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RESUMO 

 

Nesse trabalho objetivou-se analisar a eficiência da execução orçamentária na região do 

Vale do São Lourenço. A pesquisa verifica e compara valores lançados, ou seja, analisa o 

que foi planejado e o que realmente foi executado pelo ente público. O trabalho aborda os 

municípios de Jaciara, São Pedro da Cipa, Dom Aquino e Juscimeira. No método de 

pesquisa foram usadas a pesquisa como um todo, buscando analisar até que ponto os 

municípios do vale do São Lourenço foram eficientes na execução de suas despesas, 

utilizando-se tabelas comparativas para um melhor entendimento sobre o assunto. Salienta 

a importância da transparência que o ente público deve ter, para que a sociedade saiba de 

onde vem e para onde vai os recursos públicos. E por fim, a conclusão que todos os 

municípios abordados devem melhorar o índice de eficiência, uns mais, outros menos, mas 

todos tiveram um déficit relativamente alto.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem o objetivo de geral de analisar se a execução orçamentária foi 

eficiente na região do Vale do São Lourenço no quadriênio de 2013-2016, Para isso, temos 

como objetivos específicos como conceituar-se Orçamento Público e seus componentes, 

como o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentária, Lei Orçamentária Anual e 

execução orçamentária, bem como abordar a execução orçamentaria e compará-la entre os 

municípios abordados. 

O orçamento público é o instrumento usado pelo governo para se planejar tudo o que 

se deseja executar, assim como de onde saem os recursos utilizados para tais execuções. 

Dentro desse orçamento, temos algumas leis que são importantes para desenvolver tais 

planos, são elas: o PPA, LDO e LOA. 

O plano plurianual é elaborado de quatro em quatro anos, sua vigência começa no 

segundo ano de um mandato e termina no primeiro ano do mandato seguinte.  

A Lei de Diretrizes Orçamentárias é a peça de ligação entre o PPA e LOA, nela 

constam as prioridades do governo para cada ano, é elaborada anualmente e norteia a 

elaboração da LOA. 

A Lei Orçamentária Anual é uma peça de suma importância dentro do orçamento 

público, assim como o PPA e a LDO. Nela está todo o orçamento do ente público, com 

estimativa de receitas e fixação das despesas para determinado exercício financeiro. 

Após todo esse processo, parte-se para a execução orçamentária, que é a parte 

mais importante do ciclo orçamentário, pois é aqui que se concretiza o que foi planejado 

pelo executivo e aprovado pelo legislativo. trata-se da realização   de planos de governo, 

como infraestrutura, saúde, habitação, educação, etc. 

O interesse nessa pesquisa, surgiu da curiosidade ou necessidade de verificar se 

realmente o ente público está cumprindo o planejado anualmente e em qual município da 

região do Vale do São Lourenço isso se dá com maior grau de eficiência. Para isso utilizou-

se a pesquisa bibliográfica, documental, quantitativa e o método dedutivo.  

A expectativa é que, através da coleta e análise de dados, o cidadão possa interagir 

mais, sabendo da necessidade de acompanhar todos o processo de melhoria de qualidade 

de vida da sociedade, desde o início do orçamento até sua execução, sempre observando 

se realmente o governo está cumprindo com seu papel. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 Orçamento Público  

 

O orçamento é o objeto de maior relevância e provavelmente o mais antigo da 

Administração Pública. É usufruído pelos Governos para organizar os recursos financeiros. 

De acordo com Art. 165 da Constituição Federal de 1998, as leis de iniciativa do poder 

executivo estabelecerão: o Plano Plurianual (PPA), A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

e a Lei Orçamentária Anual (LDO).  

Segundo Slomski (2009, p. 304) “todo seu conteúdo terá como base o que for 

estimado como receita e que for autorizado ou fixado como despesa, sempre aberto de 

forma de partidas dobradas em seu aspecto contábil.” 

É um elemento extremamente importante para a qualidade de vida da sociedade, 

uma vez que é através desse orçamento, social ou cultural de um município, estado ou país.  

O orçamento público é o ato pelo qual o poder executivo prevê e o poder 

legislativo autoriza por certo período de tempo, a execução das despesas 

destinadas ao funcionamento dos serviços públicos e outros fins adotados 

pela política econômica ou geral do país, assim como a arrecadação das 

receitas já criadas em lei. (BALEEIRO, apud, Da Silva, 2012, p. 29) 

 

O orçamento público é de suma importância para a sociedade, independentemente 

da classe social, por isso, é indispensável que os gestores o façam com maior seriedade e 

transparência possível. 

Deodato (apud. SILVA, 2012, P.29) acrescenta que o “orçamento é, na sua mais 

exata expressão, o quadro orgânico de economia pública. É o espelho da vida do estado e, 

pelas cifras se conhecem os detalhes do seu processo, de sua cultura e de sua civilização”. 

Sendo assim, influenciará diretamente na vida das pessoas, nas mais diversas áreas da 

sociedade, como saúde, educação infraestrutura, cultura lazer, etc. 

Podemos observar que encontraremos conceito de orçamento público de várias 

formas, podendo variar de um ator para outro, ou mesmo de uma área para outra, desta 

forma, no aspecto financeiro, Angélico (1995, p. 19, apud, VIEIRA, 2011, p. 5) define 

orçamento como um plano de aplicar os recursos esperados em programas de custeios, 

investimentos e transferências durante um período financeiro. No aspecto econômico, 

Habckost (1991, p. 75, apud, VIEIRA, 2011, P. 5) se refere a definição do orçamento como 
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objeto de direção das tendências conjunturais, repousa sobre o volume vultuoso da parcela 

de renda nacional destinada ao custeio da máquina estatal.  

O orçamento público é uma lei, mas apenas no sentido formal, pois quando 

o legislativo o aprova, ele o faz, de forma autorizada, ou seja, ele autoriza 

que as receitas e as despesas sejam arrecadas da forma que foram 

apresentadas, mas o poder público pode arrecadar diferentemente do que 

foi aprovado ou gastar menos do que consta da lei. Dessa forma, entende-

se que ele não é não impositivo. [sic]. (SILVA. 2012, p. 30) 

 

Segundo Silva, (2012, p. 30) “o orçamento público é considerado rígido e estático. 

Rígido, porque não pode ser alterado facilmente, dependendo de aprovação legislativa. E 

estático, porque não muda, a não ser com a abertura de créditos adicionais”. 

 

2.2 Plano Plurianual (PPA) 

 

O orçamento público tem um ciclo de instrumentos de planejamento, começando 

com o plano plurianual (PPA), onde neste consta o plano de governo (seja ele da União, 

Estados ou Municípios) dos próximos quatro anos.  

Silva, (2012, p. 34) destaca através da constituição federal, que “o PPA é o 

instrumento orçamentário destinado a estabelecer as diretrizes, objetivos e metas da 

administração pública dos entes federais [...]” 

Plano plurianual – PPA tem a função de estabelecer estrategicamente as 

diretrizes orçamentária e metas da administração para as despesas de 

capital e outras delas decorrentes e para as relativas a programas de 

duração continuada, abrangendo um período de quatro anos. (MAUSS, 

2012, p. 15). 

 

No PPA, não estão apenas as metas financeiras. Segundo diz Rafanhim (2007, 

apud, QUIRINO, 2011) “estão definidas as metas físicas e financeiras para detalhamento 

dos orçamentos anuais.”  

É importante destacar que só é permitido a administração pública, executar somente 

o que consta no PPA, embora não seja obrigado a realizar tudo o que ali esteja. Sobre isso, 

Salvador (2010, apud, p. 4) diz que “apenas os programas que estão previstos no PPA 

podem receber recursos nos orçamentos anuais ou serem priorizados na LDO.” 
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É importante salientar a importância da população em se envolver com as finanças 

públicas, saber como estão usados os recursos oriundos das altíssimas taxas tributarias. O 

PPA possibilita ao ente público um plano de governo devidamente detalhado para toda sua 

gestão e, mutuamente, permite á população, o conhecimento prévio das ações 

governamentais que se deseja levar à execução durante o período da gestão administrativa, 

sendo assim, um orçamento devidamente programado, onde os planos de trabalhos por ele 

previstos são realizados, a cada exercício financeiro, por força da lei orçamentária anual, 

que é um orçamento operativo. (AGUIAR, 2004, apud QUIRINO, 2011). 

 

2.3 Lei de Diretrizes Orçamentária  

 

Esta é a segunda etapa do orçamento público, parte daqui o que será priorizado na 

LOA, obedecendo o que foi estipulado no plano plurianual. 

A Lei de Diretrizes Orçamentária tem a finalidade de nortear a elaboração 

dos orçamentos anuais, compreendido aqui o orçamento fiscal, o orçamento 

de investimentos das empresas e o orçamento da seguridade social, de 

forma a adequá-lo às diretrizes, objetivos e metas da administração pública 

estabelecidas no plano plurianual. (KOHAMA, 1996, p.62) 

 

Podemos dizer que a LDO é o instrumento de ligação entre o PPA e a LOA. Além de 

definir quais são as prioridades que definirão o orçamento anual, a LDO traz uma série de 

regras   para elaborar, organizar e executar esse orçamento. Definira por exemplo, qual será 

o reajuste do salário mínimo, bem como quando o governo devera economizar para pagar 

suas dívidas. 

Esta lei direcionará as metas e prioridades para o ano subsequente, norteando a 

elaboração da LOA, sem fugir do que consta no PPA. 

ALDO compreenderá as metas e prioridades da administração pública 

federal, estadual e municipal, incluindo as despesas de capital para o anual, 

disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política 

de aplicação das agências financeiras oficiais do fomento. (SLOMSKI, 2009, 

p. 305). 

 

O objetivo a se alcançar através da LDO, é o de possibilitar a oportunidade de uma 

atuação conjunta entre o poder legislativo e o executivo através da lei orçamentária anual. 
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Dessa maneira, as metas e prioridades estabelecidas na LDO, delimitam o que poderá ser 

planejado e executado na LOA. 

2.4 Lei Orçamentária Anual  

 

Esta é a terceira etapa do Orçamento público. Como o próprio nome já diz, essa lei 

deverá ser elaborada anualmente, obedecendo o que fora estipulado na LDO. Deverá conter 

a estimativa das receitas e fixação das despesas da administração pública direta e indireta 

em um determinado exercício, sempre coincidindo com o ano civil, ou seja, compreendendo 

o período de primeiro de janeiro a trinta e um de dezembro de cada ano. 

A Lei Orçamentária Anual compreenderá: 

I – O orçamento fiscal referente aos poderes executivo, legislativo e 

judiciário, 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 o estado, direta ou 

indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; e  

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. (KOHAMA, 

1996, p. 63). 

 

Embora as receitas e despesas estejam em valores igualitários, o valor das receitas 

pode ser maior que o das despesas, mas não o contrário, estando dessa maneira, de 

acordo com o princípio do equilíbrio. (SILVA, 2012) 

Só será executado o que estiver na LOA, sendo vedado dispositivo estranho á 

previsão de receita e despesas, salvo o estipulado em lei:  

A lei orçamentária anual conterá dispositivo a previsão da receita e à 

fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para a 

abertura de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. 

(SLOMSKI 2009, p.306). 

 

Podemos definir a lei orçamentária anual como ferramenta utilizada para a 

concretização de tudo o que foi planejado na lei de diretrizes orçamentárias. Sobre isso, 

Kohama (1996, p. 63) diz que a “lei dos orçamentos anuais é o instrumento utilizado para a 

consequente materialização do conjunto de ações e objetivos planejados, visando ao melhor 

atendimento e bem-estar da coletividade.”  
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Daí a importância da participação da sociedade no planejamento dessa lei. Através 

de críticas e sugestões, a população deve participar da elaboração do orçamento que irá 

afetar diretamente suas vidas. Pois através da LOA, saberemos onde o dinheiro oriundo das 

altas taxas tributária, será aplicado.  

 

2.5 Execução Orçamentária  

 

Depois de todo o planejamento público, através das etapas que o constitui, como o 

PPA, LDO e LOA, chega-se a execução orçamentária. Nesse período, realiza-se o que foi 

fixado, ou seja, autorizado pela lei de orçamento anual. 

Segundo Silva (2012, p. 52) diz que a execução “constitui a concretização anual dos 

objetivos e metas determinados para o setor público, no processo de planejamento 

integrado e implica a mobilização de recursos [...]” 

É importante que se diga, que a execução é a fase mais importante do ciclo 

orçamentário, pois expressa o conjunto de ações destinadas ao cumprimento dos 

programas estabelecidos para atingir as metas do plano de governo. 

Assim como a LOA, a execução orçamentária também coincide com o ano civil, ou 

seja, sempre de primeiro de janeiro a trinta de dezembro, sendo assim realizada dentro do 

exercício financeiro (SANTOS, 2011) 

Não diferente de todas as etapas que compõem o orçamento público, a lei rege que 

seja obedecido alguns princípios na execução orçamentária, como flexibilidade, ou seja, 

poder adaptar-se a novas ou imprevisíveis situações, e legalidade, que é a execução dos 

serviços públicos sempre de acordo com a legislação em vigência. 

 Ainda de acordo com a legislação: 

Toda despesa pública deve ser realizada via prévio, que nada, mas é do 

que a emissão de um documento onde ficam registradas as características 

básicas de qualquer despesa, como credor, motivo da despesa, conta 

orçamentária, valor, saldo da conta, sempre antes da realização da 

despesa. (SANTOS, 2001, p.14) 

 

Portanto, executar o orçamento é cumprir todas as leis nele previstas, seguindo 

todas as fases da execução das despesas, que são: empenho, liquidação e pagamento. 
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A fase de empenho tem a finalidade de reservar o recurso orçamentário destinado 

para determinada despesa, evitando dessa maneira, um duplo comprometimento para o 

mesmo recurso. Também tem como objetivo, criar a obrigação de pagamento da quantia 

empenhada, sendo assim, uma espécie de garantia ao credor. 

A fase da liquidação é o segundo estágio da despesa pública, onde consiste na 

verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos 

comprobatórios do devido crédito. É a comprovação de que o credor cumpriu todos os 

deveres constantes do empenho.  

A fase do pagamento é o último estágio da despesa pública. É quando se efetiva o 

pagamento ao ente responsável pela prestação do serviço ou fornecimento do bem, sendo 

assim recebendo a devida quitação. 

 

3. METODOLOGIA 

 

A metodologia tem o papel de explicar todo o procedimento de pesquisa que fora 

utilizado em determinado trabalho. Prova e exemplifica, de maneira clara, a forma de 

pesquisa e o material utilizado para a investigação. Dessa forma, Andrade (2005, p.129) 

discorre que “Metodologia é o conjunto de métodos ou caminhos que são percorridos na 

busca do conhecimento”. 

É essencial que esses caminhos sejam de fontes confiáveis, servindo assim, de base 

para o conhecimento através de análise dos dados. Sobre isso, Podranov e Freitas (2013) 

salientam que a aplicação de metodologia é o procedimento, onde através da observação 

dos dados coletados, se constrói o conhecimento ao mesmo tempo em que comprova a 

validade e utilidade das informações colhidas. 

Utilizou-se a abordagem quantitativa, que é a pesquisa relacionada aos números, 

porcentagens, médias, etc. abordam o que é quantificável, buscando traduzir em números, 

opiniões sobre determinados assuntos. Marconi e Lakatos (2012, p.4) relatam “os dados 

devem ser, quanto possível, expressos com medidas numéricas. O pesquisador deve ser 

paciente e não ter pressa, pois as descobertas significativas resultam de procedimento 

cuidadosos e não apressados.”  

A pesquisa bibliográfica fora feita em sua maior parte através de livros, porém foi 

utilizado a internet como fonte de pesquisa complementar, uma vez que esse meio de busca 
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de informação tem se tornado uma ferramenta de grande importância, também no meio 

acadêmico.  

Nessa pesquisa foi utilizado o método dedutivo, pois buscou-se deduzir se a 

execução orçamentária foi eficiente na região do vale do São Lourenço, ou seja, nos 

municípios de Jaciara, Juscimeira, Dom Aquino e São Pedro da Cipa no quadriênio 2013-

2016.  

Essa pesquisa utilizou-se de uma série de documentos, assim como planilhas e 

relatórios públicos, onde todos tem acesso, podendo ser acessados quantas vezes lhe fizer 

necessário. Nesse sentido, Gil (2005, p.30) expõe que “a pesquisa documental se vale de 

toda sorte de documentos, elaborados com finalidades diversas, tais como assentamento, 

autorização, comunicação, etc.”  

Nessa pesquisa buscou-se explorar o tema, tentando trazê-lo para o dia-a-dia da 

sociedade. No caso desse trabalho, foi estudado a execução orçamentária na região do vale 

do São Lourenço, levando informações a quem tem o direito e o dever de acompanhar 

sobre esse assunto, que interfere diretamente na vida de cada cidadão.  

 

4 ANÁLISE DOS DADOS  

 

A pesquisa foi realizada com a finalidade de abordar e comparar a execução 

orçamentária no vale do São Lourenço. Para tanto, foi elaborado um estudo junto as 

prefeituras das cidades que o compõem. Sendo elas Jaciara, que segundo dados do IBGE 

(estimativa 2017), possui uma população de 26.633 habitantes; São Pedro da Cipa que, 

conta com 4.541 habitantes; Dom Aquino com 7.977 habitantes e Juscimeira com a 

população estimada em 10.971 habitantes.  

Abaixo, segue as tabelas referentes ao que fora planejado e o que foi realmente 

executado em cada município.  

 

4.1 Jaciara 
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Considerando a tabela abaixo é possível observar que houve uma atualização da 

dotação inicial, que foi de 53.308.869,00 para 54.594.906,85 ocasionando uma variação das 

despesas fixadas para o exercício.  

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 Comparativo da Execução Orçamentária de Jaciara 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

O sistema de planejamento que havia sido previsto para gastos não foi executado 

por conta de alguma despesa que deixou de ser executada trazendo prejuízo social.  

Durante o período pesquisado sempre houve uma variação próxima de 95%. Sempre 

esteve entre 94% e 96%, ressaltando o ano de 2013 que teve um índice baixo de 94,10% 

das despesas executadas, e como seu melhor ano o ano de 2016 com 96,92%. 

 

4.2 São Pedro da Cipa 

 

A tabela abaixo, referente ao município de São Pedro da Cipa mostra que no ano de 

2013, teve um baixo índice de eficiência da execução orçamentária, uma vez que atingiu 

apenas 78,32% do esperado, porém teve uma alta logo nos anos seguintes, chegando ao 

seu maior índice, no ano de 2014. Com 89,67%. 

Até o 

bimestre (e)

variação de 

execução da 

despesa

2013 53.508.869,00 54.594.906,85 98.01% 51.374.275,72 94.10%

2014 56.099.378,14 68.033.049,23 82.45% 64.754.373,46 95.18%

2015 54.259.180,64 60.217.495,12 90.10% 57.984.871,31 96.29%

2016 60.617.371,02 69.574.741,98 87,12% 67.435.628,84 96.92%

Despesas Liquidas

Dotação Inicial ano 
Dotação 

atualizada 

Variação da 

dotação
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Quadro 2 Comparativo da Execução Orçamentária de São Pedro da Cipa 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Entretanto mesmo com essa evolução, analisando os valores absolutos, é possível 

constatar um alto déficit orçamentário, principalmente no ano de 2013, onde algumas 

despesas deixaram de ser executadas causando reflexos sociais negativos que veio 

prejudicar a população nesse aspecto. 

 

4.3 Dom Aquino 

  

Observando a tabela abaixo, pode-se ver que o município de Dom Aquino foi o 

município que mostrou-se ser o mais eficiente durante os anos de 2013 a 2016, Porém: 

 

Quadro 3 Comparativo da Execução Orçamentária de Dom Aquino  

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Até o 

bimestre (e)

variação de 

execução da 

despesa

2013 10.170.338,80 10.170.338.80 100,00% 7.965.717,98 78,32%

2014 7.887,665,80 11.803.392,49 66,82% 10.585.134,45 89,67%

2015 9.581.870,76 13.553.993,11 70,69% 12.146.287,71 89,61%

2016 11.685.820,60 14.827.476,21 78,81% 13.041.268,44 87,95%

Variação da 

dotação 
Ano Dotação Inicial 

Dotação 

atualizada

Despesas Liquidas

Até o 

bimestre (e)

variação de 

execução da 

despesa

2013 14.940.000,00 16.062.190,00 93,01% 15.620.677,76 97,25%

2014 18.000.000,00 18.408.000,00 97,78% 17.892.415,95 97,19%

2015 23.680.000,00 23.680.000,00 100,00% 20.453.483,57 86,37%

2016 19.670.000,00 22.178.264,16 88,69% 21.269.777,88 95,90%

Ano Dotação Inicial 
Dotação 

atualizada 

Variação da 

dotação 

Despesas Liquidas



DOSSIÊ: CIÊNCIAS CONTÁBEIS VOLUME 02 ANO 01 - 2019 

Revista Científica Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas EDUVALE/Jaciara-MT - ISSN 

1806-6283  
 

 

 O município de Dom Aquino, tem bom índice de eficiência no ano de 2013, atingindo 

97,25% da execução da despesa, com seu pior ano, o ano de 2015 com um índice de 

86,37%, deixando assim de realizar algumas despesas orçamentárias ocasionando um 

déficit durante o período. 

 

4.4 Juscimeira 

 

          Na tabela abaixo estão os comparativos do município de Juscimeira, ficando claro a 

ineficiência do município comparado com os demais,   

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4 comparativos da Execução Orçamentária de Juscimeira 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Pode observar no ano de 2013 que a variação da execução da despesa foi de 

56,99% chamando a atenção por ser um índice muito baixo, estando muito longe daquilo 

que havia sido previsto, os gastos e as despesas elas ocorreram em menor quantidade, 

sendo considerado um alto déficit orçamentário. O melhor resultado foi em 2014 com 

77,71% 

ATÉ O 

BIMESTRE 

(e)

variação de 

execução da 

despesa

2013 43.580.000,00 43.554.000,00 99,94% 30.521.447,75 56,99%

2014 42.285.400,00 43.285.400,00 100,00% 33.640.819,84 77,71%

2015 44.357.200,00 47.655.625,20 93,07% 35.871.541,34 71,07%

2016 55.995.000,00 56.054.200,00 99,89% 40.691.141,59 72,59%

Ano Dotação Inicial 
DOTAÇÃO 

ATUALIZADA

VARIAÇÃO 

DA 

DOTAÇÃO

Despesas Liquidas
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5 CONCLUSÃO 

  

O objetivo geral da pesquisa foi avaliar a eficiência da execução orçamentária nos 

municípios do Vale do São Lourenço no quadriênio de 2013 a 2016. 

Fica clara a importância da eficiência do planejamento orçamentário, para que o 

gestor possa programar as ações que a administração pública irá executar de acordo com 

as políticas públicas que foram definidas para atender todos os problemas e anseios que a 

sociedade tem. Quando o governo planeja obras e serviços para determinado ano, o que se 

espera, é que se realize tudo que fora planejado, ou o mais próximo do máximo possível.    

Quanto a eficiência do que foi executado em relação a dotação, os números do 

município de Jaciara, que é o maior da região, o que apresenta a maior receita, apresenta 

baixo grau de execução em todos os anos, uma vez que seu maior índice, foi de 96,92% no 

ano de 2016, nos anos seguintes teve uma variação que ficou entre 94% a 96%, com seu 

menor índice no ano de 2013 com 94,10%. Porém considerando só esses índices se tem a 

falsa impressão de que a execução foi eficiente, quando na verdade o município de Jaciara 

deixou de executar altos valores principalmente no ano de 2013.  

São Pedro da Cipa, que é o município com o menor orçamento dentre todos da 

região, foi o que manteve um índice de 78% a 89% da execução, com seu maior ano, o ano 

de 2014 com 89,67% e com seu pior ano, o ano de 2013 com 78,32% do que fora 

executado, sendo assim tendo um alto índice de déficit orçamentário, Considerando que o 

município tem cerca de 5 mil habitantes, fica evidente que a execução orçamentária foi 

muito falha.  

Dom Aquino, o segundo município tratando do orçamento, foi uns do que mais se 

aproximou da totalidade das projeções, tanto nos índices percentuais quanto nos valores 

absolutos, tendo como seu maior índice, 97,25%, alcançado no ano de 2013, porém tendo 

também seu pior ano, o ano de 2015 com 86,37% sendo seu pior déficit orçamentário.  

Juscimeira, foi o município que mais apresentou déficit orçamentário alcançando 

56,99% no ano de 2013. Teve uma considerável alta nos anos seguintes, quando atingiu 

seu melhor índice percentual em 2014, com 77,71%. Assim deixando de realizar vários 

serviços que vieram prejudicar a sociedade. 

Por fim, os indicadores mostram que, no geral, os municípios tiveram baixa eficiência 

na execução em relação a execução orçamentária, onde nenhum deles alcançou o 
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superávit, e todos tiveram déficit orçamentário. ressaltando -se Dom Aquino no ano de 2013, 

como município que mais se aproximou da totalidade das projeções com 97,25%, aonde foi 

o município que apresentou menos déficit orçamentário no período. 

Ressalta-se que os municípios podem e devem melhorar esses índices, procurando 

não oscilar tanto de um ano para o outro, buscando sempre alcançar o superávit em suas 

execuções, ou pelo menos reduzir ao máximo o déficit orçamentário, mantendo-se sempre 

com índices próximos a 100% e, claro mantendo a transparência que é exigido por lei. 

Destaca-se a importância desse trabalho para a sociedade, para que ela conheça os 

aspectos orçamentário e financeiros das administrações, para que possam acompanhar e 

fiscalizar as aplicações dos recursos. Além disse existem poucas pesquisas na área pública, 

pois, os acadêmicos não têm muito interesse em pesquisar sobre esse assunto, porém é um 

tema importante para influenciar a vida da sociedade e até mesmo dos acadêmicos para 

que fiquem a par do que acontecem com todo o dinheiro investido em cada município.  
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Resumo  

A presente pesquisa tem o objetivo de verificar se existem fontes alternativas de arrecadação para 
financiamento de projetos sociais em ambito municipal o aasunto assume relevância para os 
municípios que vivem de verbas constituicionais ou possuem poucos recursos dificultando a 
manutenção de projetos sociais com recursos próprios. O estudo avalia fonte alternativa de renda 
consistente na realização de doações pelos cidadãos através da declaração de seus Imposto de 
Renda contribuindo para o crescimento do exercício da cidadania no país, sendo possivel que a 
população se informe detalhadamente de como uma obrigação do contribuinte poderá se tornar um 
ato de cidadania aplicando de forma direta recursos no seu município. Tal pesquisa realizada de 
forma sistematizada, com fonte bibliográfica através de livros e publicações em revistas eletrônicas, 
com revisão da legislação e observação pratica das experiencias e levantamento em loco no site 
disponibilizado pela Receita Federal, a fim de expor o assunto e principalmente discutir fontes 
alternativas de arrecadação ao orçamento municipal através do Imposto de Renda Solidário que 
pode incrementar recursos municipais e financiar projetos sociais.  

  

Palavras-chave: Tributário; imposto de renda; solidário; fonte de renda. 
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1. Introdução 

  

O tema proposto justifica-se pela importância de verificar se existem fontes 

alternativas de renda para financiamento de projetos sociais que são custeados por verbas 

municipais, os municípios dependem de verbas constituicionais e sempre possuem recursos 

escassos, o que gera grande dificuldade para a realização duradoura de diversos projetos 

sociais, que por vezes sobrevivem com doações da própria comunidade e da destinação de 

recursos municipais que poderiam estar sendo utilizados em outras pastas do executivo para 

melhorar a qualidade de vida de seus cidadãos. 

Assim, uma fonte de renda alternativa de financiamento para projetos refletiria 

também em outros, já que, com maior arrecadação mais possibilidades de realizações de 

investimentos. Portanto, o presente estudo busca responder: Existem fontes alternativas de 

renda para custear projetos sociais?. 

O trabalho foi desenvolvido em cinco capitulos num primeiro momento abordaremos 

a definição sobre o que é o imposto de renda (IR), ou seja, o autor descreve que o IR é gerado 

pela aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de rendas e proventos e de aquisição 

jurídica, desta forma o contribuinte poderá cumprir suas obrigações tributárias e sociais. 

Diante deste fato questiona-se se a eficiência do estado na aplicação dos impostos 

arrecadados, e através do estudo avaliar fontes alternativas  como o imposto solidário uma 

maneira direcionar recursos a uma instituição de sua escolha, ou seja, uma fonte alternativa de 

renda a ser aplicada em ambito municipal. 

O estudo discute o Imposto Solidário como fonte alternativa que motivaria o cidadão 

a estar em dias com suas obrigações tributárias, e não só pagar o imposto devido, mas destinar 

parte deste pagamento a um projeto social em seu próprio município, através do depósito no 

Fundo da Infancia e Juventude (FIA) . 

Espera-se despertar interesse e contribuir com a discussão sobre a necessidade da 

doação a ser realizada através do imposto solidário e como o valor arrecadado é distribuído 

dentre os projetos sociais após o depósito no FIA (Fundo da Infância e Juventude) 

administrado pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. 

Em um segundo capítulo será esclarecido qual o procedimento métodológico utilizado 

para a realização da presente pesquisa, relatando no capitulo subsequente a análise de dados, 

que deverá abordar as características essenciais do imposto de renda e os princípios 

constitucionais tributários, elucidar sobre o Imposto de renda no regulamento de imposto de 
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renda, explicar o que é o fato gerador do imposto de renda pessoa física, descrever o sujeito 

passivo e ativo, esclarecer quanto à base de cálculo e alíquotas, tributo sujeito ao lançamento 

por homologação ou auto lançamento, e ainda sobre obrigação principal e obrigação acessória 

e a importância da entrega da declaração no controle e fiscalização do tributo. 

Por fim, demonstrar na conclusão do estudo a importância que o contribuinte brasileiro pode ter na 

destinação de recursos através do Imposto de Renda Solidário, reforçar a conquista da participação 

social nas decisões sobre políticas públicas e exercer a cidadania responsável, beneficiando o 

município em que reside através de uma fonte de recurso alternativa existente. 

2. Fundamentação teórica 

 

2.1 Características essenciais do imposto de renda – princípios constitucionais 

tributários 

 

Uma das características fortes do imposto de renda está consubstanciada nos 

princípios constitucionais tributários que o embasam, ou seja, princípio da progressividade, 

generalidade e universalidade. 

O princípio da progressividade consagra o aumento da carga tributária pela 

majoração da alíquota aplicável, na medida em que há o aumento da base de cálculo. Para 

Machado (2004) “a progressividade significa que o imposto deve ser cobrado por alíquotas 

maiores na medida em que se alarga a base de cálculo”. 

Ainda segundo Machado (2004) defende que a progressividade dos impostos pode 

ser estabelecida de várias formas: “basta, aliás, conceder isenção até determinado montante da 

renda, ou da riqueza, para fazer do imposto sobre a renda, ou sobre o patrimônio, um imposto 

progressivo”. Contudo, devemos ressaltar que o Princípio da Progressividade não pode ser 

adotado de forma desregrada, descontrolando o desenvolvimento e inibindo o crescimento 

econômico, devendo ser limitado pelo princípio constitucional que veda o confisco, previsto 

no art. 150, IV, da Constituição Federal. 

