045 Acesso em: 
27.Maio.2018 

 

 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico. 7. 
Ed. São Paulo. Atlas.2005. 

Finanças Públicas: Noções Básicas para os Municípios / Confederação Nacional dos 
Municípios – Brasília: CNM, 2008. 136 p. Vol. 5; ISBN 978-85-99129-22-7. 

 

 

HADDAD, Rosaura Conceição. MOTA, Francisco Glauber Lima. Contabilidade Pública. 
CAPES: UAB, 2010. 152p. ISBN: 978-85-7988-085-8. 

 

 

MAPA DAS MACRORREGIÕES DO INSTITUTO MATO GROSSENSE DE ECONOMIA 
AGROPECUÁRIA- IMEA. Disponível em: 
http://www.imea.com.br/upload/publicacoes/arquivos/justificativamapa.pdf Acesso em: 
22.Julho.2018. 

 

 

ORAIR, Rodrigo Octávio. GOUVÊA, Raphael Rocha. LEAL, Ésio Moreira. Ciclos 
Políticos Eleitorais e Investimentos das Administrações Públicas no Brasil. 
Disponível em: http://hdl.handle.net/10419/121728 Acesso em: 11. Julho.2018. 

 

 

SANTOS, Luciano Aparecido dos. CAMACHO, Eliane Utrabo. Orçamento Público 
Municipal: Uma Análise no Município de Cosmópolis/ SP com Enfoque no 
Equilíbrio das Receitas X Despesas no Período de 2007 a 2012. Disponível em: 
www.periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/recfin/article/view/17141 Acesso em: 14.Abril.2018. 

 

 



 
 

 

SANTOS, Paulo Sergio Almeida dos. DANI, Andreia Carpes. RAUSCH, Rita Buzzi. 
Finanças Públicas e Lei de Responsabilidade Fiscal: Reflexos na Produção 
Científica nos Principais Congressos Brasileiros de Administração e Contabilidade 
no Período de 2000 a 2010. Disponível em: 
https://periodicos.ufpe.br/revistas/ricontabeis/article/view/7961 Acesso em: 10. 
Junho.2018. 

 

 

SILVA, Moacir Marques da. Lei de Responsabilidade Fiscal para os Municípios: Uma 
Abordagem Prática/ Moacir Marques da Silva, Francisco Antônio de Amorim, Valdemir 
Leônidas da Silva. São Paulo: Atlas, 2004. 

 

 

SILVA, Valmir Leôncio da. A Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público: Uma 
Abordagem Prática. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

SIQUEIRA, Fernando de Faria. Política Fiscal e Ciclo Político no Brasil: Uma Análise 
Empírica. Disponível em: www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-04032016-
145414/pt-br.php Acesso em: 23. Julho.2018. 

 

 

VIDEIRA, Raphael Almeida. MATTOS, Enlinson. Ciclos Políticos Eleitorais e a 
Interação Espacial de Políticas Fiscais Entre os Municípios Brasileiros. Disponível 
em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-80502011000200005 
Acesso em: 27.Outubro.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL COMO FATOR LIMITADOR DO GASTO COM PESSOAL.  

ANÁLISE ENTRE ANOS ELEITORAIS E NÃO ELEITORAIS. 

 

 

Taina Coutinho Santana 1  

Evaldo Rezende Duarte  2 

 Diego Campos Pereira  3 

 

 
 

RESUMO 

 
A lei de responsabilidade fiscal (LRF) tem o objetivo de fiscalizar os gastos com contratações 

com uma maior responsabilidade, agindo de maneira eficaz para o controle dos gastos a fim de 

estabelecer um equilíbrio das contas públicas. A mesma determina que os municípios não 

podem ultrapassar os limites estabelecidos pela lei que é 60% de suas receitas correntes liquidas. 

Desde a implantação da Lei, o poder executivo tem certa dificuldade em se manter no padrão 

exigido, com isso ela veio para ajudar a reduzir os gastos, fazendo com que os municípios 

gastem o necessário e não extrapole os limites impostos. O objetivo do trabalho é apresentar a 

quantidade de gastos com pessoal nos municípios de mato grosso em períodos eleitorais e não 

eleitorais, evidenciando se os mesmos estão obedecendo a lei imposta ou se os gastos estão 

sendo extrapolados em períodos que possui ou não eleição, identificando as diretrizes de 

instituir uma gestão pública responsável, com ênfase nos controles de gastos com pessoal. A 

metodologia utilizada é referente aos dados extraídos no site tesouro nacional da fazenda – 

FINBRA do período de 2013 a 2018, referente aos 141 municípios do estado de mato grosso. No 

trabalho foi evidenciado que não obteve diferenças significativas de uma média para outra, 

deixando claro que em períodos não eleitorais obteve uma pequena diferença relevante em 

relação ao período que ocorreu a eleição, evidenciando que o poder executivo não utiliza dos 

recursos públicos para benfeitorias próprias, como por exemplo, o ganho de votos. 

 
Palavras-chave: Gastos com pessoal. Lei de responsabilidade fiscal. Limites. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os gastos excessivos com despesas de pessoal vêm se tornando uma constante 

preocupação por parte da sociedade e do governo (cofres públicos), pois eles representam uma 

importância significativa dentro do orçamento público de cada município. No decorrer dos anos, 

a administração pública vem passando por regularizações, onde estão mudando a legislação 

constantemente. Uma delas é a LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal). 

A LRF Lei Complementar 101/2000 é uma nova lei que veio para implantar uma maior 

transparência nas contas do governo, contribuindo para orientar os governantes a administrar o 

dinheiro público de forma mais clara e concisa possível. A mesma estabeleceu regras e limites 

para uma gestão organizada e preventiva em relação aos endividamentos públicos e a geração 

de despesas. 

Umas das vertentes trazidas pela LRF é o controle de gastos com pessoal sendo 

estabelecidos limites de 60% da receita corrente liquida para estados e municípios e 50% para 

a União. Ressaltando isso, no artigo 37 da CF/88 cargos ou emprego púbico dependem de 

aprovação em concurso público para provimento dos cargos, sendo uma forma de tirar a atuação 

do gestor para fazer contratação temporária ou de livre escolha. Com isso, o objetivo do trabalho 

é apresentar a representatividade de gastos com pessoal nos municípios de mato grosso em 

períodos eleitorais e não eleitorais, evidenciando se os mesmos estão obedecendo à lei imposta 

ou se os gastos estão sendo extrapolados em períodos que possui ou não eleição. 

A base de dados foi construída através de dados extraídos no site tesouro nacional da 

fazenda-FINBRA do período de 2013 a 2018, utilizando-se de um teste estatístico T student 

para comparar as medias dos dois grupos (não eleitoral e eleitoral). No primeiro grupo foram 

selecionados dados referentes aos anos em que não houve eleição no município, enquanto no 

segundo grupo foram selecionados dados que representam anos em quem houve eleição no 

município, referentes aos 141 municípios do estado de mato grosso. 

O estudo se caracteriza como uma pesquisa exploratória, pois ela permite uma maior 

familiaridade entre o pesquisador e o tema, com isso o pesquisador inicia um processo de 

sondagem com vistas a aprimorar ideias, descobrir intuições e a partir disso construir hipóteses. 

Para embasamento ela é uma pesquisa quantitativa, pois utiliza técnicas estatísticas para 

quantificar opiniões e informações para um estudo. Com isso, o método foi o dedutivo, pois os 

dados devem apresentar conclusões que devem ser verdadeiras, para os resultados chegar a algo 

proposto ou almejado. 



 
 

 

Os resultados propostos no trabalho é apresentar se os governantes utilizam de recursos 

públicos para benefícios próprios em períodos de eleição, mais não é isso que o resultado da 

pesquisa esboçou. Pois o mesmo sugere que não existe diferença significativa estatisticamente 

entre o grupo de anos eleitorais e não eleitorais, o que em tese mostra que os gestores não atuam 

para melhorias nos resultados para terem mais votos através de contratação de mão de obra, 

com isso o resultado apresentado é contrário ao senso comum de que a maioria da população 

tem, de que o gestor utiliza dos recursos públicos para contratar mão de obra e ter retornos 

políticos em anos eleitorais. 

A contribuição da pesquisa se divide em teórica e prática, a primeira é referente a 

difundir pesquisas em contabilidade pública fiscalização e monitoramento dos gastos dos 

gestores, a fim de averiguar se os mesmos estão agindo conforme o previsto e obedecendo a lei. 

Já a parte prática, é um senso comum, pois o que se ouve é que os gestores se utilizam da 

administração pública para fazer contratações e nomeações em cargos políticos. Em tese usam- 

se os recursos públicos em troca de votos para se beneficiar, o que não é identificado na análise 

de dados do trabalho, pois as porcentagens de contratações em anos não eleitorais são maiores 

que a de anos eleitorais. 

 
 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
2.1 Lei de Responsabilidade Fiscal 

 
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), oficialmente Lei Complementar nº 101, com 

alto índice de votos favoráveis 385 votos a favor, 86 contra e 04 abstenções a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF) está estruturada por setenta e cinco artigos e promove uma 

mudança institucional no trato com a verba público. 

Estende-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, à administração 

direta e indireta, e em cada uma dessas esferas de governo, aos poderes Executivo, Legislativo 

e Judiciário, bem como ao Ministério Público, a LRF está apoiada em quatro eixos, quais sejam 

planejamento, transparência, controle e responsabilização (KHAIR, 2001). 

Sancionada durante o governo do ex-presidente Henrique Fernando Cardoso, a lei obriga 

que as contas (finanças) sejam apresentadas ao Tribunal de Contas, com isso os referidos órgãos 

podem chegar a aprovar ou não, em caso de as contas serem rejeitadas, é instaurada uma 

investigação, o que pode resultar em multas ou mesmo os responsáveis não poder participar de 

cargos públicos. Embora o Poder Executivo seja o principal responsável pelas finanças 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tribunais_de_contas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Multas


 
 

 

públicas, os Poderes Legislativo e Judiciário também são submetidos à referida norma, tendo 

que obedecer todas as regras. 

No entendimento de Vignoli (2002) trata-se de uma das mais rigorosas legislações. 

Oliveira (2001) admite ainda que programar e instaurar responsabilidade fiscal não é uma tarefa 

fácil, fato alertado também por Dias Filho (2003) quando este afirma que para o seu desempenho 

depende da mobilização de recursos humanos, tecnológicos, financeiros e principalmente da 

capacidade de enfrentar resistências de ordem política e cultural. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal foi promulgada e instituída no intuito de a 

administração pública buscar melhoria nos controles dos recursos, no entanto, não é sempre que 

o gestor age de forma correta e cumpre o que determina a LRF. Com isso, a lei determina 

algumas sanções ou penalidades para quem descumpri-la, como o crime de responsabilidade 

que pode levar à cassação do mandato, a proibição administrativa podendo resultar na perda dos 

direitos políticos dos envolvidos e obrigá-los a ressarcir o órgão público até mesmo através da 

indisponibilidade dos seus bens. 

A LRF se preocupa com algo inédito nas finanças públicas do Brasil, que é a definição 

de critérios, condições e limites à gestão orçamentária, financeira e patrimonial, implantando 

novos mecanismos de controle dos gastos públicos. Essa postura responsável de parte dos 

administradores há muito que ser compreendida, por alguns segmentos mais esclarecidos da 

sociedade, nada mais é do que a aplicação de um preceito lógico oriundo da necessidade de 

qualquer empresa ou indivíduo de sobreviver com seus próprios recursos e meios (MOTTA, 

2003). 

