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RESUMO 

CARDOSO, Aparecida. Participa9ao or9amentaria: analise da aplica9ao no servi9o 
publico. 0 objetivo do presente estudo foi de analisar que atraves de uma participa9ao 
or9amentaria mais presente tanto dos funcionarios que participam de sua elaboraQao, 
como da sociedade no memento de sua aprova9ao e execu9ao, evita o desperdlcio e 
desvio dos recursos, onde em muitos municlpios sao utilizados de maneira inadequada 
e ate mesmo nao sao utilizados, perde se o recurso destinado a obras e investimentos. 
Atraves dos metodos or9amentarios empresariais que estao sempre buscando meios 
de evitar erros e visam o lucro da empresa, pois o atual cenario globalizado e 
competitive exige uma certa analise, com mais precisao dos recursos arrecados. Os 
or9amentos publicos devem ser elaborados por uma equipe preparada, capacitada, 
motivada, com o intuito de melhor desempenho na elabora9ao do or9amento, pois 
mesmo o funcionario sendo em muitos casos concursado, ele precisa entender que nao 
e por possuir uma estabilidade que nao devera desempenhar suas fun96es com zelo e 
responsabilidade, cabe com isso o contador publico preparar e capacitar sua equipe, 
buscando meios que a motivem como cursos, recompensas, abonos, etc., pois a 
satisfa9ao na elabora9ao do or9amento esta intimamente relacionada a satisfa9ao do 
funcionario. Prop5e-se ainda neste trabalho a necessidade e responsabilidade por 
prestar contas a popula9ao do recurso or9ado. 

Palavras-chave: or9amento publico e empresarial, funcionarios, sociedade e 
contabilidade, Lei de Responsabilidade Fiscal. 



1 INTRODUCAO 

Conforme estudos realizados, verifica-se que existe uma grande 

necessidade de uma melhor participa<;ao or<;amentaria, tanto dos funcionarios 

envolvidos no planejamento de elabora<;ao do or<;amento, quanta da sociedade, 

pois a ma utiliza<;ao dos recursos publicos implicara num grande e elevado nfvel de 

desperdfcio, e quem arcara com os custos dos discursos de politicos que possuem 

o objetivo de permanecer no poder e sociedade. Pois geralmente o ambiente 

encontrado em prefeituras e agitado e estressante, podendo assim ocorrer um 

desequilfbrio no ambiente afetando de maneira direta a elabora<;ao do or<;amento. E 
necessaria que os funcionarios estejam satisfeitos profissionalmente seja em 

questao salarial e ambiente, com uma boa estrutura. 

Sempre ao final de cada mandata, existia o aumento das despesas e do 

investimento, ficando o caixa com deficits financeiros, sendo deixado para a gestao 

seguinte, causando serios danos a sociedade. Os grandes escandalos de corrup<;ao 

que cercam o nosso pafs levam-nos a dar grande valoriza<;ao a Lei de 

Responsabilidade Fiscai-LRF, que consagra a transparencia e responsabilidade 

pelos fatos ocorridos no perfodo da gestao. 

Paragrafo unico. A transparencia sera assegurada tambem mediante 
incentivo a participa<fao popular e realiza9ao de audiencias publicas, durante 
os processos de elabora((ao e de discussao dos pianos, lei de diretrizes e 
institui96es da sociedade. LRF/2001. 

A atua<;ao da sociedade torna-se cada vez mais participativa, onde 

presencia varios casas de corrup<;ao com o passar de cada gestao. Assim este 

trabalho demonstrara que a atua<;ao da sociedade e de suma importancia no 

controle dos recursos publicos, onde atraves de sua participa<;ao principalmente em 

audiencias publicas, podera fiscalizar e acompanhar o cumprimento das metas e 

objetivos que foram tra<;ados nos or<;amentos Pianos Prurianual, na LDO e na LOA, 

sendo denominado de or<;amento participative. 

Atraves dos or<;amentos empresariais podem contribuir com o 

aperfei<;oamento do or<;amento publico e atraves dos or<;amentos gerenciais e os 

continuos, podem auxiliar as pe<;as or<;amentarias publicas, tornando o mais eficaz, 

permitindo que a atua<;ao dos funcionarios publicos possa ser mais participativa 

motivando-os para sua realiza<;ao mais transparente e clara, pois o grande objetivo 

60 



deste trabalho e contribuir com uma administrac;ao publica mais transparente e 

participativa, pais a participac;ao orc;amentaria depende totalmente da satisfac;ao de 

seus elaboradores, pais urn funcionario satisfeito desempenhara sua func;ao com 

mais dedicac;ao, zelo e responsabilidade. 

1.1 CONTEXTUALIZACAO DO TEMA 

Uma pec;a indispensavel nessa analise da partipac;ao orc;amentaria, e a 

atuac;ao do contador publico que e o responsavel pelo setor de planejamento e 

elaborac;ao dos orc;amentos no servic;o publico, principalmente em municfpios 

pequenos que possui pouca estrutura e pessoal qualificado, ja em municfpios com 

populac;ao mais elevada existe uma equipe de planejamento, mas o que pode-se 

afirmar e que a principal pec;a para a elaborac;ao do orc;amento e o Contador que 

sera o gerenciador e controlador de sua equipe de trabalho, devendo assim 

estimula-la e mante-la motivada e preparada para os grandes desafios. 

Desta forma o Contador tern sua func;ao valorizada ap6s a implantac;ao da 

LRF em 2000, podendo dar sua pequena contribuic;ao a sociedade, sua func;ao esta 

em conciliar seu trabalho com etica, zelo e honestidade, com o papel que 

desenvolve na sociedade, principalmente no combate a corrupc;ao, devendo ter em 

mente a importancia que representa e desempenha na sociedade, pais a gestao 

vive das informac;6es fornecidas pela Contabilidade, e para acompanhar o ritmo 

desse mercado, e que a atualizac;ao e a qualificac;ao continua dos profissionais de 

Contabilidade e imprescindfvel, devendo tambem aumentar o interesse de sua 

equipe de trabalho, pais sem duvidas o aumento no nfvel de participac;ao dos 

funcionarios tern impacto na satisfac;ao do orc;amento. 

No Brasil, devido a crise polftico-administrativa que a sociedade vivencia, os 

Contabilistas tern papel fundamental e primordial com relac;ao as contas publicas, 

demonstrando o melhor caminho a ser seguido no perfodo da gestao publica 

administrativa e nao se corromper. 

Porem nao se pode dizer que a sociedade esta satisfeita com as 

informac;6es prestadas pela Contabilidade, onde a mesma nao e de facil 

compreensao, devendo a linguagem a ser empregada alcanc;ar desde os cidad6es 

de pouca instruc;ao ate aqueles com formac;ao academica. E nesse ponto de vista 
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conceitual que o novo papel do Contador acresce-se de muitas outras 

responsabilidades, inclusive, da necessidade de uma participagao social mais 

integrada. 

A sociedade em muitos Municfpios desconhece a importancia da Camara 

Municipal na realizagao da fiscalizagao do processo de aprovagao e realizagao dos 

orgamentos. Sendo da Camara a ultima palavra na definigao dos orgamentos. A 

Constituigao da Republica Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 31°, determina: 

a fiscalizagao do Municipio sera exercida pelo poder Legislative Municipal, mediante 

controle externo, e pelos sistemas de controle interne do poder Executive Municipal 

na forma da Lei. 

0 presente trabalho, toea ainda a grande necessidade da responsabilidade 

em prestar contas, "accountability" que significa responsabilidade por prestar 

contas, pois no Brasil prestar contas nao e uma atitude natural, s6 se faz, quando 

faz, por forga da lei. 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

Devido aos grandes acontecimentos onde envolve todas as esferas do 

poder, demonstrando urn vasto desperdfcio e desvio dos recursos publicos, como o 

contabilista devera atuar de acordo com seu c6digo de etica profissional, devendo 

criar mecanismos que auxiliem a realizagao dos orgamentos com visao mais clara e 

transparente, tendo como inspiragao os modelos de orgamento empresarial no 

servigo publico. 

Com base nesse paradigma, surge, entao, a pergunta que deu origem a 

esse trabalho: o aumento, no nfvel de participagao dos funcionarios tern impacto na 

satisfagao com orgamento? 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

Este trabalho tem como finalidade refletir, por meio de estudo bibliografico, 

sabre o nfvel de participagao dos funcionarios no orgamento publico e seu impacto 

em sua satisfagao. Desta forma contribuindo com uma administragao publica 

transparente, planejada e responsavel, conforme demonstra a Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

1.3.2 Objetivos Especfficos 

• ldentificar e demonstrar as alterag6es trazidas pela Lei de Responsabilidade 

Fiscal, que impossibilitara o desvio e a ma administragao por parte dos Gestores; 

• Demonstrar a fungao dos controles internos e externos durante o perfodo de 

gestao; 

• ldentificar e diferenciar qual o papel do Profissional de Contabilidade e da 

Sociedade, frente a corrupgao, citando formas de prevengao com relagao a 
utilizagao dos recursos publicos; 

• Verificar se ha estudos que contemplem uma relagao entre satisfagao e 

participagao orgamentaria; 

• Verificar de que forma as tecnicas de orgamento empresarial podem 

contribuir para a melhoria do orgamento publico 

1.4 JUSTIFICATIVA 

Este trabalho, realizado atraves de pesquisas bibliograticas, tem por maior 

objetivo, demonstrar que a participagao orgamentaria esta intimamente ligada com a 

atuagao do contador publico em motivar a participagao dos funcionarios na 

elaboragao dos orgamentos, pois o orgamento publico e um instrumento de 

planejamento e execugao das finangas publicas. Na atualidade o conceito esta 

intimamente ligado a previsao das Receitas e fixagao das despesas publicas. 
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0 Contabilista sera o elaborador do orgamento publico, sendo assim e 

responsavel pelos fatos e atos contidos no mesmo, devendo buscar meios para 

aprimora-lo. Tendo em vista que o mesmo e urn dos principais profissionais do 

terceiro milenio, devendo aproveitar essa posigao de destaque, para honrar 

fielmente seu c6digo de etica, contribuindo na construgao de uma sociedade justa, 

integra, e com maior responsabilidade social, devendo seguir fielmente a LRF, que 

estabelece normas de finangas publicas, voltadas para o planejamento e o controle 

dos recursos publicos. 