O Princípio da Progressividade relaciona-se com o Princípio da Isonomia, pois se 

traduz em instrumento de redistribuição de riqueza, bem como com o Princípio da Capacidade 

Contributiva, que se concretiza pela existência da progressividade no cálculo dos ônus fiscais. 

A Constituição Federal de 1988 estabelece, expressamente, a obrigatoriedade do critério da 

progressividade para a graduação das alíquotas do Imposto de Renda em seu art. 153, § 2º, I. 

Assim, quanto maior a renda, maior será a progressividade das alíquotas fixadas. 
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O princípio da generalidade (art.153, §2º, I), significa simplesmente que o Imposto 

de Renda deve incidir e ser cobrado, tanto quanto possível, de todas as pessoas de forma 

geral, sem pessoalidade. 

No princípio da universalidade, o Imposto de Renda deve incidir sobre todas as 

rendas auferidas pelos contribuintes no período, respeitado igualmente o princípio da 

capacidade contributiva e excetuados os casos de isenção, os quais devem ser devidamente 

justificados em face dos princípios constitucionais. 

Isto posto, é notório que o Imposto de Renda está previsto na Constituição Federal 

por meio de princípios, sendo que os mais relevantes na aplicação do referido imposto são os 

princípios da universalidade, generalidade e progressividade.  

  

2.2 Imposto de renda no regulamento de imposto de renda 

  

  O imposto de renda foi instituído no Brasil no item vi do artigo 31 da Lei nº 4.625 de 

31de dezembro de 1922, que orçou a Receita Geral da República dos Estados Unidos do 

Brasil para o exercício de 1923. 

O imposto atual foi instituído, com a proposta de financiar a saúde, a educação e o 

desenvolvimento urbano, com taxas variando entre 8 e 20%, com as maiores sendo pagas 

pelos de remuneração mais alta. O imposto de Renda possui previsão constitucional, no 

entanto seu regulamento é infraconstitucional, visto que fora instituído através do Decreto nº 

3000 de 26 de março de 1999. 

O Regulamento do Imposto de Renda referente à pessoa física define em seu capítulo I 

quem são os contribuintes. Tal regulamento conhecido como RIR traz em seu texto redacional 

todos os detalhes referentes ao Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza, 

como por exemplo, quem é isentos, o que é renda, o que pode ser deduzido no referido 

imposto, entre várias outras disposições. O RIR como seu próprio nome já diz regulamenta o 

imposto de renda no Brasil com todas as suas peculiaridades. 

Assim, como já exposto anteriormente, os princípios da Generalidade e da 

Universalidade são permanentemente aplicados ao Imposto de Renda, e estão previstos não só 

na Constituição Federal de 1988, como também no Regulamento do Imposto de Renda (RIR). 

Neste ponto o art. 2º do RIR/99, aprovado pelo Decreto nº 3000 de 26 de março de 

1999, está em conformidade com os mandamentos constitucionais. Por esse critério, o RIR 

estipula quem serão os contribuintes e a quem incidirá as isenções do imposto, abrangendo 
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todos os que se encontrem em situação equivalente (art. 150, II, da Constituição Federal). 

Trata-se de uma extensão do princípio da isonomia, pelo qual todos são iguais perante a lei 

(art. 5º da Constituição Federal). 

Conforme define o Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), o imposto sobre a 

Renda e Proventos de Qualquer Natureza (também conhecido simplesmente por IR) é o 

tributo que incide sobre o produto do capital e/ou do trabalho das pessoas. Seu fato gerador, 

ou seja, o motivo que gera sua ocorrência é a aquisição da disponibilidade econômica ou 

jurídica da renda. Isso significa na prática, que ele recai sobre seus rendimentos e/ou, como 

próprio do salário à herança. 

O RIR também determina as penalidades em caso de não retenção do imposto de 

Renda. Preconiza a lei que compete à fonte pagadora a retenção do Imposto de Renda e que 

mesmo nas hipóteses em que a fonte não tenha efetuado a retenção, permanece sua obrigação 

ao recolhimento (art. 717 e 722, do Regulamento do Imposto de Renda). 

Diante de toda explanação acima exposta é notório que o RIR (Regulamento Imposto 

de Renda) traz em seu corpo legal todas as especificações sobre o imposto de renda, desde a 

ocorrência do fato gerador até as penalidades impostas aos contribuintes que não o recolherem 

devidamente, e ainda descreve todas as formalidades e regras que devem ser obedecidas pelo 

contribuinte, incluindo as obrigações acessórias, assim como seus direitos.   

 

2.3. Fato gerador do imposto de renda pessoa física  

   

A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem como 

objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o 

crédito dela decorrente (CTN, art. 113, § 1º).  

O fato gerador do imposto de renda, segundo o disposto no art. 43 do CTN, é a 

aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do 

capital, do trabalho ou da combinação de ambos, ou de proventos de qualquer natureza, 

constituídos pelos acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda. 

O art. 43 do CTN define que o imposto, de competência da União, sobre a renda e 

proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade 

econômica ou jurídica; de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da 

combinação de ambos; de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos 

patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.  
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Conforme a Constituição Federal, o imposto incide não apenas sobre a renda, mas 

sobre proventos de qualquer natureza. Podemos afirmar que a incidência do imposto se dá 

sobre todos os ganhos e rendimentos que resultem em aumento patrimonial do contribuinte, é 

importante que saibamos diferenciar renda e provento. 

Nos termos dos incisos do artigo 43 do Código Tributário Nacional, podemos definir 

renda como sendo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Já o 

conceito de proventos é definido por exclusão, compreendendo todos os acréscimos 

patrimoniais não enquadráveis no conceito de renda, ressalta-se ainda que ganho e rendimento 

de capital estão contidos no conceito de renda, pois ambos são produtos do capital.   

Para a legislação do imposto de renda, ganho de capital é aquele auferido na alienação 

de bens ou direitos de qualquer natureza, o ganho não é o valor total percebido na alienação, 

mas a diferença a maior entre o valor da alienação e o custo de aquisição. Já rendimento de 

capital é o resultado auferido pela exploração do capital, como os aluguéis de imóveis, por 

exemplo.   

O fato gerador, ressalvadas as exceções legais expressas, ocorre automática e 

instantaneamente ao momento da aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da 

renda, nele não interferindo qualquer atividade posterior do sujeito passivo ou ativo.  

  

2.4 O sujeito passivo e ativo  

  

O contribuinte do (IRPF) é a pessoa física, titular da disponibilidade econômica ou 

jurídica de renda. Portanto, este é o sujeito passivo da obrigação tributária cujo sujeito ativo é 

a União Federal conforme art. 45 do Código Tributário Nacional (CTN), onde em síntese 

dispõe que contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo 43 do 

mesmo diploma legal, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer 

título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis. 

É disposto ainda no art. 45 do CTN que a lei pode atribuir à fonte pagadora da renda 

ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e 

recolhimento lhe caibam. (CURIA, CÉSPEDES E NICOLETTI, 2014 – pág. 715).  

Sendo o fato gerador do imposto sobre a renda a aquisição da disponibilidade 

econômica ou jurídica de rendas ou de proventos de qualquer natureza, é lógico que o 

contribuinte só pode ser o titular de tal disponibilidade. O Sujeito passivo da obrigação 

tributária principal é a pessoa obrigada ao pagamento do imposto ou penalidade pecuniária, na 
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condição de contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitui o 

fato gerador e da obrigação acessória quando é responsável, sem revestir a condição de 

contribuinte, sua obrigação decorra de expressa disposição de lei. Podemos utilizar como 

exemplo de sujeito passivo do Imposto de Renda a pessoa física que recebe remuneração 

mensal fruto de seu trabalho ou prestação de serviço. Sobre a renda auferida deverá recolher o 

respectivo imposto. Já o sujeito ativo no imposto de renda é quem tem competência para 

dispor a seu respeito, ou seja, a União Federal (Secretaria da Receita Federal) – art. 153, III da 

Constituição Federal, que será a pessoa jurídica de direito público interno da administração 

direta responsável por arrecadar, administrar e fiscalizar tal imposto.  

 

2.5 Base de cálculo e alíquotas  

  

 A base de cálculo do imposto devido é a diferença entre a soma dos rendimentos 

recebidos durante o ano-calendário (exceto os isentos, não tributáveis, tributáveis 

exclusivamente na fonte ou sujeitos à tributação definitiva) e as deduções permitidas pela 

legislação. 

No caso do imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza de Pessoas 

Físicas, podemos observar as Tabelas adiante que contém a base de cálculo e a alíquota 

atualizadas conforme site oficial da Receita Federal para um melhor entendimento. 

As referidas tabelas demonstradas abaixo são utilizadas para que o contribuinte possa 

se informar de quando o mesmo deverá declarar o imposto de renda e em qual percentual, ou 

ainda se o mesmo é ou não isento. 

Existem duas tabelas a serem seguidas de acordo com o descrito pela Receita Federal; 

na primeira o contribuinte realizará o cálculo de forma mensal, sendo que conforme for o 

valor auferido mensalmente, deverá ser calculada a alíquota referente ao imposto a ser 

recolhido, sendo que as pessoas físicas que não auferirem renda igual ou superior ao valor 

inicial descrito na referida tabela serão isentas. Já a segunda tabela traz a forma de cálculo a 

ser seguida conforme valor anual de renda auferida, onde quem adquire lucro ou vantagem 

econômica com valor igual ou maior que o valor descrito na segunda tabela exposta abaixo, 

deixa de ser isento e passa a ter imposto a pagar, de forma que conforme for o valor auferido 

mensalmente, deverá ser calculada a alíquota referente ao imposto a ser recolhido. Assim, 

considerando que os valores de imposto à pagar serão calculados conforme o valor da renda 

auferida seja a mesma calculada pela tabela de valores anual ou mensal, percebe-se que 
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quanto mais se lucra, ou quanto maior a renda adquirida, maior será o imposto a pagar, o que 

nos reporta aos princípios basilares do imposto de renda, quais sejam: progressividade, 

universalidade e generalidade.   

As alíquotas também podem ser conferidas nos quadros abaixo: 

Quadro 1 - Alíquotas referente ao ano de 2018 
    Fonte: adaptado do site oficial da Receita Federal (2018). 

 

 

A Receita Federal também divulgou a tabela do imposto de renda 2018 e alíquotas 

mensais a serem pagas, para facilitar o acompanhamento dos dados mês a mês. 

 

Quadro 2 - Alíquotas mensais a serem pagas 

 

   Fonte: adaptado do site oficial da Receita Federal (2018). 

 

Por fim, resta-se demonstrado que o imposto de renda faz jus aos seus princípios 

basilares, com o objetivo de que quem possui mais contribua com um montante maior.   

 

 2.6 Tributo sujeito ao lançamento por homologação ou auto lançamento  

 

O lançamento tributário é importante para que o sujeito ativo possa praticar atos de 

cobrança do tributo, primeiro administrativamente e depois (se inexitosa a cobrança 

administrativa) por meio de ação judicial. É através do lançamento que se constitui crédito 

Base de cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir do IRPF (R$) 

Até 22.847,76 - - 

De 22.847,77 até 33.919,80 7,5 1.713,58 

De 33.919,81 até 45.012,60 15 4.257,57 

45.012,61 até 55.976,16 22,5 7.633,51 

Acima de 55.976,16 27,5 10.432,32 

Base de cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir do IRPF (R$) 

Até 1.903,98 - - 

De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80 

De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80 

De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13 

Acima de 4.664,68 27,5 869,36 

http://impostoderenda2018.net.br/tabela-imposto-de-renda-2018/
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tributário, apontando o valor devido tanto do tributo e dos respectivos juros, como da multa 

pelo descumprimento da legislação tributária. O conceito legal de lançamento está previsto no 

art. 142, CTN. 

O dispositivo legal supramencionado elenca que é de competência privativa à 

autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o 

procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 

correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 

identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

(CURIA, CÉSPEDES E NICOLETTI, 2014).  

Portanto, o lançamento tributário é relevante para que se possibilite ao sujeito ativo o 

exercício de atos de cobrança do tributo, primeiramente por via administra e caso não ofereça 

os resultados esperados, por meio de ação judicial.  Existem três tipos de Lançamento sendo 

eles: direto, misto ou por homologação. 

Segundo Harada (2013) o lançamento direito é aquele efetuado pelo agente público 

competente para tal ato, sem nenhum ato praticado pelo contribuinte diretamente, verificando-

se apenas o fato gerador e calculando-se o valor devido, notificando o contribuinte, sujeito 

passivo. Este lançamento está previsto no art. 149 do CTN e podemos usar como exemplo de 

tributo por lançamento direto o IPTU. 

  Neste sentido, há ainda a descrição do lançamento misto, também conhecido como 

lançamento por declaração, que é aquele em que o fisco age com base nas informações 

prestadas pelo sujeito passivo. Está previsto no art. 147 do CTN. (HARADA, 2013).  

No lançamento misto é o sujeito passivo quem presta as informações. O nome de 

lançamento misto se justifica pela ação conjunta entre o agente público e o particular, 

devendo o agente público verificar as informações prestadas pelo contribuinte e se preciso for 

retificá-las. Está previsto no art. 148 do CTN:  

 

Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o 

valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, 

mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam 

omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os 

documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, 

ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou 

judicial. (CURIA, CÉSPEDES E NICOLETTI, 2014).  

 

Por fim falaremos do lançamento por homologação, modalidade prevista no art. 150 

do CTN, tal lançamento ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o 
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dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo 

ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo 

obrigado, expressamente a homologa. 

Conforme disposto no § 1º do art. 150 do CTN, o pagamento antecipado pelo obrigado 

nos termos deste artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação 

ao lançamento. Já o § 2º do mencionado dispositivo legal elenca que não influem sobre a 

obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação, praticados pelo sujeito passivo 

ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito. Em seu § 3º o art. 150 do CTN 

dispõe que os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração 

do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua graduação. 

Por fim o § 4º do mesmo artigo legal dispõe que se a lei não fixar prazo a homologação, será 

ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a 

Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e 

definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou 

simulação.   

Conforme Harada (2013), tal modalidade consiste no fato do sujeito passivo, ou seja, 

contribuinte, lançar seus rendimentos e antecipar o pagamento do tributo, para que após a 

análise do fisco seja homologado. Se necessário o fisco realizara correções para restituição do 

tributo, e é esta modalidade de lançamento a qual devemos dar mais importância quando trata-

se de tipo afeto ao Imposto de Renda, pois neste tipo de imposto o lançamento ocorrerá por 

homologação.  

  

2.7 Obrigação principal e obrigação acessória e a importância da entrega da declaração 

no controle e fiscalização do tributo 

   

A relação de natureza tributária surge da ocorrência de um fato gerador, nascendo 

assim a obrigação tributária. 

O Machado (2007) entende que obrigação tributária é a relação jurídica em virtude da 

qual o particular (sujeito passivo) tem o dever de prestar dinheiro ao Estado (sujeito ativo), ou 

de fazer, não fazer ou tolerar algo no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos e 

o Estado tem o direito de constituir contra o particular um crédito.   

A obrigação tributária é indisponível. O agente administrativo não pode deixar de 

cobrar o tributo. Não depende da vontade do contribuinte. 
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CURIA, CÉSPEDES E NICOLETTI  (2014), relata explica que a obrigação tributária 

é principal ou acessória, sendo que a obrigação principal surge com a ocorrência do fato 

gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se 

juntamente com o crédito dela decorrente, e já a obrigação acessória decorre da legislação 

tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da 

arrecadação ou da fiscalização dos tributos. 

A obrigação principal é a de pagar tributo ou penalidade pecuniária, é necessário 

estarem definidas em lei (em sentido estrito). A obrigação acessória é a de fazer ou deixar de 

fazer alguma coisa de interesse do Estado na fiscalização ou arrecadação dos tributos. Por 

exemplo, as obrigações de entregar declarações fiscais e de escriturar livros fiscais é uma 

obrigação acessória.  

No direito tributário a obrigação acessória independe da existência de obrigação 

principal. 

 

3  Procedimento Metodológico  

 

Na presente pesquisa foi utilizado metódo bibliográfico com natureza de pequisa 

básica e abordagem qualitativa sendo realizada a anásile da legislação e interpretação de 

dados, que tem o intuito de tornar mais familiar e explícita a problemática, além disso, possui 

uma abordagem a estimular a compreensão das questões levantadas, as interpretações e 

conclusões acerca do tema. Possui como fundamento a verificação de textos, artigos e obras 

condizentes ao tema pesquisado, sendo utilizados também dispositivos legais, em específico, 

a Constituição da República Federativa do Brasil, o Código Tributário Nacional e legislação 

complementar o Regulamento do Imposto de Renda. 

No concernente à metodologia adotada, a pesquisa possui um recorte qualitativo e exploratório para 

o fim de melhor se familiarizar com o tema proposto. Destarte, os dados foram levantados a partir da 

combinação de técnicas de pesquisa bibliográfica (ou de fontes secundárias) e de pesquisa 

documental (ou de fontes primárias). 

Para Zikmund (2000), os estudos exploratórios, geralmente, são úteis para diagnosticar situações, 

explorar alternativas ou descobrir novas idéias. Esses trabalhos são conduzidos durante o estágio 

inicial de um processo de pesquisa mais amplo, em que se procura esclarecer e definir a natureza de 

um problema e gerar mais informações que possam ser adquiridas para a realização de futuras 

pesquisas conclusivas. 

 Cabe esclarecer os termos pesquisa bibliográfica e pesquisa documental na perspectiva de Marconi 

e Lakatos (2011), segundo as quais a pesquisa documental engloba “todos os materiais, ainda não 

elaborados, escritos ou não, que podem servir como fonte de informação para a pesquisa científica 
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(MARCONI e LAKATOS, 2011)” e a pesquisa bibliográfica “trata-se do levantamento de toda a 

bibliografia já publicada em forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita. Sua 

finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo aquilo que foi escrito sobre 

determinado assunto [...] (MARCONI e LAKATOS, 2011)”.  

 

 

4. Da análise de resultados  

 

O imposto de Renda Solidário consiste na ideia de que o contribuinte através do 

cumprimento de sua obrigação tributária, qual seja, pagar o imposto de renda, possa 

direcionar parte do valor a ser pago a título de imposto sobre a renda e proventos, ao 

município em que reside ou a instituição cadastrada para receber parte do valor. 

O imposto Solidário poderá ser doado por pessoas físicas que possuem a obrigação 

de declarar o imposto de renda, e para tal devem recolher o tributo, ou seja, pagar imposto 

referente à renda e proventos adquiridos, podendo direcionar parte do pagamento do imposto 

em doação a ser realizada através do pagamento específico, e o valor arrecadado será 

distribuído dentre os projetos sociais após o depósito no FIA (Fundo da Infância e Juventude) 

administrado pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. 

As doações serão destinadas as instituições e projetos devidamente cadastrados 

através do CMDCA (Conselho Municipal da Criança e do Adolescente) para estarem 

recebendo as quantias destinadas aos seus projetos. As doações realizadas através do imposto 

de renda Solidário podem ajudar muitas crianças e jovens, o objetivo é financiar projetos que 

auxiliem na defesa e promoção dos direitos das crianças e adolescentes, considerando que a 

referida doação está elencada no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). 

A doação referente ao imposto de renda solidário é simples e não traz ônus 

adicionais a quem colabora e os valores doados podem ser abatidos no imposto de renda à 

pagar. 

Por fim, esclarece-se ainda que o Imposto de Renda Solidário é uma forma do 

contribuinte aplicar diretamente uma porcentagem do imposto devido, que ao invés de ir 

diretamente para os cofres da União, será aplicado diretamente no município de sua escolha, 

sendo uma excelente forma participação democrática, visto que a sociedade civil também é 

responsável pelos vulneráveis.   
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 Os contribuintes pessoas físicas poderão deduzir do imposto de Renda devido os 

valores doados aos Fundos Municipais da Infância e Adolescência, podendo tais doações 

serem direcionadas a determinadas instituições e/ou Projetos ou não. 

As doações ocorreram através de um depósito realizado junto ao Fundo da Infância e 

Adolescência, ou através de DARF.  Se a doação for realizada através de DARF, a mesma 

será limitada a 3% do valor devido a título de IRPF, podendo tal doação ser distribuída para 

quantos municípios o contribuinte quiser, desde que o mesmo esteja devidamente cadastrado, 

e ainda que o valor da DARF não seja inferior a R$ 10,00 (dez) reais. 

Para os contribuintes que declaram antecipadamente o IRPF, ou seja, até dezembro 

de cada ano, as doações poderão chegar a 6% do valor devido a título de Imposto de Renda, e 

aos contribuintes que declaram o IRPF no período de janeiro a abril, poderão realizar doações 

de até 3% do valor devido a título de IRPF. Se os prazos estipulados pela Receita Federal para 

realização da Declaração do Imposto de Renda esgotarem-se antes de efetivadas as doações, 

as mesmas só contarão para dedução ou restituição do imposto de renda no período seguinte, 

ou seja, no próximo ano. 

Nada impede que as doações sejam realizadas, no entanto, as referidas doações não 

serão deduzidas no imposto de Renda à pagar. É importante ressaltar que as doações podem 

ser realizadas não só pelos contribuintes que tem imposto a pagar, mas também aqueles que 

possuem impostos a restituir, visto que os mesmos serão restituídos com os acréscimos dos 

valores doados. 

A revista eletrônica Noticia na Hora do estado do Paraná publicou um artigo 

referente ao imposto solidário, e explicou que o FIA (Fundo da Infância e Adolescência), é 

um instrumento de captação de recursos provenientes de fontes diversas, exclusivamente 

destinadas à promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. 

O Fundo foi criado por uma legislação própria nas instâncias municipal, estadual, 

distrital e nacional e é vinculado aos Conselhos de Direito. A deliberação, gestão e aplicação 

dos recursos do Fundo são de responsabilidade dos Conselhos, fiscalizados pelo Ministério 

Público e Tribunal de Contas de cada esfera. 

Os recursos são aplicados exclusivamente na execução de projetos sociais aprovados 

pelos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, que são também responsáveis pelo 

acompanhamento da execução dos projetos. 

O município de Mineiros publicou em seu site oficial algumas informações a respeito 

do Fundo Municipal e do imposto de renda solidário que são extremamente importantes, veja-
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se: “O Fundo busca beneficiar entidades com projetos que apoiem crianças e adolescentes 

(através de doações via Lei nº 8.069/90 Estatuto da Criança e do Adolescente), através da 

conscientização da utilização da renúncia fiscal do Imposto de Renda, destinando uma 

pequena parte dele ao Fundo”.    

Assim, destaca-se que os recursos do Fundo Municipal têm destinação certa: as 

políticas de atendimento à criança e ao adolescente. Nenhum recurso do Fundo Municipal 

poderá ter destinação e aplicação sem a deliberação política e técnica do Conselho Municipal 

de Direitos, que se traduz num Plano de Aplicação. 

O Conselho de Direitos delibera (prioriza, decide onde e quanto gastar, autoriza o 

gasto) e a Secretaria Municipal a qual o Fundo está vinculado libera os recursos. É essa 

Secretaria Municipal que cuida da contabilidade do Fundo, da escrituração de livros, da 

liberação de recursos, da assinatura de cheques, das prestações de contas. A gestão do Fundo 

Municipal é feita em cooperação técnica com a Secretaria Municipal definida legalmente para 

cuidar de sua operacionalização. 

Duas fases distintas compõem esse processo de gestão: A deliberação de ordem 

política: o Conselho de Direitos (representantes da Prefeitura e da sociedade civil), que vão 

discutir e decidir as prioridades municipais no atendimento às crianças e adolescentes (Plano 

de Ação Municipal). 

É imprescindível que essa deliberação seja feita com a participação obrigatória da 

população por meio de suas entidades representativas. A formulação técnica das prioridades 

municipais: colocar no papel e aprovar cada prioridade e lançar o respectivo recurso que será 

utilizado para a consecução de cada prioridade. É o momento da formulação do Plano de 

Aplicação. 

Os recursos do Fundo Municipal devem, obrigatoriamente, ser destinados ao 

atendimento das políticas, programas e ações voltados para a promoção e defesa dos direitos 

das crianças e dos adolescentes. Sempre de acordo com as reais demandas e as priorizações 

municipais, os recursos podem ser utilizados, por exemplo, para estudos e diagnósticos 

municipais sobre a situação das crianças e adolescentes; programas de atendimento a crianças 

e adolescentes usuários de drogas, vítimas de maus tratos; autores de atos infracionais; 

programas de incentivo à guarda; formação de pessoal (técnicos, conselheiros, profissionais 

ligados ao atendimento às crianças e adolescentes) para o melhor funcionamento das políticas 

e programas municipais; divulgação dos direitos das crianças e adolescentes; apoio aos 

serviços de localização de desaparecidos (crianças, adolescentes, pais e responsáveis). 
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O importante é destinar recursos de acordo com as reais prioridades municipais e para 

ações consistentes e eficazes. Destinar e acompanhar a aplicação dos recursos.  

A importância da avaliação das prioridades de destinação dos recursos obtidos por 

meio do imposto de renda solidário. Isso é um critério decidido entre os membros dos 

comitês. Neste contexto, é importante ressaltar que a participação dos cidadãos é de extrema 

importância, não só pela realização das doações, mas também pela participação nas decisões 

dos comitês, que decidirão a destinação dos recursos. Assim, a população poderá realizar um 

ato concreto de exercício de democracia, e fazer a diferença, visto que ao invés de apenas 

reclamar da incompetência dos governantes em aplicar os recursos arrecadados, o cidadão 

poderá doar e destinar diretamente ao seu município uma porcentagem de seu imposto à 

pagar. 

É importante o Fundo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente captar os recursos necessários para a viabilização do Estatuto dando o suporte 

orçamentário necessários para que os princípios, os direitos e as estruturas previstas no ECA 

se cumpram. Não podemos traçar políticas e orientações sem uma expressão financeira, pois 

se tornaria uma ação sem eficácia. 

A Lei 12.594/12 institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), 

que regulamenta a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescente que 

pratique ato infracional, assim o art. 260 deste dispositivo legal trata da possibilidade dos 

contribuintes realizarem este tipo de doação (imposto solidário). Isto posto, veja-se o 

transcrito no art. 260-A da lei 12.594:  "Art. 260-A. - A partir do exercício de 2010, ano-

calendário de 2009, a pessoa física poderá optar pela doação de que trata o inciso II do caput 

do art. 260 diretamente em sua Declaração de Ajuste Anual." (CURIA, CÉSPEDES e 

NICOLETTI, 2014)”. 

Segundo o artigo acima, da lei 12.594/12, a pessoa física não mais precisará efetuar as 

doações até o dia 31 de dezembro, como era a praxe, para informá-las na Declaração de 

Ajuste Anual do exercício seguinte. Mesmo após encerrado o ano, a pessoa física poderá 

optar por doar uma parte de seu imposto devido, a ser verificado na elaboração de sua 

Declaração (abril). Embora o limite de dedução de pessoa física continue sendo 6%, o 

contribuinte que preferir doar no momento da declaração de ajuste passará a poder utilizar 

apenas 3%.  Em relação ao procedimento a Instrução Normativa RFB nº. 1.131, de 

21/02/2011 dispõe que a partir de 2013, o contribuinte terá a oportunidade de doar para o FIA 

de uma forma mais prática. O sistema da Receita Federal, através do qual se prestam as 
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Declarações de Imposto de Renda, trará um campo exclusivo para essa finalidade. Portanto, 

ao fazer a sua Declaração pelas Deduções Legais (novo nome dado à declaração completa), 

você poderá escolher para qual conselho quer doar, entre outras facilidades. O limite continua 

o mesmo: até 30/04 podem ser destinados no máximo 3% do imposto devido”. (BRASIL, 

2014, pag.1).  

  A Lei n° 8.069, de 13/07/90 que dispõe sobre a criação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), permite aos contribuintes do Imposto de Renda, em seu artigo 260, 

deduzir o valor das doações efetuadas aos Fundos.  

 

Art. 260 Os contribuinte poderão deduzir do imposto devido, na declaração do 

Imposto sobre a renda, o total das doações feitas aos fundos dos Direitos da Criança 

e do Adolescente – nacional, estaduais ou municipais – devidamente comprovadas, 

obedecidos os limites estabelecidos em Decreto do Presidente da República”. 

(CURIA, CÉSPEDES e  NICOLETTI, 2014).  

 

 

  Diante do artigo acima elencado ressalta-se o que já foi exposto anteriormente, onde as 

doações realizadas poderão ser deduzidas no imposto devido.  

  A doação citada por várias vezes no presente estudo poderá ser realizada tanto por 

pessoa Física quanto por Pessoa Jurídica. No entanto, é notório que a todo momento no 

decorrer das explanações só fala-se em pessoa Física, visto ser este o objeto de estudo. 

Contudo o fundamento e objetivo principal do imposto de renda solidário são os mesmos 

tanto para as doações realizadas por pessoa Física, quanto por pessoa Jurídica, contudo, há 

algumas diferenciações no procedimento, nos efeitos gerados pela doação ao doador e no 

preenchimento da declaração do Imposto de Renda, até mesmo porque o modelo de 

formulário completo é para as pessoas físicas que necessitam declarar o imposto. Ressalta-se 

ainda que o Produtor Rural possui opção de declarar como pessoa física ou jurídica, a 

depender do regime jurídico utilizado pelo produtor.  

No momento de preencher o formulário para declaração do imposto de renda pessoa 

física, haverá um campo, onde estarão disponíveis os municípios cadastrados no Governo 

Federal que estarão aptos a receberem doações através do FIA, assim, o contribuinte poderá já 

no preenchimento do formulário optar pela doação a ser realizada e escolher o município 

beneficiado. No entanto, não estarão disponíveis os nomes das instituições e/ou Projeto a ser 

direcionada a doação, contudo, o contribuinte tem a opção de destinar especificamente para 

uma instituição e/ou Projeto, a ser direcionado através de requerimento a termo. Desta forma 

o contribuinte poderá aplicar de certa forma recursos financeiros diretamente em seu 
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município, deixando uma porcentagem do imposto devido que será utilizada no próprio 

município, sem prejuízo das verbas constitucionais recebidas pelos mesmos. 

Utilizando de todas as informações acima exposta foi solicitado ao município de Alto 

Araguaia/MT o valor de imposto de renda retido direto na fonte sobre a folha de pagamento 

dos servidores públicos municipais no ano de 2017, sendo informado pelo setor de 

contabilidade que o valor arrecadado seria de R$ 1.087.228,56 (um milhão duzentos e oitenta 

e sete mil duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos). 

Analisando os dados acima e considerando que poderia ser doado através do imposto 

de renda solidário de 3 a 6% do valor retido na fonte a título de imposto de renda, e 

considernado ainda que todos os servidores realizassem a doação para o FIA o município 

poderia obter como fonte alternativa de renda para custeio de projetos sociais em um ano os 

valores entre R$ 32.626,58 (trinta e dois mil seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito 

centavos) a R$ 65.233,60 (sessenta e cinco mil duzentos e trinta e três reais e sessenta 

centavos) somente com a doação dos próprios servidores públicos. 