Quanto ao controle dos gastos, além de fechar as aberturas do desperdício é preciso levar 

em conta que gastar pouco não significa necessariamente gastar bem, ressaltando que: 

 
Não se trata apenas de economizar cada centavo, mas principalmente de aplicar bem 

os recursos existentes para que eles gerem mais benefícios ao menor custo possível 

para a sociedade. Um pouco mais que se aplique adequadamente em prevenção de 

doenças e em educação, por exemplo, pode evitar gastos públicos significativos no 

futuro e, assim, aliviar as pressões que recaem sobre o sistema tributário. Para se ter 

uma ideia, estima-se que cada real investido em saneamento pode proporcionar 

uma economia de quatro no orçamento da saúde (MOTTA,2003). 

 

Um dos principais objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) é o controle de 

gastos e de endividamento excessivo, por parte dos governos estados e municípios. A LRF 

estipulou um limite de gastos com pessoal de 60% da receita corrente líquida para estados e 

municípios e de 50% para a União. Para evitar o endividamento excessivo, a lei determinou 



 
 

 

uma relação de 1,2 entre a dívida consolidada líquida e a receita corrente líquida, tanto para 

estados quanto para municípios. Acredita-se que, ao atingir-se um controle e um equilíbrio 

permanentes das contas públicas dos estados e municípios, haverá melhores condições para o 

crescimento sustentado de tais entes. 

 
2.2 Despesas com pessoal 

A Lei de Responsabilidade Fiscal ao definir os limites para a despesa com pessoal, além 

de regulamentar o art. 169 da CF/1988, contribui para uma gestão fiscal responsável, pois 

segundo Debus (2000) os gastos com a folha de pagamento de pessoal representam o principal 

item de despesas de todo o setor público brasileiro, sendo em média 67% das receitas líquidas. 

O conceito de despesa com pessoal não depende da natureza do vínculo empregatício. 

Assim, as despesas com servidores, independentemente do regime de trabalho a que estejam 

submetidos, integram a despesa total com pessoal e compõem o cálculo do limite de gasto com 

pessoal. Assim, consideram-se incluídos tanto servidores efetivos, como cargos em comissão, 

celetistas, empregados públicos e agentes políticos. (BRASIL, 2009). 

Em relação aos gastos com pessoal em decorrência de concessão de aumento de salário, 

alguma espécie de vantagem que acarrete aumentos dos gastos, alteração e ou definição de 

planos de carreira e contratação de novos funcionários devem ser compensados ou por cortes 

em outros gastos ou por aumento de receitas. Novamente, se o aumento dos gastos com pessoal 

for proveniente de reajuste com o intuito de manutenção do valor real dos salários, o princípio 

da compensação não precisa ser respeitado. 

Se as despesas com os funcionários ultrapassarem os limites estabelecidos, qualquer 

nova contratação, criação de novos cargos, alteração nos planos de carreira, qualquer 

movimento do governo em favor do aumento dos gastos com pessoal fica expressamente 

proibido até que a situação volte aos níveis estabelecidos. 

Se por outro lado, as despesas com pessoal ultrapassarem os limites por três meses 

consecutivos, o ente federado tem um prazo de dois anos para se enquadrar nos limites impostos 

pela lei. Esse enquadramento deve ser feito através de demissão de servidores não estáveis, 

extinção de cargos de confiança ou até mesmo demissão de funcionários concursados. Se ao 

final desses dois anos as despesas com o funcionalismo não tiverem sido regularizadas, todos 

os repasses de recursos para o município ficam suspensos. Não é permitido que níveis superiores 

de governo concedem empréstimos a níveis inferiores para o pagamento de funcionários. 



 
 

 

Conforme destacado por Veloso e Teixeira (2007): 

 
 

“A Lei de Responsabilidade Fiscal obriga os governantes, em todas as esferas, a 

instituírem e a arrecadarem todos os tributos de competência própria e dificulta a 

renúncia de receita, bem como estabelece parâmetros e limites para as despesas, 

dentre as quais se destaca a despesa com pessoal”. 

 
 

A imposição de limites específicos para o gasto com pessoal está ligada ao fato deste ser 

o principal item de despesa corrente e apresentar um histórico elevado por um longo período. Os 

gastos desse item nos Estados se mantiveram na média de 67% de suas receitas líquidas. 

Caso alguma norma estabelecida pela LRF não seja cumprida por um ente da Federação, 

este sofrerá sanções institucionais que vão desde a suspensão das transferências voluntárias até 

a suspensão de obtenção de crédito e contratação de operações de crédito a depender da norma 

infringida. Do mesmo modo, o governante deste ente poderá ser responsabilizado e sofrer 

sanções pessoais que vão desde multas e perda do cargo podendo chegar à prisão. 

Conforme a LRF se superado os limites, o órgão em desvio terá um prazo de 08(oito) 

meses para regularizar, se precisar poderá adotar mecanismos para corte da reforma 

administrativa: 

I Redução de 20% das despesas com cargos de confiança; 

II Exoneração dos servidores não estiveis; 

III Exoneração dos estiveis, segundo critérios de menor tempo, maior remuneração e menor 

idade. 

O corte em si abrange a redução temporária da jornada de trabalho e com isso as cargas 

de horas diminuídas. As punições administrativas recaem sobre o ente estatal, estado ou 

município, independentemente de onde o desvio foi feito. É o Poder Legislativo, diretamente 

ou por meio dos tribunais de contas, o responsável por fiscalizar o cumprimento da LRF pelas 

três esferas do Executivo. Já o Poder Judiciário e o Ministério Público são fiscalizados pelos 

próprios órgãos internos de controle e pelos tribunais de contas, que devem alertar cada órgão 

quando o nível de gastos estiver próximo aos limites fixados pela LRF. 

Conforme o artigo 22 da LRF: 

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 serão 

realizadas ao final de cada quadrimestre. 

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite, são vedados ao Poder 

ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso: 



 
 

 

I - Concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, 

salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual; 

II- Criação de cargo, emprego ou função; 

III- Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 

IV- Provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, 

ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de 

educação, saúde e segurança; 

V- Contratação de hora extra e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias. 

Em sentido amplo, serviço público pode ser entendido como "toda a atividade que o 

Estado exerce para cumprir os seus fins" (MASAGÃO apud DI PIETRO, 2009). Nessa 

definição dada por Mário Masagão pode-se dizer que todas as atividades do Poder Executivo, 

Poder Legislativo e Poder Judiciário são serviços públicos, levando ainda à reflexão de que o 

Estado, na esfera administrativa decide sobre seus próprios procedimentos, na legislativa 

planeja e busca a regulação e organização dos interesses da população, e no âmbito do 

jurisdicional efetua o gerenciamento dos procedimentos e conflitos que lhes são levados a 

conhecimento pelas partes. 

1) Cargo Efetivo: Provimento mediante concurso público; 

2) Cargo em Comissão: Provimento de livre nomeação e exoneração, de provimento de 

concursados e não concursados; 

3) Emprego Público Efetivo: Profissional contratado por concurso público, para provimento de 

caráter efetivo; 

4) Empregado Público Temporário: Trata-se de profissional contratado temporariamente, para 

atender necessidade excepcional e temporária, por prazo determinado, geralmente a contratação 

ocorre por meio de processo seletivo. 

O terceirizado, embora tenha seu contrato regido pela CLT, não é considerado 

empregado público, salvo em casos específicos em que se comprove a compatibilidade. Em 

casos específicos, poderá responder penalmente e civilmente como empregado público. 

A função pública pode ser dividida em três modalidades distintas. 

1) Função Comissionada: Similar ao cargo em comissão, porém, é destinada a servidores 

concursados, que irão exercer cargos de direção, chefia ou assessoramento, e terão, além do 

cargo que ocupam, uma função de direção, chefia ou assessoramento; 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43


 
 

 

2) Função de Natureza Técnica Especializada: Trata-se de servidores regidos por lei própria 

não é regida pela CLT, mas sim por regime de contratação de prestador de serviços emissão de 

nota fiscal de prestação de serviços; 

3) Considera-se também, função pública, as funções exercidas ainda que sem remuneração, 

transitoriamente, dentre outras, como por exemplo, voluntários da Justiça Eleitoral, além das 

demais modalidades conhecidas. 

Define-se todo prestador de serviços como autônomo ou profissional liberal, porém, 

existe o prestador de serviços que não é autônomo, nem é profissional liberal, é apenas prestador 

de serviços, para o poder público que exerce função técnica especializada. 

 
Tabela 1: Porcentagem de limite de gastos com pessoal dos poderes 

 

Ente Executivo Legislativo Judiciário Ministério 

Público 

Total 

União 40,9% 2,5% 6,0% 0,6% 50,0% 

Estados/DF 49,0% 3,0% 6,0% 2,0% 60,0% 

Municípios 54,0% 6,0% - - 60,0% 

Fonte: Tribunal de contas do Estado de Mato Grosso. 

 

 

 

3. METODOLOGIA 

 
Pesquisa realizada com dados extraídos no site tesouro nacional da fazenda – FINBRA 

do período de 2013 a 2018, evidenciando um teste estatístico T student para comparar as medias 

das amostras. Para a preparação e execução deste trabalho, foi feita uma abordagem de pesquisa 

documental e bibliográfica, exploratória, quantitativa e por método dedutivo. 

O estudo se caracteriza como uma pesquisa exploratória, pois visa à descoberta e a 

explicação de fenômenos que não eram aceitos apesar de ser evidentes. Segundo autores: 

Barros e Lehfeld (2000) ressalta que a pesquisa exploratória estabelece critérios, 

métodos e técnicas para elaboração de uma pesquisa e visa oferecer informações sobre o objeto 

desta e orientar a formulação de hipóteses. 

O objetivo deste trabalho é analisar os gastos com pessoal em anos eleitoral e não 

eleitoral, mostrando um pouco da realidade dos gastos públicos em cidades distintas, sendo 

assim ela é uma pesquisa quantitativa, caracterizando como uma classificação do método 

científico que utiliza diferentes técnicas estatísticas para quantificar opiniões e informações para 

um determinado estudo. 

De acordo com Fonseca (2000): 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43


 
 

 

 
 

[...] A pesquisa quantitativa se centra na objetividade, influenciada pelo positivismo, 

considera que a realidade só pode ser compreendida com base na análise de dados 

brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e neutros. A pesquisa 

quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever as causas de um 

fenômeno, as relações entre variáveis, etc. 

 
 

Em relação à técnica utilizada para a pesquisa, classifica-se como documental e 

bibliográfica, pois de acordo com Severino (2004), a pesquisa documental não obteve nenhum 

tratamento analítico, porque ainda são matérias primas onde o pesquisador irá desenvolver sua 

investigação e análise, já a bibliográfica nos dá contribuições de diferentes autores que já 

vivenciaram algo sobre o tema. 

O método foi dedutivo, pois ele se caracteriza por apresentar conclusões que devem, 

necessariamente, ser verdadeiras caso todas as premissas sejam verdadeiras e se o raciocínio 

respeitar uma forma lógica válida. Partindo de princípios reconhecidos como verdadeiros, 

estabelecem relações com uma proposição, para, a partir de raciocínio lógico, chegar à verdade 

daquilo que propõe. 

 
4. ÁNALISE DE DADOS 

O trabalho exposto foi realizado de acordo com duas hipóteses, a primeira sendo a nula 

e a segunda sendo a alternativa. A hipótese nula acontece quando as médias dos dois grupos são 

iguais, apresentando uma hipótese onde não haja diferença no resultado. Já a hipótese 

alternativa existe uma diferença, tendo significado estatístico. Quando se pesquisa dois grupos 

diferentes, buscam-se evidências que em algum dos grupos acontece um evento que mudam os 

resultados, nesse caso em relação a períodos eleitorais e não eleitorais. 