Este planejamento visa a transparencia e responsabilidade, nos atos dos 

gestores publicos, em seu perfodo de gestao administrativa, no ambito da Uniao, 

Estados e Municfpios, devido a grande demanda de casas de desvios e 

desperdfcios dos recursos. Ap6s a sua implantagao no ultimo ano de mandata do 

gestor nao sera mais possfvel deixar dfvidas para a gestao seguinte, podendo 

apenas contrair despesas com a respectiva disponibilidade em caixa, evitando 

dessa maneira o deficit financeiro. 

Desta forma a atuagao da sociedade torna-se cada vez mais participativa 

principalmente na elaboragao dos orgamentos, pais presencia varios casas de 

corrupgao, com o passar de cada gestao, assim este trabalho sera dedicado em 

demonstrar que a atuagao da sociedade e de suma importancia no controle dos 

recursos publicos. Onde atraves de sua participagao, principalmente em audiencias 

publicas, podera fiscalizar e acompanhar o cumprimento das metas e objetivos que 

foram tragados nos orgamentos, o Plano Plurianual a LDO e a LOA, sendo 

denominado de orgamento participative. 

Com a coleta dos dados este trabalho visa a utilizagao do orgamento 

empresarial para melhorar a aplicagao e elaboragao do orgamento publico para que 

seu resultado seja satisfat6rio, tanto para seus elaboradores como para a 

populagao, tornando-se cada vez mais presente a participagao dos funcionarios em 

sua elaboragao para que o mesmo seja aprimorado, salientando que para que o 

orgamento publico, seja elaborado de uma maneira clara e transparente e 

necessaria que os funcionarios que participam de sua elaboragao estejam 

motivados profissionalmente, devendo a administragao municipal criar meios que os 

motivem como cursos, palestras, seminarios, pais a capacitagao profissional e 

necessaria tendo em vista que o atual cenario do mercado competitive exige. 
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Se os funcionarios estiverem desmotivados o planejamento e a elaboragao 

do orgamento nao terao desempenho satisfat6rio, ambos estao intimamente ligados, 

podendo com isso afetar a si mesmo e a populagao. Com isso pode-se analisar que 

a participagao dos funcionarios tem impacto na satisfagao com o orgamento perante 

a sociedade. 

1.5 DELIMITA<;OES DO TRABALHO 

Este trabalho possui algumas delimitag6es, busca analisar a atual situagao da 

administragao publica, que esta em evolugao, buscando meios para deixar seus 

orgamentos mais claros e simples, para que a sociedade o compreenda e 

acompanhe sua execugao. Verifica-se ainda a realidade em municlpios pequenos, 

com populagao inferior a 50 mil habitantes do Estado de Sao Paulo. Em geral, pois 

possui uma grande necessidade do melhor envolvimento de seus funcionarios no 

comprometimento com a elaboragao e execugao dos orgamentos. 

Existe muitos municlpios em fase de evolugao, buscando implantar sites onde 

divulgam suas contas, buscam a capacitagao de seus funcionarios para que 

realizem os orgamentos publicos nao apenas por obrigagao, mas tambem para que 

os entendam podendo dar uma pequena contribuigao. 

Com os grandes escandalos, onde envolvem muitos politicos de nosso pals, 

e vasto o campo de material para ser estudado nessa area, porem verifica-se que 

ainda e pouca a participagao da sociedade no momenta de elaboragao, execugao e 

aprovagao dos orgamentos publicos, porem cada vez mais torna-se presente, pois 

nao tolera esse grande desperdlcio do recurso publico. Pois muitos esquecem ap6s 

quatro anos e tornam a eleger aquele corrupto que a tao pouco desviou recurso 

publico, que em muitos casas o dinheiro era para criar uma escola, um posto de 

saude no bairro daquele candidato que nele novamente votou. Pois todas as contas 

deverao estar disponfveis para qualquer cidadao analisa-la e denunciar se for 

necessaria o abuso ou sua ma aplicagao do recurso. 
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2 REVISAO DA LITERATURA 

2. 1 0 ESBOCO DA CORRUPCAO 

A palavra corrupgao significa: "o ato ou efeito de corromper, decompor, 

delito caracterizado pelo suborno de funcionario mediante oferecimento de dinheiro, 

presentes etc., sendo assim chamada de corrupgao ativa". (Dicionario Ediouro, 

1999), ou seja, ocorre de forma direta onde existe o pagamento em dinheiro e na 

forma indireta favorecimento de informagoes. 

Na atual situagao polftico-administrativa, a sociedade vivencia a corrupgao, 

com o passar de cada gestao governamental, quando e deixado urn rastro de desvio 

e desperdfcio dos recursos publicos: em Alagoas some o dinheiro da merenda 

escolar e prefeitos sao presos; em Rondonia, urn propinoduto irrita o povo; no Rio, 

uma jufza faz valer a lei contra a utilizagao de verbas publicas em campanhas 

polfticas; urn assessor do partido do PT e pego com R$ 1 00 mil na cueca ao tentar 

embarcar em aeroporto; em Brasilia, o Deputado Roberto Jefferson (PTB/RJ), 

abalou a Republica ao denunciar o esquema de corrupgao, onde se calcula que 

oitenta Deputados Federais dos partidos do (PP) e (PL) recebiam o "mensalao", a 

suposta mesada de R$ 30 mil, paga por integrantes do (PT) a parlamentares da 

base aliada. (Fonseca, 2005). 

E ainda em Brasilia a polftica Severina, onde o Deputado Severino 

Cavalcanti, o Presidents da Camara dos Deputados, cobra para dar uma 

concessao, e o empresario paga, mas quer abatimento, entre a pechincha e a 

propina, ponto para a corrupgao, assim se faz mais uma crise do governo atual. 

(Fonseca, 2005). Sao os demonstratives da teia da corrupgao que cerca o atual 

Governo, casos atuais que os brasileiros presenciam em seu cotidiano. Trata-se de 

uma pratica muito antiga, a corrupgao alastra-se por todo o sistema governamental, 

corroendo a moral publica, e o respeito do indivfduo pelo bern publico. 

Essa situagao moderna do problema, ja vern de Ionge, no passado: ja dizia 

a mulher de Cesar: "nao basta ser honesta, e precise parecer honesta". Na ldade 

Media, a etica privada confundia-se com a etica publica, o born cidadao seria urn 

born gestor publico, isto e a moral publica, decorria da virtude pessoal. Hoje nao e 

assim, parece ser assim, mas uma pessoa virtuosa no espago privado pode ser 

envolvida pelo sistema de corrupgao existente no setor publico. 
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Existem varias formas de manifestagao da corrupgao como: o pagamento de 

propinas, direcionamento de licitag6es, laudos tecnicos falsos, desfalque de 

numerario de caixa, o popular caixa dais, adulteragao em documentos, ocorre 

tambem em muitos municfpios o pagamento a fornecedores inexistente ou ja 

desativado. 

As consequencias deixadas pela corrupgao sao imensas, pesquisas 

realizadas pela revista Exame (2005), mostra o tamanho do problema, pais a 

corrupgao atrapalha o ambiente de neg6cios do pals, onde o PIB deixa de crescer 2 

pontos percentuais par ana devido a corrupgao, 380 bilh6es de reais e quanta a 

corrupgao custou ao pals no ana passado, 21% das empresas aceitam o 

pagamento de subornos para conseguir tavares, 255 das companhias tem despesas 

de ate 10% de suas receitas com subornos, 50% dos empresarios pesquisados ja 

foram achacados par fiscais tributaries, 70% das empresas gastam ate 3% do 

faturamento anual com propinas, 87% relatam que a cobranga de propina ocorre 

com alta frequencia, 96% dizem que a corrupgao e um obstaculo importante para o 

desenvolvimento. (Onaga,2005). 

2.1.1 As Alterac;oes Trazidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal 

A ma administragao dos recursos publicos implica num grande desperdlcio 

para a populagao que arcara com os custos dos discursos de politicos que possuem 

o objetivo de permanecer no poder. Sempre a cada final de mandata, existia o 

aumento das despesas e do investimento, ficando o deficit (saldo negative) para a 

gestao seguinte, causando serios danos a sociedade. Ap6s a Lei Complementar no 

1 01 que comegou a vigorar em 05 de maio de 2000, foi criado um con junto de 

normas, deveres e obrigag6es a serem seguidas pelos administradores dos 

recursos publicos que engloba os Estados, Distrito Federal e os Municfpios, batizada 

como Lei de Responsabilidade Fiscal- LRF. 

Esta lei visa a diminuigao de riscos de desperdlcio dos recursos, que atraves 

do planejamento, transparencia, controle, estabelecera metas, limites e condig6es 

para a gestao, dando sempre o incentive a participagao popular na discussao e 

elaboragao de pianos e orgamentos, deixando disponlveis suas contas para 
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qualquer cidadao, devendo ainda divulgar por meios eletr6nicos, os pianos e ac;6es 

governamentais. 

Assim e possfvel afirmar que a LRF ampliou os instrumentos para o controle 

externo da gestao publica e a sociedade, a partir do advento dessa lei, pode 

acompanhar e interpretar o resultado das polfticas publicas. A Lei de 

Responsabilidade Fiscal de 2000, em seu cap. IX- Da Transparencia, Controle e 

Fiscalizac;ao, o art. 48° determina: 

Sao instrumentos de transparencia da gestao fiscal aos quais sera dada 
ampla divulgac;:ao, inclusive em meios eletr6nicos de acesso publico: os 
pianos, orc;:amentos e leis de diretrizes orc;:amentarias; as prestac;:6es de 
contas e o respective parecer previo; o Relat6rio Resumido da Execuc;:ao 
Orc;:amentaria e o Relat6rio de Gestao Fiscal; e as vers6es simplificadas 
desses documentos. 
Paragrafo unico. A transparencia sera assegurada tambem mediante 
incentive a participac;:ao popular e realizac;:ao de audiencias publicas, 
durante os processes de elaborac;:ao e discussao dos pianos, lei de 
diretrizes orc;:amentarias e orc;:amentos. 