Nesse interim, não restam duvidas que existem fontes alternativas de renda para o 

financiamento de projetos sociais através do imposto de renda solidário.  

 

5. Conclusão 

 

Procuramos ao longo da realização da presente pesquisa esclarecer se havia uma fonte 

alternativa de renda para o financiamento de projetos sociais, visando maior arrecadação  para 

que os municípios possam investir em diversos projetos sociais sem ter que utilizar de 

recursos próprios. 

O estudo em tela foi elaborado através de pesquisa bibliografica e revisão da 

legislação especifica aplicavel ao imposto de renda e de informações contidas no próprio site 

da Receita Federal. 

Conclui-se que existem fontes alternativas de rendas para financiamento e 

investimento em projetos sociais em ambito municipal através do imposto de renda solidário,  

onde ao longo do trabalho descreve-se passo a passo o que é, para que serve, qual o 

procedimento para realizar as doações e quem está apto a receber tais doações inerentes ao 

imposto de renda solidário, ou seja, como o valor arrecadado é distribuído dentre os projetos 

sociais após o depósito no FIA (Fundo da Infância e Juventude) administrado pelo Conselho 

Municipal da Criança e do Adolescente.  
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Além disso, vislumbra-se que informando melhor o contribuinte sobre as 

possibilidades de doações e como as mesmas podem ser realizadas, haja uma maior procura 

por parte do contribuinte para participar desta campanha de solidariedade e cidadania, e para 

que as instituições com projetos sociais também possam obter o esclarecimento de como se 

cadastrar através do CMDCA (Conselho Municipal da Criança e do Adolescente) para 

poderem receber as quantias destinadas aos seus projetos. 

 Ademais ressalta-se que com as informações obtidas através do presente estudo a 

sociedade motive-se a direcionar parte do seu imposto de renda a pagar para se doado 

diretamente ao FIA com possível aplicação direta em seu próprio município, não se 

esquecendo de que vários projetos sociais passaram a serem colocados em pratica ou 

melhorados através das doações. 

Isto posto, destaca-se que a sociedade civil, nos termos do estatuto da criança e do 

adolescente - ECA também é responsável pelos vulneráveis, em conjunto com a família e o 

Estado, assim, através do imposto de renda solidário o contribuinte tem a oportunidade de 

efetivamente cumprir com sua obrigação social e fazer algo além de reclamar da má aplicação 

de recursos financeiros arrecadados pelo estado. 

Deste modo, o contribuinte através do imposto de Renda solidário poderá reforçar a 

conquista da participação social nas decisões sobre políticas públicas, exercendo a cidadania 

responsável, além de cumprir seu dever social e civil para com os vulneráveis, e ainda 

beneficiando o município em que reside. 
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RESUMO 

 

O artigo a ser exposto tem como objetivo exibir como é realizado o processo licitatório 

e contratos conforme a Lei de Licitações 8.666/93, em especial realizar análise sobre a 

utilização da modalidade alternativa de Licitação pregão (Lei 10.520/02) em relação às 

modalidades originais (Lei 8.666/93). Trata-se de uma análise de forma descritiva, sendo um 

estudo de caso no qual objetiva compreender a Gestão Pública no propósito de analisar os 

critérios determinantes no processo licitatório e as formas adotadas pela gestão municipal. 

Um estudo sobre os Decretos n°3555/00 e n° 5.450/05 foi realizado para demonstrar a 

diferença entre pregão eletrônico e presencial e a regulamentação do Pregão. Uma breve 

abordagem foi realizada sobre os tipos de licitação, que são os fatores de julgamento, 

atendendo o princípio do julgamento objetivo, no qual deverão ser julgadas conforme o 

critério bem objetivo.Como podemos observar na pesquisa, o processo licitatório deve ser 

regido pelos princípios constitucionais da isonomia, legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e outros correspondentes, se assim houver. 

Apresenta as modalidades de licitação e os requisitos para participação em cada uma. Além de 

demonstrar os tipos e as fases do processo licitatório. Diante dos dados apresentados, a 

modalidade pregão apresenta grande aumento em relação a utilização de outras modalidades 

de finalidades semelhantes. 

Palavras-chave: Licitação; Gestão Pública. Pregão. 

 

1 INTRODUÇÃO 
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A licitação é o ato de vender/adquirir o produto e/ou serviço que está indicado no 

edital de licitação de acordo com as regras estabelecidas. 

De acordo com Angélico (1994), “Licitação é o procedimento administrativo 

destinado a selecionar, entre fornecedores qualificados, aquele que apresentar proposta mais 

vantajosa para a Administração”. (ANGÉLICO, 1994) 

A licitação tem como finalidades buscar sempre a melhor proposta estimulando a 

competitividade entre os concorrentes que participam desse procedimento licitatório 

oferecendo iguais condições entre eles garantindo assim a isonomia desde que os que 

queiram participar do certame preencham os requisitos previamente estabelecidos no 

instrumento convocatório que em regra é o edital.  

A primeira é proporcionar aos interessados, a aquisição da proposta que ofereça mais 

proveito financeiramente, assim, o dinheiro economizado na certa compra, possa ser utilizado 

para outros benefícios da população.   

A licitação é um procedimento administrativo anterior às contratações do poder 

público e por certo que tais contratações não poderiam ser realizadas sem uma previa 

licitação, pois não se mostraria adequado o Estado realizar suas aquisições da mesma 

maneira que um particular realiza, contratando com quem bem entender. Tendo em vista 

que o dinheiro que é utilizado nessas contratações é advindo das contribuições realizadas 

por parte dos contribuintes através do pagamento de certos tributos. 

 

A modalidade indica qual o procedimento irá reger a licitação. 

“A licitação não é sempre igual, obedecendo em razão de certas exigências a 

regimes jurídicos diversos que consubstanciam as suas espécies ou modalidades. As 

modalidades são as várias espécies de licitação conforme os respectivos regimes 

jurídicos.” (GASPARINI, 2002, p.454). 

 

Suas modalidades são: Concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão e 

pregão. 

As modalidades de licitação estão dispostas na lei 8.666/93, a primeira lei sobre 

licitação, em 2002 foi promulgada nova lei (10.520/02) sobre as modalidades incluindo o 

pregão, em tese, a nova modalidade seria mais ágil e proporcionaria mais competitividade 

entre os participantes, devendo ser utilizada para aquisição de bens/produtos/serviços comuns, 

por conta desta agilidade e aumento de competitividade esta modalidade passou a ser 

alternativa a outras modalidades de licitação já existente. 
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Dessa forma o presente estudo apresenta como objetivo geral avaliar o nível de 

utilização do pregão (nova modalidade) em relação as modalidades originais expostas na Lei 

8.666/93. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A licitação é um procedimento administrativo disciplinado por lei e por um ato 

administrativo prévio, que determina critérios objetivos visando a seleção da proposta de 

contratação mais vantajosa e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, com 

observância do princípio da isonomia, conduzido por um órgão dotado de competência 

especifica. 

E os objetivos da licitação são: a escolha da proposta mais vantajosa, o de garantir o 

mesmo tratamento para todos os licitantes e de promover o desenvolvimento nacional 

sustentável. 

Segundo Laso (1978), “licitação pode ser definida como um procedimento relativo ao 

modo de celebrar determinados contratos, cuja finalidade é a determinação da pessoa que 

ofereça à Administração condições mais vantajosas, após um convite a eventuais 

interessados para que formulem propostas, as quais serão submetidas a uma 

seleção”.(SAYAGUES LASO, La Licitación pública, 1978. p. 9.) 

2.1 AS MODALIDADES E OS TIPOS DE LICITAÇÕES  

2.1.1 Concorrência 

Conforme a Lei 8.666/93, §1º “a concorrência é a modalidade de licitação entre 

quaisquer interessados que em fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os 

requisitos mínimos de qualificação exigidos.” 

Meirelles (1998), afirma então que essa modalidade de licitação é para contratos que 

possuem elevado valor e que essa modalidade é permitida a participação de todos os 

interessados, sejam registrados ou não, desde que atenda as condições descritas no edital. 

Na fase de habilitação, a Administração deve verificar se o concorrente apresenta 

todas as condições de capacidade para ter sua proposta eleita (JUSTEN, 2014).  

Já para Oliveira (2014), na Concorrência, todos que atenderem ao edital, tem direito a 

participação. “Para haver esse tipo de licitação, o montante deve ser superior a 
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R$1.500.000,00 para obras de serviço e engenharia e acima de R$650.000,00 para realização 

de compra e serviços diferentes aos de engenharia.” 

2.1.2 Tomada de Preços 

A tomada de preços exige que o licitante seja previamente cadastrado perante a 

Administração Pública. É aberta somente após a publicação no edital. “Para esse tipo de 

licitação, o montante deve estar entre R$150.000,00 e R$1.500.000,00 para obras ou serviços 

de engenharia e entre R$80.000,00 e R$650.000,00 para outros tipos de compras/serviços. 

”Dirley Júnior (2007); Mauano (2003) acredita que a habilitação anterior objetiva passar 

maior rapidez no processo licitatório, sem atrapalhar a devida participação dos interessados 

que se enquadram nos requisitos exigidos. 

Na Lei 8.666/93, §2° “A tomada de preços é utilizada entre interessados devidamente 

cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro 

dia anterior à data do recebimento das propostas...” 

Para Meirelles (1998) “A Tomada de preço é a modalidade de licitação realizada entre 

todos os interessados que foram registrados anteriormente. A convocação será com a 

antecedência mínima prevista em lei. 

2.1.3 Convite 

Regida pela Lei nº 8.666/93, o Convite é a modalidade mais simples. “São necessários 

no mínimo três interessados do mesmo ramo e não precisa ser publicado na Imprensa 

Oficial”. O prazo para manifestar interesse é de no mínimo 24 horas antes da apresentação de 

propostas. O montante do convite deverá ser de R$15.000,00 a R$150.000,00 para obras e 

serviços de engenharia ou entre R$8.000,00 e R$80.000,00 para outras compras e serviços. 

Segundo Kohama (2001), “O Convite é utilizado entre interessados do ramo próprio, 

escolhidos e/ou convidados onde é fixada em um local oportuno, uma cópia no edital para que 

cadastrados que manifestaram interesse nas propostas...” 

Conforme Brasil (2010) deve ser convidado, no mínimo, mais um interessado para 

cada repetição do embate e para convites de objeto semelhante a licitações passadas, para que 

os mesmos participantes não concorram toda vez. Segundo Di Pietro (2005) “no convite, o 

procedimento é simplificado: a convocação dos licitantes é feita por escrito, com cinco dias 

úteis de antecedência...” 

2.1.4 Concurso 
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De acordo com Justen (2005), O Concurso é destinado à escolha de trabalho artístico 

ou técnico, através da compensação por prêmios ou remuneração aos vencedores, utilizando 

os critérios que constam no edital de publicação, com antecedência de quarenta e cindo dias 

no mínimo. 

O Concurso é a modalidade em que a escolha de trabalho técnico, científico ou 

artístico, permite a participação de qualquer interessado, mediante a instituição de prêmio ou 

remuneração. Serão examinados todos os projetos conforme os critérios do edital. “A 

contratação é realizada através da publicação de edital com 45 dias de antecedência onde será 

eleito um projeto vencedor.” (§ 4o do art. 22 da Lei nº 8.666/93). Filho (2000) explica que 

“no concurso, a premiação final funciona como fator de incentivo aos possíveis interessados 

em participar do concurso.” 

Justen (2014) ainda acrescenta que no concurso, a parte interessada deverá apresentar o trabalho 

técnico ou artístico finalizado. Não há processo de seleção entre futuras propostas de execução. 

2.1.5 Leilão 

A modalidade Leilão, segundo o art. 22, § 5° da Lei nº 8.666/93, “O Leilão é a 

modalidade utilizada para a venda de bens móveis sem utilidade para a Administração Pública 

ou legalmente apreendida, bens dados em penhor e bens imóveis adquiridos judicialmente ou 

em dação de pagamento”. A aquisição é feita através de lance igual ou superior ao da 

avaliação. 

Justen (2005) define “Leilão ocorre para venda de bens móveis inservíveis para a 

gestão ou produtos que foram apreendidos, penhorados ou para a alienação de bens móveis a 

quem ofertar o maior lance, sendo igual ou superior ao valor que foi avaliado. ” Ainda de 

acordo com Justen (2014) o leilão se difere pela grande possibilidade de ampliação de 

propostas vindo de um mesmo interessado. 

De acordo com Fernandes (1999), o leilão tem condicionamento distintivo para 

publicação, como previsto na Lei n°8.666/93: “O leilão pode ser cometido a leiloeiro oficial 

ou a servidor designado pela Administração, procedendo-se na forma da legislação 

pertinente”. 

2.1.6 Pregão 

Pregão é regido pela Lei 10.520/02 e regulamentado pelos Decretos nº. 3.555/00 e 

nº. 5.450/05 e é definido como a “modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento 

de bens e serviços comuns é feita em sessão pública, por meio de propostas e preços escritos e 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/99856/lei-10520-02
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/101951/decreto-3555-00
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/96665/decreto-5450-05
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lances verbais”. A lei do pregão é uma lei Nacional, sendo aplicável não somente à União, 

mas sim a todos os Estados e municípios.  

O pregão pode ser realizado tanto presencialmente, quanto eletronicamente. Meirelles 

(2006) acredita que “o pregão é a modalidade de licitação direcionada à aquisição de bens e 

serviços que possuem o menor preço”. 

Segundo Souto (2002), são serviços e bens comuns, aqueles que os quais demonstrem 

um desempenho qualitativo e que possam ser precisamente pré-definidos dentro do edital, de 

forma coerente e nítida, vedando as diferenciações exageradas e sem relevância que limite a 

disputa. 

O TCU (2003) discorre que “ao contrário do que ocorre nas outras modalidades, no 

pregão a escolha da proposta é feita antes da análise da documentação”. O pregão é realizado 

por um pregoeiro, que tem uma equipe de assessoria composta por servidores ocupantes de 

cargo efetivo dentro da gestão. 

2.1.6.1 Decretos n°3555/00 e n° 5.450/05 - Regulamentação do Pregão  

Pregão presencial – Decreto n°3555/00 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, 

incisos IV e VI, da Constituição e tendo em vista o disposto na Medida Provisória nº 2.026-3, 

de 28 de julho de 2000, decreta: 

Art. 1º Fica aprovado, na forma dos Anexos I e II a este Decreto, o Regulamento 

para a modalidade de licitação denominada pregão, para a aquisição de bens e 

serviços comuns, no âmbito da União. 

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime deste Decreto, além dos órgãos da 

Administração Federal direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações, as 

empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades 

controladas direta ou indiretamente pela União. (BRASÍLIA ,2000) 

 

No Pregão Presencial, o pregoeiro convoca individualmente todos os licitantes a 

ofertar lance menor que o valor da proposta menor já registrada. Esse chamado atribui-se a 

ordem decrescente dos valores. Portanto, o autor da maior proposta é convocado para, 

oferecer um lance menor que a proposta primeira classificada caso deseje. 

Pregão eletrônico – Decreto n° 5.450/05 

O pregão eletrônico é a modalidade de licitação onde são utilizados os recursos da 

tecnologia de informação para efetuar a compra de bens ou contratação de serviços comuns. 

http://www.viannaconsultores.com.br/pregoeiro
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 

inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n
o
 10.520, de 17 de julho de 

2002, decreta: 

Art. 1
o
 A modalidade de licitação pregão, na forma eletrônica, de acordo com o 

disposto no § 1º do art. 2º da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, destina-se à 

aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito da União, e submete-se ao 

regulamento estabelecido neste Decreto. 

Parágrafo único:(...)        

Art. 2
o
 O pregão, na forma eletrônica, como modalidade de licitação do tipo menor 

preço, realizar-se-á quando a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns 

for feita à distância em sessão pública, por meio de sistema que promova a 

comunicação pela internet. (BRASÍLIA, 2002) 

 

A principal característica desse meio de realização de compras recai na ausência física 

dos interessados ou de documentos, pois os mesmos estão ausentes fisicamente, mas estão 

presentes via sistema eletrônico. O foco do pregão eletrônico é aumentar em grande 

quantidade os participantes e assim tornando mais barato o processo licitatório 

2.1.7 OS TIPOS DE LICITAÇÃO 

Apesar de serem utilizados incorretamente como sinônimo do termo modalidade, os 

tipos de licitação referem-se a um procedimento designador dos critérios de julgamento 

licitatório, o qual é relevante a todas as modalidades de licitação, porém, com exceção da 

modalidade concurso. Estão previstos no § 1.º do art. 45 da Lei 8.666/93, os tipos de licitação 

são a de menor preço, a de melhor técnica, a de técnica e preço e a de maior lance ou oferta. 

Conforme Alexandrino (2011) o tipo menor preço deve ser utilizado quando sua finalidade for 

contratar obras, serviços, compras, locações e fornecimento. O art. 46 da Lei 8.666/93, em seu 

texto, define que o tipo de melhor técnica ou de técnica e preço são destinados a serviços de 

natureza predominantemente intelectual, sendo exceção à contratação de bens e serviços de 

informática que se enquadram especificamente no tipo técnica e preço. 

“Art. 45...155§ 1º Para os efeitos deste artigo constituem tipos de licitação, exceto 

na modalidade concurso:  

I – a de menor preço: quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração determinar que será vencedor o licitante que apresentar a proposta de 

acordo com as especificações do edital ou convite e ofertar o menor preço;  

II – a de melhor técnica;  

III – a de técnica e preço;  

IV – a de maior lance ou oferta: nos casos de alienação de bens ou concessão de direito real de 

uso... ” (LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.) 

Já o tipo de maior lance é destinado nos casos de alienação de bens ou concessão de direito de uso, 

segundo o inciso IV, § 1.º do art. 45 da Lei 8.666/93. Depois de analisado o critério de desempate 

do tipo de licitação, permanecendo o empate entre duas ou mais propostas e tendo sido estabelecido 

o tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra 

entre empresas brasileiras e estrangeiras, assim, será realizado um sorteio em ato público entre os 

licitantes para selecionar a proposta que ofereça mais vantagem para a Administração Pública. 
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Segundo Angélico (1994), a comissão examina todo o processo licitatório e assim 

classifica as propostas, fundamentando a classificação e sugerindo a o nome do licitante a 

qual é concedido a posse. “Sempre que a indicação do proponente vitorioso não recair sobre 

aquele que ofereceu o menor preço, deve-se justificar a decisão. ” 

Portanto, a licitação nada mais é do que o procedimento administrativo no qual um 

ente público, no exercício da função, disponibiliza a todos que estão interessados e se 

sujeitem às condições exigidas no edital, “a possibilidade de oferecerem propostas dentre as 

quais será selecionada e aceita e a mais conveniente para a elaboração do contrato.” (Di 

Pietro, 2014) 

O processo licitatório deve ser regido pelos princípios constitucionais da isonomia, 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e outros 

correspondentes, se assim houver. 

De acordo com o Art.3° da Lei nº 8.666/93 “O princípio da Isonomia seleciona a 

proposta mais vantajosa para a Administração Pública”. 

 Figueiredo (2001) afirma que “O princípio da Legalidade determina o seguimento da 

lei, não podendo criar, nem estabelecer etapas sem que a lei estabeleça”.  

Tanaka (2008) observa que “O princípio da Impessoalidade não pode utilizar critérios 

subjetivos. Prevalece interesse público”. 

Para Mello (2011) “O princípio da Moralidade precisa ser moral, impessoal”. A 

moralidade administrativa se desenvolveu ligada à ideia de desvio de poder, pois se entendia 

que em ambas as hipóteses a Administração Pública se utilizava de meios lícitos para atingir 

finalidades metajurídicas irregulares. 

Conforme Di Pietro (2014) “O princípio da Igualdade, determina que no caso de 

empate das propostas, haja critérios para desempate”. É um impeditivo da discriminação entre 

os participantes do certame, quer através de cláusulas que, no edital ou convite, favoreçam 

uns em detrimento de outros, quer mediante julgamento faccioso, que desiguale os iguais ou 

iguale os desiguais. 

Di Pietro (2014) e Mello (2011) entendem que “O princípio da Publicidade é o ato 

administrativo tem que ser publicado. Ser público”. 

Conforme Mello (2011) “O princípio da Probidade Administrativa é onde a instituição 

promove a pessoa responsável por realizar o processo licitatório e acompanhar a vencedora na 

prestação, estão regidos pela Lei: 8429 (Lei de improbidade);Esse princípio é imprescindível 
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para que haja a legitimidade e legalidade dos atos públicos. O Art. Art. 37, § 4º, CF prevê 

para os atos de probidade administrativa “a suspensão dos direitos políticos, a perda da função 

pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação 

prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível” 

Ainda de acordo com Mello (2011) “O princípio da Vinculação ao Instrumento 

Convocatório convoca quem queira participar (carta convite), dentro da lei, não podendo 

alterar as regras durante o procedimento”. 

Segundo Meirelles (2006) “O princípio do Julgamento Objetivo baseia-se em critérios 

precisos, estipulados no instrumento convocatório”. 

2.1.8 DOS PRAZOS E AS FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO 

De acordo com os artigos 20 a 23 da Lei 8.666/93, Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, o prazo para publicação da licitação varia de acordo com a modalidade 

adotada, sendo assim deverão ser apresentados com antecedência conforme o prazo legal de 

cada uma das seguintes modalidades:  

Prazo de publicação conforme cada modalidade: 

QUADRO 01 – MODALIDADES X PRAZO PARA PUBLICAÇÃO 

MODALIDADES PRAZO PARA PUBLICAÇÃO 

Concorrência 30 dias ou 45 (técnica e preço, ou melhor, técnica). 

Concurso 45 dias 

Convite 5 dias úteis 

Leilão 15 dias 

Tomada de preços 15 dias 

Fonte: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

As fases do processo licitatório são: 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei-8666-1993.htm
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Fase interna: é o planejamento. Nesta fase, de acordo com Brasil (2010), são 

realizados os procedimentos prévios à contratação, como: a verificação da necessidade do 

objeto, confecção do termo de referência ou projeto básico, consideração da contratação e 

definição das condições que devem ser apresentadas no instrumento de convocação. Para 

Maia (2010) é nesta fase que são tomadas as decisões que vão condicionar o desenvolvimento 

do processo licitatório, podendo incluir a justificativa para uma futura contratação e as 

condições para participação na competição.  

Fase externa: é a publicação que se dá a partir da abertura do edital. Ainda na fase 

externa, existe a habilitação, onde é verificado se os interessados têm condições de entregar o 

objeto licitado: Condições econômicas, condições técnicas e em dia com obrigações fiscais e 

trabalhistas. Durante a classificação, todos os licitantes são colocados em ordem, a partir da 

verificação das condições exigidas. Essas fases se alteram a depender se a licitação é por 

pregão ou por RDC (regime diferenciado de contratação). Se o processo licitatório transcorreu 

dentro das regras e conforme o edital, a autoridade licitante homologa o resultado e entrega o 

objeto ao vencedor. Sempre há a possibilidade de recurso para quem se sentir prejudicado. 

De acordo com o artigo 87 da Lei 8666/93: 

“Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

I – advertência; 

II – multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade... ” 
(Brasília,1993) 

Conforme Angélico, a comissão examina todo o processo licitatório e assim classifica 

as propostas, fundamentando a classificação e sugerindo a o nome do licitante a qual é 

concedido a posse. “Sempre que a indicação do proponente vitorioso não recair sobre aquele 

que ofereceu o menor preço, deve-se justificar a decisão. ” (Angélico,1995). Conforme 

descrito no artigo 54 da lei 8.666/93 (lei de Licitações e Contratos Administrativos), os 

“Contratos Administrativos são regidos por suas cláusulas, pelos preceitos de Direito Público 

e, supletivamente, pela teoria geral dos contratos e pelas disposições de direito privado.” 

A conseqüência do descumprimento dos Contratos Administrativos protela-se, em diversos 

aspectos. Se no âmbito dos contratos privados não houver o cumprimento das obrigações certas, 

sendo voluntário ou não, conduz à determinação do acordo, o descumprimento destas obrigações 

pode causar, além da rescisão do acordo, a aplicação de penalidades pelo público contratante. 

 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI241312,41046-As+penalidades+administrativas+de+acordo+com+a+lei+de+licitacoes


DOSSIÊ: CIÊNCIAS CONTÁBEIS VOLUME 02 ANO 01 - 2019 

Revista Científica Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas EDUVALE/Jaciara-MT - ISSN 

1806-6283  
 

 

3 METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, documental, quantitativa e de estudo de caso, 

onde persiste em estudar a gestão pública a fim de verificar os critérios determinados no 

processo licitatório e as técnicas adotadas peça organização em questão.  

O estudo do artigo teve como objetivo principal, a pesquisa e analise sobre conceitos e 

definições de normas e regras que regem a licitação e contratos administrativos com relação 

ao direito administrativo e na gestão pública. Logo, utilizou-se a pesquisa bibliográfica que 

possibilitou fazer levantamento de livros, apostilas, sítios, leis e outros autores que doutrinam 

o tema em questão. 

Em um primeiro momento, para assimilar o processo licitatório foi necessário, antes 

de tudo, uma ênfase na conceituação de licitação, suas principais características, seus 

procedimentos, legislação, obrigatoriedade e seus princípios.  

Em seguida, foi abordado o processo licitatório completo, destacando de forma clara, 

todas as modalidades de licitação e sua forma aplicação dentro da gestão pública, de forma 

com que favoreça a assimilação deste tema. Logo após, foram evidenciados os casos onde não 

há realização do processo licitatório e as discussões e conflitos que existem dentro do 

processo.  

Ressaltando-se também as modalidades mais utilizadas na região do vale do São 

Lourenço, mais precisamente nas cidades de Dom Aquino, Jaciara, São Pedro da Cipa e 

Juscimeira, através do portal da transparência de cada um dos municípios acima citados. 

Ainda estreitando a pesquisa, de forma breve, um balanço sobre a importância da 

licitação no processo administrativo como benefício através da transparência para o bom 

desempenho da gestão pública. 

 

4 ANÁLISE DE DADOS 

O Vale do São Lourenço é composto por quatro cidades sendo elas: Jaciara, 

Juscimeira, São Pedro da Cipa e Dom Aquino. Sendo assim, foi realizada uma pesquisa sobre 

as modalidades de licitação mais utilizadas no Vale do São Lourenço nos anos de 2012 e 

2018: 

 

QUADRO 02 – Total de licitações realizadas no período de 2012 á 2018. 
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MODALIDADE/ANO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

CONCORRÊNCIA 1 3 1 0 2 2 0 9 

TOMADA DE PREÇOS 7 9 9 11 13 9 7 65 

CONVITE 0 8 11 9 11 12 9 60 

CONCURSO 0 0 0 0 1 1 0 2 

LEILÃO 5 0 0 0 4 0 0 9 

PREGÃO 15 110 114 95 94 98 82 608 

TOTAL 28 130 135 115 125 122 98 753 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

QUADRO 03 – Percentual das modalidades mais utilizadas entre 2012 e 2018 

MODALIDADE/ANO 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % TOTAL 

TOMADA DE PREÇOS/ 
CONVITE 

7 31,8 17 13,39 20 14,92 20 17,39 24 20,33 21 17,64 16 16,32 125 

PREGÃO PRESENCIAL 15 68,2 110 86,61 114 85,08 95 82,61 94 79,67 98 82,36 82 83,68 608 

TOTAL 22 100 127 100 134 100 115 100 118 100 119 100 98 100 733 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Conforme apresentado no quadro 02, a quantidade de itens licitados no período 

totalizou 753 procedimentos licitatórios, sendo 608 itens utilizando-se da modalidade pregão.          

O pregão que é regido pela Lei 10.520/02, pode substituir com a mesma finalidade as 

modalidades de tomada de preço e concorrência. Sendo assim, no quadro 03 foi feito um 

comparativo entre tomada de preços/concorrência e pregão, a fim de saber se o pregão está 

realmente sendo utilizado da maneira indicada.  

Os dados foram coletados através do portal da transparência de cada município, onde a 

gestão pública a fim de atender às determinações da Lei Complementar nº 131/2009, criou a 

"Lei da Transparência". Porém há uma hipótese de que somente a partir de 2012, o sistema 

passou a ser alimentado com freqüência. Portanto, a análise foi feita no período de 2012 a 

2018. 

Como pode-se observar diante dos dados apresentados, a modalidade pregão apresenta 

aumento significativo em relação as outras modalidades de finalidades semelhantes. 

Com essas informações o que pode-se concluir  é que existem importantes vantagens 

que o pregão impõe através da agilidade ou economicidade, na medida em que é considerado 

um processo de total rapidez e de curto período de tempo entre a publicação das propostas, 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/99856/lei-10520-02
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp131.htm
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apresentação dos projetos e fechamento do contrato.  No pregão não há limite de valores e a 

disputa é feita por lances, ganhando assim quem oferecer o menor preço. Na realidade, o que 

de fato se nota é a habilidade e, sobretudo, e a simplicidade da modalidade pregão comparado 

as modalidades de tomada de preço e concorrência. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo apresenta as modalidades mais utilizadas pela Administração 

Pública nas cidades do Vale do São Lourenço, com dados obtidos através do portal da 

transparência.  

Sobre a concepção das modalidades de licitação, percebe-se de modo geral discussão 

acerca da morosidade do processo licitatório em decorrência dos procedimentos rígidos e 

inflexíveis característica do modelo de administração burocrático. Neste contexto discute-se 

modalidade alternativa de licitação o pregão criada para agilizar o processo através da 

inversão da ordem de habilitação, divulgação e julgamento das propostas por lances em tese 

provocando maior economicidade. 

Dessa forma estabeleceu-se o objetivo do trabalho de avaliar o nível de utilização do 

pregão em relação às modalidades tradicionais. Conforme os resultados apresentados percebe-

se que ao longo do período pesquisado a modalidade pregão foi amplamente utilizada nos 

processos licitatórios nos municípios do Vale do São Lourenço.  Sua utilização atinge 83,68 

% contra 16,32%  referente a soma de tomada de preço e convite (modalidades alternativas), 

sendo assim, conclui-se que os municípios do Vale do São Lourenço estão buscando agilidade 

e economicidade na realização dos procedimentos licitatórios.  

 A utilização da modalidade pregão pela gestão pública denota organização, uma vez 

que por meio desta modalidade busca-se diminuir despesas e reorganizar o capital financeiro, 

direcionando-o ao tratamento de diferentes necessidades públicas dentro da administração, 

dado que estas ações são favoráveis a gestão e aos licitantes (estimula a competição), bem 

como a comunidade de forma indireta. 