Com isso estamos testando a hipótese que teoricamente no grupo de ano eleitoral tenha 

uma diferença na média em relação ao ano que não possui eleição, que no caso é a hipótese 

alternativa. Todas as tabelas estão testando uma hipótese com isso aplicamos o teste T student 

para as duas amostras presumindo variâncias diferentes, interessado em saber se a hipótese 

acontece ou não de acordo com os dados estatísticos. A primeira planilha é referente à 

contratação por tempo determinado. 



 
 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Teste de média para anos não eleitoral e eleitoral – Contratação por tempo 

determinado. 

 

  Não eleitoral  Ano eleitoral  

Média 5,424993512 5,216059585 

Variância 17,22258138 18,86601266 

Observações 483 94 

Hipótese da diferença de média 0  

Gl 128  

Stat t 0,429756227  

P(T<=t) uni-caudal 0,334047785  

t crítico uni-caudal 1,656845226  

P(T<=t) bi-caudal 0,66809557  

t crítico bi-caudal 1,97867085  

Fonte: Elaborada pela autora. 

 
 

A amostra para realização do teste foi composta por 483 observações do grupo não 

eleitoral e 94 do grupo eleitoral, com isso foi feita uma coleta de dados de apenas um ano 

eleitoral, houve uma limitação nos dados, pois não estão disponíveis no site para pesquisa. 

A média é de 5,42% no grupo não eleitoral e 5,21% do grupo eleitoral dando uma 

mínima diferença de 0,21% uma em relação à outra, evidenciando que não existem gastos 

excessivos com pessoal em anos eleitorais, pois as médias mostram ao contrário, que existe um 

gasto a maior no período que não possui eleição. 

O teste foi realizado a um nível de significância 1%, conforme demonstrado nos 

resultados da tabela o P apresentou valores de 0,66, o que sugere que esse resultado não é 

estatisticamente significativo, ou seja, não se pode rejeitar a hipótese nula, com isso não há 

diferenças relevantes entre os grupos pesquisados. 

Tabela 3: Teste de média para anos não eleitoral e eleitoral – Outras despesas de pessoal 

decorrentes de contratos de terceirização 

 

 Não eleitoral Ano eleitoral 

Média 2,267519726 2,42044727 

Variância 6,929880648 6,993209678 

Observações 97 20 

Hipótese da diferença de média 0  

Gl 27  

Stat t -0,235663203  

P(T<=t) uni-caudal 0,407736222  

t crítico uni-caudal 1,703288446  

P(T<=t) bi-caudal 0,815472443  



 
 

 

 

t crítico bi-caudal 2,051830516 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Na planilha de outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização a 

amostra ela foi composta por 97 observações em ano não eleitoral e 20 em ano eleitoral, uma 

diminuição bem considerável referente à outra análise da planilha anterior, sendo possível 

verificar que os dados não foram estabelecidos em respectivos anos. 

Referente às suas médias, no primeiro grupo consta 2,26% e no segundo grupo 2,42% 

apresentando uma diferença de 0,16% uma em relação à outra, sendo um gasto a maior em 

período eleitoral do que não eleitoral, remetendo ao princípio da pesquisa que seria o aumento 

de gastos com pessoal, em anos eleitorais. 

O valor do P é 0,81, sendo também a pesquisa a um nível de 1% de significância, com 

isso os resultados não são estatisticamente comprovados, mais uma vez não rejeitando a 

hipótese nula. 

Tabela 4: Teste de média para anos não eleitoral e eleitoral – Pessoal e encargos 

 

 Não eleitoral Ano eleitoral 

Média 55,59557913 54,88908187 

Variância 33,86512246 63,06537479 

Observações 628 127 

Hipótese da diferença de média 0  

Gl 154  

Stat t 0,952205302  

P(T<=t) uni-caudal 0,171242494  

t crítico uni-caudal 1,654808385  

P(T<=t) bi-caudal 0,342484988  

t crítico bi-caudal 1,975488058  

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

A planilha de pessoal e encargos destaca as observações, sendo 628 para o período não 

eleitoral e 127 para o período eleitoral, sendo uma das observações mais altas das análises das 

outras planilhas, ressaltando que em todos os anos e municípios houve gastos com pessoal e 

encargos. 

Enfatizando suas médias, o primeiro grupo aparece com 55,59% e o segundo com 

54,88%, mostrando uma diferença considerável entre os dois grupos de 0,71% em relação as 

suas medias. 

Na análise efetuada em outras despesas de pessoal decorrentes de contrato de 

terceirização, reforça a hipótese nula evidenciando não haver diferenças significativas entre as 

médias, não sendo possível a rejeição da hipótese nula novamente. 



 
 

 

 
 

Tabela 5: Teste de média para anos não eleitoral e eleitoral – Serviços de terceiros PJ 

 

 Não eleitoral Ano eleitoral 

Média 20,04360382 20,14241825 

Variância 19,84025769 21,60210015 

Observações 624 125 

Hipótese da diferença de média 0  

Gl 173  

Stat t -0,218451348  

P(T<=t) uni-caudal 0,413667471  

t crítico uni-caudal 1,653709184  

P(T<=t) bi-caudal 0,827334942  

t crítico bi-caudal 1,973771337  

Fonte: Elaborada pela autora. 

 
 

A observação da planilha de serviços de terceiros PJ é a segunda mais alta das planilhas 

relatadas, sendo 624 observações para o grupo não eleitoral e 125 observações para o grupo 

eleitoral. 

Suas médias são em torno de 20,04% para o grupo não eleitoral e 20,14% para o grupo 

eleitoral, sendo uma diferença mínima de 0,1%, sendo uma média improvável com um nível de 

significância muito baixo, também ressaltando que a média do ano eleitoral é maior do que a 

do ano não eleitoral, evidenciando o foco da pesquisa, que em anos de eleição os gestores 

contratam uma maior quantidade de mão de obra para se beneficiar. 

Com isso o P valor que é 0,82 aponta que não existe diferença para um valor ser 

considerável, reforçando a ideia de uma não possível rejeição a hipótese nula. 

 
Tabela 6: Teste de média para anos não eleitoral e eleitoral – Serviços de terceiros PF 

 

 Não eleitoral Ano eleitoral 

Média 3,331536642 2,992556745 

Variância 12,90815498 12,07230035 

Observações 623 125 

Hipótese da diferença de média 0  

Gl 181  

Stat t 0,989758177  

P(T<=t) uni-caudal 0,161806805  

t crítico uni-caudal 1,653315758  

P(T<=t) bi-caudal 0,323613609  

t crítico bi-caudal 1,973157042  

Fonte: Elaborada pela autora. 



 
 

 

Na planilha de serviços de terceiros PF constam 623 observações no grupo não eleitoral 

e 125 no grupo eleitoral, evidenciando um número alto de amostras, sendo a terceira planilha 

de valores mais altos. 

Nas suas médias no período eleitoral apresenta cerca de 3,33 % e no período não eleitoral 

2,99%, ressaltando a diferença dos dois de 0,34%. 

Conforme os resultados anteriores o teste foi realizado a um nível de significância 1%, 

o seu P apresentou 0,32 de valor, mais uma vez considerando a não rejeição a hipótese nula. 

 
Tabela 7: Teste de média para anos não eleitoral e eleitoral – Serviços de consultoria 

 

 Não eleitoral Ano eleitoral 

Média 0,390816282 0,333371987 

Variância 0,288229738 0,122764795 

Observações 356 70 

Hipótese da diferença de média 0  

Gl 142  

Stat t 1,134585632  

P(T<=t) uni-caudal 0,129230299  

t crítico uni-caudal 1,655655173  

P(T<=t) bi-caudal 0,258460598  

t crítico bi-caudal 1,976810994  

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

Em relação a planilha de serviços de consultoria, a mesma apresenta 356 observações 

em ano não eleitoral e 70 observações em grupo eleitoral. 

As suas médias são 0,39% no primeiro grupo e 0,33% no segundo grupo, uma média de 

0,06 entre uma média e outra, com isso sendo a mais baixa de todas as planilhas. 

O seu P valor é 0,25 e conforme análise os resultados reforçam a hipótese nula, 

evidenciando não haver diferenças significativas entre as médias, com isso não se pode rejeitar 

a hipótese nula. 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A lei de responsabilidade fiscal define os princípios básicos de responsabilidade, tem 

em seus objetivos de como realizar uma gestão transparente e prudente dos recursos públicos, 

no sentido de evitar irregularidades e gastos excessivos com pessoal. Nesse contexto, os 

governos municipal, estadual e federal são obrigados a se tornar visível a diferença entre receitas 

e despesas, em suma responsabilidade e transparência são os pilares da LRF. 



 
 

 

O trabalho utiliza-se o teste estatístico T estudent para rejeitar ou não uma hipótese nula 

ou alternativa, dentro das duas amostras que é ano eleitoral e não eleitoral, evidenciando que os 

dados foram extraídos no site do tesouro nacional da fazenda – FINBRA. Contudo, o método 

utilizado para explanar a pesquisa foi o método dedutivo e uma pesquisa exploratória, pois eles 

mostram em forma concisa a importância para chegar a algum resultado que venha a impactar 

a não obediência às normas e aos limites estabelecidos pela LRF, referente aos gastos com 

pessoal. 

Em relação aos resultados, contrariamente ao senso comum, os gestores buscam em anos 

eleitorais se beneficiarem através da máquina pública com contratações de pessoal, os 

resultados não apresentam esse indício. Com isso os mesmos apontam que não existem 

diferenças estatísticas significativas entre os dois grupos pesquisados, desta forma sugerida que 

não existe contratação em maior nível em anos eleitorais e não eleitorais. Possivelmente, esse 

resultado possa ter acontecido, por conta da eficiência da lei de responsabilidade fiscal, 

mostrando que a LRF tem sido eficiente em limitar as ações oportunistas dos gestores. 

No referenciado trabalho foi evidenciado que não obteve diferenças relativas de uma 

média para outra, deixando claro que em períodos não eleitorais obteve um crescimento em 

relação ao período que ocorreu a eleição. Porém, é um resultado que todos os cidadãos e a LRF 

espera de um gestor, que ele não utilize dos meios públicos para contratar mãos de obras e assim 

se beneficiar com isso, por exemplo, com o ganho de votos. 

A limitação da pesquisa se deu por conta de haver apenas um ano eleitoral, mediante 

isso, não houve dados disponíveis no site para um período anterior, para poder expandir ou 

aumentar a amostra pesquisada, outra limitação do estudo é que a análise foi feita de maneira 

vertical, pesquisando a representatividade dos dados em relação aos dois grupos (eleitoral e não 

eleitoral). A partir disso, fica uma sugestão para próximas pesquisas que seja verificado o índice 

de evolução do crescimento das despesas com pessoal, de maneira horizontal de um ano para o 

outro, e não da despesa com pessoal para a despesa total. 
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RESUMO 

 

 

O presente trabalho de conclusão de curso é uma análise da execução orçamentária, com 

objetivo principal de realizar a comparação entre a previsão e a execução do orçamento público 

no município de Dom Aquino-MT, no período compreendido entre os anos de 2015 a 2018. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, realizou-se uma análise na parte literária, abordando os 

principais conceitos, suas características, seus princípios e normas, e nos balanços 

orçamentários, como fonte direta da pesquisa. Os dados foram coletados de relatórios contábeis 

fornecidos pela Prefeitura Municipal de Dom Aquino. O resultado obtido foi a necessidade de 

uma gestão pública com mais equilíbrio, principalmente voltada à aplicação dos recursos 

públicos. Pode-se concluir que os resultados dos índices alcançados não foram eficazes, visto 

que em quase todos os anos analisados, os percentuais em excesso, entre o que fora previsto e 

a sua realização, foram bem significativos. Com o conhecimento desses valores, o administrador 

público pode desenvolver ações para melhorar a gestão e aplicabilidade dos recursos, para que 

haja promoção do equilíbrio fiscal com transparência e clareza à população. Assim, execução 

orçamentária é uma peça muito importante  numa gestão municipal, pois o gestor terá uma 

ferramenta que irá auxiliá-lo para a correta aplicação dos recursos e realmente beneficiar a 

sociedade. 