A Constituic;ao da Republica Federativa do Brasil de 1988, em seu capftulo 

IV - Dos Municfpios no art. 31, §3°, determina que: "As contas dos Municfpios 

ficarao, durante sessenta dias, anualmente, a disposic;ao de qualquer contribuinte, 

para exame e apreciac;ao, o qual podera questionar-lhes a legitimidade nos termos 

da lei". 

Havia casos de Municfpios com elevado deficits financeiros deixados pela 

administrac;ao anterior que foram acumulando-se e ocasionaram atrasos nos 

pagamentos a fornecedores e funcionarios, chegando a uma situac;ao insustentavel. 

Com a LRF, e permitido apenas que gaste-se somente o que arrecada-se; os novos 

prefeitos eleitos poderao restabelecer o equilfbrio orc;amentario, principia 

fundamental das financ;as publicas, podendo planejar e repensar as prioridades 

locais, resgatar assim a credibilidade junto a comunidade. Os administradores que 

estiverem com suas contas equilibradas nao terao dificuldades para cumprir as 

exigencias da nova Lei, que trouxe mudanc;as que alteram a maneira de tratar 

(manusear) o dinheiro publico. 

Os lmpactos da LRF sobre a Lei n. 4320: 0 governo nao fabrica dinheiro! 

Esta afirmac;ao pode ser obvia para alguns, mas nao para aqueles que administram 

contas publicas gastando mais do que arrecadam. Deixando dfvidas para seus 
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sucessores e assumindo compromissos que sabem que nao poderao honrar. E este 

tipo de postura, danosa para o Pafs, que e coibida pela LRF. (I BAM, 2001 ). 

Outro ponto da Lei de Responsabilidade Fiscal que e de extrema 

importancia e que no ultimo ano de mandata nao deve-se contrair despesas que 

nao possam ser pagas no mesmo exercfcio financeiro, cria-se assim a limitac;;ao de 

empenho, transparencia, os pianos LDO, orc;;amentos, prestac;;ao de contas e 

pareceres do TCE serao amplamente divulgados, inclusive na Internet e ficarao a 

disposic;;ao da comunidade. 

E vedado ao titular de Poder ou 6rgao referido no art. 20 LRF, nos ultimos 
dais quadrimestres do seu mandata, contrair obriga9ao de despesa que 
nao possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a 
serem pagas no exercfcio seguinte sem que haja suficiente disponibilidade 
de caixa para este efeito. 

0 nao cumprimento desses itens da LRF podera caracterizar como crime de 

Responsabilidade Fiscal e inelegibilidade por oito anos ou em perda de cargo, 

detenc;;ao e reclusao. (LRF, 2000). 

2.2 OR<;AMENTOS PUBLICOS X OR<;AMENTO EMPRESARIAL 

2.2.1 Orc;amento Publico 

Orc;;amento e tudo aquila que o governo busca realizar em termos 

financeiros. E composto de Receita e de Despesa, sendo esta ultima dividida em 

Programas de Trabalho. 0 orc;;amento permite a realizac;;ao dos Programas de 

Trabalho (reune em urn unico c6digo as ac;;oes que a administrac;;ao pretende 

realizar para a mesma finalidade), atraves da utilizac;;ao dos recursos provenientes 

do esforc;;o de todos. 

0 Diario Oficial Guaruja, 2006, nos diz que: 

0 or9amento publico tem origem no ano de 1212, quando os bar6es 
ingleses exigiram que o rei apresentasse os impastos e taxas que seriam 
cobrados dos suditos. Em 1689, tambem na lnglaterra, surgiu a 
obrigatoriedade de aprova9ao das despesas pelo Parlamento. A partir da 
Revolu9ao Francesa, em 1798, e a Revolu9ao Norte Americana, em 1776, 
o or9amento tornou-se uma obriga9ao.As primeiras exigencias brasileiras 
nesse sentido constam da Constitui9ao de 1824. 0 primeiro or9amento foi 
aprovado seis anos depois.Na Constitui9ao de 1934, essa atribui9ao 
passou a presidencia da Republica. Ja em 1946, passou a funcionar o 
or9amento misto, elaborado pelo Executivo e discutido e votado no 
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Legislative. A Constituigao de 88 estabeleceu a obrigatoriedade de se 
elaborar um Sistema Orgamentario, tormado pela edigao do Plano 
Plurianual de Ag6es (PPA), a Lei de Diretrizes Orgamentarias (LDO) a Lei 
de Orgamento Anual (LOA). 

Com o passar dos tempos o or<;amento municipal foi se aperfei<;oando e 

ainda continua a buscar melhores tecnicas para transmitir a transparencia a clareza 

as metas e obriga<;6es da gestao. (A Lei 4.320 de1964 que trata das finan<;as 

publicas e normas gerais de direito financeiro para elabora<;ao e controle dos 

or<;amentos e balan<;os da Uniao, dos Municfpios e Distrito Federal) do pafs e com o 

advento da Lei Complementar n. 0 101/2000 a Lei de Responsabilidade Fiscai-LRF, 

os or<;amentos publicos tornaram-se mais claros e transparentes, visando a melhor 

compreensao por parte da sociedade, a Lei visa aprimorar a responsabilidade na 

gestao fiscal dos recursos publicos, por meio da a<;ao planejada e transparente que 

possibilite prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilfbrio das contas 

publicas. 0 artigo 2 da Lei 4320/64 determina: 

A Lei de Orgamento devera evidenciar a polftica econ6mico-tinanceira e o 
programa de trabalho do Governo, os quais serao etetivos atraves das 
previs6es das receitas e das dotag6es da despesa, contorme especificag6es 
teita no proprio Orgamento. 

Os or<;amentos publicos devem seguir os princfpios or<;amentarios: princfpio 

da unidade: o or<;amento deve ser uno, ou seja, deve haver apenas urn or<;amento 

para cada 6rgao ou entidade das esferas de governo; Princfpio da universalidade: o 

princfpio da universalidade diz que o or<;amento deve contemplar todas as receitas e 

todas as despesas; Principia da Legalidade: disp6e que o or<;amento tern que ser, 

necessariamente, objeto de uma lei, resultants de urn processo legislative completo, 

devendo ser preparado e submetido para o executivo para aprecia<;ao, depois 

devolvido para publica<;ao; Princfpio da anualidade: o or<;amento deve ter a 

periodicidade de urn ano, no caso do Brasil coincide com o ano fiscal, de 01 de 

janeiro a 31 de dezembro, nao devendo esquecer os princfpios. (curso contabilidade 

publica 2004). 

Na figura 01 e demonstrado o ciclo or<;amentario, desde a estimativa da 

receita e despesa, ou seja, ap6s a elabora<;ao sera realizada, a aprova<;ao da Lei 

do or<;amento pelo Legislative, sua execu<;ao ocorre de forma financeira, sua 

avalia<;ao por parte do Legislative que devera assegurar a participa<;ao da sociedade 
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em sua aprovagao devendo verificar se realmente o dinheiro aplicado fora utilizado 

de maneira eficaz e planejada. 

/IACAO 
EXECUCAO 

~~ 
Fin~!ng~ira l!eaislativo 

Figura: 01: Cicio On;amentario. Fonte: Joao Paulo Silverio, 2005. 

2.2.1.1 Plano Prurianual - PPA 

0 Plano Plurianual e um orgamento que possui vigencia de 4 anos (perfodo 

da gestao do administrador publico), constitui-se no instrumento para viabilizar a 

otimizagao dos recursos publicos, com a visao de media prazo, devendo o 

Executive, encaminhar a Camara ate o dia 30 de abril do ana anterior ao perfodo de 

sua vigencia. 0 PPA e institufdo par Lei, estabelecendo de forma regionalizada, as 

diretrizes, objetivos e metas para a administragao publica para as despesas de 
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capital e outras delas decorrentes e para aquelas referentes a programas de 

duragao continuada. Os investimentos cuja execugao seja levada a efeito por 

perfodo superior a um exercfcio financeiro, s6 poderao ser iniciados se previamente 

inclufdos no PPA ou se nele inclufdos por amortizagao legal. (TCESP, manual PPA, 

2005). 

A Constituigao da Republica Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 165°, 

§1°, que trata dos Orgamentos, determina: 

A lei que instituir o plano plurianual estabelecera, de forma regionalizada, as 
diretrizes, objetivos e metas da administrac;ao publica federal para as 
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos 
programas de durac;ao continuada. 
Art. 167 CF: Nenhum investimento cuja execuc;ao ultrapasse o exercfcio 
financeiro podera ser iniciado sem previa inclusao no plano plurianual, ou 
sem lei que autorize a inclusao, sob pena de erie de responsabilidade. 

As fases do Plano Plurianual sao: Preparagao: compreende a fase de 

levantamento dos objetivos estrategicos, das informag6es de carater geral para 

fundamentar a elaboragao do PPA, conforme as prioridades estabelecidas pela 

administragao. Surge assim uma pega indispensavel na elaboragao do PPA onde a 

populagao atraves de audiencias publicas podera determinar o que sera prioridade 

para o municipio, devendo nao esquecer que a proposta orgamentaria devera 

cumprir os princfpios da unidade e da universalidade. 

A provagao e uma segunda etapa onde cabe a Camara Municipal a 

discussao e aprovagao do Plano, onde devera ainda acompanhar nesse perfodo de 

vigencia do Plano se a mesma esta sendo cumprida, onde devera assegurar a 

transparencia, devendo contar com a participagao popular. A implantagao e 

Execugao: fases que o administrador publico tera de acompanhar a implantagao e 

execugao do PPA, ou seja, se esta realmente sendo colocado em pratica aquila que 

fora tragado. 

A ultima etapa e a avaliagao que tem o objetivo manter o aperfeigoamento 

contfnuo dos programas, dando maior transparencia a agao governamental, 

analisando se os resultados estao de acordo com os objetivos e metas 

estabelecidas. (TCESP, manual PPA, 2005). 
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2.2.1.2 Lei de Diretrizes Orc;amentarias - LDO 

A Constituigao da Republica de 1988, ainda em seu art. 165°, §2°, 

determina: "§2°. A lei de Diretrizes Orgamentarias compreendera as metas e 

prioridades da administragao publica federal, incluindo as despesas de capital para 

o exercfcio financeiro subsequente, orientara a elaboragao da lei orgamentaria 

anual". 