Para finalizar, a economicidade no gasto público é um ponto importante da 

organização financeira tornando-se recurso fundamental para promover o crescimento do 

município, sendo na aquisição de mercadorias  (bens de uso comum) ou de serviços, seguindo 

o seu imprescindível propósito que é o de atender ao interesse público e respeitar a proposta 

mais vantajosa. 
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Resumo 

O objetivo desse trabalho é avaliar a participação popular no processo orçamentário, especificamente na 

elaboração das Leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA). Para isso utilizou-se da pesquisa bibliográfica e 

questionário com perguntas fechadas para levantar qual é a percepção da população sobre a elaboração do 

orçamento. Essa pesquisa apresenta abordagem dos dados quantitativa, caracterizada como uma pesquisa de 

campo, na analise de dados foram tabulados os resultados em percentual conforme respostas aos 

questionários. O Trabalho foi organizado com a parte conceitual das Leis orçamentarias (PPA, LDO e LOA), 

e também foi apresentada discussão sobre a importância da participação popular na elaboração do orçamento 

municipal. O resultado da pesquisa sugere que as pessoas não participam porque não tomam conhecimento 

das audiências publicas e consequentemente deixam de colaborar na elaboração do orçamento municipal.  

Quando as informações não são transmitidas a sociedade pode estar havendo desrespeito ao principio da 

publicidade artigo 37 da Constituição Federal. A sociedade teria a responsabilidade tanto na participação da 

elaboração dos planos orçamentários quanto na fiscalização dos destinos desses recursos, diante dessa 

omissão apresenta-se o cenário de distorções e desvios de conduta dos gestores públicos. 

Palavras-Chave:Orçamento Público, Publicidade, Cidadania. 

Abstract 

The objective of this paper is to evaluate popular participation in the budget process, specifically in the 

elaboration of the Budget Laws (PPA, LDO and LOA). For this we used the bibliographic research and 

questionnaire with closed questions to raise what is the perception of the population about the preparation of 

the budget. This research presents a quantitative data approach, characterized as a field research. In the data 

analysis the results were tabulated in percentage according to the answers to the questionnaires. The Work 

was organized with the conceptual part of the Budget Laws (PPA, LDO and LOA), and it was also presented 

discussion about the importance of popular participation in the elaboration of these budgets. The research 

result suggests that people do not participate because they are not aware of public hearings and consequently 

fail to collaborate in the preparation of the municipal budget. When information does not reach society, there 

may be disrespect for the principle of publicity article 37 of the Federal Constitution. The society would have 

the responsibility both in the participation of the elaboration of the budget plans and in the supervision of the 

destiny of these resources, in face of this omission the scenario of distortions and deviations of the conduct of 

the public managers is presented.  

Keywords: Public Budget, Advertising, Citizenship. 

1 Introdução 

 

A Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000 ( Lei de Responsabilidade Fiscal), busca verificar 

como se dá transparência e a participação da sociedade por meio das audiências públicas durante os processos 
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de elaboração e discussão dos planos orçamentários, além de ter sua prioridade sobre os orçamentos ela 

estabelece responsabilidades aos gestores que descumprirem as regras da legislação.  

Ao desenvolver desse trabalho procura-se responder a seguinte questão: A falta de publicidade é o 

fator principal da pequena participação social na elaboração e discussão das peças orçamentárias? 

 Assim o objetivo geral deste trabalho foi avaliar se a falta de publicidade é o principal motivo das 

pessoas não participarem das audiências publicas para elaboração das Leis orçamentarias. Busca investigar os 

principais fatores do não comparecimento da sociedade, e tem como objetivos específicos: conceituar 

orçamento público, demonstrar as Leis Orçamentarias, explicar orçamento Participativo e evidenciar e 

analisar a causa da pequena participação social.  

Foi realizado um estudo de caso no Município de São José dos Quatro Marcos – MT no ano de 2017. 

Como instrumento de pesquisa, foi utilizado um questionário no município contendo 9 (nove) perguntas 

fechadas a fim de levantar a real visão da sociedade sobre orçamento publico, os dados tiveram uma 

abordagem quantitativa transformando as respostas percentualmente para análise na pesquisa. 

Como contribuição este trabalho apresenta a experiência bem sucedida do município de Porto Alegre 

– RS sobre o tema pesquisado. 

undamentaçãoTeórica 

 

2.1 Leis Orçamentárias (PPA, LDO e LOA) 

 

Por força da Constituição Federal promulgada no ano de 1988, o país apresenta uma estrutura 

orçamentária baseada em três documentos, (PPA) - Plano Plurianual, (LDO) - Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e (LOA) - Lei Orçamentária Anual, que são usadas em todas as esferas, tanto na Federal 

quanto na Estatual e Municipal. 

O orçamento é uma ferramenta pelo qual é legitimada as possíveis propostas das despesas de um ente 

publico, analisando as ações do governo para solucionar e suprir as necessidades de um grupo social. 

As Leis orçamentarias é um conjunto de ideias que são usadas como ferramentas para garantir os 

direitos fundamentais da sociedade. 

O atual processo orçamentário definido pela Constituição Federal de 1988 (CF/88) nos incisos I a III 

do artigo 165 define as propostas orçamentarias que são: o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e os 

Orçamentos Anuais. 

O Plano Plurianual (PPA) tem a finalidade de abranger as ações relacionadas ao objetivo da 

administração publica para um período estimado. O plano é realizado entre quatro anos em forma de lei 

ordinária, e deve ser enviado ao Congresso Nacional até o dia 31 de agosto do primeiro ano de mandato. A 

sua execução tem inicio no segundo ano de mandato, e é finalizado no primeiro ano do próximo mandato. O 
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parágrafo 1º do art. 165 da CF/88 dispõe que o PPA “estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, 

objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital”. 

A Lei de Diretrizes orçamentárias LDO de acordo como o parágrafo 2º do art. 165 da Constituição de 

1988 compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital 

para o exercício financeiro subsequente. Assim a LDO compreende as metas e prioridades da administração 

pública para um exercício financeiro. Santos (2009 apud Silva 2002), coloca que a LDO é um instrumento de 

planejamento operacional, que procura maximizar os resultados em determinado período. 

A proposta da (LOA) é elaborada pelo Poder Executivo e enviado ao Congresso Nacional até o dia 31 

de agosto de cada exercício, cabendo a este aprová-la até o término da sessão legislativa. Com esses 

instrumentos, a CF/88 procurou restabelecer a figura do planejamento no Brasil e sua integração ao processo 

orçamentário.O Plano Plurianual (PPA) elabora um orçamento para os próximos quatro anos, a Lei de 

Diretrizes orçamentárias (LDO) prioriza em quais áreas será aplicado o dinheiro e por fim a Lei Orçamentaria 

Anual (LOApação Social 

O Orçamento é aquela tradicional fórmula, que mensura as receitase as despesas de um órgão publico. 

O fator principal do orçamento é identificar as fontes das receitas e mostrar onde serão aplicados.A sociedade 

pode exigir as contas de qualquer ente público da sua administração,“O orçamento público precisa ser objeto 

de participação popular e acompanhado por parte da sociedade”(MILESKI 2003 apud PRUX, BALSAN, 

MOURA, 2012). 

A Constituição Federal garantiu a participação da sociedade em vários momentos administrativos. No 

Art. 9 fala sobre a realizações das audiências publicas para avaliar as metas fiscais, além da parte do 

planejamento a população tem a responsabilidade de participar fiscalizando e monitorando as ações do 

governo. 

No Art.5, inciso 19 da Constituição assegura a todos o acesso à informação; os incisos 34 

garante os direitos de receber informações das entidades publicas.  

Segundo CARVALHO 2008 apud  PRUX, BALSAN e MOURA (2012) o parágrafo único do Art. 48 

da LRF ressalta a importância da participação popular e a realização de audiências públicas durante a 

elaboração e discussão do PPA, LDO e LOA.  

Para NASCIMENTO 2006 apud PRUX, BALSAN e MOURA (2012) afirma que as “Audiências 

públicas serão realizadas pelos chefes do Executivo ou por seus representantes legais”, estima-se que a 

população compareça nas audiências, e exerça seu papel de cidadão e se aproxime da Administração Pública. 

No artigo primeiro parágrafo único da Constituição Federal de 1988 diz que “Todo o poder emana do 

povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. Logo, a 

Constituição de 1988 promulgou uma nova fase na democracia brasileira trouxe a sociedade à flexibilidade de 

acompanhar todas as contas publica em todos os entes federados. 



 

DOSSIÊ: CIÊNCIAS CONTÁBEIS VOLUME 02 ANO 01 - 2019 

Revista Científica Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas EDUVALE/Jaciara-MT - ISSN 1806-

6283  
 

 

A Constituição Federal de 1988 ainda assegura que qualquer ente federado é obrigatório obedecer aos 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. “À publicidade dada aos 

elementos de gestão fiscal, as audiências públicas precisam ser divulgadas com antecedência e em meios de 

amplo acesso popular, além de serem realizadas em locais, dias e horários acessíveis a todo e qualquer 

cidadão”. (SALLS 2010 apud PRUX, BALSAN, MOURA2012). 

A Lei Complementar 101/2000 – Art. 48 paragrafo único assegura que o poder público deve 

incentivar a participação popular, ouvir a população nos processos de elaboração das leis orçamentarias. 

Significa dizer que antes do envio do projeto de Lei para o Legislativo, há necessidade de audiência publica 

para que a sociedade seja ouvida, porque a transparência e o controle na gestão fiscal é norma de caráter 

obrigatório. Ainda conforme o art. 48 diz que os dados contábeis orçamentários e fiscais deverão ser 

divulgados em meio eletrônico de amplo acesso publico. 

A Constituição Brasileira de 1988 garante ao cidadão o direito a informação transparente e relevante 

para seu próprio interesse particular. Segundo o art. 5 inciso XXXIII diz, “ Todos tem o direito a receber dos 

órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas 

no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas naquelas cujo sigilo seja imprescindível”. E no 

inciso LX argumenta que “só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da 

intimidade ou interesse social o exigirem” 

É no município que o cidadão pode e deve exercer plenamente sua cidadania, pois em outros níveis 

de governo (Federal e Estadual) a voz do cidadão encontra-se mais distante, por vezes silenciada. É, portanto 

no local onde se reside que deve ser iniciada grande transformação com a participação nos processos 

decisórios municipais. 

. 

2.3 Orçamento Participativo e o modelo de Porto Alegre  

O Orçamento Participativo (OP) é uma experiência de participação da comunidade local. Segundo 

Avritizer (2000), “Esse sistema foi identificado no partido dos trabalhadores na capital gaúcha na cidade de 

Porto Alegre no final dos anos 80”. 

O Orçamento Participativo (OP) teve inicio nas eleições municipais de 1988, e passou 

gradativamente a se construir na politica central da administração do município. Trata-se, 

certamente, de uma experiência que veio se qualificando no tempo, e apresentado diversos 

conflitos e contradições. LUCHMANN (2002). 

Entre a fusão de estado e sociedade se completa quase 30 anos de implantação desse sistema. O 

orçamento participativo (OP) ganhou uma dimensão muito extensiva, tornando-se um modelo de participação 

local em vários municípios, tomando a capital gaúcha como fonte de inspiração. 

No final da década de 80 e inicio dos anos 90 houve as primeiras manifestações desse sistema de 

participação popular, ao longo dos anos a experiência de Orçamento Participativo foi ganhando espaço na 
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cultura de Porto Alegre. Embora desenvolvida por um governo local, com o aperfeiçoamento, no decorrer dos 

anos foi ganhando dimensões em outros estados e também nos países circunvizinhos. 

Avritizer (2000) “A relevância do Orçamento Participativo como forma de democratização das 

políticas publicas no brasil só poderá ser firmar se o fato for possível estende-lo via outras propostas 

partidárias ou não estender a sua abrangência territorial” 

Esses movimentos comunitários liderados pelos conselheiros, antes mesmo da implementação do 

Orçamento Participativo, já dava sinais na importância da democracia e já se colocava como interlocutora 

para representar a sociedade civil. 

Umas das principais vantagens doOrçamento Participativo de Porto Alegre  é o fortalecimento dos 

assuntos discutidos no processo orçamentário e a inclusão da voz da população ao trazer as necessidades da 

sua realidade.  

“Transformar a democracia representativa aberta para uma maior participação da sociedade, 

diminuir o autoritarismo, mudando costumes políticos e dando ênfase a transparência; 

Mudar a prioridades de seguimentos privilegiados para beneficiar a população carente e 

permitir, de forma paralela a participação das classes sociais; Permite equilíbrio entre 

bandeiras ideológicas apontadas para a delegação de poder à população com respostas que 

atendam às suas demandas; Incentivar os membros participantes e trocar suas visões 

individuais por visões solidarias, para que veja os problemas de um município como um 

todo”(OLIVEIRA 2013) 

A desvantagem do modelo de democracia orçamentária participativa é requerer muito fatores 

favoráveis: vontade política, eficiente participação da sociedade, etc. são  aspectos fundamentais pra esse 

modelo de democracia. 

“A independência dos movimentos comunitários pode ser colocada em riscos devido sua 

interação com o governo; Há um risco de unificação do movimento popular, tomando 

complexa a separação do papel do governo e o papel da sociedade; A lentidão na realização 

e execução de programas podem frustrar o público participante; Limitações de recursos 

financeiros para o orçamento participativo podem reduzir a abrangência dos trabalhos e ao 

população pode parar de participar dos programas depois de verem suas  demandadas não 

atendidas”(OLIVEIRA 2013). 

O Orçamento Participativo é uma ferramenta reconhecida como uma das melhores práticas de 

consulta a população de como investir os recursos do orçamento municipal. 

A vontade política foi um pilar fundamental para que esse sistema fosse implantado em Porto Alegre, 

pois subsidiou e acolheu esse regime para seu governo local, dando a oportunidade da sociedade civil 

participar e discutir as melhorias para a cidade.  

O Orçamento de Porto Alegre em quase 30 anos, não apresentou apenas sucesso, teve seus altos e 

baixos, nos primeiros anos de implantação junto com a experiência apresentaram-se também às 

conseqüências e as dificuldades.  

Em busca do aperfeiçoamento houve uma reconstrução e algumas mudanças para que sanassem as 

pendências e principalmente os questionamentos da oposição política. A realização de uma reforma tributaria, 
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criou condições para que o município retomasse a sua capacidade de investimentos passando de 3,2% em 

1989 para 10% em 1990 e 16% em 1991 (LUCHAMANN 2002). 

A distribuição dos recursos de investimentos obedece a um método processual de planejamento que 

inicia com a indicação das prioridades pelas instâncias regionais ou temáticas e culmina com a aprovação, 

através do Conselho do Orçamento, de um Plano de Investimentos detalhando obras e atividades 

discriminadas por setor de investimento, por região e para toda cidade (FEDOZZI, 2000). 

A forma de distribuição dos recursos é realizada por regiões e temáticas, cada região prioriza três 

demandas, onde essas prioridades são apresentadas no processo de elaboração das leis de diretrizes 

orçamentarias. 

Após as demandas serem priorizadas são aplicados os critérios definidos pelo Conselho do 

Orçamento, cada critério é avaliado e obtém nota que vária de um a quatro. 

Em sua sétima gestão o Orçamento Participativo chega a quase 30 anos de sua efetivação a frente da 

administração de Porto Alegre, com varias variações se aperfeiçoa a cada mandato, tratando de assuntos com 

a sociedade civil trazendo o bem está a cada cidadão da capital gaúcha. 

“A estrutura do Orçamento Participativo é formada por três tipos de instancias mediadoras da relação 

entre o Executivo, administraçãomunicipal e os moradores da cidade”(FEDOZZI, 2000). 

Primeira instância o governo municipal que através dos órgãos tem a responsabilidade de gerenciar o 

processamento entre a discussão com a sociedade através dos órgãos ( Gabinete do Planejamento – Gapla – 

Coordenação das Relações com a Comunidade – Assessoria de Planejamento – Asseplas – fórum de 

Associações Comunitárias – Fascom – Coordenadores Regionais do Orçamento Participativo – Crops – e 

Coordenadores Temáticos). 

 Segunda instância comunitária criada pela base regional do município que junto com a população 

discute  os diversos temas e priorizam as necessidades da região. 

 A terceira instância é a prática que junto com os conselhos disponibilizará os recursos de acordo com 

as necessidades. Esse agrupamento de instâncias dá liberdade a sociedade para junto a seus representantes 

exercerem o direito de participação nas decisões orçamentárias. 

O Orçamento participativo é uma ferramenta de consulta à população com grande representatividade, 

são instrumentos consultivos existentes alinhados a um conselho que tem caráter deliberativo, a questão 

orçamentaria é conhecida pela prefeitura de Porto Alegre como ferramenta para cidade discutir com o 

governo onde aplicar os recursos com caráter de deliberação. 

As assembléias e os fóruns regionais sobre a temática do Orçamento Participativo (OP) tem caráter 

deliberativo quando se estabelece o volume de investimentos que a cidade vai executar, realiza-se a consulta 

as demandas apontadas pelas regiões e temáticas para cria-se o vínculo entre o governo que tem o 

compromisso com a população de atende-la dentro da sua capacidade técnica orçamentaria.  
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4 3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

A presente pesquisa consiste quanto aos fins em uma pesquisa quantitativa, RODRIGUES (2007) 

Esse método traduz em números as opiniões e informações para serem classificadas e analisada, utilizou-se 

questionário para obter os dados necessários  e depois esses foram tabulados em percentuais, dessa forma, 

utilizando-se do método quantitativo. 

O questionário desenvolvido foi aplicado junto à população de São José dos Quatro Marcos – MT, 

para coletar dados e alcançar os objetivos da pesquisa, onde utilizou-se de nove perguntas fechadas que trata 

sobre o tema pesquisado. Obteve-se uma amostra final de 100 participantes, o questionário foi aplicado nos 

bairros da cidade e atingiu todos os níveis de escolaridade. 

Essa pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa de campo, segundo RODRIGUES (2007), é a 

observação dos fatos tal como ocorrem. Não permite isolar as variáveis, mas perceber e estudar as relações 

estabelecidas, foi estudado o perfil da comunidade com o proposito de investigar sobre a não participação das 

audiências publicas. 

Trata-se de uma pesquisa aplicada porque permite obter resultados reais de eventos percebidos pelo 

comportamento da população, RODRIGUES (2007) tem como objetivo investigar, comprovar ou rejeitar 

hipóteses sugeridas pelos modelos teóricos. 

 

4 Apresentação dos Resultados e Discussão 

Foi apresentado questionário com nove perguntas fechadas sobre orçamento Municipal. Os 

questionários foram entregues e recolhidos pessoalmente junto á população. 

Da amostra da pesquisa 36% possuem graduação, 30% iniciaram graduação, mas não concluíram, 18 

% concluíram o ensino médio e 16% concluíram o ensino fundamental. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico1 – Percepção sobre Orçamento Municipal. 

 
Fonte:Elaborado pelo autor 

NÃO  
91% 

SIM 
9% 

Você conhece o Orçamento Municipal, quanto o município arrecada e quanto gasta 
por ano? 
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Observa-se no gráfico 1, que a sociedade não faz valer seu direito de fiscalizar, monitorar e controlar 

os gastos públicos. Referente a concepção das pessoas quanto a pergunta acima, a maior parte 91% não se 

importa em conhecer os valores arrecadados e aplicados no município, assunto  relevante para discussão 

orçamentária posteriores. Percebe-se que pequena parte 9 %  se interessa em conhecer e exercer seus direitos 

de fiscalizar. 

 

 

Gráfico 2 – Recursos x necessidade da população. 

 
Fonte:Elaborado pelo autor 

  

Observa-se no gráfico 2 que há maior variedade nas respostas, em relação ao gráfico anterior, 

conforme os dados apresentados apesar de não conhecerem o orçamento municipal, a maioria (44%) acredita 

que existem recursos previstos nas peças orçamentarias  para atender as necessidades do seu bairro, enquanto 

outra parte também relevante (36%) demonstraram incerteza. A menor parte correspondendo a 20% não 

acredita que haja previsão orçamentária para investimentos em seu bairro.  

 

Gráfico 3 – Vínculo entre administrador e cidadãos. 

SIM 
44% 

NÃO 
20% 

 TALVEZ 
NÃO TEM 
CERTEZA 

36% 

Você acredita que existem recursos previstos no Orçamento para atender as 
necessidades de seu bairro? 
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Fonte:Elaborado pelo autor 

 

No gráfico 3, percebe-se que a sociedade julga de extrema importância que o gestores conheçam as 

necessidades da população, embora a Lei de Responsabilidade Fiscal puna os gestores que desrespeitem a 

Lei, é fundamental que os cidadãos ajudem a exercer esse controle, bem como participem ativamente 

expondo suas necessidades e anseios. 

Segundo a presente pesquisa 87 % apontam a importância que os administradores tenham 

conhecimento do assunto tratado e que conheça as necessidades sociais, suponde que houvesse participação 

popular nas Audiências Publicas. 

 

Gráfico 4- Participação em audiência pública sobre Orçamento Público. 

 
Fonte:Elaborado pelo autor 

A Constituição garante a todos os cidadãos o acesso a informação, e diz que é direito da sociedade 

receber informações das entidades públicas, essas informações podem ser em forma de audiência pública ou 

divulgado em meios eletrônicos. O gráfico acima mostra que pequena parte das pessoas pesquisadas já 

participou de alguma audiência, fazendo jus aos seus direitos constitucionais.  

SIM 
87% 

NÃO 
13% 

Você julga importante que os Administradores conhecessem as necessidades da 
população, para elaborar o Orçamento de acordo com as necessidades dos 

moradores? 

SIM 
25% 

NÃO  
75% 

Você já participou de alguma audiência pública sobre o Orçamento Público? 
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A audiência publica é realizada, e a maioria das pessoas não participam. Percebe-se  que a população 

pesquisada não tem o hábito de acompanhar as atividades desenvolvidas pelos gestores locais. Sendo que para 

cumprir o princípio da publicidade e demonstrar as receitas e as despesas do município é elaborada uma 

Audiência Publica, espera-se através da presente pesquisa despertar o interesse dos munícipes para que 

participem da elaboração e realizem o acompanhamento dos gastos públicos do município. 

 

Gráfico 5 – Motivo de não participar das audiências públicas. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

As respostas refletidas nesse gráfico alcançaram o objetivo proposto nesse trabalho, onde foi 

trabalhado a questão da participação da sociedade no qual se interpreta  o “porquê” não há uma efetiva 

participação social na formulação do orçamento municipal. Para isso foi apresentada a questão sobre o motivo 

do cidadão não participar das audiências públicas e as respostas foram diversificadas. 

A maioria dos participantes 40% afirmou não ter tomado conhecimento da audiência publica, então, 

em tese não houve publicidade conforme imposto pela legislação, descumprindo o texto constitucional que 

trata da publicidade que assegura o direito da transparência, assim a população não teria conhecimento do que 

é discutido nas audiências. A constituição em seu art. 37 assegura que todo ente publico obrigatoriamente 

obedecera aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e a eficiência. 

 Em relação a não participação por não tomar conhecimento da realização de audiência pública que 

fere o principio da publicidade, teoricamente existe uma distorção governamental e desencontro com a 

realidade social, já 16% dos participantes afirmaram não ter interesse em participar, 7 % disseram que sua 

opinião não seria ouvida ou levada em consideração e por isso não participaria. Chama atenção o segundo 

quesito mais respondido com 33%  apontando para a desconfiança dos gestores públicos, como causa 

principal  da não participação da população. 

 

 

Gráfico 6 – Opinião sobre investimento público. 

NÃO SOUBE DA 
AUDIENCIA  

40% 

NÃO TE INTERESSE 
EM PARTICIPAR 

16% 

 NÃO TEM 
ENTNDIMENTO DO 

ASSUNTO  
4% 

 ACHA QUE SUA 
OPINIÃO NÃO SERA 

OUVIDO 
7% 

NÃO CONFIA NOS 
POLITICOS 

33% 

Se não participou da Audiencia Publica qual foi o motivo? 
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Fonte:Elaborado pelo autor 

 

No gráfico 6, foi perguntado se a sociedade tivesse oportunidade de participar de forma direta se teria 

sugestões a fazer, 84% responderam que sim. Este resultado demonstra a importância e necessidade da 

participação popular com críticas e sugestões ao investimento público. 

A exemplo da implantação do orçamento participativo de Porto Alegre, também em outros 

municípios, a população deveria ter participação direta na elaboração das leis orçamentária, onde as 

necessidades de seus bairros seriam trazidas para o debate, podendo serem  incluídas no Plano Plurianual e 

posteriormente na Lei Orçamentária Anual.  

Se houvesse participação popular nas audiências publicas certamente melhoraria o planejamento 

estratégico de elaboração do orçamento, essas opiniões iriam contribuir para o desenvolvimento do 

município, levando-se em consideração a participação direta do cidadão, haveria melhor diálogo entre 

administração e sociedade.  

Diante dos resultados apresentados percebe-se que a maioria dos participantes não participou das 

audiências públicas, mas teriam sugestões a fazer. 

 

 

Gráfico 7 – Participação popular na formulação do Orçamento Municipal. 

SIM  
84% 

NÃO 
16% 

Se você pudesse opinar sobre os gastos públicos, teria sugestões a fazer para 
melhorar estes gastos públicos? 
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Fonte:Elaborado pelo autor 

 

O gráfico 7 demonstra que a população defende ser importante que fosse ouvida na elaboração do 

orçamento municipal. A sociedade pode e deve ser ouvida, mas existe uma serie de obstáculos que 

contribuem  para não participar (conforme respostas anteriores), seja por falta de publicidade, por não confiar 

nos políticos ou porque acha que sua opinião não será ouvida existem varias situações que comprometem a 

não participação, sendo a mais destacada a falta de publicidade, os pesquisados disseram que não souberam 

das audiências publicas. Em contrapartida esmagadora maioria 99% acha importante que fossem ouvidas na 

elaboração do orçamento municipal.  

Conforme os resultados demonstrados no gráfico 4 não há grande participação da sociedade nas 

audiências publicas, mas o presente resultado exposto no  gráfico 7 aponta que  99 % das pessoas acham 

importante que a população seja ouvida, ou seja, a sociedade comum não participa de forma democrática mas 

alega categoricamente que é importante que a mesma seja ouvida.  

Novamente ressaltando a experiência do município de Porto Alegre/RS, a população através dos seus 

representantes tem uma participação direta e efetiva  quanto a formulação do  orçamento da cidade, havendo 

discussão, maior transparência provocando grau de satisfação maior, já que os próprios cidadãos definem as 

necessidades e anseios de suas regiões. 

 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 – Transparência x audiências públicas. 

SIM 
99% 

NÃO 
1% 

Você acha importante que a população fosse ouvida quando o Orçamento 
Municipal fosse elaborado? 
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Fonte:Elaborado pelo autor 

 

A Lei complementar 101 de maio de 2000, expõe que a pública será realizada mediante incentivo á 

participação popular, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes 

orçamentarias, ou seja, a lei visa garantir transparência a gestão e que seja comunicada aos cidadãos. 

A maioria das pessoas parcialmente acredita que a audiência publica traz maior transparência. 

Embora o objetivo da audiências pública é dar transparência sobre os gastos, aumentar o nível de confiança, 

criar vínculos entre gestão e cidadão ao tratar de assuntos de interesse da sociedade. A audiência é também 

uma ferramenta do governo para que a sociedade acompanhe as movimentações orçamentárias, e que não 

deve ser encarada apenas como requisito legal. 

Percebe-se no resultado que 43% acreditam que as audiências são realizadas para divulgação, 

discussão e transparência das contas públicas. Em quanto que para  50 % acreditam apenas  parcialmente que 

as audiências são realizadas promovendo maior transparência.  Em menor parte 7 % dos participantes 

afirmaram não fazer nenhuma diferença sobre transparência a realização das audiências públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 – Conhecimento sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

TOTALMENTE 
43% 

PARCIALMENTE  
50% 

NÃO FARA 
DIFERENÇA  

7% 

Você acredita que as Audiências Publicas trazem maior Transparência a 
gestão pública? 
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Fonte:Elaboradopelo autor 

 

O resultado exposto no gráfico 9 que diz sobre a Lei de Reponsabilidade Fiscal, que é a Lei que 

norteia os gestores públicos em relação aos deveres do controle das contas púbicas, aponta que a maioria 57% 

dos participantes não tem nenhum conhecimento sobre esta legislação, enquanto que 43% afirmaram 

conhecer ao menos em parte a referida lei.  

 

5 Considerações Finais 

 

Essa pesquisa procurou investigar o comportamento da sociedade, mostrando a autenticidade e 

importância de sua participação nas decisões orçamentarias. Foi desenvolvida sobre a temática “Orçamento 

participativo”, tema relevante por discutir sobre a percepção e necessidades da população. 

A essência desse trabalho é despertar a atenção da sociedade e demonstrar que através de sua 

participação nas audiências públicas aumentará a possibilidade de atendimento as necessidades e anseios da 

comunidade. 

Quanto ao objetivo geral analisou-se que a falta de publicidade contribui para a não participação da 

população. Percebe-se limitação no acesso a informação já que apesar da sociedade comumente de ter acesso 

a internet não tem o hábito de acessar rotineiramente o portal onde são postadas as informações sobre as 

audiências públicas. 

Esse trabalho contribui com a discussão junto à sociedade, porque através dos dados obtidos foram 

analisadas situações em que não há nenhum dialogo direto entre a população e a administração municipal. 

Pois se a sociedade participar de forma direta conseqüentemente melhoraria a visão sobre a gestão. 

Quanto ao orçamento municipal foi observado na pesquisa que a sociedade não conhece o orçamento 

de sua cidade. A sociedade como contribuinte paga seus impostos, mas não se atenta sobre a destinação 

desses recursos que ao inicio do 1º ano de cada mandato é elaborado o Plano Plurianual que é o planejamento 

de onde os recursos serão aplicados. 

SIM 
43% 

NÃO 
57% 

Você conhece o conteúdo da Lei de Responsabilidade Fiscal? 
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Através do questionário aplicado os entrevistados julgaram que é de extrema importância que os 

gestores conheçam as necessidades da cidade, partindo do princípio que o governo local tem por obrigação 

contemplar as necessidades dentro do orçamento.  

Dos pesquisados, 75% (setenta e cinco por cento) disseram nunca ter participado de alguma audiência 

publica, dentre estes, parte alegou que não soube quando haveria audiência outra parte respondeu que não tem 

interesse nenhum em participar e complementaram que não participam porque não tem conhecimento sobre o 

assunto. 

Chama a atenção o resultado sobre a desconfiança dos políticos apontada por 33% dos participantes 

como o principal motivo de não participarem das audiências públicas, este resultado reflete o momento da 

política nacional com exposição de seguidos escândalos de corrupção e desvios de conduta. 

Os participantes afirmam que é importante que a população fosse ouvida na elaboração do orçamento 

para os próximos anos e que teriam sugestões a fazer. 

Por fim conclui-se que conforme os dados apresentados a população tem pouco conhecimento sobre 

orçamento público, que valoriza a importância deste instrumento, que teria sugestões a fazer, mas que por 

conta da falta de publicidade e por não confiar nos políticos se omite em participar, quase reconhecendo sua 

intenção em terceirizar a responsabilidade em exercer sua cidadania.  
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Resumo 

A temática deste trabalho foi a ética nas organizações públicas, focando a análise da percepção dos 

gestores, funcionários e sociedade em relação à conduta ética do serviço público. Procurou-se compreender 

como a ética pode ser empregada para contribuir com a gestão tornando-a mais transparente e eficiente. Como 

objetivo priorizou-se destacar a importância do comportamento ético para as organizações públicas, bem como 

enfatizar como ela está sendo aplicada nas relações de trabalho nos diferentes setores da administração publica. E 

ainda verificar se os funcionários estão seguindo condutas éticas como expressão de sua cultura pessoal e 

padrões morais ou se estão sendo impostos a realizar por mecanismos de controle e responsabilização punitiva. 