 

Palavras-chave: Execução Orçamentária; Gestão Pública; Orçamento Público. 

 

ABSTRACT 

The present course conclusion paper is an analysis of the budget execution, with the main 

objective to make the comparison between the forecast and the execution of the public budget 

in the municipality of Dom Aquino-MT, from 2015 to 2018. In the development of this work, 

an analysis was carried out in the literary part, addressing the main concepts, their 

characteristics, their principles and norms, and the budget balances, as a direct source of the 

research. Data were collected from accounting reports provided by Dom Aquino City Hall. The 

result was the need for a more balanced public management, especially focused on the 

application of public resources. It can be concluded that the results of the indexes achieved were 

not effective, since in almost all the years analyzed, the excess percentages, between what was 

predicted and their realization, were very significant. With knowledge of these values, the public 

administrator can develop actions to improve the management and applicability of resources, 

so that there is promotion of fiscal balance with transparency and clarity to the population. Thus, 



 

 

 

budget execution is a very important piece in municipal management, as the manager will have 

a tool that will assist him in the correct application of resources and really benefit society. 

 

Keywords: Budget Execution; Public Management; Public budget. 
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1 INTRODUÇÃO 

Muitas pessoas estão na busca por entender como realmente funciona a gestão pública, 

onde investe-se o dinheiro proveniente dos impostos que são pagos, como está sendo revertido 

em benefício da sociedade e como nossos gestores municipais estão desenvolvendo suas 

atividades e exercendo suas funções. 

Para que haja um maior controle dos gastos, visando um equilíbrio, são utilizados 

instrumentos da contabilidade pública, no qual há o registro da previsão da receita e a fixação 

da despesa, que é o orçamento público, e que se tornou essencial para o gestor e também para 

ter uma transparência de gestão para a população, para isso, são utilizados instrumentos com 

base na Constituição Federal de 1988, como o Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), especificadas no decorrer deste 

trabalho. 

O orçamento público é considerado o instrumento fundamental das finanças públicas 

e tem como características traduzir os projetos e programas de governo, bem como as políticas 

financeiras, econômicas e sociais adotadas pelo chefe do Poder Executivo. 

No orçamento público estão descriminados tanto a origem como a estimativa dos 

recursos a serem obtidos e das despesas que se pretende realizar, com clareza e responsabilidade 

de uma forma planejada e integrada para assim atender as necessidades públicas, quer seja para 

manutenção das suas atividades, ou para a execução de seus projetos. 

Por conseguinte, o presente artigo de conclusão de curso traz uma metodologia 

utilizada que pode ser classificada como pesquisa de natureza básica, sendo uma pesquisa 

descritiva, com análise bibliográfica e documental. Traz uma abordagem quantitativa para 

comparação do orçamento previsto com o que foi realizado no exercício financeiro. 

Visando um melhor resultado, os dados foram coletados dos relatórios contábeis 

fornecidos pela Prefeitura Municipal de Dom Aquino, analisando assim os balanços 

orçamentários, verificando as receitas e despesas no período dos exercícios de 2015 a 2018, 

para entender se o orçamento que foi planejado está sendo executado com eficiência. 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho é realizar a comparação entre a previsão e 

execução do orçamento público da Prefeitura Municipal de Dom Aquino/MT, no período 

compreendido entre 2015 a 2018, mensurando se no decorrer de cada ano o processo de 

planejamento orçamentário foi eficiente. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
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2.1 Execução Orçamentária 

Execução Orçamentária é o processo que consiste em programar e realizar despesas 

levando-se em conta a disponibilidade financeira da administração e o cumprimento das 

exigências estabelecidas em leis. (QUINTANA, 2011) 

A execução orçamentária se divide em execução orçamentária da receita, quando se 

trata da obtenção de recursos, e em execução orçamentária da despesa, quando se trata da 

realização de gastos. 

Conforme Manhani (2004), as receitas que são as entradas financeiras obtidas através 

de tributos como, por exemplo, os impostos e taxas, que podem ser receitas correntes e receitas 

de capital. Já as despesas que são as ações realizadas pelo o governo ao decorrer de sua 

administração, podem ser despesas correntes e as despesas de capital. 

A fase da execução orçamentária é posterior à de planejamento e orçamento, quando 

são estimadas as receitas e quando é definida a forma de sua alocação. 

Cada município tem seu ciclo orçamentário, tendo tempo determinado para elaboração 

do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Estes prazos 

devem estar previstos na Lei Orgânica de cada Município. Cada uma dessas leis, sendo o PPA, 

a LDO e a LOA, tem curso normal de elaboração, aprovação e implementação pelo Poder 

Executivo e Legislativo. (Mota, 2009) 

Para Silva (2009) a conjuntura na atuação dos instrumentos de planejamento permite aos 

administradores públicos utilizar os recursos com eficiência, facilitando assim as informações, 

que se tornam mais transparentes, e possibilitando a sua fiscalização com participação coletiva. 

Segundo Vasconcelos (2009), o processo de planejamento do orçamento público, em 

cada fase de decisão de natureza política, corresponde a uma fase de natureza financeira. Aqui 

não se trata de decisões isoladas, mas sim é uma soma de metas e de recursos financeiros, com 

um só propósito, que é concretizar os seus objetivos. 

O planejamento em um órgão público permite que o chefe do Executivo se utilize de 

ferramentas que irão possibilitar realizar em sua gestão, do início ao fim, ações planejadas que 

irão gerar resultados efetivos. 

Para Freeman e Stoner (1999, p.136) “planejamento é o processo de estabelecer 

objetivos e as linhas de ação adequadas para alcançá-los”. 

Destacamos novamente que o primeiro método de planejamento de longo prazo se deu 

na Lei 4.320, de 17 de março de 1964, no seu art. 23, que compreendia que a receita e a 
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despesas de capital eram aprovados por decreto do Poder Executivo, com um período mínimo 

de três anos e era ajustado anualmente. 

O referido artigo continha programas e metas de realizações de obras e prestação de 

serviços, ou seja, na sua essência tratava-se apenas da discriminação e classificação da categoria 

das receitas e despesas contabilizadas e da organização do orçamento. Necessitava, portanto de 

uma lei que incrementa os gestores a uma ação planejada para gerir os recursos disponibilizados 

pela sociedade. 

A Lei 4.320/64 estabelece que a Contabilidade Pública esteja baseada não apenas em 

registrar os fatos contábeis, mas também registrar os atos contábeis realizados pelo 

administrador que poderá alterar qualitativa e quantitativamente o patrimônio, ou seja, no 

orçamento e sua execução. (REIS e MACHADO JUNIOR, 2010) 

Após a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF 101verifica-se um equilíbrio maior das 

contas públicas, levando a uma maior aproximação do orçamento realizado ao orçamento 

planejado. Planejar é primordial, é essencial, é o ponto de partida para uma gestão, tornando a 

mesma sempre mais eficiente e eficaz. Através dele que mediremos a boa ou má qualidade da 

administração pública, o que irá refletir diretamente no bem-estar da nossa comunidade. 

Dessa forma, a execução orçamentária é uma peça muito importante numa gestão 

municipal, em que o gestor terá uma ferramenta que irá auxiliá-lo, onde o mesmo terá em mãos 

algo concreto para a correta aplicação dos recursos, e assim realmente beneficiar a sociedade. 

 
2.2 Leis Orçamentárias 

A administração municipal deve seguir leis, planos de governos que devem ser 

realizados com base no Art. 165 da Constituição Federal de 1988, devendo ser de três tipos: 

Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual 

(LOA). 

 
2.2.1 Plano Plurianual (PPA) 

Com base no §1º, Art. 165 da Constituição Federal de 1988, o Plano Plurianual, 

estabelece as diretrizes, objetivos e as metas da administração pública para as despesas de 

capital e outras despesas decorrentes e também para as despesas relativas aos programas de 

duração continuada. Compreende-se um planejamento de longo prazo, ou seja, planejamento 

realizado no primeiro ano do mandato municipal, que será executado nos próximos quatro 
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anos. O Art. 165 da Constituição Federal, traz que o projeto do plano plurianual, para  vigência 

até o final do primeiro exercício financeiro do mandato subsequente, será encaminhado até 

quatro meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção 

até o encerramento da sessão legislativa. 

Após a adoção deste plano, tornou-se obrigatório o Governo planejar todas as suas 

ações e também seu orçamento de modo a não prejudicar as diretrizes que estão nele contidas, 

devendo somente efetuar investimentos em programas estratégicos previstos na redação do PPA 

para o período vigente. 

Embora teoricamente todos os projetos do Plano Plurianual sejam muito importantes e 

necessários para o desenvolvimento socioeconômico, dentro dos mesmos já são estabelecidos 

projetos e programas que são detentores de maior prioridade na sua realização. 

Assim, o Plano Plurianual faz parte da política descentralizada dos governos, tanto  na 

esfera municipal, estadual ou federal. As diretrizes que são estabelecidas em cada plano, são de 

fundamental valia a participação e o apoio das demais esferas que compõem a administração 

pública, que sem dúvida possuem mais conhecimento dos problemas e desafios que são 

necessários enfrentar para o desenvolvimento sustentável local. 

 
2.2.2 Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, compreende as metas e as prioridades da 

administração pública, orientando a Lei Orçamentária Anual - LOA, dispondo em relação as 

alterações na legislação tributária, sendo uma ferramenta de médio prazo, já que é um 

planejamento realizado para o período de dois anos. (QUINTANA, 2011) 

Conforme Kohama (2008), a LDO irá dispor sobre o equilíbrio entre as receitas e 

despesas, sobre os critérios de forma de limitação de empenho, as normas relativas  ao controle 

de custos. As metas fiscais propostas no ano anterior e ações financeiras e atuariais são avaliadas 

pela LDO e serão apresentadas em forma de anexo para que ocorra a comparação de efetividade. 

Neste caso, caberá a gestão municipal avaliar se a mesma alcançou os objetivos que 

foram propostos nos exercícios anteriores. 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma lei anual, o Art., 165 da Constituição Federal 

coloca que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até oito meses e meio 

antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o 
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encerramento do primeiro período da sessão legislativa; 

 
 

2.2.3 Lei Orçamentária Anual (LOA) 

A Lei Orçamentária Anual - LOA é planejada para que os recursos sejam aplicados 

dentro de um período de doze meses e não poderá conter dotação para investimentos que tenham 

duração superior a um exercício financeiro. A mesma compreende os orçamentos fiscal, de 

investimento e da seguridade social do município. (QUINTANA, 2011) 

A LOA deverá conter o demonstrativo que relata a compatibilidade da programação 

dos orçamentos com seus objetivos e metas que estão constantes no anexo de metas fiscais, 

contidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assim como deverá conter a reserva de 

contingência, que também está estabelecida na LDO. 

Conforme o Art., 165 da Constituição Federal, o projeto de Lei Orçamentária Anual 

será encaminhado até quatro meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido 

para sanção até o encerramento da sessão legislativa. 