A Lei de Diretrizes Orgamentarias consiste nas metas fiscais anuais que 

conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal devera canter: equilfbrio entre receitas e 

despesas, o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. (TCESP, manual 

LDO, 2005). 

Pode-se definir que a LDO tem por objetivo estabelecer as diretrizes, metas 

e prioridades a serem consignadas na LOA (Lei Orgamentaria Anual), devendo 

constar dentro de suas prioridades, os programas governamentais constantes do 

PPA. As fases da LDO sao: a de preparagao que compreende o levantamento das 

prioridades estabelecidas pela gestae, onde atraves de sua elaboragao 

administragao devera avaliar quais os programas que serao priorizados e 

estabelecer metas fiscais relativas as receitas, despesas e resultados a serem 

atingidos na execugao orgamentaria e cumprir a todas as exigencias previstas na 

LRF. 

A sua aprovagao tambem tem que ser pela Camara Municipal, pais sera 

pega fundamental e essencial para elaboragao da LOA, nao devendo deixar de lado 

a participagao popular que com o passar dos tempos tem-se demonstrado a cada 

dia mais interessada com a forma de tratar o erario publico. E a execugao sera a 

fase onde o gestor tera condig6es de avaliar e acompanhar a evolugao da execugao 

orgamentaria voltada ao cumprimento das metas fiscais previamente estabelecidas. 

(TCESP, manual LDO, 2005). 

2.2.1.3 Lei Orc;amentaria Anual - LOA 

A Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000, em seu art. 5°, onde trata da Lei 

Orgamentaria Anual, determina: 
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A Lei Orgamentaria Anual devera ser elaborada de forma compatfvel como 
Plano Plurianual, com a Lei de Diretrizes Orgamentarias e com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
Contera em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programat;ao dos 
orgamentos com os objetivos e metas constantes da Lei Diretrizes 
Orgamentarias. 

A LOA refere-se as estimativas de arrecada9ao anual, que prevera as 

despesas relativas as dfvidas publicas, mobiliarias, assim como as receitas que as 

atenderao, e em conta separada, as previs6es do refinanciamento da Dfvida 

Publica. 0 Executivo encaminhara a Camara, ate o dia 30 de setembro de cada 

ano, contendo os objetivos definidos e priorizados na LDO. 

A transparencia atraves da LOA, que facilitara seu acompanhamento pelas 

Camaras Municipais e pela sociedade cfvil, atraves dos novos anexos, e o controle 

maior das opera96es de credito e servi9o da dfvida. Define-se que a LOA e urn 

instrumento de programa9ao das a96es que serao executadas e que viabilizara a 

concretiza9ao das situa96es planejadas no PPA de modo a transforma-las em 

realidade, obedecida a LDO. 

As fases da LOA: a prepara9ao ocorre das medidas preparat6rias a 

elabora9ao da LOA reportar-se-ao aos programas e a96es governamentais definidos 

no PPA e priorizados pela LDO. Para sua aprova9ao sera necessaria que a Camara 

Municipal realize sua aprova9ao, bern como realizar audiencias publicas, cumprindo 

assim a determina9ao contida no paragrafo unico art. 48 da LRF. Sua execu9ao 

devera seguir os princfpios da anualidade, pois a partir da realiza9ao das metas e 

objetivos de trabalho previstos no PPA e na LDO. (TCESP, manual LOA, 2005). 

A figura 02 demonstra o perfodo para elabora9ao dos or9amentos publicos, 

o planejamento inicia-se com plano plurianual que e elaborado no ano que se inicia 

a nova gestao, com execu9ao para o ano seguinte, ap6s a elabora9ao da LDO e 

depois a LOA, onde sera colocado em pratica o que foi decidido no PPA e estimado 

na LDO, ambas possuem vigencia de 1 ano. 
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Or~amento 
LOA 

PLANO PLURIANUAL 

Figura 02.Novo processo orc;amentario Fonte: Paulo Cesar Flores, 2001. 

2.3 OR~AMENTO EMPRESARIAL 

A necessidade de on;ar e tao antiga quanta a humanidade. Na era da Pedra 

Lascada os homens tinham a necessidade de armazenar comida para o perfodo de 

longos invernos, com isso utilizavam orgamentos, ja em Roma, os romanos 

utilizavam uma balsa de tecido chamada de fiscus para coletar impastos. Na Franga 

o termo era bouge e vern do latim bulga. (Lunkes, 2003). 

0 significado da palavra Orgamento no vocabulario Brasileiro, (Ximenes, 

1999), "ato ou efeito de orgar, calculo previa da receita e da despesa, para 

realizagao de uma obra ou projeto". A Lei 4320/64 esta para a Contabilidade 

Publica assim como a Lei das Sociedades por Ag6es, a Lei n. 6404/76, esta para a 

Contabilidade aplicada a atividade empresarial. 

A maioria das empresas de grande porte multinacional tern entre suas 

responsabilidades desenvolver orgamentos para os perfodos de operagao. Urn 

orgamento empresarial deve detalhar quais serao as receitas e despesas da 

companhia dentro de perfodos futuros. 
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0 processo orgamentario e o elemento principal do controle gerencial na 

maior parte das organizag6es, possuam elas fins lucrativos ou nao. 0 orgamento 

nas empresas nasceu nos anos 20 do seculo passado como uma ferramenta de 

gestao de custos. Grandes corporag6es como Siemens, GM e Dupont adotaram de 

imediato o sistema que estabelecia metas fixas e planejamento contabil para futuro. 

Posteriormente, esse sistema foi aperfeigoado por Henry Ford, que trabalhava sabre 

a 16gica de primeiro produzir bens em grande quantidade para s6 depois preocupar

se com a venda. Para aquela epoca, era uma maneira simples e eficaz de 

programar-se operag6es e controlar desempenho de funcionarios e departamentos. 

Nos anos que se seguiram a 1930, com o aperfeigoamento da administragao 

cientifica, a aplicagao do orgamento empresarial tomou grande impulso. (Tesouro 

Nacional, 2006) 

Nao apenas as atividades publicas, mas as atividades empresariais devem 

possuir metas e objetivos, existe uma grande diferenga entre ambos o orgamento 

empresarial visa o Iuera e a contribuigao para o melhoramento econ6mico e social 

do ambiente da empresa, e ja o orgamento publico visa apenas o born planejamento 

e a transparencia do born trato com o dinheiro publico, visando a realizagao de 

melhoria para a sociedade. Devendo ambos buscar meios de aperfeigoamento para 

tragar suas metas e objetivos. 

As empresas devem prever atraves dos orgamentos eventuais riscos futuros 

preparar-se para as oportunidades e tambem minimizar os riscos de uma falencia. 

Para uma boa elaboragao do orgamento empresarial e necessaria urn born 

planejamento, devendo estimar o potenciallucro 

E apresentado em termos monetarios, embora os numeros possam ser 

fundamentados em valores e nao monetarios, compreender a missao da empresa, 

realizar visitar setoriais para verificar a necessidade de cada area, urn item muito 

importante e analisar a cultura da empresa. 

E: um compromisso gerencial. Os executives comprometem-se a aceitar a 
responsabilidade de atingir as metas do or<;amento; A proposta 
or<;amentaria e aprovada por autoridade hierarquicamente superior aos 
responsaveis pela execu<;ao do or<;amento; Uma vez aprovado, s6 pode ser 
alterado em situa<;6es especiais o desempenho financeiro real e 
comparado com o or<;ado e as varia<;oes sao analisadas e explicadas. 
Tesouro Nacional, 2006. 
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Urn dos pontos importantes do orc;amento empresarial assim como se 

estipula a LRF e a participac;ao dos funcionarios para sua elaborac;ao, pais assim 

ampliam-se os horizontes de muitos gerentes, pais deparam-se nao apenas com 

suas preocupac;6es rotineiras para realizar os orc;amentos de suas areas, mas de 

outras muitas vezes, sendo assim melhor conhecimento da visao e missao da 

empresa, com isso sentir-se-ao valorizados. 

A figura 03 demonstra a evoluc;ao dos metodos orc;amentarios desde 1919 a 

2000. Que iniciou-se com o orc;amento empresarial que tern como enfase a projec;ao 

de resultados e o controle, com o orc;amento contfnuo tern definic;ao da revisao 

continua, ja o base- zero possui esse nome pais sempre se inicia do zero e como se 

a empresa estivesse iniciando sua operac;ao, com o orc;amento flexfvel e projetado 

para cobrir uma gama de atividades, ou seja para ser estimado os custos em 

qualquer nfvel de atividade. Par fim com o orc;amento perpetuo que possui sua 

definic;ao na figura a baixo. (Lunkes, 2003). 

I EVOLU<;AO DOS METODOS OR<;AMENTARIOS 

I 1919 I 1970 I 1980 I 2000 I 
I Orgamento Perpetuo 

I Orgamento por Atividades 

I On;amento Flexfvel 
Projegao 

Projegao 

I Orgamento de Base 
dos recursm 

dos recursm fundamenta 
Zero Projegao nas donas I Orgamento Continuo Projegao dos recursm atividades relag6es de 

dos recursos para varios atraves de causa-efeito 
Orgamento da estaca nfveis de direciona- entre os 
Empresarial Renovagao zero com atividade. do res. processos 

do perfodo justificativa correntes. 
Projegao dos recursos conclufdo e para todos 

baseado nos objetivos e acrescimo os novas 
o controle atraves do do mesmo gastos. 

acompanhamento pelos perfodo no 
dados contabeis. futuro. 