Como metodologia de trabalho utilizou-se a aplicação de questionário estruturado reproduzido e aplicado em 20 

servidores de um órgão público federal no município de Rondonópolis e 20 pessoas da sociedade, escolhidas 

aleatoriamente. Para chegar à conclusão contemplou-se o comportamento e autonomia dos funcionários diante de 

suas atribuições, a visão da figura do gestor na percepção dos funcionários e a imagem da organização pública 

perante a sociedade. E como principais resultados tem-se que 100% dos colaboradores se veem comprometidos 

eticamente no cumprimento de suas funções, 90% dos entrevistados consideram o gestor um bom profissional e 

pessoa ética e em relação ao comportamento ético do órgão em relação a seus colaboradores e a sociedade é vista 

por 50% entrevistados como quase sempre ética. 

 

Palavras-chave: Organização Pública, Ética, Serviço Público. 
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1 Introdução 

 

 

Analisar o papel do gestor público, na atualidade é, sem dúvida, imperativo. Em 

meio a tantas discussões em relação à ética nas diversas esferas da sociedade, estender o 

tema corrupção até o setor público tornou-se indispensável. O agir com ética dentro das 

organizações públicas passou a ser  peça fundamental para garantia de resultados 

satisfatórios e respeito entre os colaboradores e, acima de tudo, credibilidade perante a 

sociedade. 

A insatisfação com a conduta ética no serviço público é um fato que vem sendo 

constantemente levantado pela sociedade brasileira de maneira geral. Nosso país enfrenta 

falta de crédito da opinião pública em relação ao comportamento dos administradores 

públicos e da classe política em todas as suas esferas. Diante desse cenário, é natural que a 

sociedade seja mais exigente em relação à conduta daqueles que desempenham atividades 

no serviço e na gestão de seus bens. 

Neste sentido, se faz importante compreender que a mudança que necessita 

acontecer na Gestão Pública resulta numa transformação gradativa, mas que se faz muito 

necessária, não somente no Estado, mas também dos servidores dentro de toda a estrutura 

publica, ou seja, uma mudança de hábitos, valores que se formam ao longo do tempo e 

criam estilos diferentes para a sociedade. 

Diante disto, o objetivo do presente trabalho foi discutir os códigos de ética nas 

organizações e destacar a importância do comportamento ético para as organizações 

públicas, bem como enfatizar como ela está sendo aplicada nas relações de trabalho nos 

diferentes setores da administração publica. E ainda verificar se os funcionários estão 

seguindo condutas éticas como expressão de sua cultura pessoal e padrões morais ou se 

estão sendo impostos a realizar por mecanismos de controle e responsabilização punitiva. 

 

2 Estrutura: Fundamentação Teórica 
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2.1 Conceitos de Ética e Moral 

 

 

A Ética conforme Ferreira (1998), pode ser comparada ao estudo dos juízos de 

apreciação, referente à conduta humana, suscetível de qualificação do ponto de vista do 

bem e do mal, referente à determinada sociedade ou de modo absoluto. 

De acordo com Rios (1999), a ética é uma reflexão crítica sobre a moralidade, sobre 

a dimensão moral do comportamento humano. É uma ciência especulativa e ao mesmo 

tempo prática. É especulativa pela forma que enfoca o objeto e é prática pela maneira de 

agir” 

A ética e a moral são compostas pelo processo de mudança entre as sociedades e as 

épocas. Muitas vezes essas duas expressões podem parecer sinônimas e até mesmo chegam 

a se confundir. Vazquez (2008) salienta que as doutrinas éticas basilares nascem e se 

desenvolvem em diferentes épocas e sociedades em decorrência respostas aos problemas 

básicos apresentados pelas relações entre os homens. Neste sentido percebemos, então, que 

não são apenas os costumes que se modificam, mas também os valores que o acompanham. 

A distinção entre as dimensões moral e ética é tratada por Rosansky (1994), que 

considera a primeira como um ato individual e a segunda como um princípio 

organizacional. Ele descreve a ética como “uma tentativa de sistematizar as noções 

correntes de certo e errado, com base em algum princípio básico”. 

Encontramos na literatura a definição de moral como o conjunto de regras que 

estabelecem condições justas de convivência com respeito e liberdade, onde indivíduos se 

relacionam, e se respeitam, de forma que os valores morais direcionem a conduta humana 

perante a sociedade. 

A moral tem relação com regras cuja observação se exige para que o 

comportamento seja considerado moralmente correto, enquanto a ética é o estudo, a análise 

teórica dessas regras e do fato de haver uma preocupação dos seres humanos com o bem e 

o mal (ASSMANN, 2012). 

O comportamento ético representa um valor da atualidade; no entanto existem 

falhas no comportamento ético dos indivíduos, das organizações e das sociedades. Todos 
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os desvios possíveis e conhecidos do comportamento humano podem estar presentes em 

todas as esferas da sociedade (ZYLBERSZTAJN, 2002). 
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Convém ressaltar que a responsabilidade moral exige que cada ser humano assuma 

a responsabilidade de agir moralmente não porque a sociedade o impõe, mas por acreditar 

que essa é a maneira correta de se agir. 

 

2.2 Ética na Gestão Pública 

 

 

O comportamento ético é indispensável a qualquer profissional, pois, na ação 

humana, o "fazer" e o "agir" estão integrados. O primeiro refere-se à competência, à 

eficiência e eficácia que todo profissional deve possuir para desempenhar bem seu papel. O 

segundo diz respeito à conduta deste como profissional, ao conjunto de atitudes que deve 

assumir no cumprimento de sua tarefa. 

Conforme Chauí (1995) "Para que haja conduta ética é preciso que exista o agente 

consciente, isto é, aquele que conhece a diferença entre bem e mal, certo e errado, 

permitido e proibido, virtude e vício". 

O profissional deve seguir tanto os padrões éticos da sociedade quanto as normas e 

regimentos internos das organizações. A ética profissional proporciona ao profissional um 

exercício diário e prazeroso de honestidade, comprometimento, confiabilidade, entre tantos 

outros, que conduzem o seu comportamento e tomada de decisões em suas atividades. 

Com a vigência da Constituição de 1988, a Administração Pública em nosso país 

passou a buscar uma gestão mais eficaz e moralmente comprometida com o bem comum, 

ou seja, uma gestão ajustada aos princípios constitucionais insculpidos no artigo 37 da 

Carta Magna onde deixa claro que a administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

Vale ressaltar que a moralidade administrativa possui diferença da moral comum, 

pois a aquela não obriga o dever de atendimento a esta, vigente em sociedade. No entanto, 

exige total respeito aos padrões éticos, decoro, boa-fé, honestidade, lealdade e probidade. 
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Nesse sentido, Meirelles (2012), declara que “o agente administrativo, como ser 

humano dotado de capacidade de atuar, deve, necessariamente, distinguir o Bem do Mal, o 

Honesto do Desonesto”. E ao atuar, não poderá desprezar o elemento ético da sua conduta. 

Uma vez que é através das atividades desenvolvidas pela Administração Pública 

que o Estado alcança seus fins, seus agentes públicos são os responsáveis pelas decisões 

governamentais e pela execução dessas decisões (GONÇALVES, 2011). 

Para que tais atividades não desvirtuem as finalidades estatais a Administração 

Pública se submete às normas constitucionais e às leis especiais. Todo esse aparato de 

normas objetiva a um comportamento ético e moral por parte de todos os agentes públicos 

que servem ao Estado. 

A lacuna existente sobre ética na Administração Pública com os casos de corrupção 

dos agentes públicos que foram escolhidos para representar o povo fazem nada menos que 

desviar recursos que deveriam ser destinados para o bem estar social, usa de sua condição 

pública para requer benefícios para si ou para beneficiar outros em troca de favorecimentos 

que nunca chegarão ao povo, ficando assim, a atuação publica longe de estar fundamentada 

em princípios éticos, e isto ocorre principalmente, devido à falta de mecanismos de 

controle e responsabilização adequada dos atos ilícitos e antiéticos. 

A aspiração por uma administração pública norteada por valores éticos não se 

esgota na aprovação de leis mais rigorosas, até porque leis e decretos em vigor já dispõem 

abundantemente sobre a conduta do servidor público. 

Conforme salienta Carvalho (2010) a consciência ética, como a educação e a 

cultura, é aprendida pelo ser humano, assim, a ética na administração pública deveria advir 

de maneira satisfatória, pois a insatisfação social com a conduta ética dos agentes públicos 

é explicita. 

De acordo com o princípio da moralidade, exige-se dos agentes da Administração 

Pública probidade e honestidade de conduta, não só enquanto servidores, mas também 

enquanto cidadãos (COELHO, 2014). E este princípio deve compreender a ideia de que o 

fim é sempre o bem comum, ou seja, compreender que não deve limitar-se às motivações 

individuais ou particulares e sim de toda a coletividade. 
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3  Procedimento Metodológico 

 

 

Para se desenvolver um estudo é necessário à determinação dos métodos dentro da 

metodologia de pesquisa. Conforme Andrade (2003) “metodologia é um conjunto de 

métodos ou caminhos que são percorridos na busca do conhecimento”. Estes métodos são 

caracterizados por um conjunto de etapas utilizadas na investigação de fatos. 

 

3.1 Amostra 

 

 

A pesquisa foi desenvolvida junto aos profissionais que trabalham em um Órgão 

Publico Federal do Município de Rondonópolis-MT, aqui denominado como Órgão I. Os 

sujeitos representam 20 servidores desta organização assim como 20 pessoas da sociedade 

escolhidas aleatoriamente, totalizando 40 entrevistados. 

 

3.2  Método de pesquisa 

 

Este trabalho se trata de estudo de caso, pois foi desenvolvido dentro de uma 

Organização Pública Federal buscando conhecimento sobre um fenômeno, que Gil (1991) 

define como sendo “um estudo profundo ou exaustivo de um ou de poucos objetos, de 

maneira que permita o seu amplo e detalhado conhecimento”. E posteriormente após a 

coleta de dados dentro da instituição, realizou-se a aplicação de um questionário numa 

amostra de cidadãos. 

Entende-se por estudo de caso, uma pesquisa de campo do tipo exploratória e 

descritiva, pois aborda a questão da ética nas organizações pela perspectiva dos sujeitos. 

Marconi (2010) salienta que “pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo 

de conseguir informações e/ou conhecimento sobre um problema para o qual se procura 

uma resposta, uma hipótese a ser comprovada, ou, ainda descobrir novos fenômenos ou as 
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inter- relações entre eles”, e ainda Vergara (2000) reforça a importância de ir ao encontro 

dos sujeitos para a coleta de dados em ambientes com eles estabelecidos, sendo esses dados 

coletados de maneira que seja possível captar a percepção dos sujeitos quanto ao objeto de 

estudo. 

 

3.2 Análise dos dados 

 

Após a coleta dos dados, foi possível realizar um levantamento entre as respostas, 

que tratam do tema estudado e verificar o percentual de opiniões positivas e negativas do 

setor analisado. 

Posteriormente foram tabuladas todas as respostas dos questionários para fins de 

análise. Por fim, os resultados foram sistematizados na forma de gráficos e realizado a 

análise textual interpretativa mediante comparação com os autores estudados, utilizando-se 

da estatística descritiva, obtendo-se uma análise global da situação em questão, e então 

elaborada as considerações finais. 

 

4 Análise dos Dados e Apresentação dos Resultados 

 

 

Através da aplicação de questionários com base no tema em estudo, foram obtidas 

participações de 20 servidores do órgão e 20 pessoas da sociedade, escolhidas 

aleatoriamente, apresentando-se os seguintes resultados comprovados de forma dissertativa. 

 

Figura 1: Procedimento nas  atividades públicas.     Figura 2: Autonomia para decisões operacionais. 
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Fonte: Elaborada pela autora.                                     Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Com a análise da variável autonomia tanto na realização das atividades como na 

tomada de decisões, verificou-se que 45% dos entrevistados (Figura1) consideram que 

quase sempre o órgão exige de seus colaboradores um procedimento rígido para a execução 

das atividades e em 70% dos casos (Figura 2) os colaboradores não possuem autonomia na 

tomada de decisões dentro do órgão. 

 

Figura 3: Liberdade para realização do trabalho.    Figura 4: Comprometimento Ético com a função 

 

Fonte: Elaborada pela autora.        Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Quando questionados sobre os quesitos, liberdade, para a realização do trabalho 

(Figura 3) e comprometimento ético com a função (Figura 4) é possível verificar certa 

diversidade de opiniões onde 50% dos colaboradores quase sempre se sentem livres para 

realizar o trabalho da maneira que considera melhor, no entanto, 15% dos entrevistados 

raramente sentem esta liberdade dentro do órgão. Entretanto, ao serem questionados a respeito 
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de seu comprometimento ético na realização das atividades pertinentes a suas funções, 100% 

dos colaboradores se veem comprometidos eticamente no cumprimento delas. 

Para que a organização se desenvolva de maneira adequada, faz-se necessário o 

desenvolvimento de pessoas capacitadas para agir com transparência e praticar condutas 

éticas. O delineamento da conduta ética na organização se dá por meio do código de ética, 

porém sua efetividade exige que todos os servidores o conheçam, compreendam seus 

conceitos e saibam aplicá-los (SANTOS; AMORIM; HOYOS, 2010). 

Corroborando com estas afirmativas, Meirelles (2005) salienta que todo o agente 

público deve ver-se na obrigação realizar o princípio da eficiência, ou seja, realizar suas 

atribuições com presteza, perfeição, rendimento funcional e ética. Por esse princípio, a 

gestão pública ultrapassa à mera legalidade e, insere-se em um conceito de 

desenvolvimento administrativo da máquina pública com vistas a um desenvolvimento 

social, econômico e financeiro. 

 

Figura 5: Clareza nas instruções de trabalho.           Figura 6: Avaliação do Gestor como Figura Ética 
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Fonte: Elaborado pela autora                       Fonte: Elaborado pela autora       

 

Em relação à clareza nas instruções de trabalho (Figura 5) 60% dos colaboradores 

quase sempre identificam as orientações recebidas pelos gestores como claras e objetivas para 

desenvolverem as a atividades que lhes são atribuídas e 40% destes entrevistados, nunca ou 

raramente compreendem como claras estas orientações. Avaliando a figura do gestor como 

ética (Figura 6) 90% dos entrevistados consideram o gestor um bom profissional e pessoa 

ética, contudo 10% discordam desse posicionamento. 

  

Para Arruda e Navran, 2010, toda organização possui expectativas e exigências em 

relação a seus funcionários. Quando a organização não consegue comunicar de forma eficiente 

o que espera de seus colaboradores, reduz-se a possibilidade de que ela alcance os resultados 

esperados. 

Haja vista que as pessoas precisam de um direcionamento, ou seja, necessitam 

conhecer as posições, ainda segundo os autores, saber os padrões éticos da empresa e o que é 

visto como conduta correta dos funcionários numa ampla gama de situações com as quais 

poderão deparar-se. Por fim, os funcionários devem saber a quem se dirigir para obter 

respostas às suas preocupações éticas quando se defrontam com uma situação nova ou 

diferente. 

Segundo Gomes Filho (2005), ao agir de forma transparente o gestor público promove 

a transformação do poder, pois pela avaliação, todo e qualquer instrumento de ação aprimora- 

se. Para realizar uma gestão transparente e de maneira ética, o gestor precisa compartilhar suas 

ações, pois, na sua ausência o poder tornar-se arbitrário, autoritário e contrário ao sistema 

democrático. 

E ainda enfatizando o que foi dito anteriormente, cabe ao gestor publico determinar a 

adoção de uma postura que sirva de exemplo aos demais, além de bom senso, competência 

técnica, confiabilidade e alto padrão moral (PASSOS, 2004). 

 

 

Figura 7: Comportamento ético do órgão em relação a seus colaboradores e à sociedade. 
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Fonte: Elaborado pela autora 

 

O comportamento ético do órgão em relação a seus colaboradores e a sociedade (Figura 

7) é vista por 50% entrevistados como quase sempre ética e 10% considera a não existência 

desse comportamento em relação aos funcionários e sociedade. Ressalta-se neste caso, que 

quando avaliam o órgão na verdade estão inconscientemente avaliando os colegas, uma vez 

que o órgão é o conjunto de pessoas. Porém a distorção da auto-avaliação é o que torna 

contraditória esta questão, haja vista que eles também são os elementos que compõem o grupo. 

Este fato pode ser explicado por La Rochefoucauld apud Gianetti (1997) onde salienta 

que “cada um de nós descobre nos outros as mesmas falhas que os outros descobrem em nós”, 

ou seja, notamos o que os outros fazem de errado, mas não somos capazes de ver em nós os 

mesmos erros. Esses dados incoerentes podem ser explicados pela teoria do auto-engano, que 

não considera que as pessoas estejam mentindo ao enxergarem desta forma, pelo contrário, 

estão sendo sinceras. 

A afirmativa corrobora com a de Cabral (2011), salientando que os indivíduos, 

independente de terem ou não níveis éticos elevados, tendem a considerarem-se sempre mais 

éticos que os outros. Ainda, conforme o autor, pessoas com baixos níveis éticos avaliam que os 

outros, também, possuam a mesma tendência de se envolverem em condutas antiéticas. 

Para Aguilar (1996), “nenhum programa ético, por mais bem elaborado que seja, pode 

ter sucesso se os indivíduos que dele participam não dão nenhum valor a preceitos éticos 

básicos”. É preciso entender que o ser humano é alguém possuidor de valores. “Por isso, mais 

uma vez o espaço do diálogo na organização é relevante para a criação de um ambiente 

favorável ao desenvolvimento organizacional com base em preceitos éticos” (ANDRADE, 

2009). 
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Além disso, ainda cabe ressaltar que, o ser humano se difere dos demais seres por ter a 

capacidade do livre arbítrio, ou seja, é um ser livre, capaz de realizar suas próprias escolhas, e 

com necessidades peculiares que compõem a base de uma nova ética. Por isso, Passos (2000,p. 

99) diz: “Como vemos, o princípio definidor de qualquer decisão, seja ela na sociedade maior 

ou em uma organização, é o respeito à pessoa”. 

E ainda para complementar o trabalho houve questionamentos quanto à visão da 

sociedade em relação ao órgão publico em estudo. 

 

Figura 8: Comportamento ético do órgão em relação a seus colaboradores e à sociedade. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Em sua maioria, 95% dos entrevistados veem órgão e suas atividades como éticas e tem 

confiança no trabalho desenvolvido pelo mesmo (Figura 8). A minoria 5% é representada por 

pessoas que tiveram contato com casos isolados de mal atendimento por determinados 

funcionários ou ate mesmo por não conhecerem ou entenderem a missão do órgão. Sendo 

assim, entende-se que a imagem que a sociedade tem de uma organização seja ela publica ou 

não, relaciona-se diretamente à qualidade de suas atividades, bem como a sua fidelidade aos 

preceitos éticos e morais que a envolve. 

Assim, é preciso que a organização se preocupe “[...] com todos os segmentos de 

públicos, como o colaborador, o fornecedor, o distribuidor, o cliente e com os seus 

relacionamentos.” (ROCHA, 2010), e a partir de uma estratégia organizacional que se baseie 

em ética nos relacionamentos. 

Enfim, é a sociedade quem mantém a máquina publica, ou seja, os recursos financeiros 

necessários à prestação dos serviços públicos, através de pagamento dos impostos previstos na 

legislação brasileira. E neste sentido, destaca-se nos códigos de ética das organizações públicas 
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que a função do servidor deve ser exercida com transparência, competência, seriedade e 

compromisso com o bem estar coletivo. 

 

5 Considerações finais 

 

Este artigo objetivou-se discutir os códigos de ética nas organizações e destacar a 

importância do comportamento ético para as organizações públicas, bem como enfatizar como 

ela está sendo aplicada nas relações de trabalho nos diferentes setores da administração 

pública. 

Pela análise dos dados, vislumbrou-se repostas aos questionamentos inicias da 

pesquisa, tendo em vista que os resultados demonstraram que o código de ética, os elementos 

relativos à ética pessoal, e no trabalho são percebidos, ainda que com algumas diferenças, de 

forma positiva pela maioria dos servidores e gestores. 

Compreende-se ser a ação ética, o mecanismo que norteia a conduta do agente público, 

e esta é capaz de tornar a administração pública mais transparente e adequada ao modelo a que 

se busca para a gestão pública de uma sociedade democrática. 

Cabe ressaltar que a limitação do estudo relacionou-se ao que BATEMAN E SNELL 

(2006) apontaram como dificuldade na condução de uma postura eticamente correta, que 

baseia-se no fato de que as pessoas possuem posicionamentos diferentes diante da mesma 

situação. E, ainda, o que elas expressam ou pensam nem sempre condiz com a realidade 

vivenciada no cotidiano. 

Neste sentido, os dados extraídos dos questionários aplicados nesta pesquisa podem não 

corresponder às atitudes reais dos entrevistados nas situações questionadas. Portanto, a 

limitação do estudo encontra-se justamente no fato de basear-se no que foi respondido, sendo 

praticamente impossível afirmar se correspondia de fato ao que era realizado por eles. 

Mesmo existindo falhas no comportamento ético dos indivíduos e das organizações, 

este ainda é valor muito importante na sociedade moderna. Cabe ressaltar que tratando a ética 

dentro das organizações entende-se que as pessoas trazem consigo princípios e conceitos 

conforme sua herança familiar e o meio social que convive, e estes valores influenciam as 

organizações. 
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É de suma importância à participação de todos os gestores e funcionários na 

implantação de uma postura ética no contexto da estrutura organizacional. E neste sentido, a 

conduta ética só será alcançada se todos os envolvidos colocarem os interesses da organização 

publica e consequentemente da sociedade acima de quaisquer outros. 
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RESUMO 

 

A morte do empregado é uma das causas de rescisão contratual, com isso o 

empregador deve pagar aos dependentes as verbas devidas, excluindo algumas verbas que 

seriam pagas ao empregado em uma rescisão de contrato comum, como a multa rescisória de 

40% do FGTS, aviso prévio e seguro desemprego, que não serão pagas, pois são 

intransferíveis quando o empregado morre. Este trabalho apresenta um estudo sobre rescisão 

contratual por morte do empregado, proporcionando um entendimento do conceito de direito 

do trabalho, definição de empregado e empregador, definição dos direitos da família do 

empregado falecido, quais os procedimentos devem tomar para receber as verbas rescisórias 

do empregador. Esse artigo tem por objetivo saber se o aluno da faculdade EDUVALE tem 

conhecimento em uma rescisão contratual por morte do empregado e quais as verbas 

rescisórias o familiar tem a receber, buscando saber se os empregados e empregadores 

sabem realmente como é feita essa rescisão. Para a realização da pesquisa fez-se necessária 

pesquisas bibliográficas, descritivas e quantitativas por meio de uma pesquisa com os alunos 

de ciências contábeis da Associação Educacional do Vale do São Lourenço S\S LTDA –
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EPPB. Os resultados revelam que a maioria dos entrevistados não tem conhecimento com 

uma rescisão contratual por morte de empregado. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Direito do Trabalho, Rescisão contratual, morte do empregado. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O objeto de estudo dessa pesquisa é conhecer os deveres do empregador e a 

concessão dos direitos da família de um empregado quando ocorre o falecimento do mesmo. 

O objetivo desse trabalho é esclarecer para empregado e empregador e para a 

sociedade em geral, quais os procedimentos o empregador e a família do empregado devem 

tomar e quais os direitos dos herdeiros na morte do empregado. Explanando empregado, 

empregador, direito do trabalho, com foco em rescisão contratual por morte do empregado, 

através de pesquisas, usando o método bibliográfico. 

Empregado é toda pessoa física que recebe um salário do empregador, é subordinado 

a fazer devidas tarefas. O empregado tem direito de receber um salário. 

O empregador e toda pessoa física ou jurídica que assume riscos da atividade 

econômica como prejuízos e lucros. 

O direito do trabalho é a parte da ciência jurídica que regula a relação de empregado, 

e mostra ao empregador qual a melhor aplicação das medidas de proteção ao trabalhador. 

A rescisão contratual ocorre quando uma das partes não está mais satisfeita, pode ser 

feita de diversas formas, que direta indireta por escolha do empregador. 

Conclui-se que quando ocorre morte de um empregado o contrato de trabalho é 

extinto. A morte do empregado causa a rescisão contratual, com isso, o empregador deve 

pagar aos dependentes as verbas devidas, excluindo algumas verbas que seriam pagas ao 

empregado em uma rescisão de contrato comum, como a multa rescisória de 40% do FGTS, 

aviso prévio e seguro desemprego que não serão pagas, pois são intransferíveis quando o 

empregado morre. 

Este artigo foi utilizado o método quantitativo e descritivo para a elaboração de uma 

pesquisa com os alunos de ciências contábeis do 2º,4º,6º e 8º semestre da Associação 

Educacional do Vale do São Lourenço S\S LTDA –EPPB, do município de Jaciara, para saber 

qual o grau de conhecimento dos mesmos em relação à rescisão contratual por morte do 

empregado. Com o resultado desta pesquisa pode- se concluir se o aluno tem ou não 

conhecimento desta rescisão. 
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Conclui-se que 72% dos alunos de ciências contábeis da Faculdade de Ciências 

Sociais e Aplicadas do Vale do São Lourenço, EDUVALE não tem conhecimento com uma 

rescisão de morte do empregado. 

 

 

 2. DIREITO DO TRABALHO 

 

Segundo Moraes (2003), o direito do trabalho apresenta características das normas 

jurídicas, em qual seja suas manifestações sempre será um comando universal de condutas, 

positivo, exterior, dotado de aprovação necessária para os que insurgem contra as suas normas 

tento o direito especial. 

O objetivo do direito especial é a composição de agitações de interesses do trabalho, 

e talvez nenhum outro ramo do direito se manifeste tão vivo. Assim tendo como uma batalha 

e duas idéias do ordenamento jurídico, a segurança e a justiça, o primeiro inclina a 

manutenção do status, e o segundo força a mudança estrutural e qualitativa da sociedade, 

forçando novas formas de organização, por isso mesmo em qualquer outro campo jurídico se 

encontra tão dramática e intensa sede de justiça distributiva quanto no direto do trabalho. 

 

O direito do trabalho é o ramo jurídico especializado, que regula certo tipo de 

relação laborativa na sociedade contemporânea. Seu estudo deve iniciar-se pela 

apresentação de suas características essenciais permitindo ao analista uma 

imediata visualização dos seus contornos próprios mais destacados. (GODINHO 

2012.Pg. 46). 

 

O direito do trabalho é a parte da ciência jurídica que regula a relação de empregado, 

e mostra ao empregador qual a melhor aplicação das medidas de proteção ao trabalhador. 

Trata-se de um conjunto de normas e princípios legais que disciplinam as relações 

individuais e coletivas de trabalho subordinado, estabelecendo regras que regem a relação 

entre o empregado e empregador. O direito do trabalho mostra como se deve comportar o 

empregado e o empregador. 

 

 2.1 O Empregado 
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Segundo Fuhrer (2015), o empregado é a pessoa física que presta serviços ao 

empregador mediante o pagamento de salário, são elementos essenciais do conceito de 

empregado: pessoa física, a prestação pessoal do serviço, continuidade, subordinação ao 

empregador e a remuneração. 

 

Conceito este implicitamente contido no de contrato de trabalho, pois nele entram 

todos os elementos e notas características daquele, ao contrário da definição de 

empregador, é precisa e correta à lei nacional ao conceituar o que seja empregado 

da CLT. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de 

natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. 

(MORAES E CARLOS. 2003, Pag.279). 

 

 

Para Mascaro (2005), o empregado não pode ser uma pessoa jurídica, ele é uma 

pessoa física natural, pela proteção da lei é destinada ao trabalhador a sua vida, saúde e 

integridade física, esses valores existem só em função de pessoa natural. 

Empregado tem que ser uma pessoa física, que presta serviço de natureza de forma 

habitual ao empregador recebendo o pagamento de salário. O empregado tem que prestar 

serviço pessoalmente. 

Considera-se empregado a partir do momento em que passa a receber ordens do 

empregador, ter um vínculo empregatício quando trabalhar mais de três vezes na semana para 

o empregador e cumprir horários de entrada e de saída 

 

 

 2.2 O Empregador 

 

Segundo Fuhrer (2015), o empregador é a pessoa física ou jurídica que assume os 

riscos da atividade econômica, admite, dirige e assalaria prestação pessoal de serviços. 

Empregador é o profissional liberal que beneficência, a diferente instituição desde 

beneficência, e outras instituições sem fins lucrativos. 

Entende-se por empregador a pessoa física ou a pessoa jurídica de direito privado 

ou de direito público, da administração pública direta, indireta ou fundamental de 

qualquer dos Poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

que admitir trabalhadores a seu serviço, bem assim aquele que, regido por 
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legislação especial, encontrar-se nessa condição ou figurar como fornecedor ou 

tomador de mão-de-obra, independente da responsabilidade solidária e/ou 

subsidiária a que eventualmente venha obrigar-se.(Sales,2007 p.06) 

 

 2.3 Rescisões Contratuais 

 

 

Ribeiro, (2009) a rescisão contratual pode ser ocasionado por diversas formas 

atribuídas ao empregador e empregado, ou ainda por motivos não imputáveis aos contratantes, 

desaparecendo um dos sujeitos, perdendo o contrato de uma das partes. 

Segundo Mascaro (2005), ha algumas formas de rescisões de contrato: rescisão por 

decisão do empregado; rescisão por decisão do empregador; dispensa indireta; rescisão por 

acordo entre empregado e empregador; rescisão por desaparecimento dos sujeitos, morte do 

empregado, morte do empregador pessoa física e rescisão de contrato por prazo fixado, morte 

do empregador no curso do vínculo jurídico. 

 

 2.4 Rescisões Contratuais por Morte do empregado 

 

 

De acordo com a IOB (2016), o contrato de trabalho é um acordo firmado entre 

empregado e empregador, com a morte de um deles, o contrato se extingue. A morte do 

empregado extingue automaticamente o contrato de trabalho. 

Segundo Fuhrer (2015), no caso de morte do empregado a ordem da aptidão 

hereditário, tratando-se de direitos trabalhistas já alcançados é algo diversa daquela estipulada 

pelo Código Civil. Em primeiro lugar, recebem os dependentes habilitados perante a 

previdência  social, em cotas iguais na falta de dependentes habilitados, recebem os 

sucessores nos termos da lei civil, até os colaterais. 