 
2.2.4 Lei De Responsabilidade Fiscal 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, conhecida como LRF, é a Lei Complementar nº 101 

de 04 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal. 

A LRF 101/00, permite que o gestor e todos os responsáveis por recursos financeiros 

de um município respeitem os limites de endividamento, o que, por exemplo, se torna uma 

maneira de controlar os gastos e as aplicações indevidas desses recursos. 

Pois como todas as ações públicas são fiscalizadas, nenhuma ação que envolva 

recursos financeiros pode ser realizada sem estar dentro dos padrões da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, sendo que está se tornou uma ferramenta que auxilia no planejamento municipal. 

Portanto, ao entrar em vigor a Lei Complementar n. 101/2000, a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, produziu grandes mudanças, no estabelecimento de limites e impondo 

ao administrador público a necessidade de priorizar o planejamento como forma de ter uma 

administração coerente, responsável e bem mais transparente. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal se tornou a grande responsável na provocação de 

uma verdadeira transformação institucional e cultural, particularmente no orçamento, 
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introduzindo assim rígidas restrições orçamentárias e respectivas responsabilidade fiscal, 

sendo o grande divisor de águas do Orçamento Público. 

 
3 METODOLOGIA 

Realizou-se inicialmente uma pesquisa bibliográfica para que fosse possível identificar 

na literatura as informações que pudessem fundamentar a análise do estudo da Execução 

Orçamentária no Município de Dom Aquino. 

A pesquisa, segundo Gil (2007, p. 17), é definida como o procedimento racional e 

sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A 

pesquisa desenvolve-se por um processo constituído de várias fases, desde a formulação do 

problema até a apresentação e discussão dos resultados. 

A metodologia utilizada neste trabalho pode ser classificada como uma pesquisa de 

natureza básica, gerando conhecimentos novos e úteis para o desenvolvimento do tema. 

Vendo por um prisma mais filosófico, considera a pesquisa como “atividade básica 

das ciências na sua indagação e descoberta da realidade. É uma atitude e uma prática 

teórica de constante busca que define um processo intrinsecamente inacabado e 

permanente. É uma atividade de aproximação sucessiva da realidade que nunca se 

esgota, fazendo uma combinação particular entre teoria e dados”. (MINAYO;1993, 

p.23) 

 

Por conseguinte, foi adotada uma abordagem quantitativa, com uso de métodos e 

técnicas estatísticas, percentuais, valores quantificados, sendo o ambiente natural da fonte direta 

para a coleta de dados. 

A pesquisa quantitativa se centra na objetividade. Influenciada pelo positivismo, 

considera que a realidade só pode ser compreendida com base na análise de dados brutos, 

recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e neutros. A pesquisa quantitativa 

recorre à linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre 

variáveis, etc. (FONSECA; 2002, p. 20) 

De acordo com a técnica citada, realizou-se no trabalho a comparação do que havia 

sido previsto no orçamento da Prefeitura Municipal de Dom Aquino com o que foi realizado 

no exercício financeiro, gerando assim um percentual de eficiência da execução orçamentária. 

Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa descritiva, pois buscou identificar a Execução 

Orçamentária como ferramenta de planejamento para uma gestão eficaz, expondo 

as características que envolvem o orçamento. 

Do ponto de vista de seus objetivos (GIL, 1991) a pesquisa descritiva visa descrever 

as características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações 
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entre as variáveis. Envolve o uso de técnicas padronizadas e coleta de dados: questionário e 

observação sistemática. Assume em geral, a forma de levantamento. 

Por conseguinte, foi realizada uma revisão de literatura visando formar a base 

conceitual e legal para a abordagem do problema. 

Trata-se de um trabalho de conclusão de curso que tem uma análise bibliográfica e 

documental, tendo como base importantes obras cujo conhecimento se dá pelo saber dos autores 

nacionais do ramo da contabilidade pública, desenvolvido através de livros especializados, 

documentos constitucionais e legais, artigos, dissertações e sites na internet. 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já 

analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, 

páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, 

que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. (FONSECA, 2002, 

p. 32). 

 

No que tange a análise documental, utilizou-se de documentos que não sofreram 

tratamento analítico. 

A pesquisa documental, para Fonseca (2002, p. 32), recorre a fontes mais 

diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, 

revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, 

relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão, etc. 

Neste presente estudo, os dados foram coletados de relatórios contábeis fornecidos pela 

Prefeitura Municipal de Dom Aquino. Para essa análise, consideraram-se os Balanços 

Orçamentários previstos na Lei 4.320/64, anexo XII. 

Assim, conclui-se neste trabalho a necessidade de se elencar a importância da 

Execução Orçamentária como sendo uma ferramenta de planejamento para uma gestão pública 

eficaz. 

 
4 DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

O município de Mutum foi criado pela lei estadual nº 1.196, de 22 de dezembro de 

1958. Com esta denominação passou à história mato-grossense. A lei estadual nº 2.492, de 24 

de setembro de 1965, de autoria do deputado Walderson Coelho, determinou a alteração do 

nome do município de Mutum para Dom Aquino. 

Localizado no Vale do Rio São Lourenço, o município de Dom Aquino está a 172 km 

de Cuiabá, capital de Mato Grosso. Sua população é de 8.031 habitantes de acordo com o 

(IBGE/ contagem 2010). 
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O presente estudo tem o propósito de analisar a execução orçamentária baseado no 

orçamento público do município de Dom Aquino entre o período de exercício dos anos de 2015 

a 2018. O trabalho está concentrado na área da contabilidade pública e busca avaliar a eficiência 

da execução do orçamento público. 

Em relação ao objetivo principal, analisa-se a eficácia da previsão inicial em 

contrapartida com as receitas realizadas e as despesas. É importante ressaltar se no caso o valor 

da previsão da receita for maior que o efetivamente arrecadado, houve uma insuficiência de 

arrecadação, e caso contrário, houve um excesso, arrecadando-se mais do que foi previsto. 

Dessa forma, a aplicação dos índices possibilitará a verificação do equilíbrio 

orçamentário, tanto na previsão inicial como também nas receitas e despesas realizadas. A 

seguir os quadros com a demonstração dos índices: 

 
QUADRO 1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANO REFERÊNCIA 2015 

 

RECEITAS 

ORÇAMENTÁRIAS 

 
PREVISÃO INICIAL 

RECEITAS 

REALIZADAS 

EXECUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

RECEITAS CORRENTES R$ 22.759.500,00 R$ 20.950.275,60 92,05 % 

RECEITAS DE CAPITAL R$ 920.500,00 R$ 161.250,00 17,51 % 

DESPESAS 

ORÇAMENTÁRIAS 

 
DOTAÇÃO INICIAL 

DESPESAS 

EMPENHADAS 

EXECUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

DESPESAS CORRENTES R$ 15.527.107,26 R$ 19.831.258,71 127,72 % 

DESPESAS DE CAPITAL R$ 6.940.708,74 R$ 1.337.818,25 19,27 % 

Fonte: Resultados da pesquisa 

 
No quadro ano referência 2015, com os índices obtidos, é possível verificar na 

execução orçamentária do referido ano, que das Receitas Correntes que haviam inicialmente 

sido previstas, foi arrecadado 92,05%, uma pequena parte do que havia sido previsto não foi 

possível ser arrecadado para custear as despesas de consumo, material, pagamento de pessoal, 

medicamentos, enfim, tudo aquilo que não envolve obras ou patrimônio. 

Analisando as Receitas de Capital, havia uma previsão inicial, e dessa previsão foi 

realizado apenas 17,51%, uma diferença muito grande, que aponta uma distorção considerável 

que chama a atenção pois o que o município esperava arrecadar para poder investir em obras 

públicas, patrimônio público, em reformas e ampliações, não foi arrecadado, e essa diferença 

chama a atenção entre o previsto e o realizado. 

Sobre as Despesas Correntes, mesmo as receitas realizadas correntes ficando abaixo 

do previsto, as despesas correntes ultrapassaram o que foi previsto inicialmente, sendo assim 

observa-se que o município gastou mais com material, mão de obra, pagamentos, do que 
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havia sido previsto, o que ultrapassou 27,72%; enquanto que nas Despesas de Capital foi 

executado um índice muito pequeno do que foi previsto inicialmente. 

O resultado do exercício de 2015 demonstra uma ineficiência no planejamento 

orçamentário, aquilo que havia sido previsto ficou muito longe de ser executado, mesmo as 

despesas correntes superando, ainda assim o que foi previsto ultrapassou o que foi orçado, 

teoricamente tudo o que estava previsto inicialmente teria que ser executado. 

 
QUADRO 2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANO REFERÊNCIA 2016 

 

RECEITAS 

ORÇAMENTÁRIAS 

 
PREVISÃO INICIAL 

RECEITAS 

REALIZADAS 

EXECUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

RECEITAS CORRENTES R$ 18.698.781,60 R$ 23.724.903,30 126,87 % 

RECEITASDE CAPITAL R$ 971.218,40 R$ 225.950,00 23,26 % 

DESPESAS 

ORÇAMENTÁRIAS 

 
DOTAÇÃO INICIAL 

DESPESAS 

EMPENHADAS 

EXECUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

DESPESAS CORRENTES R$ 16.854.212,67 R$ 20.396.450,37 121,01 % 

DESPESAS DE CAPITAL R$ 1.547.850,33 R$ 668.955,60 43,21 % 

Fonte: Resultados da pesquisa 

 
No quadro ano referência 2016, é possível verificar na execução orçamentária do 

referido ano, que nas Receitas Correntes que haviam inicialmente sido previstas, houve um 

excesso de arrecadação resultando o índice de 126,87%. Tendo em vista que as Receitas de 

Capital realizaram 23,26 %, observa-se uma diferença muito grande, considerando que mesmo 

tendo excesso de arrecadação executou bem menos do que o planejado, o que significa que o 

que foi orçado não ocorreu como previsto. 

As Despesas Correntes também tiveram um excesso, resultando em 121,01%, com 

gastos com pessoal, mão de obra, pagamentos. Já as Despesas de Capital resultaram em 43,21%, 

em destaque dos demais anos analisados, o ano de 2016 foi que mais teve arrecadação para 

investimentos no município, mesmo não alcançando o previsto, foi o ano que mais houve 

investimentos e realização de obras. 

O resultado do exercício de 2016 fica evidente o desequilíbrio financeiro, pois mesmo 

com excesso de arrecadação, executou menos que o planejado, não realizando com eficiência o 

que fora planejado inicialmente. 



 
 

 

QUADRO 3 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANO REFERÊNCIA 2017 

 

RECEITAS 

ORÇAMENTÁRIAS 

 
PREVISÃO INICIAL 

RECEITAS 

REALIZADAS 

EXECUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

RECEITAS CORRENTES R$ 19.139.071,80 R$ 22.986.170,27 119,63 % 

RECEITAS DE CAPITAL R$ 900.928,20 R$ 287.426,34 31,90 % 

DESPESAS 

ORÇAMENTÁRIAS 

 
DOTAÇÃO INICIAL 

DESPESAS 

EMPENHADAS 

EXECUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

DESPESAS CORRENTES R$ 16.718.784,92 R$ 21.499.979,74 128,59 % 

DESPESAS DE CAPITAL R$ 1.837.797,51 R$ 519.655,36 28,27 % 

Fonte: Resultados da pesquisa 

 
No quadro ano referência 2017, é possível verificar na execução orçamentária, que as 

Receitas Correntes que haviam inicialmente sido previstas teve um excesso de arrecadação, 

resultando num índice de 119,63%. Já nas Despesas de Capital teve uma arrecadação de 31,90% 

do que foi previsto, o que chama atenção dentre os demais anos analisados, no qual foi o que 

mais arrecadou para o município investir em obras, reformas, ampliações, mesmo assim ficando 

abaixo do que fora previsto inicialmente. 