Figura 3: Do orgamento empresarial. Fonte: Lunkes, 2003. 
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0 orc;amento e uma pec;a indispensavel para a sobrevivencia de uma 

empresa publica ou privada, pois sem ele ela nao sobrevive, nao resiste aos 

cenarios que o mercado vive, com grandes avanc;os, deve ser dinamico, devendo 

possuir um bom planejamento, com vigencia de curto ou Iongo prazo dependendo 

da necessidade da empresa, uma boa coordenac;ao, comunicac;ao e motivac;ao sao 

itens extremamente necessaria, tendo em vista que serao assegurados por um 

responsavel muitas vezes um gerente em tratando-se de uma empresa privada, ja 

em um 6rgao publico e assegurado por um coordenador ou o proprio contador, 

devendo estimular os seus subordinados (funcionarios) para que atinjam suas metas 

pessoais e da empresa, assim sera possfvel realizar o controle da metas 

pretendidas, analisando se e necessaria realizar ajustes nos orc;amentos conforme a 

necessidade dos pianos e metas trac;ados. A avaliac;ao e ultima etapa, atraves dela 

sera possfvel verificar se existe necessidade de melhoria, reduc;ao de custos e 

capacitac;ao da equipe envolvida. 

2.3.1 Or~amento Gerencial e Or~amento Publico 

0 orc;amento nao deve ser objeto de uma visao enviesada, que restrinja-se 

ao cumprimento dos mandamentos legais deve possuir uma visao geral e de futuro 

nao apenas focar seu principal objetivo, mas tambem focar novos horizontes e 

desafios. Uma das maiores preocupac;oes sao com as metas financeiras, mas 

tambem deve ser utilizado como ferramenta de gestao, por meio da qual o 

administrador tenha a sua disposic;ao valiosas informac;oes para a analise e o 

controle dos custos. 

Atraves do orc;amento publico sera possfvel prestar contas a sociedade 

sendo possfvel a verificac;ao dos gastos, com a implantac;ao do orc;amento gerencial 

sera possfvel a avaliac;ao da eficacia e eficiencia com a obtenc;ao das realizac;oes do 

que esta prevista atraves de seus pianos de atividade. 
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Na figura 04 demonstra a integragao do orgamento publico, que abrange as 

contas globais e o orgamento gerencial, define os recursos previstos nas contas 

globais. 

Contrato 
de gestae 

Or<;amento 
gerencial 

consilidado 
proposto 

Restri<;ao 
orcamentaria 

Or<;amento 
publico 

aprovado 

Revisao dos 
pianos 

Or<;amento 
gerencial 
aprovado 

(geral e por 
AR) 

or<;amento 
gerencial 

0 or9amento gerencial, ao possibilitar a demonstra9ao do valor a ser criado 
pela aplica9ao dos recursos, nao apenas justifica os recursos pretendidos, 
mas dimensiona o seu retorno em valor para a sociedade, podendo 
ensejar, inclusive, aumentos nos recursos pretendidos, com vista ao valor 
adicional a ser criado. A manuten9ao dos dois subsistemas or9amentarios o 
or9amento publico e o or9amento gerenciam permite a organiza9ao publica 
abordar os aspectos de presta9ao de contas dos gastos conforme as 
dota96es or9amentarias aprovadas pelo governo controlador e avaliar a sua 
eficacia na cria9ao de valor. 0 or9amento gerencial permite, a partir da 
compara9ao com os resultados realizados, verificar os desvios por area de 
responsabilidade, avaliando a gestao da organiza9ao, nao apenas quanta 
as entradas, ou seja, quanta a legitimidade dos gastos efetuados mas 
tambem quanta as safdas ou seja, quanta ao valor efetivamente gerado 
pela organiza9ao para a sociedade. (Catelli,2001 ). 

As empresas devem detalhar quais serao as receitas e despesas dentro dos 

perfodos futures, seus perfodos sao de geralmente 12 meses, devendo ser divididos 

em despesas, receitas e fluxo de caixa. 
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2.3.2 Or~amento Continuo 

Com o grande avango da tecnologia, a globalizagao e as atuais mudangas 

do mercado economico e necessaria que as empresas mantenham seus 

orgamentos claros, transparentes, que o processo orgamentario tambem mude 

constantemente para acompanhar as mudangas do ambiente. Com o intuito de 

auxiliar os gestores na implementagao, dos novas pianos e objetivos, produzirem 

melhores padr6es de desempenho, bern como promover a coordenagao e 

comunicagao, inumeras empresas estao elaborando seus orgamentos de forma 

continua, pais os orgamentos em sua grande maioria sao de ciclo anual, exceto o 

orgamento publico PPA, mas a LDO e a LOA possuem sua vigencia anual. 

Conforme descreve Lunkes, (2003): "o principal objetivo do orgamento 

continuo e manter o orgamento operacional atualizado". Sua concepgao reside em 

acrescentar, ao final de cada ciclo, um novo perfodo, que pode ser de um, quatro ou 

seis meses, permitindo assim o envolvimento dos funcionarios da empresa no 

processo de elaboragao e desenvolvimento do processo orgamentario. 

Pais e de suma importancia que as organizag6es mantenham-se 

atualizadas nas mudangas que ocorrem nos ambientes internes e externos, 

orgamento e de extrema importancia, pais possibilitara uma visao do futuro 

financeiro da empresa, bern como facilita o trabalho do gerente e dos funcionarios, 

ou da empresa como um todo a alcangar os objetivos almejados. 

Ainda para Lunkes (2003): "existe 3 vantagens que o orgamento continuo 

possui em relagao aos outros orgamentos: grande facilidade em orgar em perfodos 

menores, resulta em um orgamento mais precise e ate mesmo detalhado e a 

incorporagao de novas variaveis". Este sistema e muito facil de manusear, implantar 

e ate mesmo gerenciar, pais requer menos tempo de elaboragao, pais assim que for 

detectado que ocorreu um erro do mes anterior pode ser corrigido no mes seguinte. 

2.4 A FISCALIZACAO DOS GASTOS PUBLICOS: INTERNA X EXTERNA 

A Constituigao da Republica Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 31°, 

determina: A fiscalizagao do Municipio sera exercida pelo poder Legislative 

Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interne do poder 
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Executive Municipal na forma da Lei. A fun<;ao da Camara Legislativa municipal esta 

em realizar a fiscaliza<;ao interna, junto com a sociedade em cada municipio, 

verificando a devida aplica<;ao dos recursos publicos que nada mais e que os 

impastos arrecadados da popula<;ao. Devendo acompanhar de perto os gastos 

realizados pela Prefeitura, sendo controlador do Municipio, nao podendo omitir na 

cobran<;a daquilo que foi deixado de fazer. Suas fun<;6es sao: legislativa que elabora 

materias de competencia do municipio como lei possui tambem a fun<;ao 

fiscalizadora: que deve controlar a administra<;ao local, principalmente na 

elabora<;ao dos or<;amentos, com isso tern o apoio do TCE. (I BAM, 2001 ). 

A Constitui<;ao da Republica Federativa do Brasil de 1988, em sua Se<;ao 

IX, no art. 74°-Da Fiscaliza<;ao Contabil, Financeira e Or<;amentaria, determina: 

Os poderes Legislative, Executive e Judiciario manterao, de forma 
integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: avaliar o 
cumprimento das metas previstas no PPA, a execuc;ao dos programas de 
governo comprovar a legalidade quanta a eficacia e eficiencia da gestao 
orc;amentaria, financeira e patrimonial. 

Atraves da verifica<;ao do cumprimento das metas fiscais, a Camara 

Municipal, avaliara o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual- PPA, 

verificara ainda a veracidade dos cumprimentos das metas fiscais e prioridades da 

administra<;ao publica integrante da Lei Diretrizes Or<;amentarias- LDO, incentivara a 

presen<;a da popula<;ao em audiencias publicas, divulgando-as, de forma ampla, 

visando unir esfor<;os, para transmitir a popula<;ao a realidade de que s6 pode-se 

gastar o que realmente e arrecadado, (lbam, 2004). Devendo ainda solicitar sempre 

que necessaria ao Gestor publico, informa<;6es sabre assuntos referentes a sua 

administra<;ao. 

0 auxflio na fiscaliza<;ao externa sera realizado conforme a Constitui<;ao da 

Republica Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 31°, que trata dos Municfpios, 

juntamente com o auxllio do art. 71°, que trata da Fiscaliza<;ao Contabil, Financeira 

e Or<;amentaria, determinam: 0 controle externo da Camara Municipal sera exercido 

com auxflio do TCU, ao qual compete: julgar as contas dos administradores e 

demais responsaveis por dinheiro, bens e valores publicos da administra<;ao direta e 

indireta. 
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Com a implantagao da LRF, os TCs devem aproveitar a oportunidade, para 

mostrar a sociedade o grande papel que representam, colaborando com respostas 

objetivas, claras e principalmente transparentes, buscando solucionar e contribuir no 

perfodo da gestao fiscal. E atraves de suas inspeg6es e auditorias de natureza 

contabil, financeira, orgamentaria, operacional e patrimonial, apresentar resultados e 

decis6es referentes a administragao publica, informando a Camara Municipal de 

irregularidades e abusos com o erario publico, que possuira o dever de apreciar e 

julgar as ag6es dos gestores, submetido a multas e demais sang6es previstas na Lei 

de Responsabilidade Fiscal. Vale salientar que o Tribunal de Contas da Uniao-TCU, 

julga a boa e regular aplicagao dos recursos federais e auxilia o Congresso Nacional 

no controle externo da administragao federal e no julgamento das contas do 

Presidents da Republica, mediante parecer previa que devera ser elaborado em 

sessenta dias a contar de seu recebimento, conforme o art. 71 o da CF, de1988. 