Não havendo dependentes ou sucessores os valores reverterão a favor do fundo da 

previdência e assistência social, do FGTS ou do fundo de participação PIS PASEP, conforme 

a natureza de credito. São exigíveis as férias proporcionais, o saldo de salário e o 13º 

proporcional, bem como é autorizado o levantamento das contas do FGTS (art. 20, da lei 

8.036/90) e do PIS PASEP. 
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Segundo a IOB (2016), havendo menores de 18 anos de idade entre os dependes ou 

sucessores, as cotas deverem ser depositadas em cadernetas de poupança, rendendo juros e 

correção monetárias. Só poderá ser sacado após o menor completar 18 anos, salvo por 

autorização do juiz para comprar um imóvel para moradia do menor e sua família. 

De acordo com a IOB (2016), ha alguns procedimentos a serem tomados pelo 

empregador. Ao ser confirmada a morte do empregado, mediante certidão de óbito. O 

empregador deverá proceder à anotação da data de baixa na carteira de trabalho, observando 

os direitos trabalhistas que serão pagos aos dependentes ou sucessores, conforme o caso. Os 

direitos serão pagos aos sucessores, mediante a apresentação da certidão de óbito e por meio 

de alvará judicial. 

 

 

 2.5 Direitos dos herdeiros na rescisão por morte do empregado 

 

 

Segundo MTE (2007), no caso de falecimento de empregado, é devida a 

homologação e a assistência na rescisão do contrato de trabalho aos beneficiários habilitados 

perante o órgão previdenciário ou assim reconhecidos judicialmente, porque a estes se 

transferem todos os direitos. 

Quando há a morte do empregado ocorre o fim do contrato de trabalho,uma vez que 

o vínculo é pessoal, sendo infungível a pessoa do trabalhador, sendo passadas as verbas para 

os herdeiros. 

De acordo com MTE (2007), para que a empresa possa pagar o saldo de salário para 

o familiar do empregado falecido, deverá analisar se o empregado era casado, se tinha filhos, 

se o seu casamento era registrado em cartório. Assim que for analisado, os direitos são: saldo 

de salário; décimo terceiro salário proporcional; férias vencidas; férias proporcionais; terço 

constitucional sobre o valor das férias vencidas e proporcionais; FGTS depositado do mês 

trabalhado do código 23 

As outras verbas rescisórias, como a multa rescisória de 40% do FGTS, aviso prévio, 

guia do seguro desemprego, não estão nesta rescisão, pois a natureza dessas verbas não é 

transferível, seriam pagas somente ao empregado, e não aos seus herdeiros. 

O saldo de salário deverá ser calculado de acordo com a remuneração mensal do 

trabalhador dividido por trinta dias e multiplicado pela quantidade de dias trabalhados. O 
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décimo terceiro deve ser proporcional aos meses trabalhados durante o ano ou integral, as 

férias no mesmo modo que o décimo terceiro mas acrescentando 33.33% do valor. 

Para MTE (2007), devem constar dos campos respectivos, os valores eventualmente 

devidos referentes a salário-família, adicional noturno, comissões, gratificações, horas extras, 

adicionais de periculosidade e insalubridade e outros eventuais direitos decorrentes de 

instrumentos normativos (convenção ou acordo coletivo de trabalho) ou sentença normativa. 

Os valores devidos pelo empregador ao empregado, e os montantes das contas 

individuais do FGTS e do PIS/PASEP, não recebidos em vida pelo titular, devem ser pagos, 

em quantas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social e, na sua falta, 

aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de 

inventário ou arrolamento (art. 1º da Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980). 

A morte do empregado faz com que a empresa providencie o pagamento dos direitos 

pelo tempo trabalhado até a sua morte. Os direitos serão pagos aos dependentes legais do 

empregado falecido. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para a elaboração deste trabalho científico, fez-se necessário aplicar as seguintes 

metodologias: pesquisas bibliográficas através das pesquisas baseadas em livros. 

 

A Pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro disponível, 

decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, 

artigos, teses tec. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricos já trabalhados por 

outros pesquisadores e devidamente registrados. O pesquisador trabalha a partir 

das contribuições dos autores do estudo analíticos constantes dos textos. 

(SEVERINO,2007 p.122) 

 

Trabalhou-se a metodologia descritiva, através de uma pesquisa com os alunos da 

faculdade eduvale em forma de um questionário, em busca de saber o conhecimento dos 

alunos em uma rescisão contratual por morte 

 

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) 
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A pesquisa quantitativa foi usada para mensurar a quantidade de entrevistados, 

buscando as porcentagens usadas para definir resultados. 

Considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em números 

opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Requer o uso de recursos 

e de técnicas estatísticas (percentagem, média, moda, mediana, desvio-padrão, 

coeficiente de correlação, análise de regressão etc.). (Prodanov e Freitas, 2013 p. 

69) 

 

Foi aplicado um questionário com oito perguntas para quarenta alunos de 129 

matriculados do curso de Ciências Contábeis da Associação Educacional do Vale do São 

Lourenço S\S LTDA –EPPB, com o objetivo de saber se o aluno tem conhecimento sobre a 

rescisão contratual por morte do empregado, sendo que foi concluído que 72% dos alunos 

não tem conhecimento nesta rescisão. 

 

4 ANALISE DOS RESULTADOS 

 

Essa pesquisa foi implantada nos alunos de ciências contábeis do 2º,4º, 6º e 8º ano da 

Associação Educacional do Vale do São Lourenço S\S LTDA –EPPB, na cidade de Jaciara 

MT.Foram distribuídos quarenta questionários para o desenvolvimento da pesquisa. O 

objetivo da pesquisa é saber se os alunos, que serão futuros contadores, tem algum 

conhecimento acerca da rescisão contratual por morte do empregado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qual o sexo do entrevistado? 

 Feminino 

Masculin
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Figura 01: AUTORA (2017) 

 

Conforme o gráfico 01, conclui-se que através do questionário respondido por 40 

pessoas, 60% são pessoas do sexo feminino e 40% são do sexo masculino. 

Essa pergunta demonstra que mais da metade das pessoas que responderam o 

questionário são mulheres. 

 

 

Figura 02:AUTORA (2017). 

 

Através do Gráfico 02 foi possível identificar que 32% são pessoas com idade até 20 

anos; 43% de 21 a 30 anos e 25% acima de 30 anos. O interesse dessa pergunta foi saber a 

faixa etária dos futuros contadores que estão sendo questionados. 

Qual a idade do entrevistado? 

 
 

Até 20 anos 

De 21 a 30 anos 

Acima de 30 anos. 
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Você já trabalhou de carteira assinada? Quanto tempo? 

 
Nunca trabalhei de 

carteira assinada 
 

Até 1 anos. 

Acima de 1 ano 
 

 

Figura 03:AUTORA (2017). 
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Você já trabalhou ou trabalha em um escritório de 

contabilidade ? 

 

Sim 

Não 

 

De acordo com o gráfico 03, 25% dos entrevistados nunca trabalharam de carteira 

assinada, 32% trabalharam até 1 ano de carteira assinada e 43% já trabalharam mais de 3 anos 

de carteira assinada. 

A pergunta demonstra há quanto tempo às pessoas que responderam o questionário 

estão no mercado de trabalho. 

 

 

Figura 04:AUTORA (2017). 

 

De acordo com o gráfico 20% dos entrevistados já trabalharam em um escritório de 

contabilidade e 80% nunca trabalharam em escritório contábil. 

O resultado apresenta que de uma amostra de 40 pessoas que responderam o 

questionário apenas 08 pessoas estão ou estiveram trabalhando em escritório de contabilidade. 

Os escritórios de contabilidade geralmente são os responsáveis pela elaboração dos contratos 

e a rescisão contratual de empregos de empresas que contratam os serviços dos profissionais 

contábeis. 



 

 

DOSSIÊ: CIÊNCIAS CONTÁBEIS VOLUME 02   ANO 01 - 2019 

Revista Científica Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas EDUVALE/Jaciara-MT - ISSN 1806-

6283   

 

Você sabia que quando há morte do empregado é necessária a rescisão 

contratual na empresa onde trabalha? 

 Sim 

 Não 

 

 

 

Figura 05:AUTORA (2017). 

De acordo com o gráfico 05, 22% dos entrevistados já presenciaram uma rescisão por 

morte e 78% nunca presenciaram. 

O interesse pela pergunta é saber quantas pessoas já presenciaram uma rescisão 

contratual por morte, nesse caso, podemos analisar que o resultado obtido foi de 22%, ou seja, 

não somente pessoas que trabalham em escritórios de contabilidade presenciaram esse tipo de 

rescisão, pois o percentual obtido na pergunta anterior relacionada a pessoas que trabalham 

em escritórios o percentual foi menor. 

 

 

Figura 06:AUTORA (2017). 

De acordo com o gráfico 06, 45% dos entrevistados não sabiam que quando o 

funcionário vai a óbito tem que fazer uma rescisão na empresa, e 55% sabiam que tem que 

fazer uma rescisão na empresa. 

Já presenciou alguma rescisão contrato por morte do 

empregado ? 

 

sim 

não 
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De acordo com a Lei nº 6.858, de 24/11/1980, os valores devidos pelo empregador 

ao empregado e o valor da contas individual como fundo de garantia de tempo de serviço e do 

fundo de participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelo titular, serão pagos em cotas 

iguais, aos sucessores habilitados perante a previdência social, na falta de sucessores previstos 

na lei civil, serão indicados em alvará judicial independente de inventario. 

A morte do empregado, pelo motivo que for, faz com que a empresa seja obrigada a 

providenciar o pagamento dos direitos a ele de acordo com o período trabalhado de seu 

contrato até a sua morte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(FIGURA 07: AUTORA 2017) 

De acordo com o gráfico 07, dos 40 entrevistados 45% sabem quais os direitos os 

familiares do falecido têm a receber do empregador e não tem conhecimento 55% dos 

entrevistados. 

Quando há morte do empregado as verbas rescisórias a receber do empregador são 

saldo de salário do período do mês trabalhado, férias vencidas ou proporcionais, 1/3 das 

férias, décimo terceiro. O empregado não tem direito a 40% da multa do FGTS, seguro 

desemprego. 

De acordo com o Decreto 85.845/81, qualquer quantia devida pelo empregador ao 

empregado em decorrência em uma relação de emprego, como os saldos de contas individuais 

do fundo de garantia do tempo de serviço e do fundo de garantia do tempo de serviço e do 

fundo de participação PIS-PASEP não recebidas em vida pelo empregado será pago em cotas 

iguais para os sucessores previstos em lei. 

Você sabe quais os direitos possuem os familiares em uma rescisão 

por morte do empregado? 

 

 

sim 

não 
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FIGURA 08: AUTORA (2017). 

 

 

De acordo com o gráfico 08, de 40 pessoas entrevistadas 40% entendem que os 

direitos que o empregado tem a receber do empregador é 40% da multa FGTS, seguro 

desemprego, saldo de salário, décimo terceiro e férias. Outros 30% responderam que as verbas 

são, saldo de salário, décimo terceiro, 40% da multa do FGTS e férias. Dos entrevistados 28% 

responderam que as verbas são: saldo de salário, décimo terceiro, férias e 1/3 das férias. 

Apenas 12% responderam que não tem conhecimento. 

Neste gráfico nota-se que só 28% de 40 alunos entrevistados acertaram a resposta. 

Observa-se que no gráfico 07, 45% dos entrevistados disseram que tem conhecimento dos 

direitos da família do empregado falecido, mas 72% de 40 alunos entrevistados erraram a 

questão 08. 

Conclui-se que 72% dos entrevistados não tem conhecimento em uma rescisão por 

morte do empregado. Como e demonstrado no decreto mencionado no gráfico 07 e na tabela a 

baixo: 

Quais os direitos os familiares tem a receber do empregador em uma 

rescisão contratual por morte do empregado? 

  

 

40% da multa do FGTS, seguro 

desemprego, saldo se 

 

saldo de salario, decimo 

terceiro, 40% da multa do FGTS e 

férias 

saldo de salario, decimo 
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Tabela 01 

As verbas rescisórias que o empregador deve pagar ao empregado são: 

 

Extinção do contrato de trabalho por falecimento do empregado 

Com menos de 1 ano Com mais de 1 ano 

Salde de salários Salde de salários 

13º salários Férias proporcionais 

FGTS\ código 23 + 1\3 da constituição 

 Férias 

 13º salário 

 Férias proporcionais 

 + 1\3 de ferias 

 FGTS\ código 23 

Fonte: Gilson Gonçalves (2011, p.18) 

5 CONCLUSÃO 

 

A pesquisa buscou demonstrar uma rescisão contratual por morte do empregado 

mostrando os direitos dos sucessores do empregado falecido o dever do empregador. Buscou 

mostrar, ainda o conceito de direito do trabalho e a definição de empregado e empregador. 

Através de um questionário com 40 pessoas, foi possível analisar e concluir que 72% 

dos entrevistados que responderam o questionário não sabem quais os direitos dos familiares 

de empregado falecido, pois somente 28% acertaram quais os direito dos familiares diante 

uma rescisão por morte do empregado. 

Na primeira etapa foi feita uma pesquisa bibliográfica identificando o empregado e o 

empregador, conceituado o direito do trabalho e a rescisão contratual por morte, podendo 

observar todo o procedimento há ser tomado até que o sucessor do falecido pudesse receber as 

verbas rescisórias previstas. 

Essa pesquisa valeu de modelo para questionamentos posteriores que os fizeram 

indagar sobre o tema, como nunca tiveram interesse em saber sobre o assunto. Foi muito 

importante, pois com o trabalho e os questionários, muitos tiveram interesse em saber quais 

eram realmente os direitos dos sucessores e as verbas rescisórias. 

O objetivo da pesquisa foi alcançado, pois este tema não é bastante discutido, e 

mesmo as pessoas que trabalhavam na área de contabilidade tiveram dificuldade em saber 

quais eram as verbas rescisórias que os sucessores teriam a receber do empregador. 
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PODER LEGISLATIVO  DE ARAGUAINHA/MT: ÓRGÃO FISCALIZADOR OU 

EXTENSÃO DO PODER EXECUTIVO? 

 

 

 Simone Mendes de Souza ¹ 

 Evaldo Rezende Duarte ² 

 

 

Resumo 

A pesquisa objetiva realizar análise sobre a atuação do poder Legislativo Municipal 

de Araguainha/MT. Levantar a percepção sobre a função fiscalizadora das contas e atos da 

Administração, avaliando se o poder Legislativo desempenha suas atribuições constitucionais 

de fiscalização ou se tem sido apenas uma extensão do Poder Executivo. A metodologia da 

pesquisa terá por base, conhecimentos teórico-empíricos e ainda a utilização de questionário 

para levantamento sobre a percepção da atuação dos vereadores, o qual  buscará medir a 

relação entre o problema proposto e os sujeitos envolvidos. Para isso foi realizada revisão de 

literatura especializada, identificando os conceitos fundamentais da Administração Pública e a 

mensuração de  informações baseadas em questionário respondido por servidores e pela 

população do municipio, dentro de análise da Lei Complementar 101/2000, que é a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, abordar-se-á também, alguns tópicos considerados fundamentais 

para a compreensão da questão da transparência fiscal na gestão pública, e na aplicabilidade 

da Lei de Responsabilidade Fiscal na gestão pública do Município, através do franqueamento 

ao público, do acesso à informação e da deflagração de processos informativos. Através dos 

resultado apresentado, observou-se que não há divergência entre os grupos pesquisados, e que 

a marioria dos participantes confiam nas atividades éticas do Poder Legislativo, atuando com 

seriedade ao fiscalizar o Poder Executivo. 

 

Palavras-chave: Administração Pública, Câmara Municipal. Fiscalização, Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 
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1 Introdução 

 

O estudo reflete sobre a trajetória da Administração Pública no Brasil, pode-se 

constatar que há tempo convive-se com história de desmandos, que traz implícita a ideia de 

que a impunidade na gestão da coisa pública sempre prevalece, isso ocoorre desde a 

monarquia sob o modelo de gestão patrimonialista, onde havia grande nível de corrupção, 

inexistência de órgãos de controle e fiscalização. 

Com a adoção do modelo republicano criam-se mecanismos a fim de inibir a corrupção 

e principalmente descentralização do poder do soberano, isso foi realizado através da 

constituição de outros poderes com a responsabilidade de fiscalizar (Legislativo) e de julgar atos 

administrativos (Judiciário).  

Vários esforços foram realizados ao longo da história como o advento da Lei 

Complementar nº 101/2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, criada com o 

mailto:simonemendes_@live.com
mailto:erezende_9@hotmail.com.
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objetivo de atingir o equilíbrio fiscal diante da semelhança entre as receitas, despesas e limites 

de endividamento, regulamentando a Gestão Fiscal e punindo o mau administrador público, 

torna-se mais evidente que o povo brasileiro está cada vez mais consciente dos atos efetivos 

dos gestores públicos nos diversos segmentos sociais. 

Fundamentada pelos artigos 163 e 169 da Constituição Federal para disciplinar as 

finanças públicas, ou seja, as entradas e saídas de recursos financeiros aos cofres públicos, os 

desequilíbrios dos orçamentos, os gastos excessivos, as operações irresponsáveis de crédito, e 

o descuido com patrimônio, a gestão pública passou a ser fiscalizada e controlada através dos 

critérios estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.  

Esse trabalho de pesquisa justifica-se pelo fato de existir certa confusão e até mesmo 

desconhecimento por grande parte da população e talvez por alguns vereadores quanto à sua 

função de agente fiscalizador. Nesse sentido, buscou-se responder o seguinte problema: 

Câmara Municipal de Araguainha: Órgão fiscalizador ou extensão do Poder Executivo?  

Dentro dessa finalidade, surge a necessidade do trabalho, para que se possa estudar e 

analisar como a sociedade pensa e como ela se comporta em relação aos fatos nela 

abordados, e também do valor e da consequente importância para a Administração diante 

dessa linha de pesquisa.  

Partindo desse pressuposto tem-se como base desse trabalho, a Câmara de 

vereadores e as informações que sirvam de indicadores à população sobre o papel e 

desempenho de seus vereadores no exercício de sua função como representantes e defensores 

do interesse público, ou seja, a sua função como órgão fiscalizador, conforme prega o art. 31 

da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, fiscalizando os atos e contas do Executivo 

Municipal ou se a mesma tem sido apenas uma extensão do Poder Executivo, assim como, 

compreender quais os deveres e funções do Poder Legislativo Municipal de Araguainha. 

Nesse trabalho, usar-se-á como metodologia, revisão de literatura especializada, 

identificando os conceitos fundamentais, legislação da Administração Pública e a 

mensuração de informações verídicas baseada em questionário respondido por vereadores e 

pela população, dentro de análise da Lei Complementar 101/2000, que é a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, onde projetar-se-á as expectativas da população para a evolução do 

quadro nos próximos anos; também, abordar-se-á alguns tópicos considerados fundamentais 

para a compreensão da questão da transparência fiscal na gestão pública, e na aplicabilidade 

da Lei de Responsabilidade Fiscal na gestão pública do Município. Para tanto, foi utilizada a 
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pesquisa bibliográfica que permitirá a análise da lei, implicando levantamento de dados, 

realizado através de questionário. 
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2 Estrutura: Fundamentação Teórica 

 

2.1 Administração Pública 

 

Em definição estruturada, pode-se conceituar Administração Pública como todo 

serviço concreto e imediato, prestado pelo Estado; ou seja, pela administração direta ou 

indireta, ou por seus delegados, sob normas e contratos estatais, para satisfazer e assegurar as 

necessidades essenciais ou secundárias da coletividade, ou simples conveniência do Estado. 

De acordo com Meirelles Apud Kohama (1998, p.31), a “Administração Pública é 

todo aparelhamento do Estado, preordenado à realização de bens e serviços, visando às 

necessidades coletivas”. Para Andrade, em complemento, “[...] cabe à Administração Pública 

consolidar a utilização de todos os serviços disponíveis para a população, ou, a realização de 

seus serviços, visando à satisfação das necessidades coletivas” (2002, p.35). 

Administração Pública pode ser direta e indireta, realizando suas atividades  de 

forma centralizada ou descentralizada, sendo que a administração direta, segundo Silva 

(2007, p.83) “[...] o núcleo de cada Administração Pública (federal, estadual, distrital, 

municípios) e seus órgãos personalizados”. E, a Administração Indireta, ainda segundo o 

autor, “[...] a descentralização de entidades personalizadas, que normalmente estão 

vinculadas a um órgão da Administração Direta (Ministérios e Secretarias), previstos no 

art.4º, II, do Decreto Lei n 2000, de 25 de fevereiro de 1967, sendo suas formas: autarquias, 

fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista”. 

Portanto, as atividades realizadas em nome da própria pessoa jurídica política, são 

realizadas de forma centralizada que pode ser descentralizada; ou seja, pode ser distribuída 

entre os vários órgãos despersonalizados, componentes da própria pessoa jurídica política, e 

observados através dos princípios norteadores da Administração Pública, que estão previstos 

no art.37 da Constituição Federal Brasileira de 1988, somados a outros implícitos no texto da 

Carta Magna, e outros enunciados no art.2º da Lei Federal n 9.784, de 29.01.1999. Meirelles 

(2000, p.81). 

Odete Medauar (1992, p.93) registra que “[...] entre as principais modificações 

inseridas pela reforma administrativa destaca-se a aprovação da Emenda Constitucional 

19/98, com a inclusão do Princípio da Eficiência na Administração Pública”. Vivenciando 

essa realidade, pode-se observar que a transformação de um princípio de conclusões de 
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funcionamento, podem ser analisados e estudados, assim como a aceitabilidade e 

incorporação à administração. 

Dentro da Administração Pública, existem órgãos de controle interno e externo que 

contribuem de maneira decisiva junto ao cidadão no que condiz à proteção de seus direitos. 

Guerra (2005) define como Controle Externo: 

 

... aquele desempenhado por órgão apartado do outro controlado, tendo por 

finalidade a efetivação de mecanismos, visando garantir a plena eficácia das ações 

de gestão governamental, porquanto a Administração Pública deve ser fiscalizada, 

na gestão dos interesses da sociedade, por órgão de fora de suas partes, impondo 

atuação em consonância com os princípios determinados pelo ordenamento 

jurídico, como os da legalidade, legitimidade, economicidade, moralidade, 

publicidade, motivação, impessoalidade, entre outro. 

 

Nesse sentido, a pesquisa ora apresentada no município de Araguainha MT, este 

controle é de competência do poder legislativo, ou seja, da câmara municipal. 

 

2.2 Lei de Responsabilidade Fiscal 

Em passado recente, o processo decisório do governo era extremamente obscuro e 

inatingível. Ainda vivem em nossas memórias articulações políticas sem a participação da 

sociedade, culminando emoções arbitrárias, realidades mascaradas. No cenário atual, pode-se 

ainda, vislumbrar a ruptura do Estado latente em que se encontram os controles da 

administração pública, através da transparência e melhoria dos serviços públicos. 

Deve esse novo cenário à Lei Complementar n 101/2000, sancionada em 04 de maio 

de 2000, e intitulada Lei de Responsabilidade Fiscal (doravante LRF), a qual tem grandes 

inspirações no tocante ao planejamento, controle e verificação dos gastos públicos. Além 

desse dispositivo, a Lei 10.028/00, altera dispositivos de leis anteriores e define sanções 

sobre os crimes de responsabilidade. (BRASIL, 2000). 
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Mais do que punir administradores públicos, pois para isso existem leis específicas 

que tratam do assunto, a LRF tem por objetivo corrigir o rumo da Administração Pública, 

seja no âmbito dos Estados, dos Municípios, como da própria União. 

Vaccari Junior (2009, p. 08), ao discorrer sobre a receptividade da LRF, observa 

que: “[...] foram inúmeras as reações dos entes alçados pelo rigorismo a que os planos 

orçamentários e a execução financeira ficaram sujeitos. Especificamente os municípios que 

no ano de 2000 estavam realizando eleições para sucessão de seus prefeitos e foram afetados 

pela lei, cabendo na maioria das vezes ao Ministério Público, na competente ação das 

promotorias, resguardar à moralidade administrativa, dando respostas exemplares e
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estabelecendo gradativamente correções e correições eficazes, de modo a 

inibir a ação de maus gestores”. 

Ou seja, a mudança de hábitos e comportamentos de forma a adequar-se à 

nova lei encontrou resistências, dados os costumes contrários à ela. Chama a atenção 

o fato de a LRF inovar no controle da gestão financeira, através de acompanhamento 

sistemático do desempenho, bem como a elaboração de suas diretrizes orçamentárias 

e do orçamento anual, de maneira a oferecer a materialidade à ação fiscalizadora dos 

Tribunais de Contas. 

A Lei Complementar N°. 101, de 04 de maio de 2000, estabelece normas de 

finanças públicas voltadas à responsabilidade na gestão fiscal e dá outras 

providencias constituintes dos principais aspectos da LRF. (BRASIL 2002), 

conforme consta no artigo. 

Sobre os principais aspectos de Lei de Responsabilidade Fiscal Silva (2007, 

p.05) observa que “[...] a importância das inovações trazidas pela LRF no processo 

de discussão e elaboração do planejamento no setor público...”, sendo que a 

responsabilidade na gestão fiscal, de acordo com o autor: 

 

Ação planejada e transparente, onde se previne riscos e corrige desvios 

capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, onde o equilíbrio das 

contas exige cumprimento de metas de resultado entre receitas e 

despesas, obediência a limites e condições no que se refere á renúncia, a 

geração de despesas com pessoal da seguridade social e outras despesas, 

dívidas consolidadas e mobiliárias, operações  de crédito, inclusive por 

antecipação de receita orçamentária; concessão e garantia e inscrição em 

restos a pagar, ampliando e aprimorando dessa forma os dispositivos 

constitucionais que cuidam do planejamento público. (SILVA, 2007, p. 05). 

 

 

De acordo com o art. 165 da Constituição Federal de 1988, compõem o 

planejamento público, as leis que disponham sobre: Plano Plurianual – PPA; Leis de 

Diretrizes Orçamentárias – LDO e Leis de Orçamentos Anuais – LOA, sendo grande 

o passo da LRF para tornar os seus processos de gestão mais eficientes, eficazes e 

efetivos. 
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 3 Procedimento Metodológico 

 

 

Inicialmente realizou-se uma pesquisa bibliográfica sobre o assunto em 

questão, o que permitiu estabelecer um modelo inicial do plano geral de pesquisa. 

Isso veio como auxilio na identificação usada no desenvolvimento do trabalho, bem 

como as dificuldades encontradas antes e depois do processo de elaboração do 

mesmo. 

Usou-se como instrumento um questionário estruturado com questões a 

serem respondidas pela equipe da Câmara Municipal de Araguainha - Mato Grosso, 

cidadãos eleitores e em outros órgãos públicos. O valor do questionário está na 

possibilidade de se encontrar uma seqüência de acontecimentos, bem como observar 

as vantagens e desvantagens de sua aplicação, já que o mesmo exige a observação de 

regras necessárias para intensificar a sua validade assim como a sua eficácia. 

Segundo Marconi e Lakatos (2005, p.203) o questionário “[...] é um 

instrumento de coleta e dados constituído por uma série ordenada de perguntas que 

devem ser respondidas por escrito sem a presença do entrevistador". Ainda de acordo 

com os autores (2005, p. 204- 207), “[...] esse método apresenta as vantagens 

seguintes: Método econômico e com bom rendimento quanto aos dados; abrange 

muitas pessoas simultaneamente; cobre geograficamente área mais ampla; colhe 

respostas rápidas precisas; propicia maior liberdade nas respostas por conta do 

anonimato; minimiza riscos de distorção, pela não influência do pesquisador; 

favorece as respostas em hora mais adequada ao respondente e favorece 

uniformidade na avaliação, pela impessoalidade do instrumento”. 

Nesse sentido, convêm pontuar as desvantagens indicadas nesse mesmo 

estudo sobre a aplicação de questionário, sejam elas: Pequeno retorno dos 

questionários; expressivo número de perguntas sem respostas; impossibilidade de 

ajudar o respondente em questões mal compreendidas; possível prejuízo ao calendário 

devido a repostas tardias, e nem sempre o escolhido é o respondente, o que invalidaria 

as questões. 

Essas desvantagens foram minimizadas pela completa integração do 

pesquisador no quadro dos agentes pesquisados através de nota explicativa sobre o 
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assunto, apostas ao questionário. O objetivo da aplicação do questionário foi a 

avaliação das pessoas quanto à fiscalização da Câmara Municipal junto à Prefeitura 

Municipal, sendo suas respostas utilizadas somente para fins acadêmicos, não 

havendo, portanto, quaisquer identificações dos funcionários respondentes, já que essa 

foi a condição colocada por nós mesma como aluna, para que assim o respondente 

ficasse mais à vontade ao responder o questionário. 

Na elaboração do questionário, procurou-se expressar de maneira breve, 

porém clara e objetiva, com o intuito de proporcionar ao respondente a oportunidade 

de dar a sua resposta de forma mais real possível. Antecipadamente ao processo de 

coleta, enviou-se uma carta de solicitação e permissão, destinada ao Presidente da 

Câmara Municipal, pedindo autorização para que se fizesse a pesquisa dentro do 

paço municipal.  

Na coleta dos dados feita através de Questionário, observaram-se as 

respostas dadas, tendo por base a Lei Complementar nº 101/2000, sancionada em 04 

de maio de 2000, e intitulada Lei de Responsabilidade Fiscal (doravante LRF). 

 

4 Análise dos Dados e Apresentação dos Resultados 

 

4.1 Município Pesquisado: Contextualização 

 

Araguainha teve sua colonização nos anos 40, com a chegada de 

garimpeiros. Em 1947, o Prefeito do município de Alto Araguaia, requereu junto ao 

governo estadual a criação de um povoado para esta região, que recebeu o nome de 

Couto Magalhães, em homenagem ao ex-presidente da Província. A Lei estadual nº 

1.964 de 11 de novembro de 1963 criou o município de Araguainha, desmembrando 

do município de Ponte Branca. Este recebeu tal nome devido ao fato da cidade estar 

situada à margem esquerda do rio Araguainha que deságua no rio Araguaia. Sua 

emancipação se deu em 24 de fevereiro de 1964. 

O Decreto nº 885, de 10 de Julho de 1947, reservou área de 3.600 hectares 

de terras para patrimônio da povoação de Ribeirão Araguainha, no município de Alto 

Araguaia, que teve assim sua primeira denominação. O território do município de 

Araguainha ocupa 690,35 Km e conta hoje com uma população de 1.352 habitantes, 
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sendo 1.143 na zona urbana e 209 na zona rural. As principais vias de acesso são a 

rodovia MT 100 ligada à BR 364. Araguainha teve como primeiro Prefeito o Sr. 

Adolfino Pereira de Oliveira e Vice Prefeito o Sr. Baldoino Santana Rabelo. 

Atualmente o Prefeito é o Sr. Silvio José de Morais Filho, e o Vice Prefeito o Sr. 

Adilson Mendes dos Santos. O município está localizado a 436 km da capital Cuiabá 

MT. (Fonte: Portal da Transparência de Araguainha MT). 