Considerando as Despesas Correntes também houve um excesso, resultando em um 

índice de 128,59%, excesso esse que resulta em um desequilíbrio financeiro, onde pode-se 

observar é que entre todo o período analisado o município excede em gastos, enquanto nas 

Despesas de Capital pouco se realizou, resultando apenas 28,27% do que foi previsto 

inicialmente. 

O resultado do exercício de 2017, também é possível considerar desequilíbrio e a 

ineficiência da gestão, pois observa-se excesso tanto nas Receitas quanto nas Despesas 

Correntes, e, no entanto, pouco se realizou em melhorias para a sociedade, no orçamento público 

tudo o que inicialmente foi previsto teria que ser realizado. 

 
QUADRO 4 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANO REFERÊNCIA 2018 

 

RECEITAS 

ORÇAMENTÁRIAS 

 
PREVISÃO INICIAL 

RECEITAS 

REALIZADAS 

EXECUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

RECEITAS CORRENTES R$ 22.687.012,86 R$ 24.568.626,86 108,29 % 

RECEITAS DE CAPITAL R$ 3.523.678,66 R$ 100.000,00 2,83 % 

DESPESAS 

ORÇAMENTÁRIAS 

 
DOTAÇÃO INICIAL 

DESPESAS 

EMPENHADAS 

EXECUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

DESPESAS CORRENTES R$ 19.323.758,04 R$ 23.602.198,19 122,14 % 

DESPESAS DE CAPITAL R$ 5.123.937,48 R$ 184.124,41 3,72 % 

Fonte: Resultados da pesquisa 



 
 

 

No quadro ano referência 2018, é possível verificar na execução orçamentária que a 

previsão inicial das Receitas Correntes, foi maior que o previsto inicial resultando o índice de 

108,29%, observa-se que houve excesso de arrecadação, porém o que chama a atenção no 

referido ano analisado, são as Despesas de Capital, cujas quais ficaram bem menores que o 

previsto inicialmente, realizando apenas 2,83 %, um índice muito baixo, uma distorção muito 

considerável, sendo o que o município esperava arrecadar, não ocorreu. 

Considerando as Despesas Orçamentárias, as Despesas Correntes tiveram um excesso, 

resultando em 122,14%, e as Despesas de Capital ficaram bem menores que o previsto 

realizando apenas 3,72%, um índice muito pequeno do que foi previsto. 

O resultado do exercício de 2018, demonstra claramente desequilíbrio e ineficiência 

de gestão estratégica e de planejamento, no qual não ocorreu como previsto inicialmente 

arrecadação para investimentos e melhorias, enquanto houve excesso de arrecadação, mais 

também excesso nas despesas não se limitando aos gastos. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho de conclusão de curso buscou desenvolver a análise através dos 

índices da Execução Orçamentária do município de Dom Aquino-MT. 

Tomando como base o Balanço Orçamentário dos exercícios dos anos de 2015 a 2018 

da Prefeitura Municipal de Dom Aquino. A análise dos dados desses balanços  possibilita a 

sociedade em geral ter uma interpretação mais ampla da prestação de contas, além de destacar 

a eficiência da elaboração do orçamento. 

Enfatiza-se que o ano de 2015 é o último ano de gestão do Prefeito, onde se deve 

observar a limitação dos gastos, exigindo com rigor o equilíbrio fiscal, observado com rigor na 

LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Torna-se uma prática comum, os gestores tratarem as peças de planejamento PPA, 

LDO, e LOA, como meras peças burocráticas. 

Em todos os períodos analisados, o município teve uma execução de despesas acima 

do previsto, o que demonstra claramente, que não ocorreu durante os anos, um acompanhamento 

ou gestão estratégica de acompanhamento das despesas para limitar aos valores orçados. Ao 

analisar a previsão das despesas de capital, fica ainda mais evidente a falta de gestão estratégica, 

quando mesmo com excesso de arrecadação, executou menos que o planejado em todos os 

períodos da análise. 



 
 

 

Nesse ensejo, com reflexo para a sociedade, a gestão deixando de executar despesas 

de capital, deixou-se de investir em obras públicas, realizar reformas e ampliações, aquisição 

de equipamentos, e entre outros, os serviços que por falta de condições de investimentos, podem 

ter prejudicado o atendimento à população. 

Há uma lacuna muito grande entre o planejado e o executado, ou seja, pode-se concluir 

que os gestores na sua maioria, não consideram as peças de planejamento e nem praticam os 

controles exigidos principalmente pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Presencia-se constantemente penalidades e acusações contra gestores que 

descumpriram com suas obrigações básicas. Assim, é importante que sejam tomadas medidas 

que visem reduzir os gastos públicos, para que a receita seja suficiente para cumprir com as 

obrigações e prestar um serviço de qualidade à sociedade. 

Dessa forma, mensura-se a importância do orçamento, principalmente no que tange 

como instrumento de planejamento e controle da gestão pública. Pois o fundamento em criar e 

discutir as leis orçamentárias, só tem o verdadeiro sentido se tiver sendo eficiente, já que para 

se executar o orçamento, se não perseguir o que estava no planejamento, a gestão pública não 

alcançará o principal objetivo que é a correta aplicação dos recursos para realmente beneficiar 

a sociedade. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo analisar a eficácia da execução orçamentária da Prefeitura 

de Santo Antônio do Leste MT, nos anos de 2013 á 2018 essa análise foi feita através de relatório 

resumido da execução orçamentária onde mostra os gastos de governo sobre a receita estimada e 

receita executada. A execução orçamentária é a arrecadação da receita e realização das despesas, e 

as despesas são executadas de acordo com a disponibilidade financeira da administração, havendo 

disponibilidade financeira as despesas serão realizadas de acordo com o plano de governo e com as 

necessidades da população do município. A execução orçamentária é uma ferramenta muito 

importante para o controle e monitoramento das receitas despesas pública, é por meio dela que o 

gestor toma suas decisões do que será prioridade na sua gestão. O gasto público tem que ser de 

acordo com o valor orçado, não podendo ser ultrapassado esse valor que foi previsto, pois se houver 

necessidade de realizar uma despesa acima do valor que foi previsto o gestor pode fazer o decreto 

de suplementação pra reforçar alguma secretaria que necessite desse reforço onde é previsto na 

LOA. A LOA é uma lei elaborada pelo poder executivo e votada pelo poder legislativo, onde é 

estimada a receita e fixada às despesas de acordo com o plano de governo e com a necessidade da 

população do município. Esse trabalho demonstra que a eficiência da execução orçamentária é fazer 

seus gastos públicos de acordo com a receita estimada sem que seja ultrapassada a receita 

arrecadada. O estudo do relatório resumido da execução orçamentária foi analisado e calculado, 

desses cálculos foram gerados quadros e um gráfico mostrando os resultados da execução durante 

esses seis anos, sendo assim a análise de dados mostra que as funções e subfunções não chegaram à 

receita estimada e outras ultrapassaram, mostrando que a execução orçamentária não foi 

totalmente eficaz. 

 

Palavras-chave: Execução. Eficiência. Receita. 
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1 INTRODUÇÃO 

Execução orçamentária é a estimativa de previsão de receita e realização das despesas, 

a execução orçamentária esta dentro do programa de orçamento público que é regido por três 

leis que são PPA, LDO e LOA, são essas leis que prevê o que o município irá arrecadar e o que 

será gasto no exercício seguinte. Assim sendo feita a estimativa do quanto o gestor terá pra 

executar, essa execução tem que ser compatível com o que estava previsto, não podendo ser 

ultrapassado a previsão. 

Este presente trabalho tem como objetivo geral analisar a eficiência orçamentária do 

município de Santo Antonio do Leste, Estado de Mato Grosso, nos exercícios de 2013 a 2018, 

sendo uma análise de verificação das receitas e despesas por secretaria, onde essas receitas 

são efetivadas pelo órgão público, que pode ser analisada pelos relatórios resumido da 

execução orçamentária. 

Considerando que é de fundamental importância saber o que ocorreu com a 

arrecadação prevista no município citado no trabalho. A população em geral pode utilizar-se 

do Portal de Transparência para exercer sua cidadania de forma legal e assim fiscalizar o 

órgão público com suas responsabilidades. 

Por fim, este estudo tem a finalidade de fazer uma análise da execução orçamentária 

no município de Santo Antonio do Leste, Estado de Mato Grosso, para acompanhar se as 

receitas e despesas previstas foram legalmente executadas, como mostramos relatórios e 

demonstrações contábeis emitidas pelo município. 

O orçamento é uma previsão de receita e fixação das despesas, e é importante que no 

setor público o mesmo seja de forma clara e objetiva, para que realize as despesas com 

transparência, conforme os objetivos e metas do setor público. Abre-se uma questão, será que 

população tem conhecimento sobre o acesso a tais informações e seu devido direito de saber 

onde são aplicados os recursos. 

O estudo foi realizado no município, de Santo Antônio do Leste - MT, onde foi 

disponibilizado o relatório resumido da execução orçamentária, cidade localizada na região 

sul mato-grossense, com população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) de quase 4.000 mil habitantes. 

O resultado obtido mostra que a receita estimada e receita executada estão se 

distanciando do que estava previsto com o que esta sendo realizado, tanto nas receitas quanto 

nas despesas, em alguns pontos observados o município fica mais perto do que estava 

previsto e em outros pontos ele fica mais longe daquilo que estava previsto 



 
 

 

A importância deste trabalho é demonstrar que é possível fazer análises dos relatórios 

resumidos da execução orçamentária exposta pelo órgão público, principalmente ao balanço 

orçamentário. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Orçamentos Públicos: origem e definição 

O Orçamento Público é o documento usado para planejar receitas e despesas de um 

órgão público, o mesmo estima tanto as receitas que o Governo espera ser arrecadado quanto 

às despesas a serem efetuadas com a arrecadação. 

Segundo Angélico (1995), fala que ainda não se chegou a uma definição de orçamento 

que fosse livre de crítica e aceita pacificamente pela maioria dos autores. 

 
[...] ainda para nós o orçamento não é essencialmente uma lei, mais um programa 

de trabalho do Poder Executivo. Programa que contem planos de custeio dos 

serviços públicos, planos de investimentos, de inversões e, ainda planos de obtenção 

de recursos. A execução desse programa de trabalho exige autorização prévia do 

órgão de representação popular; e a forma material de esse órgão expressar sua 

autorização é a lei. (ANGÉLICO 1995, p. 18). 

 

Ainda Angélico (1995) aquele que se elaborava antes do advento do orçamento- 

programa, tratava-se de um simples relacionamentos das receitas a arrecadar e das despesas 

de custeio. 

A Constituição Federal de 1998 implantou o orçamento-programa. A criação do 

orçamento-programa está ligada à idéia de planejamento. De acordo com ela, o orçamento 

deve considerar os objetivos que o governo pretende alcançar, durante um período 

determinado de tempo. 

Segundo Kohama (2000), o orçamento programa é uma modalidade de orçamento em 

que, do ponto de vista de sua apresentação, os recursos financeiros para cada unidade 

orçamentária vinculam-se diretamente aos objetivos a serem alcançados. 

Já Angélico (1995) diz que o orçamento programa é a técnica indicada quando se 

pretende conseguir melhor aplicação de recursos escassos, não só no setor público, como no 

setor privado, pois permite o tratamento mais correto do problema, no estabelecimento de 

prioridades, na distribuição desses recursos e, principalmente, no controle de execução e na 

avaliação de resultados. 