As vantagens do controle interne: avaliagao da agao governamental e da 

gestao fiscal dos administradores municipais, par intermedio da fiscalizagao contabil, 

financeira, orgamentaria, operacional e patrimonial, quanta a legalidade, 

legitimidade, economicidade e a eficiencia, da aplicagao das subveng6es e renuncia 

de receitas, e, em especial, tern as seguintes atribuig6es: analisar o atingimento da 

metas 

0 Contador em parceria com o Gestor devera com essas ferramentas 

promover uma gestao fiscal transparente, cumprindo prazos, e atraves do controle 

interne (conjunto de medidas para avaliar a agao governamental e da gestao fiscal 

dos administradores publicos), estabelecendo regras e limites, criando assim a 

gestao fiscal responsavel, promovendo as participag6es publicas participativa, 

mostrando a sociedade a importancia de eleger candidates comprometidos com a 

cidadania, e com o bern estar da populagao. 0 profissional de Contabilidade, ap6s o 

projeto de Lei para o Controle interne, sera uma pega indispensavel no controle do 

recurso publico, que determinara quando necessaria, a realizagao de inspegao ou 

auditoria sabre a gestao dos recursos publicos municipais sob a responsabilidade de 

6rgaos e entidades publicas e privadas; regulamentara as atividades de controle 

atraves de instrug6es normativas, inclusive quanta as denuncias encaminhadas 

pelos cidadaos, partidos politicos, organizagao, associagao ou sindicatos a 

coordenadoria sabre irregularidades ou ilegalidades na Administragao Municipal; 
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emitira parecer sabre as contas prestadas ou tomadas por 6rgaos e entidades 

relativos a recursos publicos repassados pelo Municipio; verificara ainda a prestagao 

de contas dos recursos recebidos pelo Municipio; podendo o mesmo opinar em 

prestag6es de contas e tomada de contas; analisara o cumprimento de todos os 

Indices exigidos pela LRF, como, gastos com educagao, pessoal, saude e outros. 

Tendo ainda a obrigagao de realizar treinamentos aos servidores de departamentos 

e seccionais que integram o Sistema de Controle lnterno. 

2.5 PARTICIPA<;OES OR<;AMENTARIAS X SATISFA<;AO DOS FUNCIONARIOS 

2.5.1 A atuac;ao do Contador Publico 

A Constituigao da Republica de 1988, em seu art.5° - Dos Deveres 

individuais e Coletivos, determina: 

XXXIII - todos tern direito a receber dos 6rgaos publicos informac;6es de 
seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serao 
prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja imprescindfvel a seguranga da sociedade e do 
Estado. 

0 Profissional de Contabilidade atraves do gerenciamento, 

supervisionamento de equipe devera distribuir corretamente o trabalho, conforme a 

capacidade e especialidade de cada funcionario devendo acompanhar diretamente 

todas as ag6es de seu Gestor, devendo alerta-lo ao cumprimento da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, (que fora distribulda para as prefeituras de todo o pals), 

devendo ainda possul-la em maos no seu dia-a-dia, buscando entende-la e saber 

quais sao as penalidades ao nao cumprimento da Lei. 0 Contador exerce uma 

fungao de credibilidade, sendo assim confiavel, devendo construir ideias boas, na 

elaboragao e execugao dos pianos e metas da gestao, lembrando-se sempre que e 

permitido apenas que gaste-se o montante arrecado, nao realizando abusos dentro 

de seu orgamento. A Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000, em seu art. 49° - DA 

Transparencia da Gestao Fiscal, afirma: As contas apresentadas pelo Chefe do 

Poder Executivo ficarao disponlveis, durante todo o exercfcio, no respectivo Poder 

Legislativo e no 6rgao tecnico responsavel pela sua elaboragao, para consulta e 

apreciagao pelos cidadaos e instituig6es da sociedade. 

29 



0 gestor em seu perfodo administrative terci de manter uma administrac;;:ao 

financeira transparente, e de facil compreensao para a sociedade, trac;;:ando seus 

objetivos, sem confundi-los com a ambic;;:ao (poder, riqueza). A Constituic;;:ao da 

Republica em seu art.3JC - Da Administrac;;:ao Publica determina: 

§1°. A publicidade dos atos, programas, obras, servic;:os e campanhas 
dos 6rgaos publicos devera ter carater educative, informative ou de 
orientac;:ao social, dela nao podendo constar nomes, sfmbolos ou 
imagens que caracterizem promoc;:ao pessoal de autoridades ou 
servidores publicos. 
§4°. Os atos de improbidade administrativa importarao a suspensao 
dos direitos politicos, a perda da func;:ao publica, a indisponibilidade 
dos bens e o ressarcimento ao erario, na forma e graduac;:ao previstas 
em lei sem prejufzo da ac;:ao penal cabfvel. 

0 mercado de trabalho do Contabilista e divido em dais grandes grupos: 

entidades Publicas e entidades Privadas. Suas principais atribuic;;:oes na area publica 

e privada sao de elaborar os balanc;;:os, auditorias internas e principalmente na 

participac;;:ao da elaborac;;:ao do orc;;:amento. Urn grande desafio, seu caminho e Iongo 

e muitas vezes Iento, mas existem meios de prevenir e evitar o desvio de recursos 

publicos. 0 profissional de Contabilidade tern a possibilidade de contribuir no 

controle social dos recursos publicos, desempenhando suas fungoes com etica, 

zelo, competencia, honestidade e seriedade, pais trabalha com informac;;:6es de 

interesse publico e confidencial, de circulac;;:ao restrita ao processo decis6rio da 

administrac;;:ao. 

0 Contabilista desempenhara a func;;:ao de administrador dos recursos 

publicos, dependendo de receitas para assumir as despesas publicas e as dfvidas. 

Com a LRF nas prefeituras municipais, a figura do Contador passou a ocupar novas 

espac;;:os, cabendo a func;;:ao formal e informal de assessorar a administrac;;:ao no 

sentido de demonstrar onde e como estao sendo aplicados os recursos publicos, 

devendo mostrar que esta preparado para fazer urn trabalho serio e digno em 

beneffcio do desenvolvimento politico, social e econ6mico de seu municipio. 

Devendo observar as regras e limites basicos, primeiramente pelo processo 

de planejamento e elaborac;;:ao dos orc;;:amentos, onde contera o equilfbrio das 

receitas e despesas, consolidando como parametro fundamental no controle do 

deficit publico: as receitas serao estimadas como base em indicadores que 

representam a expectativa de arrecadac;;:ao nas variaveis da conjuntura econ6mica, 

na compensac;;:ao da renuncia e no esforc;;:o do recebimento da dfvida ativa; com 
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relagao as despesas, ha necessidade de observar os limites nos gastos com 

pessoal e servigos de terceiros, de se ter recursos financeiros para cobrir os 

compromissos assumidos a tftulo de restos a pagar e maior criteria de criagao e 

expansao das despesas, devendo ainda os limites de endividamento adequar-se 

aos limites estabelecidos. Os limites e as despesas de pessoal sao apurados em 

relagao a receita corrente lfquida, no ultimo ana de mandata essas limitag6es 

tornam-se ainda mais restritas, como a proibigao de contratar pessoal, criar dfvidas. 

(LRF, 2000). 

Os recentes escandalos, envolvendo o atual Governo, onde profissionais da 

classe Contabil estao envolvidos no suposto desvio de recursos publicos, demonstra 

que o comportamento etico do profissional de contabilidade assume importancia 

vital, "o Contador e um dos principais profissionais do terceiro milenio, devendo o 

mesmo aproveita essa posigao de destaque para colaborar na construgao de uma 

sociedade mais justa, integra e com maior responsabilidade social. (Aickmin, 2003). 

0 conteudo do c6digo de etica e formado par um conjunto de deveres e 

direitos, que formam sua essencia, sendo elaborados sob a responsabilidade dos 

respectivos conselhos e ordens, contendo ainda as punig6es cabfveis em cada 

infragao etica, sendo dirigidos par profissionais eleitos pelos pr6prios profissionais, 

com poderes de registrar, disciplinar, fiscalizar e ate mesmo julgar as infrag6es 

profissionais. 0 C6digo de Etica do Profissional de Contabilidade de 2002, em seu 

capitulo II - que trata dos Deveres e das Proibig6es determina: I - Exercer a 

profissao com zelo, diligencia e honestidade, observada a legislagao vigente e 

resguardados os interesses de seus clientes ... Sem prejufzo da dignidade e 

independencia profissional. II - Guardar sigilo sabre o que souber em razao do 

exercfcio profissional lfcito, inclusive no ambito do servigo publico ressalvado os 

casas previstos em lei ou quando solicitado par autoridades competentes. 

Etica Moral: e determinada para referir aos princfpios de conduta das 
pessoas em geral, tem-se a etica pessoal. 0 termo moral, e derivada do 
latim morale, significa: conjunto de regras de conduta consideradas como 
validas, quer de modo absoluto para qualquer tempo ou Iugar, quer para 
grupo ou pessoa determinada, eo conjunto de nossas faculdades morais. 
Etica Profissional: e o conjunto de normas que orienta a conduta os 
profissionais de determinada categoria. (Pereira, 2004) 
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E de suma importancia que o Contador busque preservar a conduta etica 

dentro da classe contabil, podendo ser obtido atraves da educagao contfnua de 

todos os profissionais, de forma que eles possam assimilar e ter consciencia da 

importancia de sua conduta na etica. Do ponto de vista profissional, a etica, na sua 

amplitude, deveria estar claramente visfvel em cada agao ou procedimento 

executado pelo profissional, seja na forma como negocia, como executa seus 

servigos, avaliagao, consulta ou opiniao, e ate mesmo de como trata os usuarios de 

seus servigos, podendo levar assim ao equilfbrio entre os profissionais de 

contabilidade, da sociedade, dos usuarios, da empresa, etc. 

2.5.2. Participac;ao orc;amentaria no impacto de satisfac;ao 

A qualidade das informag6es contabeis prestadas esta intimamente 

relacionada com a qualificagao profissional contfnua, principalmente na elaboragao 

dos orgamentos que contem informag6es da vida da empresa, pois erros podem 

prejudicar o andamento da mesma. Em um 6rgao publico nao e diferente, pois 

ocorrera desperdfcio do dinheiro publico e com isso menos investimentos. Pois e 

questao de sobrevivencia para o exercfcio publico, com o mundo globalizado, onde 

tudo acontece em tempo real (on-line), via satelite ou Internet, surge a necessidade 

de estar aprimorando seus conhecimentos, buscando assim, meios para melhor 

desempenhar sua fungao, desenvolvendo a qualidade nos servigos prestados, 

aprimorando-se atraves de cursos, palestras, seminaries, congresses, revistas, 

jornais, livros. 