 

4.2 Caracterização da Câmara Municipal 

 

A Câmara Municipal de Araguainha é um órgão que representa o Poder 

Legislativo local, composta por vereadores, representantes do povo eleitos e 

investidos na forma da legislação federal, com competência que lhe é atribuída pela 

Lei Orgânica e pela Constituição. Tem como cliente o cidadão, indivíduo no gozo 

dos direitos políticos de um Estado ou no desempenho de seus deveres diante deste. 

Como a criação do município é recente, datada do ano 1963 e sua emancipação só se 

deu em 1964, a Câmara teve sua primeira composição de vereadores no ano de 1965, 

e era composta somente por 05 vereadores, e somente em 2012 teve sua primeira 

representante do sexo feminino. Atualmente a câmara é composta por 09 vereadores. 

(Fonte: Portal da Transparência de Araguainha MT). 

A Câmara Municipal tem como função: legislar, fiscalizar, controlar e 

assessorar os atos do Poder Executivo, além disso, tem como obrigação, prestar 

serviços públicos, com ética, respeito, eficiência e transparência, de forma integrada, 

visando a melhoria da qualidade de vida dos moradores do município de Araguainha. 

(Portal da Transparência). 

Foi aplicado um questionário para 20 (vinte) pessoas, sendo 05 (cinco) 

servidores da Câmara Municipal, e 15 (quinze) eleitores funcionários de órgãos afins, 

autônomos e estudantes. Apresentou-se uma descrição da realidade observada e 

analisada da Câmara Municipal de Araguainha/MT junto ao poder executivo. 

Sobre o grau de instrução, 60% dos entrevistados cursaram o Ensino Médio 

Completo, 30% Ensino médio incompleto, 05 % Ensino Fundamental Incompleto e 

5% dos entrevistados Analfabeto. Sobre a profissão dos respondentes verificou-se 
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que 50% dos entrevistados são estudantes e trabalham, e 50% dos participantes 

apenas trabalham. 

Através dessas informações pontuadas no questionário, o resultado 

observado foi uniforme para os dois grupos interno (servidores da Câmara) e externo 

(cidadãos eleitores), pode-se constatar que quando perguntou se existe no município 

um controle externo que fiscaliza conforme preceitua a lei de responsabilidade fiscal, 

todos os participantes tanto eleitores quantos servidores da câmara, afirmaram ter 

conhecimento que sim. Ao perguntar se o controle externo tem autuação pautada por 

projeto de lei aprovado pela Câmara municipal conforme preceitua a lei de 

responsabilidade fiscal, e se este atua como ferramenta de auxílio na fiscalização do 

executivo, os mesmos responderam afirmativamente que tem este conhecimento, já 

que estão sempre acompanhando os trabalhos dos vereadores, não havendo assim 

nenhum tipo de divergência ou desvio de conduta. 

Ao questionar se os servidores que trabalham como responsáveis pelo 

controle interno e externo da instituição são efetivos, e se os mesmos receberam 

treinamento adequado para o desempenho da função e se desempenham suas funções 

com independência conforme suas atribuições legais, os servidores da câmara e os 

dos outros órgãos, totalizando 100% dos particpantes responderam que sim, que tem 

esse conhecimento, haja visto, que a cidade é pequena, e além da participação junto à 

câmara municipal sempre se houve sobre o que acontece na política local, inclusive 

que o controle interno contribui de maneira significativa auxiliando o controle 

externo. 

Quando abordou-se o tema corrupção, e questionou-se quais os fatores que 

contribuem para a corrupção no serviço público, 70% responderam que a fragilidade 

está no sistema administrativo, 10% acreditam que a culpa é da deficiência da 

Legislação vigente e 10% dos participantes acreditam que é porque não existe 

punição, 5% acreditam que a corrupção conta com ajuda de funcionários públicos e 

5% não souberam responder. 

Ao perguntar se a câmara municipal exerce realmente o seu papel como 

órgão fiscalizador ou é uma extensão do Poder Executivo, somando 70% dos 

participantes afirmaram que , a câmara de vereadores executa efeivamente seu papel 

fiscalizador e 20% opinaram que alguns vereadores não exercem seu papel de 
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maneira adequada, sugerindo alinhamento político com o executivo e 10% disseram 

que a maioria dos vereadores estão na câmara somente por causa do salário.  

De modo geral percebe-se que não houve diferenças significativas nas 

respostas dos dois grupos, e que a percepção sobre o papel de órgão fiscalizador esta 

sendo desempenhado de maneira eficiente.  

 

5 Considerações finais 

 

A Lei Complementar nº 101/200, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, 

veio proporcionar aqueles que se dedicam ao serviço público uma excelente 

ferramenta, contribuindo em muito para a qualidade, eficiência e transparência do 

serviço público, seja ele na esfera federal, na estadual ou municipal. 

Dentro do proposto, conclui-se que, apesar de perceber que atualmente a falta 

de responsabilidade com o dinheiro público começa a sofrer desestímulos com a 

aplicação de sanções sobre os ordenadores de despesas públicas que não assumem 

suas responsabilidades políticas administrativas, pode-se perceber que a câmara 

municipal de Araguainha/MT, conforme percepção dos participantes, desenvolve 

eficientemente seu papel fiscalizador junto ao Executivo, contrariamente ao que se 

observa hoje, de maneira geral na opinião pública divulgada pela mídia no cenário 

nacional, estadual e municipal. 

Houve uma limitação ao realizar a pesquisa de campo, por falta de 

interessados em participar, muitos comentaram sobre o receio em responder a pequisa, 

mesmo com toda garantia de sigilo. e depois sofrer algum tipo de retaliação no 

trabalho, apesar de o questionário ser desprovido de nomes, nesse sentido, pelo fato 

do questionário ter sido limitado a 20 participações, buscou-se  atingir grande 

diversidade com todas as classes sociais, idades e profissões, para representar a 

sociedade, portanto, o resultado apresentado está limitado a percepção da amostra 

pesquisada. 

Partindo desse pressuposto, diante do reflexo do que vem acontecendo no 

cenário político brasileiro a população de Araguainha/MT participante do 

questionário, acredita que os legisladores estão sim exercendo a sua atividade com 
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zelo com eficiência em prol da sociedade, indo contra o que é divulgado em nível de 

país pela mídia. Os respondentes acreditam que a sociedade deve contribuir para a 

melhoria do desempenho desse cenário, exercendo ou participando de alguma 

atividade ligada a essa transformação, pois, acredita-se que  somos acima de tudo 

cidadãos e a cidadania é constituída de direitos e deveres. 
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Resumo 

O objetivo do trabalho foi avaliar a execução orçamentária realizada pela prefeitura no 
período de 2016 e 2017, a fim de evidenciar a eficiência na formulação do orçamento público 
municipal. O orçamento público é considerado um instrumento que efetivamente garante o 
planejamento estratégico, a programação de ações e a definição de metas de governança, que 
são capazes de gerar o bem-estar para a população, tendo como resultado uma cidade com 
desenvolvimento controlado e crescimento ordenado. O presente trabalho trata-se de um 
estudo de caso com abordagem quantitativa, e dados coletados na prefeitura municipal de 
Araguainha, no Estado de Mato Grosso. Foram realizadas pesquisas bibliográficas em artigos 
científicos, monografias, dissertações e documentos eletrônicos, na busca de conhecimentos 
sobre orçamento público e pesquisa documental quanto à elaboração e aplicação da LDO e 
LOA do exercício de 2016 e de 2017. Após análise verificou-se que que as receitas e despesas 
previstas na LOA no município de Araguainha-MT atendeu a LDO nos dois exercícios. No 
período de 2016 houve déficit orçamentário, onde o valor arrecadado foi menor que as 
despesas realizadas e no exercício de 2017 houve superávit, onde as despesas executadas 
foram menores que as receitas arrecadadas. Os dois resultados demonstram que houve falhas 
na execução orçamentária no município, dessa forma não sendo possível concluir pela 
eficiência orçamentária no período pesquisado. 
 

Palavras-chave:gestão, orçamento público, planejamento, controle. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O trabalho em questão vem apresentar um estudo sobre o Orçamento Público como 

instrumento de planejamento e controle dos gastos públicos, abordando desde a evolução 

histórica do Orçamento Público no Brasil como também as diversas etapas históricas da 

evolução da administração pública no país, até os dias atuais. Dando enfoque ao orçamento e 

sua evolução enquanto instrumento regulador de despesas dentro de uma instituição 

prestadora de serviços à população. 

Santos (2014) afirma que, o planejamento em uma organização é necessário para 

que esta consiga definir de forma clara quais os projetos e atividades que pretende 

desenvolver conforme condições preestabelecidas.  

Nesse sentido para a realização de um planejamento é necessário elaborar um 

orçamento, pois é através deste que será possível estabelecer se existem recursos disponíveis 

para a realização de tal ato ou projeto. 

A Lei nº 4.323 de 17 de março de 1964 rege o orçamento público, com normas de 

direito financeiro para elaboração, controle e balanços da União, Estados, Municípios e do 

Distrito Federal. 

O orçamento público é considerado um instrumento que efetivamente garante o 

planejamento estratégico, a programação de ações e a definição de metas de governança, que 

são capazes de gerar o bem-estar para a população, tendo como resultado uma cidade com 

desenvolvimento controlado e crescimento ordenado. Resultando em cidadãos satisfeitos e 

também obtendo resultados das ações políticas adotadas, mas para que isso ocorra, é 

necessário planejar e modernizar a legislação orçamentária, buscando novas proposições para 

responder aos anseios dos cidadãos, cumprindo um papel relevante na efetiva observação das 

atividades orçamentárias e financeiras orçadas para o município. 

Justifica-se pois, a importância de apresentar alguns conceitos relativos ao 

orçamento público, bem como os planejamentos orçamentários e controle, considerando que 

o orçamento de um município, visa garantir a previsibilidade e o controle da ação do município 

sob o aspecto fiscal, de forma a garantir que a instabilidade e o descontrole das contas 

públicas não venham a prejudicar a atividade econômica e o contexto social.  

Esse trabalho apresentará um estudo de caso realizado na Prefeitura Municipal de 

Araguainha, no Estado de Mato Grosso, com o objetivo de avaliar a execução orçamentária 

realizada pela prefeitura no período de 2016e 2017, a fim de evidenciar a eficiência na 

formulação do orçamento público municipal. Como objetivo específico, foram levantados 



 

 

DOSSIÊ: CIÊNCIAS CONTÁBEIS VOLUME 02   ANO 01 - 2019 

Revista Científica Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas EDUVALE/Jaciara-MT - 

ISSN 1806-6283   

 

dados apresentados na LDO em confronto com a LOA, utilizando como diretriz a LRF e também 

analisado o Resultado do exercício Financeiro durante esse período, apurando se houve 

equilíbrio, superávit ou déficit orçamentário. 

 

2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Administração e contabilidade pública 

 

A administração pública é de fundamental importância para o Estado, pois ele 

precisa dela para executar todas as suas ações, e isso é possível através da atuação de órgãos 

e agentes públicos. Sesse sentido serão apresentadas as definições e a importância tanto da 

administração quanto da contabilidade para o controle e execução dos orçamentos públicos. 

A administração pública tem como finalidade gerenciar os serviços públicos, que 

segundo Guimarães e Cabral (2011) é o conjunto de ações que compõem a função 

administrativaeé um conceito da área do direito que descreve o conjunto de agentes, 

serviços e órgãos instituídos pelo Estado com o objetivo de fazer a gestão de certas áreas de 

uma sociedade, como Educação, Saúde, Cultura, entre outros.  

Para os autores, ela tem como objetivo trabalhar a favor do interesse público, 

e dos direitos e interesses dos cidadãos que administra reduzindo processos 

burocráticos. 

Zanluca e Zanluca (2015) afirmam que, a Administração Pública começou a se 

organizar nos séculos XVIII e XIX, e não tinha ainda uma elaboração normativa 

baseadas em princípios constitucionais próprios, abrangendo apenas algumas obras e 

regras esparsas que dariam início aos atuais conceitos de direitos constitucionais e 

administrativos. 

De acordo com os autores, foi a partir da Revolução Francesa, com a separação 

dos três poderes, que a Administração Pública se consolidou e começou a delimitar 

normas que a organizariam, retirando a aplicação do direito privado das relações 

jurídicas em que o Estado participa 

Para eles, a Administração Pública Brasileira se desenvolveu como ciência 

Administrativa, e se divide temporalmente em três fases distintas, que são o Estado 

Administrativo (1930-1945), o Estado para o desenvolvimento (1946-1964) e Estado 

Intervencionista (1965-1979). 
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Quanto a Contabilidade Pública, ela pode ser definida como o ramo da 

contabilidade que registra, controla e demonstra a execução dos orçamentos, dos atos e 

fatos da fazenda pública e o patrimônio público e suas variações e se relaciona ao 

controle e gestão dos recursos públicos, de acordo Guimarães e Cabral (2011). 

 Com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei Complementar 

101/2000), a Contabilidade Pública alcançou uma maior importância e valorização. 

Segundo Zanlucae Zanluca (2015), a história da contabilidade é tão antiga 

quanto a própria história da civilização e está ligada às primeiras manifestações 

humanas da necessidade social de proteção à posse e a necessidade de registros do 

comércio.  

 

2.2 Lei de responsabilidade fiscal - LRF 

 

Segundo Moreira Neto (2000), a Constituição 

Federal estabelece os seguintes princípios para a 

administração pública brasileira: legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

Para Figueiredo (2015), a LRF visa melhorar a 

administração pública por meio da qualidade da gestão 

fiscal e o equilíbrio das finanças públicas, além de 

assegurar a estabilidade e retomada de desenvolvimento 

sustentável do país. 

O autor citado ainda afirma que existe um 

benefício ao contribuinte que além de contar com uma 

transparência na administração tem a garantia de uma 

melhor aplicação dos recursos públicos. 

A Lei Complementar nº 101/00, conhecida como 

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, ao estabelecer 

regras de gestão fiscal, assenta-senos princípios de 

Planejamento para racionalizar a ação do Estado, no 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lc101_2000.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lc101_2000.htm
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equilíbrio das contas públicas (entre receitas e despesas 

e metas de superávit primário); de Controle com a 

verificação dos limites de gastos com pessoal, 

atingimento das metas fiscais, limites e condições para 

realização de operações de crédito; na Responsabilidade 

a qual submete os atos de gestão e o próprio gestor 

público a sanções, caso infrinja a LRF; na Responsividade 

como complemento da responsabilidade e ampliar os 

efeitos do mesmo; e na Transparência com a participação 

popular e a realização de audiências públicas.  

 

2.3 Orçamento Público 

 

A história do orçamento público, de acordo os estudiosos, é originário do 

século XIII. Foi na Inglaterra, durante o reinado do Rei João Sem Terra, foi assinada a 

Carta Magna, datada de 15 junho de 1215. No Brasil iniciou-se com o processo de 

organização de suas finanças com a vinda do rei D. João VI (MAIA, 2010).  

O autor em questão conceitua o Orçamento Público como um instrumento de 

planejamento governamental em que constam as despesas da administração pública para 

um ano, em equilíbrio com a arrecadação das receitas previstas.  

O Orçamento público é o instrumento de gestão de maior relevância e 

provavelmente o mais antigo da administração pública. É um instrumento que os 

governos usam para organizar os seus recursos financeiros. Partindo da intenção inicial 

de controle, o orçamento público tem evoluído e vem incorporando novas 

instrumentalidades (ENAP, 2013, p. 5)  

É o documento onde o governo reúne todas as receitas arrecadadas e programa 

o que de fato vai ser feito com esses recursos e onde aloca os recursos destinados a 

hospitais, manutenção das estradas, construção de escolas, pagamento de professores 

entre outros (MAIA, 2010). 

É importante observar o citado naLei Nº 4.320, de 17 de março de 1964, que 

estabelece as normas gerais quanto à elaboração e controle dos orçamentos, no Art. 2° A Lei 

do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política 
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econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de 

unidade universalidade e anualidade. 

Antes que um orçamento público entre em vigor e seja aplicado, ele passa pelo 

ciclo orçamentário, que é um processo de planejamento. 

O ciclo orçamentário pode ser definido como uma série de passos, que se 

repetem em períodos prefixados, segundo os quais os orçamentos sucessivos são 

preparados, votados, executados, os resultados avaliados e as contas aprovadas 

(GIACOMONI; PAGNUSSAT, 2006). 

O Ciclo Orçamentário, tem o papel de possibilitar ao Estado ou Município 

interligar o planejamento à execução orçamentária, através do planejamento que 

compreende a fase de elaboração e aprovação do orçamento previsto, da execução, 

avaliação e controle de gastos orçados (COSTA, 2009).  

De acordo Pinheiro (2013), o Ciclo Orçamentário é a sequência das etapas 

desenvolvidas pelo processo orçamentário, assim como substanciadas: Elaboração; 

Estudo e aprovação; Execução; Avaliação. 

O quadro 1 apresenta uma explicação de forma resumida dessas quatro fases do 

ciclo orçamentário. 

 

 

 

Quadro 1- Fases do ciclo orçamentário 

ELABORAÇÃO E 

APRESENTAÇÃO 

Envolve, além das tarefas relacionadas à estimativa da receita, um conjunto de 

atividades que compreende o diagnóstico de problemas, a formulação de 

alternativas, a tomada de decisões, a fixação de metas e a definição de custos, a 

compatibilização das propostas à luz das prioridades estabelecidas e a 

montagem da proposta a ser submetida à apreciação do Legislativo. 

ESTUDO E 

APROVAÇÃO 

/AUTORIZAÇÃO 

LEGISLATIVA 

Compreende a tramitação da proposta de orçamento no Poder Legislativo, em 

que as estimativas de receita são revistas, as alternativas são reavaliadas, os 

programas de trabalho são modificados através de emendas e os parâmetros de 

execução (inclusive os necessários a uma certa flexibilidade) são estabelecidos. 

PROGRAMAÇÃO E 

EXECUÇÃO 

São definidos os cronogramas de desembolso – ajustando o fluxo de dispêndios 

às sazonalidades da arrecadação), executado, acompanhado e parcialmente 

avaliado, sobretudo por intermédio dos mecanismos de controle interno e das 

inspeções realizadas pelos órgãos de controle externo. 

AVALIAÇÃO E 

CONTROLE 

São produzidos os balanços, segundo as normas legais pertinentes à matéria. 

Estes são apreciados e auditados pelos órgãos auxiliares do Poder Legislativo 

(Tribunal de Contas e assessorias especializadas) e as contas julgadas pelo 

Parlamento 

Fonte: Adaptado de Giacomoni e Pagnussat (2006). 
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O ciclo orçamentário é regido por três leis, que São adotadas pelos municípios, 

estados e União: o Plano Purianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei 

Orçamentária Anual (LOA).  

Segundo Blume (2016), PPA no Brasil, está previsto no artigo 165 da 

Constituição Federal e regulamentado pelo Decreto 2.829, de 29 de outubro de 1998 e é 

um plano ações de um governo a médio prazo, o qual estabelece as diretrizes, objetivos 

e metas a serem seguidos pelo Governo Federal, Estadual ou Municipal ao longo quatro 

anos. 

A lei estabelece também os programas de duração continuada que deverão 

estar compatíveis com a LDO e LOA (MANHANI, 2004apudPINHEIRO,2013, p. 14). 

Também descrito no Art 165 § 1º da CF onde diz que, 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, CF 1988; Art. 165). 

Pinheiro (2013, p. 14) afirma que, a LDO é tratada pela LRF em seu capítulo 2 no art. 

4, trata-se de um projeto de lei que o Executivo submete ao legislativo estabelecendo as regras 

para a elaboração do orçamento do exercício seguinte, portanto a apresentação da LDO ao 

legislativo para a sua aprovação ou rejeição antecede a remessa da Lei de Orçamento Anual 

(LOA). 

O artigo 165 da Constituição Federal § 2º,afirma que a LDO é elaborada anualmente 

e tem como objetivo apontar as prioridades do governo para o próximo ano e é a lei que 

orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual. 

O prazo para encaminhamento do Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias ao 

legislativo é até 15 de abril de cada ano, porém este prazo diz respeito à União, para os 

Estados será o prazo que constar em sua Constituição Estadual e para os Municípios será 

aquele que dispuser a Lei Orgânica Municipal (ARAÚJO, 2014, p.16). 

Blume (2016) conceitua a LOA, como o Orçamento anual propriamente dito, onde 

está previsto os orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimentos de empresa 

estatais, descriminando também em detalhes, todos os gastos do governo para o próximo ano, 

com estimativa da receita e a fixação das despesas. 

A Lei Orgânica Anual - LOA também é um instrumento legal instituído pela 

Constituição de 1988. De acordo o § 5º do art 165, compreenderá:o orçamento fiscal referente 

aos Poderes da União; o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou 

indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; o orçamento da 
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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. 

Segundo Araújo (2014, p.16) a vigência da LOA é anual e o prazo de envio ao 

Legislativo é até 31 de agosto de cada ano para a União. Vale ressaltar que os Estados e 

Municípios devem dispor de seus prazos na Constituição Estadual ou Lei Orgânica Municipal. 

 

2 .4 Execução orçamentária 

 

A seguir será possível entender como é realizado a execução orçamentáriaa 

qual deve ocorrer ao mesmo tempo que o financeiro. 

Segundo Lunelli (2011), todo o processo orçamentário tem sua obrigatoriedade 

estabelecida na Constituição Federal, no Art.165, que determina a necessidade do 

planejamento das ações de governo por meio do Plano Plurianual de Investimentos – 

PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA. 

Silva (2011), afirma que as execuções orçamentárias e financeiras estão 

intimamente ligadas uma a outra, ou seja, havendo orçamento e não existindo o 

financeiro, não poderá ocorrer a despesa, já por outro lado, pode haver recurso 

financeiro, mas não se poderá gastá-lo, se não houver a disponibilidade orçamentária. 

O autor ainda afirma que é possível definir execução orçamentária como sendo 

a utilização dos créditos consignados no Orçamento ou Lei Orçamentária Anual – LOA 

e a execução financeira, sendo quem representa a utilização de recursos financeiros, 

visando atender à realização dos projetos e/ou atividades atribuídas às Unidades 

Orçamentárias pelo Orçamento. 

Publicada a LOA e o QDD, bem como a programação orçamentária e 

financeira, instrumento que busca a compatibilização temporal (cronograma) entre a 

realização da receita e a execução da despesa pública, e observadas as normas de 

execução estabelecidas para o exercício, pode-se iniciar a execução 

orçamentária/financeira (SEFAZ/BA, 2012). 

Executar o orçamento é, portanto, realizar as despesas públicas nele previstas, 

seguindo à risca os três estágios da execução das despesas previstos na Lei nº 4320/64, 

que são o empenho, a liquidação e pagamento (LOPES, 2011). 

Segundo Guimarães (2005), a execução orçamentária dentro de uma instituição 

pública passa por três estágios distintos, sendo que em cada um são desenvolvidas 
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rotinas contábeis, ou seja, parte deste processo acontece no setor de contabilidade de 

uma organização e outra no setor de tesouraria.  

Lopes (2011), os classifica, em ordem de execução, da seguinte forma: 

Empenho que é o ato emanado de autoridade competente que cria para o órgão a 

obrigação de pagamento, pendente ou não; Liquidação que é o estágio que se verifica se 

a despesa que foi empenhada foi realmente realizada de acordo com o disposto e 

Pagamento que consiste na entrega de numerário ao credor do órgão, extinguindo dessa 

forma o débito ou obrigação entre as partes.  

Entende-se que o empenho se caracteriza como uma etapa que pode ser 

efetivada ou não. Na liquidação é verificado se os serviços foram realmente prestados. 

No pagamento é preciso demonstrar a aplicação dos recursos, obedecendo prazos de 

pagamento. 

Cavalcante e Silva (2014) afirmam que, a execução orçamentária é uma 

importante ferramenta para avaliação da gestão administrativa, quando existe uma baixa 

execução das receitas previstas entende-se que houve falhas no planejamento e na 

operacionalização das ações administrativas financeiras. 

No decorrer do exercício, é necessário o acompanhamento da arrecadação das 

receitas e do nível de execução das despesas, a fim de monitorar todo o processo de 

cumprimento das metas de superávit primário, de acordo Abreu (2014, p. 38), ou seja, 

quando os resultados forem positivos de todas as receitas e despesas do governo.  

Nesse sentido é importante falar sobre o Balanço Orçamentário, que de acordo 

com o art. 102 da lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em 

confronto com as realizadas.Brasil (2015, p. 6) afirma que, o Balanço Orçamentário 

apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a 

previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que 

corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação. 

A definição de superávit e déficit orçamentário é descrita a seguir: 

 

 O superávit orçamentário é representado pela diferença a maior entre a 

execução da Receita e da Despesa Orçamentárias e deverá ser adicionado à 

coluna de Despesas Empenhadas para igualar a execução da despesa 

orçamentária com a execução da receita orçamentária.  

 O déficit orçamentário é representado pela diferença a menor entre a 

execução da Receita e da Despesa Orçamentárias e deverá ser adicionado à 

coluna das Receitas Realizadas para igualar a execução da receita 

orçamentária com execução da despesa orçamentária (BRASIL, 2009, p. 18). 
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O Balanço Orçamentário é composto por: Quadro Principal onde são apresentadas as 

receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas; Quadro da Execução dos Restos 

a Pagar Não Processados onde são informados os restos a pagar não processados inscritos até 

o exercício anterior nas respectivas fases de execução; Quadro da Execução dos Restos a Pagar 

Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados onde são informados os restos a 

pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução (BRASIL, 

2015). 

De acordo Brasil (2009, p. 18), uma das principais análises é quando se relaciona a 

coluna de Previsão Inicial com a coluna de “Dotação Inicial”; e as colunas da “Previsão 

Atualizada” e “Receita Realizada”, com as colunas da “Dotação Atualizada” e “Despesa 

Empenhada”. O autor ainda afirma que outra forma é fazer a comparação entre despesas 

pagas com despesas empenhadas e liquidadas. 

 

3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

O presente trabalho trata-se de um estudo de caso, que segundo Graham (2010, 

p. 25), é definido como um problema relacionado a políticas públicas ou à 

administração pública em forma de história, acompanhada por informações contextuais 

e de fundo.  

A abordagem utilizada é a quantitativa, com dados coletados através de 

relatórios da prefeitura municipal de Araguainha, no Estado de Mato Grosso.  

Os meios utilizados qualificam-se como bibliográfico e documental. De acordo 

Gil (2008) a diferença essencial entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a 

pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos 

autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que não 

receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de 

acordo com os objetos da pesquisa. 

Nesse sentido a pesquisa bibliográfica foi realizada em materiais elaborados como: 

artigos científicos, monografias, dissertações e documentos eletrônicos, na busca de 

conhecimentos sobre orçamento público.  

A pesquisa documental utilizou-se de documentos e informações fornecidos pela 

Prefeitura Municipal de Araguainha-MT, quanto à elaboração e aplicação da LDO e LOA no 

exercício de 2016 e de 2017.A coleta de informações foi realizada durante a vivência de 

estágio supervisionado no setor de contabilidade do paço municipal. 



 

 

DOSSIÊ: CIÊNCIAS CONTÁBEIS VOLUME 02   ANO 01 - 2019 

Revista Científica Eletrônica de Ciências Sociais Aplicadas EDUVALE/Jaciara-MT - 

ISSN 1806-6283   

 

O município de Araguainha-MT está localizado a uma latitude de 16º51'22" 

Sul e a uma longitude 53º01'57" Oeste. Ocupa uma área aproximada de 690,35 Km
2
 e 

possui uma população aproximada de 1.352 habitantes, sendo 1.143 na zona urbana e 

209 na zona rural. É considerado o menor município do Estado do Mato Grosso.As 

principais vias de acesso são a rodovia MT 100 ligada à BR 364 e o município está 

localizado a 436 km da capital Cuiabá-MT. 

 

4. Resultados e discussão 

 

Foram feitas análises da LDO e seus impactos na LOA do município de Araguainha-

MT, onde primeiramente foi verificada as prioridades determinadas na LDO e se foram 

atendidas na LOA, referentes aos exercícios de 2016 e de 2017. As prioridades e metas fiscais 

para os anos em questão estão descritas na tabela 1. 

 

Tabela 1- Consolidado Geral (LDO x LOA) Receitas para o exercício de 2016 e 

2017. 

ESPECIFICAÇÃO 

2016 2017 

LDO (R$) LOA(R$) LDO (R$) LOA(R$) 

Receitas correntes 10.323.212,69 10.323.212,69 11.304.844,33 11.304.844,33 

Receita Corrente 
Intraorçamentária 

356.752,63 356.752,63 533.400,00 533.400,00 

Deduções da receita corrente -1.579.126,32 -1.579.126,32 -1.689.900,64 -1.689.900,64 

Receitas de capital 60.000,00 60.000,00 251.173,03 251.173,03 

TOTAL 9.160.893,00 9.160.893,00 10.399.516,72 10.399.516,72 

Fonte: Prefeitura de Araguainha-MT 

 
Como pode-se observar, as receitas tiveram um pleno atendimento a LDO, pois na 

LOA os valores são iguais nas subdivisões da receita. 

A Tabela 2 apresenta o Consolidado Geral da Despesa para os exercícios de 2016 e 

2017.  

 

Tabela 2- Consolidado Geral (LDO x LOA) Despesas para o exercício de 2016 e de 2017. 

ESPECIFICAÇÃO 

2016 2017 

LDO (R$) LOA(R$) LDO (R$) LOA(R$) 

Despesas correntes 7.770.856,34 7.770.856,34 9.431.833,57 9.431.833,57 
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Despesas de capital 1.286.182,66 1.286.182,66 717.683,15 717.683,15 

Reserva de Contingência 103.800,00 103.800,00 250.000,00 250.000,00 

TOTAL 9.160.839,00 9.160.839,00 10.399.516,72 10.399.516,72 

Fonte: Prefeitura de Araguainha-MT  

 

Com relação a despesa, verifica-se que houve pleno atendimento a LDO, nototal 

apresentado e os valores em cada subdivisão são idênticos. 

O Balanço Orçamentário dos exercícios de 2016 e de 2017 foram analisados com a 

comparação da previsão e realização da receita e despesa, demonstrando asdiferenças 

encontradas. A tabela 3 (ano de 2016) e tabela 4 (ano de 2017) apresentam os resultados da 

execução orçamentária do município de Araguainha-MT, relacionados as receitas desses 

exercícios. 

 

Tabela 3 - Resultado Orçamentário - Receitas para o exercício de 2016 

Especificação Previsão (R$) Execução (R$) Diferença (R$) 

Receitas Correntes 10.323.212,69 8.825.228,10 1.497.984,59 

Receitas de capital 60.000,00 1.750.000,00 -1.690.000,00 

Receita Corrente Intraorçamentária 356.752,63 204.590,06 52.162,57 

Deduções da receita corrente -1.579.126,32 -1.670.145,48 91.019,16 

TOTAL 9.160.839,00 9.109.672,68 51.166,32 

Fonte: Prefeitura de Araguainha-MT (Balanço Orçamentário - 2016) 

 
Pode-se perceber que na Tabela 3 indica que a Receitaexecutada foi menor do que a 

prevista, em R$ 51.166,32, o que demonstra que o município não teve um exercício financeiro 

bem sucedido com relação às receitas, para o ano de 2016. Essa diferença corresponde a 

0,56% do valor previsto, possivelmente relacionado ao momento de retração econômica que o 

país enfrentou nesse período, diminuindo assim a arrecadação.A Tabela 4 apresenta o 

resultado orçamentário, relativo às receitas, para o ano de 2017. 