 
 

 

[...] O processo orçamentário resulta de um trabalho técnico, cuja finalidade é atingir 

máxima racionalidade no emprego do dinheiro público, para o atingimento sempre 

crescente de bens e serviços a serem colocados à disposição da coletividade, visando 

proporcionar-lhe o maior grau de bem-estar social possível. (KOHAMA 2000, p. 73). 

 
Além disso, a Constituição Federal de 1988 que no seu art., 165 parágrafos 1,2 e 5 

introduziu os novos Instrumentos de Planejamento: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de 

Diretrizes Orçamentária (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), como podem ser 

observadas na imagem abaixo (figura 1), produzida por Vasconcelos (2010). 

 
Figura 1: Instrumentos do Planejamento 

 

 

 

 
De acordo com Kohama (2000), o plano plurianual é um plano de médio prazo, 

através do qual se procura ordenar as ações do governo que levem a atender as necessidades 

dos objetivos e metas fixados para um período de quatro anos, ao nível do governo federal, e 

também de quatro anos ao nível dos governos estaduais e municipais. O Plano Plurianual 

(PPA) estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública, onde o art. 165, § 

1°, da Constituição Federal determina: 

 
§1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as 

diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de 

capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração 

continuada. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 165). 

 

 

 

(GIACOMONI, 2010) Apud GIMENEZ ANA CRISTINA DE SOUZA E 



 
 

 

SILVA.   Sua vigência ocorre no primeiro dia do segundo ano de mandato, até o último dia 



 
 

 

do primeiro ano do mandato subseqüente, sendo a mesma gestão ou não, visando dar a 

continuidade aos programas, receitas e despesas, da administração pública anterior. A 

elaboração do Plano Plurianual deve ser de fácil entendimento. 

Para a criação do orçamento deve ser feito o detalhamento de cada etapa do programa 

plurianual. Araújo e Arruda (2010) evidenciam características do orçamento– programa, 

resumidas e elencadas a seguir: 

- Relacionar os gastos e produtos; 

- Definir Metas especificando os objetivos e finalidades; 

- Efetuar a Integração, Planejamento e Orçamento; 

- Efetivar a Gestão dos objetivos e Finalidades apregoadas; 

- Evidenciar os Resultados; 

- Analisar o financeiro em relação ao físico; 

- Acompanhar a programação. 

Durante a elaboração do PPA, deve evidenciar os gastos da administração anterior 

provisionando assim as possíveis despesas, definindo as metas. A elaboração do PPA deve 

também integrar o planejamento com os programas e recursos da entidade, para provisionar 

suas receitas, evidenciando sua capacidade de resultados, com uma visão física e financeira, 

acompanhando seus objetivos e metas de acordo com seus programas pré-estabelecidos, e 

como estes estão caminhado ao longo dos quatro anos. 

Já a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é um instrumento orçamentário de 

planejamento estratégico, que é referente à elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA). 

Compete a LDO ajustar as ações de governo, previstas no PPA, às reais possibilidades de 

caixa do Tesouro Nacional e selecionar dentre os programas incluídos no PPA aqueles que 

terão prioridade na execução do orçamento subseqüente. O Art. 165. Leis de iniciativa do 

Poder Executivo estabelecem que: 

 

§ 2º - A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da 

administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício 

financeiro subseqüente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá 

sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das 

agências financeiras oficiais de fomento (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 165). 

 

 

 
A Lei de Diretrizes Orçamentárias irá estabelecer quais serão as metas e prioridades 

para o ano seguinte, para atender este objetivo, fixar a quantidade de recursos que o governo 



 
 

 

pretende economizar; traçam regras, proibições limites para as despesas dos Poderes, também 



 
 

 

autorizam o aumento das despesas com pessoal, regulamenta as transferências de entes 

públicos e privados, disciplina o equilíbrio entre as receitas e as despesas e indica prioridades 

para os financiamentos pelos bancos públicos. 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é uma lei especial, prevista na Constituição, que 

contém a discriminação da receita e da despesa pública. Ela é de periodicidade anual, proverá 

os recursos necessários para cada ação constante da LDO. 

De acordo com o Tribunal de Contas da União (TCU) a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias estabelece quais serão as metas e prioridades para o ano seguinte. Para atender 

este objetivo fixa o valor de recursos que o governo pretende economizar; traçam regras, 

vedações e limites para as despesas dos Poderes; autoriza o aumento das despesas com 

pessoal; regulamenta as transferências a entes públicos e privados; disciplina o equilíbrio 

entre as receitas e as despesas; indica prioridades para os financiamentos pelos bancos 

públicos. 

De acordo com o § 5º do artigo 165 da Constituição de 1988: 

 

 

 
§ 5º - A lei orçamentária anual compreenderá: 

 

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades 

da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo 

Poder Público; 

II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou 

indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; 

III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela 

vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações 

instituídos e mantidos pelo Poder Público. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 165). 

 

 

 
A LOA é como o instrumento que impõe regras a todo o sistema de planejamento 

orçamentário público. No Brasil o orçamento público tem que definir suas prioridades, antes 

de fazer o orçamento o governo prepara a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentária. A LDO que 

define o que é mais importante e como o governo deve montar e aplicar o orçamento a cada 

ano. O Orçamento Público e a LDO tem que seguir de acordo ao PPA. 

O Sistema Brasileiro inicia-se com o PPA, é nele que esta as prioridades para um 

período de quatro anos, contendo as diretrizes, estratégias e suas metas. A LDO, por sua vez 

traz as regras para elaborar e executar o orçamento do ano seguinte definindo as prioridades 

e metas do governo. A LOA que vai estimar as receitas e programar as despesas de cada ano 



 
 

 

de acordo com as regras estabelecidas pela LDO e o PPA os dois tem a obrigação de ser 

compatível, nenhuma despesa pública pode ser executada sem está prevista na LOA. 

De forma simplificada o Tribunal de Contas da União (TCU) utiliza essa imagem para 

explicar o processo (figura 2) 

 

 

Figura 2: Ciclo integrado de planejamento e orçamento 

Fonte: Tribunal de Contas da União. 

 

 
 

2.2 Execução Orçamentária 

 
A Execução orçamentária é a arrecadação da receita, e a realização das despesas 

autorizada pelo poder legislativo, execução orçamentária é dividida em execução 

orçamentária da receita e execução orçamentária da despesa. 

 
 

[...] Pela Lei nº 7.632, de 03-12-87, que aprovou o orçamento para 1988, ficava vedada 

a criação ou reconhecimento de despesas não previstas no orçamento Geral da 

União, incluindo subsídios ou encargos de qualquer natureza e a atribuição, ao 

Tesouro Nacional, de despesas realizadas com adiantamentos de recursos pelo 

Banco Central do Brasil ou pelo Banco do Brasil S.A. (parágrafo único do art. 4º). 

(PISCITELLI, 1999, pg. 47) 

 
 

Segundo Piscitelli (1999) Execução orçamentária deve ser feita em programação, para 

se ajustar na direção estabelecida no orçamento aprovado, esse orçamento é elaborado pelo 



 
 

 

poder executivo e secretarias, e depois é enviado como proposta para câmara municipal para 

que os vereadores votem. 

Já Kohama (2000) diz que é pela execução orçamentária da receita que recebe os 

recursos para serem gastos na execução das despesas, a despesa é gasta de acordo com o 

orçamento e atendendo a necessidade da população. A execução do orçamento constitui a 

concretização anual dos objetivos e metas determinados para o setor público, no processo de 

planejamento integrado, e implica a mobilização de recursos humanos, matérias e 

financeiros. 

A LOA é uma lei elaborada pelo poder executivo que estabelece as receitas e despesas 

que serão realizadas no ano seguinte. A constituição de 1988 determina que o orçamento 

deve ser votado até 31 de dezembro e aprovado até 31 de agosto do primeiro ano de cada 

governo, mas só começa a vigorar no ano seguinte. 

É na LOA que é feita a estimativa da receita e a fixação das despesas do governo para 

o ano seguinte, a loa é uma previsão inicial da receita, e essa receita é atualizada no decorrer 

do exercício de acordo com a necessidade do poder executivo. Se durante o exercício 

financeiro houver necessidade de realizar uma despesa acima do limite previsto na lei, o 

Poder executivo solicitação do legislativo a autorização para abrir crédito suplementares e 

créditos especiais, havendo necessidade de crédito extraordinário o poder executivo não 

precisa de autorização prévia do poder legislativo, apenas terá que editar um decreto e mandar 

uma cópia para câmara municipal. 

De acordo com o § 5º do artigo 165 da Constituição de 1988: 

 

 

 
§ 5º - A lei orçamentária anual compreenderá: 

 

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades 

da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo 

Poder Público; 

II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou 

indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; 

III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela 

vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações 

instituídos e mantidos pelo Poder Público. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 165). 

 

 

 
A LOA tem por finalidade concretizar os objetivos e metas proposta no PPA e 

seguindo as diretrizes estabelecidas na LDO. 



 
 

 

EMPENHO: o empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É 

registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e 

amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, é o ato direcionamento de 

autoridade competente que cria para o município obrigação de pagamento pendente ou não 

de cumprimento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim 

específico. 

LIQUIDAÇÃO: A liquidação normalmente é realizada pelas Unidades Executoras 

ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no 

art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo 

credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem 

como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; 

e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação. 

PAGAMENTO: O pagamento é feito através de ordem bancária ao credor e só pode 

ser efetuado após a liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, no art. 64, define ordem de 

pagamento como sendo o envio registrado por autoridade competente, determinando que a 

despesa liquidada seja paga. 

A LOA é um orçamento anual, nesse orçamento é detalhado por secretaria, por 

função, projeto, e atividade e por elemento de despesa, feito isso tem que saber que o 

orçamento tem que ser compatível com LDO e o PPA. 

Depois que fez esse planejamento, a receita pode ser alterada para mais ou para menos 

de acordo com a arrecadação do ano seguinte que é o ano da execução do orçamento 

 
3 METODOLOGIA 

 
Essa pesquisa foi realizada na prefeitura de Santo Antônio do Leste MT, sobre 

execução orçamentária nos anos de 2013 a 2018. Onde serão elaborados quadros e gráficos 

discriminando as receitas e despesas deste período, a fim de possibilitar a melhor 

compreensão do processo de execução orçamentária do município. 

Para elaboração desse artigo, foi utilizada uma abordagem de estudo de caso, 

bibliográfica e documental. 

 
[...] caracteriza-se pela busca de informações em documentos que não receberam 

nenhum tratamento científico, como relatórios, reportagens de jornais, revistas, 

cartas, filmes, gravações, entre outras matérias de divulgação. (OLIVEIRA, 2007, p. 69 

apud SÁ-SILVA, ALMEIDA; GUINDANI, 2009, p. 6). 



 
 

 

 
 

A pesquisa é quantitativa, pois tem como objetivo avaliar a eficiência orçamentária 

do município 
 

[...] Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa quantitativa 

podem ser quantificados. Como as amostras geralmente são grandes e consideradas 

representativas da população, os resultados são tomados como se constituíssem um 

retrato real de toda a população alvo da pesquisa. A pesquisa quantitativa se centra 

na objetividade. Influenciada pelo positivismo, considera que a realidade só pode ser 

compreendida com base na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de 

instrumentos padronizados e neutros. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem 

matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre variáveis, 

etc. A utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher 

mais informações do que se poderia conseguir isoladamente. (FONSECA 2002, p. 20) 

 
 

Sob o ponto de vista dos objetivos, a pesquisa pode ser classificada segundo Gil 

(2010), como descritiva, pois almeja descrever o objetivo e o motivo de determinadas 

informações através da identificação de razões que explicitam ou colaboram para execução 

desse fenômeno. Contudo foi analisada a execução orçamentária de Santo Antônio do Leste 

nos anos 2013 á 2018 a fim de analisar as receitas estimadas e receita efetivamente executada. 