0 Contador publico e o gerenciador e administrador nao apenas dos 

recursos publicos, mas tambem de sua equipe de trabalho, os Contabilistas 

assumem papeis de lideranga em suas vidas, seja na forma independents, seja 

como representante de terceiros ou como empregado, o lfder deve ser um exemplo 

a ser seguido, devendo administrar as pessoas levando em conta que ha um ser 

humano do outro lado da mesa, e que existem limitag6es e ate mesmo emog6es 

envolvidas em cada pessoa. 

0 profissional de Contabilidade exerce um cargo de confianga do Gestor, 

nao sendo uma posigao estavel, devendo assim, tentar manter um ambiente 
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agradavel, sem conflitos, respeitando a hierarquia e o organograma publico, 

cumprindo as leis, decretos, regulamentos e portarias, devera solucionar os conflitos 

pessoais no ambiente de trabalho interne, pois as pessoas nao sao iguais, tendo 

cada uma sua personalidade (conjunto de tragos psicol6gicos), onde existe uma 

grande dificuldade de trabalho em equipe, e ate mesmo a dificuldade de lideranga, 

pois o ambiente geralmente encontrado em Prefeituras e agitado, corrido, cansativo, 

definido como estressante, devido a grande demanda de trabalho, onde opini6es e 

pensamentos nao sao iguais, com pessoas de educagao e cultura diferentes, 

visando um ambiente harmonioso no trabalho, pois e necessaria a participagao dos 

funcionarios para a elaboragao dos orgamentos, desde a coleta dos dados onde 

sera analisado o que serao prioridades na gestao fiscal (perfodo de um ano), pois a 

elaboragao dos orgamentos esta intimamente relacionada com a satisfagao dos 

funcionarios em seu ambiente de trabalho. 

Proporcionar menor esfor9o ffsico e mental, atraves de uma avalia9ao dos 
postos de trabalho, analise de maquinarios, instala9ao e posicionamento em 
rela9ao ao trabalhador, esse e o objetivo da chamada ergonomia, a chamada 
teoria do Conforto, pois a ideia de que s6 os trabalhadores bravais, estao 
sujeitos a ter problemas de saude no ambiente profissional e mera ilusao, 
hoje grandes empresas, estao voltadas a programas preventives que 
consistem na elimina9ao ou redu9ao da exposi9ao do trabalhador, aos fatores 
de risco, criando a consciencia preventiva, palestras de orienta9ao postural, 
programa de ginastica laboral na empresa, fisioterapia dentro da empresa ou 
fora da empresa, atraves de parcerias, o objetivo do programa e manter urn 
ambiente sociavel e agradavel, aumentar a produtividade diminuir gastos com 
afastamentos e indeniza96es, custo/beneffcio, redu9ao do estresse e a 
diminui9ao das doen9as ocupacionais. (Lins, 2005). 

0 Responsavel pela equipe de elaboragao do orgamento devera buscar 

meios que facilite a desenvoltura do trabalho e o equilfbrio na produtividade de sua 

equipe, solucionando os problemas por meios de ferias, beneffcios, remunerag6es e 

incentives, pois o funcionario tern a necessidade de sentir-se bern no ambiente de 

trabalho, sentir-se seguro e reconhecido, tendo em mente que refletira 

automaticamente no atendimento ao cidadao (contribuinte). A internet oferece para 

o ensino facilidades, nos tempos em que vivem as empresas modernas, pois as 

mesmas estao recrutando pessoas dinamicas, que tenham mais a oferecer, para 

resolver as dificuldades, o mesmo poderia ser empregado na area publica, onde o 

profissional contabil tern de evoluir, buscando o conhecimento, o aprimoramento 

contfnuo de sua equipe de trabalho. lncentivando-os e motivando-os, atraves de 
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cursos, treinamentos, criando funcionarios capacitados para desenvolver melhor 

suas fun<;6es, pois toda pessoa gosta de sentir-se valorizada e consequentemente 

desenvolvera melhor suas fun<;6es. Nesse contexto surgem muitas inova<;6es 

tecnol6gicas 0 a-learning, que significa "aprendizado eletr6nico" ou "educat;ao a 
distancia", uma mudan<;a cultural e tecnol6gica. 

E-learning, e urn treinamento profissional pela internet, uma soluc;ao para as 
quest6es de tempo, espac;o e disponibilidade. Existe principalmente na area 
publica uma grande necessidade de treinamento, principalmente para 
gerac;6es atuais de trabalhadores, sendo possfvel no ensino a distancia que 
as pessoas possam assistir aulas em universidades on-line. 0 ensino a 
distancia pode ser feito de duas form as: a primeira e o modo sfncrono, onde 
e imitada uma sala de aula tradicional, onde as aulas acontecem em tempo 
real e conectam estudantes e instrutores por meio do streaming de audio e 
vfdeo ou sala de chat. A Segunda, o modo assfncrono: os estudantes 
acessam cursos empacotados, na hora que desejam, trabalhando da forma 
que melhor lhe convier e podendo entrar em contato com professores 
atraves do e-mail. (kraemer, 2003) 

Nas empresas privadas, existem varios tipos de recompensas para os 

funcionarios que mais destacam-se no nfvel de participa<;ao e elabora<;ao do 

or<;amento, pois o sucesso do or<;amento esta na participa<;ao e comprometimento 

de todos, pois no or<;amento empresarial usa-se a ideia de or<;amento participativo 

que e cada vez mais utilizado na area publica, que busca a responsabilidade de 

todos e tambem promover a criatividade. Pode-se criar junto aos funcionarios meios 

de remunera<;6es para os envolvidos no processo de discussao e elabora<;ao dos 

or<;amentos como: remunera<;ao, bonus para as equipes que atinjam as metas 

estabelecidas ou ultrapassem devendo todos entender que a comunica<;ao e um 

instrumento indispensavel, realizar sorteios de cursos, congressos entre os 

funcionarios ou concede-lo ao funcionario que mais se destacar, criar mais 

responsabilidades para os mesmos buscando conscientiza-los de que podem atingir 

cargos mais elevados, mas tomando sempre o cuidado de nao usar esse 

argumento como meio de propaganda polftica. (Lunkes, 2003). 

Os gestores devem treinar sua equipe para alcan<;ar a missao, com isso 

evitara tambem a rejei<;ao de suas contas por parte do TCE. Um caminho a ser 

percorrido, pois no ambients publico ainda existe muita dificuldade devido a muitos 

funcionarios serem concursados e com isso acreditarem que possuem estabilidade 

e nao serao dispensados, possuem uma visao atrasada do sistema, pois apenas 

dificultam o andamento do trabalho e nao conquistam a realiza<;ao pessoal e 
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profissional. Por isso que o grande e maior comprometido pela elabora<;ao dos 

or<;amentos e do contador publico que geralmente possui seu cargo em comissao 

mesmo sendo concursado, tendo em sua frente um caminho arduo, pois em uma 

empresa publica onde visa apenas o lucro, se o funcionario nao esta tendo um 

desempenho satisfat6rio logo sera substitufdo por outro, ja no 6rgao publico para 

se dispensar um funcionario tera que ser aberto uma sindicancia, onde o processo 

e Iongo, com isso o melhor caminho e conscientizar esse funcionario, motiva-lo ou 

talvez remaneja-lo para outro setor. 

Os funcionarios necessitam de recompensas intrfnsecas e extrfnsecas, e 

importante conhecer as opini6es dos funcionarios, realizar a ouvidoria, permitir que 

eles tornem-se participativos, pois as recompensas podem ser externas e internas, 

pois sabe-se se que a satisfa<;ao na elabora<;ao dos or<;amentos esta totalmente 

relacionada com a participa<;ao dos funcionarios, pois estando desmotivados o 

rendimento sera menor, com isso afetara toda a equipe e as metas para a 

elabora<;ao dos or<;amentos podem ser afetadas, valorizar o funcionario capacitado 

para empresa e um investimento visfvel para a sobrevivencia da mesma e 

necessaria manter sua equipe preparada ampliando seu leque de conhecimentos, 

nao deixando de entender a missao e a cultura da empresa. No 6rgao publico a 

missao da empresa e de administrar o dinheiro publico que e arrecado atraves da 

cobran<;a de impostos, ou seja, nada mais que dinheiro da popula<;ao, a unica 

fun<;ao que tem a prefeitura e administra-lo e planejar a melhor forma de utiliza-lo, 

devendo para isso elaborar os or<;amentos conforme a necessidade e prioridade da 

popula<;ao. 

2.6 A ACCOUNTABILITY, RESPONSABILIDADE POR PRESlAR CONTAS 

Aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros. Comprem madeira e 
pedras lavradas para reparem os estragos da casa. Porem, nao precisam 
prestar contas do dinheiro que lhes for confiado porque procedem com 
fidelidade. (II REIS 22:6-7). 

A transparencia da administra<;ao publica esta intimamente relacionada com 

a participa<;ao popular, que deve ser presente nas audiencias publicas, onde a 
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Prefeitura por lei devera demonstrar seus gastos, sendo assim possfvel controlar 

diretamente as a96es previstas em seus pianos, verificando se a mesma e de suma 

importancia e prioridade. Paragrafo unico. A transparencia sera assegurada tambem 

mediante incentive a participa9ao popular e realiza96es de audiencias publicas, 

durante os processes de elabora9ao e de discussao dos pianos, lei de diretrizes 

or9amentarias e or9amentos (CF, 2001 ). 

A cria9ao da home Page, pagina na Internet onde Prefeitura devera 

disponibilizar suas contas, realizando assim a presta9ao de contas ao Municipio, 

sendo urn meio pouco usado pela sociedade, para fiscalizar e acompanhar as a96es 

dos Gestores, devido a falta de instru9ao e meios para o seu acesso, devendo 

assim o Contador buscar e criar meios que facilitem o entendimento da sociedade, 

usando no Iugar de palavras formais, uma linguagem de facil entendimento e mais 

popular, transmitindo assim as informa96es contabeis, desmembrado-as para 

facilitar o entendimento da popula9ao, desenvolvendo a conscientiza9ao dos 

Gestores Publicos nos atos de prestar contas a sociedade de suas a96es realizadas 

e a realizar, evidenciando a receita arrecadada e despesa efetuada, sendo 

transparente, e de facil compreensao, a home Page, contas publicas disponibiliza 

informa96es sabre as transferencias federais pra todos os municfpios, bern como 

demonstra as a96es administrativas de compras, contrata96es, or9amento, a tim de 

permitir a sociedade o conhecimento desses elementos para o controls dos gastos 

dos gestores publicos. 