Tabela 4 - Resultado Orçamentário - Receitas para o exercício de 2017 

Especificação Previsão (R$) Execução (R$) Diferença (R$) 

Receitas Correntes 11.304.844,33 11.272.295,31 32.549,02 

Receitas de capital 251.173,00 0,00 251.173,00 

Receita Corrente Intraorçamentária 533.400,00 0,00 533.400,00 

Deduções da receita corrente -1.689.900,64 -1.640.700,35 -49.200,29 

TOTAL 10.399.516,72 9.631.594,96 767.921,76 

Fonte: Prefeitura de Araguainha-MT (Balanço Orçamentário - 2017) 
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No ano de 2017 a receita executada também foi menor que a receita prevista, em R$ 

767.921,76, correspondendo a 7,38% do valor previsto. 

A seguir serão verificados como foi o desempenho das despesas do Município de 

Araguainha-MT, nos exercícios de 2016 e de 2017.O resultado da execução orçamentária do 

Município, no que tange a sua arrecadação (despesas/créditos), para o ano de 2016, são 

apresentados na tabela 5. 

 

Tabela 5 - Resultado Orçamentário –Despesas/Créditos para o exercício de 2016 

ESPECIFICAÇÃO Fixada (R$) Empenhada (R$) Diferença (R$) 

Orçamentários 9.160.839,00 10.689.398,55 -1.528.559,55 

Créditos Especiais 0,00 - - 

Créditos Extraordinários - - - 

TOTAL 9.160.839,00 10.689.398,55 -1.528.559,55 

Fonte: Prefeitura de Araguainha-MT (Balanço Orçamentário - 2016) 

 

Verifica-se nos dados apresentados que as despesas empenhadas foram maiores do 

que as fixadas, e não houve créditos fixados e empenhados, com uma diferença em 

R$1.528.559,55e com um gasto de 16,69% maior que o valor fixado. 

Percebe-se que as despesas empenhadas foram maiores que as fixadas para o ano de 

2016, e ao comparar com a situação das receitas, estabelece que oexercício financeiro não foi 

bem sucedido para o município, pois arrecadou-se menos do que o previsto e gastou-se mais 

do que o fixado.A Tabela 6 apresenta as despesas fixadas e as empenhadas, no exercício de 

2017. 

 

 

 

Tabela 6 - Resultado Orçamentário - Despesas/Créditos para o exercício de 2017 

Especificação Fixada (R$) Empenhada (R$) Diferença (R$) 

Orçamentários 10.399.516,72 8.633.210,64 1.766.306,08 

Créditos Especiais -   - -  

Créditos Extraordinários - - - 

TOTAL 10.399.516,72 8.633.210,64 1.766.306,08 

Fonte: Prefeitura de Araguainha-MT (Balanço Orçamentário - 2017) 
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Pode-se verificar que as despesas empenhadas foram menores que a fixadas, com 

diferença de R$ 1.766.306,08, com 16,98% menor que o fixado, conforme apresentado na 

Tabela 6, e se comparado com as receitas, pode-se concluir que arrecadou-se menos mas 

também teve um menor gasto do que o fixado. A Tabela 7 apresenta as receitas e despesas 

dos exercícios em estudo, e a análise relativa a Déficit ou Superávit. 

 

Tabela 7–Superávit e Déficit Financeiro 

Especificação 2016 2017 

RECEITAS 9.109.672,68 9.631.594,96 

DESPESAS 10.689.398,55 8.633.210,64 

Diferença - 1.579.725,87 998.384,32 

Situação Déficit Superávit 

Fonte: Valores retirados dos resultados orçamentários (receitas/despesas) - Prefeitura de Araguainha-

MT 

 

Percebe-se que em 2016 ocorreu um déficit de R$ 1.579.725,87 e em 2017 ocorreu 

um superávit de R$ 998.384,32. Diante desses resultados pode-se dizer que, em 2016 teve um 

déficit orçamentário de 17,34 %, e em 2017 teve um superávit de 10,37%. Nesse sentido tanto 

o déficit quanto o superávit são ruins, pois em 2016 as despesas foram maiores que as 

receitas, e no ano de 2017 arrecadou-se menos e as despesas também foram menores. 

Provavelmente em 2017 alguma despesa que estava planejada deixou de ser efetivada, o que 

pode causar prejuízos sociais por falta da execução. O ideal é que a diferença entre receitas e 

despesas sejam nulas, para se ter um equilíbrio orçamentário. 

Pinheiro (2013) afirma que, a situação financeira dos Municípios pode ser avaliada 

por pelo menos dois enfoques distintos: um de curto prazo e outro de longo prazo. Segundo a 

autora no de curto prazo, o conceito utilizado para mensurar a solvência financeira é a 

suficiência de caixa: a diferença entre os ativos financeiros disponíveis e as obrigações 

financeiras assumidas (principalmente restos a pagar). A autora ainda afirma que, quando os 

valores em caixa superam as obrigações, o Município apresenta suficiência de caixa; do 

contrário, apresenta insuficiência de caixa. No longo prazo, deve-se avaliar a situação 

financeira pelo grau de endividamento, o que é feito pela comparação entre a Dívida 

Consolidada Líquida – DCL e a receita líquida. 

A DCL corresponde aos saldos das dívidas de longo e de curto prazos, reduzidas as 

disponibilidades financeiras. De acordo Pinheiro (2013) é constituída pelos compromissos 

depagamento referentes às operações de crédito e outras dívidas bancárias. 
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5. Considerações finais 

 

O objetivo da pesquisa foi avaliar se a execução orçamentária realizada pela 

prefeitura no período de 2016e 2017 foi eficiente e se houve planejamento adequado dos 

gastos públicos.  

O orçamento público é de grande relevância para a sociedade em geral, pois é um 

instrumento de planejamento e execução das finanças públicas. É preciso ter um equilíbrio 

orçamentário, ou seja, as despesas empenhadas não podem ser maiores e nem menores que 

as receitas executadas, pois o déficit e o superávit são ruins para toda a sociedade que 

dependem de serviços e obras públicas, como escolas, hospitais, iluminação pública e outros. 

No Brasil o modelo de planejamento público adotado é o estratégico, o qual busca 

planejar todos os gastos que o governo deve empenhar em obras e serviços para atender à 

sociedade, então quando se planeja o orçamento é para atender o que a população espera. 

Quando existe uma falha, algo aconteceu de forma indevida, ou seja, o que foi planejado não 

foi realmente executado, e isso causa diversos transtornos à sociedade. O ideal seria que todo 

orçamento planejado fosse também executado. 

Conforme dados da pesquisa, no exercício de 2016 houve déficit de 17,34%, já no 

exercício de 2017 houve superávit de 10,37%. Os dados sugerem que o município não 

apresenta eficiência orçamentária, uma vez que no exercício que ocorreu déficit, as despesas 

empenhadas foram maiores que as receitas executadas, e no exercício onde apresenta 

superávit, as despesas empenhadas foram menores que as receitas executadas, possivelmente 

alguma despesa deixou de ser executada podendo causar prejuízos à população. 

Nos dois períodos avaliados no município de Araguainha-MT, não houve equilíbrio 

orçamentário, ou seja, o que foi planejado não foi executado. Ocasionando assim um déficit 

para o exercício de 2016 e um superávit no exercício de 2017, com diferenças percentuais 

consideráveis. 

É importante que a população participe da criação do orçamento, debatendo e 

definindo o destino do município, com decisões sobre as prioridades de investimentos em 

obras e serviços, fiscalizando e controlandocada aplicação dos recursos arrecadados pela 

prefeitura e os próximos passos a serem executados. 

Não foi possível fazer uma pesquisa mais ampliada por dificuldade de acesso a dados 

do orçamento público da prefeitura municipal de Araguainha-MT, dados estes que deveriam 

ser públicos, de fácil acesso e livres de impedimentos para que ocorra um acompanhamento 

participativo do cidadão. 
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A pesquisa limitou-se a dois exercícios, pois não foi possível analisar dados de anos 

anteriores, por não existirem, em virtude de extravios de documentos no sistema da 

prefeitura. 

O estudo pode ter continuidade, através de trabalhos futuros, então sugere-se uma 

pesquisa sobre a influência da crise econômica, nesse período pesquisado, na arrecadação do 

município de Araguainha-MT. 
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Resumo 

 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o portal transparência de cinco 

municípios de Mato Grosso, escolhidos aleatoriamente, a fim de verificar se os 

comandos legais referente à transparência e o acesso à informação estão sendo aplicados 

de forma correta. Diante disso, buscou-se verificar se tais municípios estão dando 

concretude ao comando constitucional do art. 5º, XXXIII, o qual garantiu à população o 

direito de ter o acesso à informação dos órgãos públicos, bem como se o princípio 

constitucional da publicidade está sendo respeitado. Após uma revisão de literaturas 

sobre o assunto, onde foi estudado quanto ao princípio constitucional da publicidade, 

em seguida quanto aos demais comandos legais brasileiros no que tange ao acesso à 

informação, foi estudado quanto aos reflexos para uma sociedade que não tenha 

garantido o efetivo acesso à informação dos órgãos públicos municipais. Após, foi 

realizada uma pesquisa em cinco portais transparências de cidades aleatórias do Estado 

de Mato Grosso, onde se demonstrou como estes comandos legais estão sendo 

aplicados. E, por fim, de acordo com a pesquisa realizada, conclui-se que ainda há um 

grande déficit na disponibilização de informações públicas aos cidadãos.  

 

Palavras-chave: Transparência, publicidade, acesso à informação. 
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1. Introdução 

 

Após a edição da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade 

Fiscal, o assunto Transparência vem sendo muito debatido, e ganhou maior notoriedade 

após a edição da Lei nº 12.527/2011. Com o fácil acesso ao mundo digital dos dias 

atuais, a sociedade demonstrou um maior interesse ao acesso à informação pública, 

principalmente no que tange à informação sobre a aplicação do dinheiro público. 

Portanto, a transparência na administração pública é um tema de grande 

relevância para os dias atuais, visto que a população está se tornando cada dia menos 

tolerante com o mau uso do dinheiro público, bem como o presente trabalho se faz 

importante tendo em vista que ainda há grandes desafios associados ao cumprimento da 

Lei de Acesso a Informação. 

Dessa forma, será discorrido quanto à transparência e o acesso à informação no 

âmbito municipal, onde a população tem maior facilidade de acesso aos gestores 

públicos e visualizam mais de perto a forma como as verbas públicas estão sendo 

aplicadas. 

A Constituição Federal, em seu artigo 5°, XXXIII, garantiu a todos o direito à 

informação, fornecida por órgãos públicos, de seu interesse particular, coletivo ou geral, 

com exceção das situações resguardadas por sigilo. 

Assim, exsurge o princípio da publicidade, também consagrado no texto do art. 

37 da Constituição Federal, cujo rigor determina que todo órgão público deve dar a mais 

ampla divulgação possível de seus atos a qualquer cidadão, através da publicação de 

seus atos em órgãos de imprensa oficial, afixação nas repartições públicas ou, 

modernamente, através da internet. (CARVALHO FILHO, 2016) 

Com a facilidade de acesso, restou garantido aos indivíduos a possibilidade de 

fiscalizar e controlar os atos e condutas dos agentes públicos. E para verificar se, de 

fato, um cidadão comum, no ano de 2018, ou seja, sete anos após a edição da Lei de 

Acesso à Informação, poderia ter acesso à estas informações públicas no âmbito 

Municipal, foi realizada uma pesquisa junto ao Portal Transparência de cinco 

municípios, escolhidos de forma aleatória. Sendo assim, a pesquisa foi realizada nos 
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sítios eletrônicos dos Municípios de Dom Aquino, Sinop, Alta Floresta, Barra do Garças 

e Alto Araguaia, no mês de setembro deste ano. 

Assim, o presente trabalho visa esclarecer a seguinte pergunta: os Municípios 

pesquisados estão adequados à legislação sobre transparência? 

Posto isso, o presente trabalho tem como objetivo geral avaliar se estes cinco 

municípios de Mato Grosso, escolhidos aleatoriamente, estão cumprindo com a 

legislação brasileira acerca da transparência e do direito ao acesso à informação. 

Para esta verificação, foi utilizado o Manual de Cumprimento da Lei de Acesso 

à Informação, criado pela Rede de Controle da Gestão Pública em Mato Grosso e 

disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. 

Após isso, foi possível verificar se estes municípios estão ou não cumprindo 

com todos os mandamentos legais. Posto que, após a edição da Lei de Acesso à 

Informação, findo o prazo legal, os Municípios deveriam estar cumprindo com esta 

determinação. 

 

2. Fundamentação Teórica 

 

2.1. Princípio da Publicidade 

 

O princípio da Publicidade foi consagrado expressamente no caput do artigo 37 

da Constituição Federal, o qual determina que a Administração Pública será regida 

pelos princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência. 

Sendo assim, a Lei Maior estabeleceu que é dever da Administração Pública 

dar publicidade a seus atos, com intuito de fornecer aos administrados a mais ampla 

possibilidade de acesso às informações públicas. 

 

[...] os atos da Administração devem merecer a mais ampla divulgação 

possível entre os administrados, e isso porque constitui fundamento do 

princípio propiciar-lhes a possibilidade de controlar a legitimidade da 

conduta dos agentes administrativos. Só com a transparência dessa conduta é 

que poderão os indivíduos aquilatar a legalidade ou não dos atos e o grau de 

eficiência de que se revestem. (CARVALHO FILHO, 2016) 

 

Para a doutrina clássica, a publicidade atinge todos os atos administrativos, 

estejam eles concluídos ou em formação, desde processos em andamento, pareceres, 

despachos, procedimentos licitatórios até às prestações de contas. (MEIRELLES, 1990) 
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Portanto, o intuito deste princípio foi garantir efetivamente o direito à 

informação a todas as pessoas de um modo geral. 

No entanto, este princípio, consagrado no texto constitucional, precisou de 

regulamentações posteriores para a sua efetiva implementação. Com isso, surgiram 

normas infra constitucionais importantes para a garantia deste direito aos cidadãos.  

 

2.2. O direito de acesso a informação na legislação brasileira 

 

A Constituição Federal de 1988 trouxe no rol dos direitos e garantias 

fundamentais o dever dos órgãos públicos fornecerem informações aos cidadãos, seja de 

interesse particular, coletivo ou geral, sob pena de ser responsabilizado pela conduta 

negativa, ressalvadas as informações em que o sigilo seja imprescindível à segurança da 

sociedade e do Estado, bem como assegurou a todos o acesso à informação. Dessa 

forma, a Constituição Federal trouxe como regra o acesso à informação, sendo o sigilo a 

exceção. 

Os comandos constitucionais garantiram ao cidadão o direito de ter acesso a 

quaisquer tipos de informações públicas, obrigando o Administrador a fornecê-las, 

apenas com a exceção de informações cujo conteúdo possa colocar em risco a segurança 

social e do Estado. Com isso, foi necessária a regulamentação do texto constitucional do 

artigo 5º, XIV e XXXIII por meio de legislações infra-constitucionais. 

 

Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes:  

[...] 

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da 

fonte, quando necessário ao exercício profissional;  

[...] 

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 

interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no 

prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo 

seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; 

 

Com a necessidade de regulamentação dos dispositivos constitucionais, o 

legislador brasileiro editou a Lei Complementar n° 101/200, sancionada pelo presidente 

Fernando Henrique Cardoso, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. 
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Este dispositivo é uma das principais normas brasileiras relacionadas à 

transparência na gestão pública, e logo em seu artigo 1°, §1º prevê que a 

responsabilidade da gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal vincula todos os entes da federação, e através 

dela, foi possível promover a transparência dos gastos públicos, possibilitando, dessa 

forma, o controle por parte da sociedade, e ainda, trouxe no texto dos artigos 48 e 48-A 

o modo como a Administração deve efetivar a transparência. 

Esta Lei Complementar foi um grande passo para a sociedade brasileira, não só 

por possuir regras mais rígidas para a gestão dos recursos públicos, mas também por 

impor à Administração Pública a disponibilização de diversas informações relacionadas 

às contas públicas, e, com isso, fornecer aos cidadãos os elementos necessários para 

exigir dos Administradores Públicos uma gestão mais eficiente das contas públicas. 

Outro marco muito importante para a transparência na gestão pública foi a 

edição da Lei n° 12.527/2011, a Lei de Acesso à informação, que será tratada no tópico 

a seguir.  

 

2.3. Aspectos Gerais da Lei de acesso a informação 

 

Assim como a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Acesso à Informação 

foi um grande marco para a transparência dos órgãos públicos. Esta Lei inseriu um novo 

modelo de Administração Pública, assegurando aos cidadãos o efetivo exercício de seu 

direito constitucional do acesso à informação. 

Com a edição desta Lei, finalmente houve a regulamentação do direito 

fundamental de acesso à informação dos órgãos públicos, garantido pelo art. 5º, XXXIII 

da Constituição Federal, e também trouxe uma concretude maior no princípio da 

Publicidade, expresso no texto do art. 37 do mesmo diploma. 

Esta Lei veio reafirmar a todos os entes da federação que a regra é a 

publicidade, tratando sempre o sigilo como exceção.  

 

A Lei de Acesso a Informação promove não uma administração voltada para 

dentro, mas, sim, uma administração aberta, como se observa no seu art. 3º, I, 

que diz que os procedimentos devem observar a publicidade como preceito 

geral e o sigilo como exceção. (CARPES, 2013) 
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O objetivo desta da Lei n° 12.527/11 é tornar menos burocrática a informação 

de guarda dos órgãos públicos, facilitando o acesso a toda população. É o que ensina 

Marcelo Rodrigues Mazzei, em sua dissertação de Mestrado em Direito pela 

Universidade de Ribeirão Preto: 

 

A transparência ativa é alçada à diretriz interpretativa no inciso II, que prevê 

a obrigatoriedade da divulgação de informações de interesse público, 

independentemente de solicitações. Assim, as informações de interesse 

público têm presunção de relevância quanto à sua exposição, 

independentemente de pedido específico nesse sentido. (MAZZEI, 2014) 

 

Assim, a Lei de Acesso a Informação estabelece em seu artigo 3º, inciso II, que 

as informações de interesse público não necessitam de solicitações ou requerimentos 

para serem divulgadas, mas que tais informações presumem-se relevantes e devem 

necessariamente ser expostas, através da máxima publicidade, a fim de facilitar o acesso 

a toda população. 

Além de todas as regras de divulgação da informação pública, a referida Lei 

também trouxe em seu artigo 10 e seguintes o procedimento para qualquer interessado 

ter o acesso daquilo que não houver sido publicado espontaneamente pelo órgão 

público, bem como os meios para se recorrer de eventuais negativas, em seu artigo 15 e 

seguintes. 

 

Art. 10.  Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a 

informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1o desta Lei, por 

qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do 

requerente e a especificação da informação requerida.  

Art. 15.  No caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões da 

negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no 

prazo de 10 (dez) dias a contar da sua ciência.  

 

 

Portanto, é garantido ao interessado o direito de petição, devendo ser 

observado o devido processo legal no âmbito administrativo. 

Como já mencionado, esta Lei traz como regra a publicidade de informações, 

no entanto, há alguns casos específicos em que é permitida a restrição da informação 

por um prazo estabelecido na própria Lei. 

Ocorre que, para resguardar a segurança nacional, foi estabelecido no art. 24, 

§1°, I a III a classificação da informação em ultrassecreta, secreta e reservada, tendo 

respectivamente o prazo máximo de 25 (vinte e cinco), 15 (quinze) e 5 (cinco) anos. 
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Decorrido esse prazo, ou finalizando o evento que define o termo final, 

automaticamente esta informação se tornará pública (art. 24, §4º). 

Ainda que haja estas regras de restrições, estas não se aplicam em casos de 

informações que versem sobre a tutela judicial ou administrativa de direitos 

fundamentais, ou que violem os direitos humanos. 

A Lei de Acesso à Informação também fez uma ressalva no que tange às 

informações pessoais, as quais devem ser tratadas de forma transparente e com respeito 

à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, e ainda, às liberdades e garantias 

individuais (art. 31), as quais, independente de classificação de sigilo, terão acesso 

restrito pelo prazo máximo de 100 (cem) anos (art. 31, §1º, I). 

 

A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem 

de pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de 

apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver 

envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos 

históricos de maior relevância. (MAZZEI, 2014) 

 

Nota-se que, na essência, a Lei de Acesso à Informação trouxe regras de 

publicidade máxima a todos os interessados em haver dos órgãos públicos qualquer tipo 

de informação, devendo ser observado somente os prazos que deverão ser obedecidos 

quanto às informações de caráter restrito, devido à guarda da segurança nacional, com 

critérios previstos em seu art. 23. 

 

2.4. Portal Transparência 

 

A Lei Complementar 131/2009, conhecida como a Lei da Transparência, 

acrescentou dispositivos à Lei Complementar 101/2000 determinando a todos os entes 

federativos que fosse assegurado por meio eletrônico de acesso ao público informações 

pormenorizadas sobre execução orçamentária e financeira, com um padrão mínimo de 

qualidade. 

 
Os juristas entendem que o princípio da transparência concretiza o princípio 

da cidadania e oferece meios para que os cidadãos brasileiros possam não 

somente compreender a gestão dos recursos públicos, como efetivamente 

participar desse processo administrativo. Desse modo, não se concebe 

transparência apenas como uma obrigação formal. Mas uma necessidade para 

dar legitimidade às decisões do administrador, fundamentando suas opções 

técnicas e políticas em matéria de planejamento fiscal. Entende-se também 
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que a participação da população e das entidades interessadas seja importante 

para o processo. (CAMPOS e col., 2012) 

 

 

O Portal Transparência é uma ferramenta muito importante para a 

população. Através deste instrumento o cidadão pode ter acesso a todas as informações 

constantes em banco de dados de órgãos públicos. 

Este instrumento foi criado através de comando legal com a finalidade de 

fornecer ao cidadão, de forma fácil e ágil, dados sobre órgãos públicos a fim de que o 

cidadão possa estar por dentro do que ocorre nos órgãos públicos. Dessa forma, com 

uma gestão transparente, certamente facilita a possibilidade de fiscalização dos cidadãos 

e a torna mais ágil e eficaz, refletindo na forma em que o gestor conduzirá seus 

trabalhos perante o órgão fiscalizado. 

O Portal Transparência constante nos sítios oficiais dos órgãos públicos 

deve discorrer, em sua página inicial, brevemente sobre a transparência conforme a 

legislação, bem como possuir campos e links onde podem ser encontrados diversos 

dados com relação ao órgão. 

É uma ferramenta importante de utilização do cidadão, posto que através 

deste Portal pode-se verificar, por exemplo, como o dinheiro público está sendo 

utilizado. 

 

3. Procedimento Metodológico 

  

Após a revisão bibliográfica de obras sobre o tema, foi realizada uma pesquisa 

documental em setembro de 2018, nos sítios oficiais de cinco prefeituras do Estado de 

Mato Grosso, escolhidas aleatoriamente, afim de verificar se o Portal Transparência 

destas Prefeituras estavam de acordo com os comandos legais. Para isso, foi utilizado o 

Manual de Cumprimento da Lei de Acesso à Informação, criado pela Rede de Controle 

da Gestão Pública em Mato Grosso e disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado 

de Mato Grosso. 

Com as informações coletadas, foi confeccionado um quadro demonstrativo 

para melhor análise, onde consta o nome destes cinco municípios e os requisitos do 

Manual, sendo que em caso de cumprimento do item, foi preenchido na tabela com 

“sim”, e caso contrário com “não”, e ainda, no caso de a informação estar incompleta, 

foi preenchido com “incompleto”.  
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Dessa forma, “enquanto na pesquisa bibliográfica as fontes são constituídas 

sobretudo por material impresso localizado nas bibliotecas, na pesquisa documental, as 

fontes são muito mais diversificadas e dispersas.” (GIL, 2002) 

A fonte de coleta de dados foi através de acesso aos sítios das Prefeituras 

Municipais, nos portais transparências, com vistas a fazer um levantamento sobre a 

questão do acesso à informação e da transparência, dessa forma utilizou-se de uma 

abordagem qualitativa, que segundo MINAYO “a abordagem qualitativa aprofunda-se 

no mundo dos significados das ações e relações humanas, um lado não perceptível e não 

captável em equações, médias e estatísticas.”, com o objetivo exploratório, pois “[...] 

são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximado, 

acerca de determinado fato” (GIL, 2002) 

Ainda, a pesquisa possui natureza básica, pois “objetiva gerar conhecimentos 

novos úteis para o avanço da ciência sem aplicação prática prevista. Envolve verdades e 

interesses universais” (DE FREITAS; PRODANOV, 2013). 

Com isso, foi possível verificar se os Municípios pesquisados estão ou não 

cumprindo adequadamente com o comando legal referente ao acesso à informação. 

 

4. Apresentação e Análise de Dados 

 

Com o objetivo de verificar como os Municípios de Mato Grosso estão 

aplicando os comandos legais referente à Transparência e ao Acesso à Informação, foi 

realizada uma pesquisa em cinco Municípios, escolhidos aleatoriamente, e após, 

confeccionado um quadro para melhor análise dos dados obtidos, de acordo com o 

Manual de Cumprimento da Lei de Acesso à Informação, criado pela Rede de Controle 

da Gestão Pública em Mato Grosso e disponível no sítio do Tribunal de Contas do 

Estado de Mato Grosso. 

 

Quadro 1 - Requisitos da Lei de Acesso a Informação indicados pelo TCE/MT 

 DOM 

AQUINO 
SINOP 

ALTA 

FLORESTA 

BARRA DO 

GARÇAS 

ALTO 

ARAGUAIA 

      

sic – serviço de 

informação ao 

cidadão 

Sim Sim Não Sim Sim 

informações 

sobre as normas 

de acesso 

Sim Incompleto Não Incompleto Sim 
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informações 

institucionais 

Incompleto Incompleto Não Não Não 

informações 

sobre ações e 

programas - art. 

7º, VII, a / art. 8º, 

§ 1º,I 

Incompleto 

 

Incompleto Não Sim Não 

informações 

sobre orçamento 

Não Não Não Não Não 

relatório de 

gestão fiscal de 

acordo com a 

LRF 

Não Sim Sim Incompleto Não 

informações 

sobre licitações e 

contratos 

Incompleto Incompleto Sim Incompleto Incompleto 

informações 

sobre adesões a 

atas de registro 

de preços 

Incompleto Incompleto Incompleto Não Incompleto 

contratações 

diretas, por 

dispensa ou 

inexigibilidade 

Incompleto Não Sim Incompleto Incompleto 

informações 

sobre termos de 

parceria, 

convênios e/ou 

transferência de 

recursos 

(entidades 

públicas ou 

privadas) 

Não Incompleto Incompleto Incompleto Não 

informações 

sobre execução 

orçamentária 

Não Incompleto Incompleto Sim Sim 

informações 

sobre quadro de 

pessoal 

Sim Incompleto Incompleto Incompleto Não 

informações 

sobre 

remuneração de 

agentes públicos 

Incompleto Incompleto Não Sim Incompleto 

informações 

sobre concursos e 

processos 

seletivos 

Sim Sim Não Sim Não 

relação de todos 

os órgãos da 

administração 

direta e indireta 

Não Sim Não Não Sim 

legislação 

atualizada e 

consolidada do 

poder executivo 

(decretos, 

portarias, 

instruções 

normativas, etc); 

Sim Incompleto Sim Incompleto Sim 
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acesso ao diário 

oficial (link) 

Não Não Não Não Não 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Analisando os dados coletados, verifica-se que os Municípios de Dom 

Aquino, Barra do Garças e Alto Araguaia cumpriram integralmente com 5 dos 17 

requisitos, sendo que os Municípios de Sinop e Alta Floresta cumpriram integralmente 

com apenas 4. 

Quanto ao não cumprimento completo, verifica-se que o Município de Alta 

Floresta foi que mais deixou de cumprir com as obrigatoriedades, se ausentando de 9 

das 17 obrigações, e o Município de Sinop foi o que menos deixou de cumprir com as 

obrigatoriedades, se ausentando de apenas 3. 

Ainda, Sinop conta com o maior número de obrigações incompletas, sendo 

10 das 17, e Alta Floresta com o menor número, sendo apenas 4. 

Por fim, contabilizando a quantidade de “não” e “incompleto”, tem-se na 

frente os Municípios de Sinop e Alta Floresta com 13 e os Municípios de Dom Aquino 

e Alto Araguaia com 12. 

Dessa forma, observa-se, de maneira geral, que mesmo após sete anos da 

edição da Lei de Acesso à Informação, os Municípios pesquisados não vêm dando 

cumprimento efetivo ao comando legal, deixando de cumprir com diversos requisitos 

obrigatórios. 

 

5. Considerações Finais 

 

Com o presente trabalho buscou-se avaliar se os cinco municípios de Mato 

Grosso, escolhidos aleatoriamente, estão cumprindo com a legislação brasileira acerca 

da transparência e do direito ao acesso à informação. 

Assim, verificou-se que as informações, disponibilizadas através do Portal 

Transparência dos Municípios pesquisados, não são apresentadas de forma eficiente ao 

cidadão, e com isso, dificultando poder de fiscalização da sociedade. 

O acesso a informação é requisito essencial para se combater a corrupção. 

Assim, em um país como o Brasil em que muitos estudiosos dizem ser a corrupção um 

problema cultural, é imprescindível que a administração pública atue de forma 
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transparente com a população, para que assim possa haver um efetivo controle social 

dos gastos públicos. 

Ademais, é preciso que o acesso à informação ao cidadão seja realizado de 

uma forma simples, rápida e de fácil acesso, para que se possa despertar o interesse da 

população em participar do processo de fiscalização contínuo de um órgão público, para 

a atuação no combate a todo e qualquer tipo de corrupção.  

A administração pública deve promover os meios mais eficazes de se 

efetivar a transparência de sua gestão, conferindo ao cidadão o exercício integral de sua 

cidadania e democracia. Portanto, a busca pela modernização dos meios de acesso à 

informação contribui para que a população seja atendida em seu direito de ter dos 

órgãos públicos uma atuação transparente. 

Outrossim, com a presente pesquisa foi possível constatar que todos os 

municípios analisados possuem o portal transparência em seus sítios oficiais, porém,  

todos se apresentam de forma deficiente ao cidadão, posto que, na maioria das vezes, 

não apresenta a informação completa, assim, deixando de dar cumprimento integral à 

norma regulamentadora. 

Sendo assim, com a presente pesquisa concluímos que os Municípios 

pesquisados não estão totalmente adequados à legislação sobre transparência. 

Dessa forma, ressalta-se que o valor do resultado da pesquisa é despertar o 

não cumprimento da legislação brasileira referente à Transparência e ao Acesso à 

Informação, e que necessita-se de uma cobrança maior da sociedade e das autoridades 

perante as Prefeituras Municipais. 
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