O método utilizado para elaboração do artigo é dedutivo, pois se pode dizer que se 

trata de um método bastante limitado, sendo que a conclusão não deve extrapolar as premissas 

estabelecidas dessa forma limitando o pesquisador (MEZZAROBA; MONTEIRO, 2003). 

 

 

4 ANÁLISE DE DADOS 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE /MT 

 

QUADRO 1 - QUADRO GERAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/ 2013 

 
ESPECIFICAÇÃO FIXADO EXECUTADO % 

01 - Ação Legislativa 812.581,28 832.633,80 102.46 

04 - Administração 2.192.238,13 2.570.161,49 117.23 

08 - Assistência Social 741.475,36 738.254,86 99.56 

10 - Saúde 2.566.429,40 2.728.167,49 106.30 

12 - Educação 4.361.763,74 4.012.479,14 91.99 

13 - Cultura 101.660,50 730,00 0.71 

15 - Urbanismo 1.936.055,67 1.541.520,62 79.62 

20 - Agricultura 401.190,37 92.357,79 23.02 

23 - Comércios e Serviços 137.150,00 0 0 

27 - Desporto e Lazer 416.173,83 148.228,25 35.61 

28 - Encargos Especiais 326.777,20 378.385,63 115.79 

99 - Reserva de Contigência 44.521,00 0 0 

TOTAL 14.038.016,48 13.042.919,07 92.91 

Fonte: adaptado pela autora. 



 
 

 

Pode-se analisar que após os cálculos de coleta de dados da Prefeitura de Santo 

Antônio do Leste no ano de 2013. A secretaria de Cultura foi à secretaria que mais se 

distanciou do que estava previsto o executado, foi de apenas 0.71% a diferença foi 99.29% a 

menos do que havia sido previsto inicialmente. 

A maioria das secretarias não atingiu o valor que estava previsto, em relação a isso 

dificulta o planejamento do gestor, pois o valor que estava previsto não pode ser executado. 

O programa Ação Legislativa secretaria de Administração, programa de Saúde e o 

programa Encargos Especiais, ultrapassaram o valor previsto, devido à demanda existente e 

só foi possível ultrapassar devido à disponibilidade financeira, onde foi preciso utilizar 

créditos suplementares, para que essas secretarias pudessem ter esse percentual ultrapassado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: adaptado pela autora. 

 

 

Pode-se analisar que após os cálculos de coleta de dados da Prefeitura de Santo 

Antônio do leste no ano de 2014. A secretaria Assistência Social foi à secretaria que mais se 

aproximou do que estava previsto, o executado foi 96,35%, próximo do que havia sido 

previsto inicialmente 

A secretaria de Cultura foi à secretaria que mais se distanciou do que estava previsto 

o executado, foi de apenas 15.26% a diferença foi 84.74% a menos do que havia sido previsto 

inicialmente. 

A maioria das secretarias não atingiu o valor que estava previsto, em relação à 

previsão inicial, isso dificulta o planejamento do gestor, pois o valor que estava previsto não 

pode ser executado. 

O programa Ação Legislativa secretaria de Administração, e o programa de Saúde e 

Urbanismo, ultrapassaram o valor previsto, devido à demanda existente e só foi possível 



 
 

 

ultrapassar devido à disponibilidade financeira, onde foi preciso utilizar créditos 

suplementares, para que essas secretarias pudessem ter esse percentual ultrapassado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado pela autora. 

 

 

Pode-se analisar que após os cálculos de coleta de dados da Prefeitura de Santo 

Antônio do leste no ano de 2015. A secretaria de Cultura foi à secretaria que mais se 

aproximou do que estava previsto, o executado foi 97,52%, próximo do que havia sido 

previsto inicialmente 

A secretaria de Desporto e Lazer foi à secretaria que mais se distanciou do que estava 

previsto o executado, foi de apenas 32.08% a diferença foi 67,92% a menos do que havia 

sido previsto inicialmente. 

A maioria das secretarias ultrapassou o valor previsto inicialmente, devido à demanda 

existente e só foi possível ultrapassar devido à disponibilidade financeira, onde foi preciso 

utilizar créditos suplementares, para que essas secretarias pudessem ter esse percentual 

ultrapassado. 

As secretarias de Assistência Social, Cultura, Desporto e Lazer e o programa 

Encargos Especiais, executaram valor menor do que o previsto, mais quase que elas atingiram 

o valor previsto, não tendo causado nenhum prejuízo nas ações administrativas. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado pela autora. 

Pode-se analisar que após os cálculos de coleta de dados da Prefeitura de Santo 

Antônio do leste no ano de 2016. A secretaria de Educação foi à secretaria que mais se 

aproximou do que estava previsto, o executado foi 92,94%, próximo do que havia sido 

previsto inicialmente 

A secretaria de Desporto e Lazer foi à secretaria que mais se distanciou do que estava 

previsto o executado, foi de apenas 65.88% a diferença foi 34.12% a menos do que havia 

sido previsto inicialmente. 

As secretarias de Administração, Saúde e Urbanismo e o programa Encargos 

especiais, ultrapassaram o valor previsto, devido à demanda existente e só foi possível 

ultrapassar devido à disponibilidade financeira, onde foi preciso utilizar créditos 

suplementares, para que essas secretarias pudessem ter esse percentual ultrapassado. 

 

QUADRO 5 - QUADRO GERAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/ 2017 

 
ESPECIFICAÇÃO FIXADO EXECUTADO % 

01 - Ação Legislativa 1.268.000,00 1.253.497,52 98.85 

04 - Administração 3.137.150,00 3.316.173,17 105.70 

08 - Assistência Social 1.671.219,25 1.072.059,97 64.14 

10 - Saúde 5.592.000,00 5.746.483,14 102.76 

12 - Educação 5.863.200,00 5.404.886,98 92.18 

13 - Cultura 75.000,00 79.321,37 105.76 

15 - Urbanismo 5.382.395,14 3.821.901,75 71.00 

20 - Agricultura 392.000,00 144.042,82 36.74 

23 - Comércios e Serviços 1.000.000,00 0 0 

27 - Desporto e Lazer 952.400,00 310.296,70 32.58 

28 - Encargos Especiais 283.000,00 271.833,29 96.05 

99 - Reserva de Contigência 1.400.300,00 0 0 

TOTAL 27.016.664,39 21.420.496,71 79.28 

Fonte: adaptado pela autora. 



 
 

 

Pode-se analisar que após os cálculos de coleta de dados da Prefeitura de Santo 

Antônio do leste no ano de 2017. A secretaria de Ação legislativa foi à secretaria que mais 

se aproximou do que estava previsto, o executado foi 98,85%, próximo do que havia sido 

previsto inicialmente 

A secretaria de Desporto e Lazer foi à secretaria que mais se distanciou do que estava 

previsto o executado, foi de apenas 32.58% a diferença foi 67.42% a menos do que havia 

sido previsto inicialmente. 

. As maiorias das secretarias executaram valor menor do que o previsto, mais quase 

que elas atingiram o valor previsto, não tendo causado nenhum prejuízo nas ações 

administrativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: adaptado pela autora. 

 

 

Pode-se analisar que após os cálculos de coleta de dados da Prefeitura de Santo 

Antônio do leste no ano de 2018. A secretaria de Ação legislativa foi à secretaria que mais 

se aproximou do que estava previsto, o executado foi 94.56%, próximo do que havia sido 

previsto inicialmente. 

A secretaria de Cultura foi à secretaria que mais se distanciou do que estava previsto 

o executado, foi de apenas 31.90% a diferença foi 68.10% a menos do que havia sido previsto 

inicialmente 

A maioria das secretarias não atingiu o valor que estava previsto, em relação à 

previsão inicial, isso dificulta o planejamento do gestor, pois o valor que estava previsto não 

pode ser executado. 



 
 

 

Quadro 7: Quadro geral de execução orçamentária 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado pela autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Gráfico geral da execução orçamentária 

Fonte: adaptado pela autora. 

 

 

 

No período pesquisado conforme exposto, a maioria das secretárias se manteve longe 

da execução que estava prevista no orçamento; sendo a secretaria de educação e secretarias 

de saúde foram as duas que mais se aproximaram do que estava previsto no orçamento, sendo 

as duas mais eficientes no planejamento do orçamento por ser as secretarias mais próximas a 

executar aquilo que estava previsto no orçamento municipal, quanto às outras estão muito 

distante do previsto. 



 
 

 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O objetivo da pesquisa foi avaliar o nível de eficiência do plano de governo através 

do orçamento público, essa avaliação foi feita através de acompanhamento a execução 

orçamentária no período de 2013 a 2018, comparando o que estava previsto com o foi 

executado. 

Neste trabalho foi utilizado dado do relatório resumido da execução orçamentária da 

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do leste, que cederam as informações. A Lei de 

Responsabilidade Fiscal é obrigatória e faz com que os gestores façam a divulgação das 

informações orçamentárias e contábeis para que o público tenha acesso. Assim, são criados 

relatórios periódicos, bimestrais anuais, e audiências públicas e metas fiscais anuais, com a 

obrigação de divulgar em meio eletrônico, ficando essas informações no Portal de 

Transparência. 

Pelos resultados obtidos sugere que o processo orçamentário não foi elaborado de 

maneira eficaz, onde o que foi planejado não foi efetivamente executado, conforme exposto 

em quadro, que em todos os anos houve oscilações em alguns momentos ultrapassou o limite 

que estava previsto em comparação com o que foi executado e em muitos momentos não 

atingiu aquilo que estava previsto, maneira geral apresenta uma ineficiência com o 

planejamento do orçamento municipal onde a receita estimada e receita executada não foram 

compatíveis. 

Contudo, a Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste, vê a necessidade de 

melhorar através de seus gestores seu planejamento anual, visando o equilíbrio financeiro 

orçamentário para proporcionar um resultado melhor e assim fazer uma administração com 

mais eficiência. 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

ANGÉLINO, J. Contabilidade pública. 8. Ed. São Paulo: Atlas, 1995. 

 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal; Centro 

Gráfico, 1988. 



 
 

 

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Disponível

 em:<https://portal. tcu.gov.br/transparencia/gestao-orcamentaria-e-

financeira/execucao-orcamentaria-e- financeira/.> Acesso em: 12 de Agosto de 2019. 

FONSECA, J. J. S. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: UEC, 2002. Apostila. 

 
 

GIACOMONI, James. Orçamento Público. 15. Ed. Ampliada, revista e atualizada. 

São Paulo. Atlas, 2010 

GIL, A. C. (2010). Como elaborar projetos de pesquisa. (5. ed.). São Paulo: Atlas. 

 
 

KOHAMA, H. Contabilidade Pública: teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2000. 

 
MEZZAROBA, Orides; MONTEIRO, Cláudia Servilha. Manual de metodologia da 

pesquisa no direito. São Paulo: Saraiva, 2003, p.65. 

 
PISCITELLI, ROBERTO BOCACCIO, Contabilidade Pública: uma abordagem da 

administração financeira pública. São Paulo: Atlas, 1999 

SÁ-SILVA, Jackson Ronie; ALMEIDA, Cristóvão Domingos, GUINDANI, Joel Felipe. 

Pesquisa documental: pistas teóricas e metodológicas. Rev. Bras. de História & 

Ciências Sociais. n. I, p. 1-15, jul., 2009.. 

 

 

 

 

 

 