A falta de transparencia, clareza das informa96es e consistencia dos numeros 

e antiga e acontece em todos os nfveis e em todas as esferas de Governo, gerando 

descredito do cidadao e prejufzo para o Contabilista e seus profissionais. Embora o 

brasileiro tenha como habito copiar termos em ingles, accountability ainda nao foi 

introduzido no linguajar do povo, nas salas de aulas, nem na conduta das 

autoridades constitufdas. 

Accountability significa responsabilidade por prestar contas, no Brasil prestar 
contas nao e uma atitude natural, s6 se faz, quando faz, por fon;a da lei ... se 
houvesse uma cultura de prestagao de contas ou mesmo uma legislagao 
mais rfgida sabre a obrigagao de prestar contas informagoes rotineiras a 
sociedade, responsabilizando aqueles que informassem numeros sem 
consistencia ou omitissem informagoes, certamente a contabilidade seria 
mais valorizada e os dirigentes tomariam mais cuidado com os numeros que 
divulgam. (Castro, 2005). 
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A Controladoria Geral da Uniao (CGU) analisa mensalmente, a aplica<;ao 

dos repasses de recursos federais em cerca de cinquenta Municfpios de todo o 

Pals, atraves do Programa de Fiscaliza<;ao mediante sorteios publicos criado em 

abril de 2003, quando sao visitados por uma equipe de auditores, que analisam 

documentos, fiscalizam obras, entrevistam gestores, verificam as contas da 

prefeitura para constatar as irregularidades e fraudes, visando o combate a 

corrup<;ao, um grande programa, mas ainda com muito a realizar, pois a fiscaliza<;ao 

ocorre quando o desvio ja fora feito, assim a popula<;ao ja sofreu os maleffcios. A 

solu<;ao passa por um conjunto de fatores, acontecera quando o eleitor nao votar 

mais no corrupto, quando o empresario deixar de sonegar os impastos, quando o 

motorista desistir de subornar o guarda, quando os consumidores recusarem o 

produto contrabandeado, quando todos deixarmos de pedir favores aos politicos 

(Carvalho, 2005). Ou seja, em Iongo prazo, quando a popula<;ao, tiver sofrido um 

processo de reeduca<;ao moral e etica. 

2.6.1. A Atua~ao da Sociedade no Controle dos Recursos Publicos 

A Constitui<;ao da Republica Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 6°, 

que trata dos Direitos Sociais, determina: sao direitos sociais a educa<;ao, a saude, 

o trabalho, a moradia, o lazer, a seguran<;a, a previdencia social, a prote<;ao a 
maternidade, a infancia, a assistencia dos desamparados, na forma desta 

Constitui<;ao. 

0 processo de Democratizac;ao iniciou-se em 1946, onde a Constituic;ao 
previa as eleic;oes gerais, realizadas em todo o pafs, encerrando-se assim a 
era da ditadura, prevendo: o direito ao voto sendo secreto e universal; 
direito cidadao (direito de liberdade de pensamento, de crenc;a religiosa, de 
expressao e de locomoc;ao); direito trabalhista (sendo preservada a 
legislac;ao da Era Vargas tendo como novidade a garantia Constitucional do 
direito a greve para os trabalhadores). A Constituic;ao de 1946 vigorou ate 
1964, apesar de desencontros e dos inumeros problemas, esse foi um 
perfodo de grande movimentac;ao polftico-partidaria, em que o pafs viveu a 
experiencia democratica. (Cotrim, 1998). 

A atua<;ao da sociedade no controle dos recursos publicos torna-se cada 

vez mais necessaria, com o aumento constants dos impastos e arrecada<;ao. Pois a 

corrup<;ao sempre esteve presente na administra<;ao publica e em todas as culturas, 

onde antigamente a corrup<;ao era realizada atraves da hereditariedade do trono, 
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existiam reinos constitufdos por parentes e amigos do rei, ocorria a venda de cargos 

publicos (Cotrim, 1998). 

A consciencia da populagao mudou a respeito do problema e sua vontade 

de reconhecer abertamente os abuses e combats-los, pois os valores marais 

encontram-se desgastados, frustam-se assim as esperangas, a ambigao e 

desmedida, predomina o egofsmo sabre os interesses comunitarios, a frauds e a 

corrupgao torna-se pratica comum nos meios de poder, a educagao e a cultura 

estao sendo degradadas. Uma mudanga radical seria necessaria, devendo surgir de 

dentro de cada cidadao, atraves do ensino a respeito de seus valores, direito e 

obrigag6es. 

A atuagao da sociedade participativa e uma grande evolugao de nossa 

cultura, com o passar dos anos ela vern demonstrando-se mais interessada, pois 

todo cidadao tern o direito de saber onde e como esta sendo gasto o dinheiro 

publico. 

Em Sobral (CE), o or9amento participative foi implantado em 1997 e passou 
a vigoram a partir de 1998, no novo modele de gestae municipal, vigorando 
ate hoje, sua instala9ao teve como objetivo desencadear um processo de 
conhecimento, por parte da popula9ao, para decisao sabre como e onde 
investir o recurso, ap6s a conclusao do processo de elabora9ao do primeiro 
Plano (or9amento) Participative, percebeu-se uma nova cultura polftica, em 
que a participa9ao popular e a tomada de decisao coletiva, identificou-se 
ainda um amadurecimento do nfvel de informa9ao e conhecimento da 
popula9ao e dos conselheiros do Conselho Or9amentario Participative 
(COP), sabre as questoes pertinentes a gestae municipal, outre fator que 
evidencia a importancia do or9amento participative, e o aumento da 
arrecada9ao propria, evidenciando assim, que a popula9ao esta consciente 
da importancia dos recursos que compoem a receita, para a realiza9ao de 
maier numero de investimentos para o municipio. (Albuquerque, 2004). 

A participagao popular faz-se presents atraves dos Conselhos Municipais: 

como o de saude, fiscalizando o dinheiro destinado a saude; conselho municipal de 

alimentagao escolar; conselho municipal do Fundeb antigo Fundef e o conselho 

municipal de assistencia social. 

2.6.2 Exemplos de Participac;ao Orc;amentaria 

0 novo processo orgamentario e uma pega tecnopolftica, visa o 

planejamento, devendo tragar os melhores caminhos de onde se quer chegar, 
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sendo assim estrategico, devendo decidir o que e melhor fazer em determinado 

momenta, sendo com isso tatico, colocando em pratica o que foi decidido, sendo 

operacionais, as ferramentas do planejamento sao o PPA, a LDO, e a LOA, sendo 

uno, contendo todas as receitas e despesas, tendo prioridade para um ano, que no 

Brasil coincide com o ano fiscal, de 01 de janeiro a 31 de dezembro. (Silverio, 

2004). A Lei 4.320/1964, que trata da Lei de Or<;amento, em seu art. 2°, determina: 

A lei do Or<;amento contera a discrimina<;ao da receita e despesa de forma a 

evidenciar a polftica e despesa de forma a evidenciar a polftica econ6mico

financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos aos princfpios de 

unidade, universalidade e anuidade. A participa<;ao or<;amentaria esta totalmente 

relacionada com a necessidade da total participa<;ao da sociedade na elabora<;ao, 

fiscaliza<;ao e execu<;ao dos pianos de governo. 

A experiencia de or<;amento participative surgiu da cidade de Porto Alegre, 

devido a grande necessidade de maior participa<;ao por parte da popula<;ao iniciou

se ainda na gestae de Olfvio Dutra, do PT, em 1989, como resultado da pressao de 

movimentos populares por participar das decis6es governamentais. Desde 1986, a 

UAMP- Uniao dos Moradores de Porto Alegre havia participado de discuss6es para 

o planejamento do or<;amento municipal, ainda sob a lideran<;a do Prefeito Alceu 

Collares, do PDT. Sendo criada uma metodologia por meio da qual, cada cidadao 

que se fizesse presente nas Plenarias Regionais podia votar sabre quais 

necessidades e o governo municipal deveria atender, sendo depois criado um 

conselho do or<;amento participative (CPO), onde analisa quais as necessidades e 

prioridades do municipio. (Wikipedia, 2008). Com isso o Or<;amento Participative de 

Porto Alegre ganhou proje<;ao nacional e ·ate mesmo internacional, tornando a 

participa<;ao cidada mais ativa. 

A Prefeitura de Belo Horizonte criou o Or<;amento Participative Eletronico, 

onde qualquer cidadao pode opinar e votar nas obras de sua preferencia atraves da 

internet. Um grande avan<;o com a era da globaliza<;ao, mas a internet nao esta 

possfvel a todos os munfcipes, possui um custo, com isso o mais correto e a 

realiza<;ao das audiencias publicas para discussao do or<;amento, verifica-se assim 

que o or<;amento esta tomando um novo rumo, deixando apenas de ser uma pe<;a 

de discussao apenas dos politicos, sendo continuo. Muito interessante e a ideia 

adotada em Sao Paulo, pela ex-prefeita Marta Suplicy do PT, entre os anos de 2001 
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e 2002, foi adotado o Orgamento Participative Crianga, sistema diferenciado de 

participagao em todas as escolas publicas municipais para demandas de 

investimentos em escolas e bairros, infelizmente ap6s o novo Prefeito com sua 

gestae fora derrubado o projeto. Esse projeto estimula a participagao das criangas 

para ajudar na fiscalizagao dos investimentos para a area de educagao, e para seu 

bairro. (Wikipedia, 2008). 

Nao existe uma empresa sem orgamento, sem um previa calculo 

orgamentario de suas receitas e despesas, a empresa nao sobrevivera, assim 

ocorre na area publica, nao pode-se deixar de estimar a receita e planejar onde sera 

gasto a sua despesa, em Lages SC, o prefeito adotou como estrategia reuni6es 

populares, nos bairros, para ouvir diretamente os interessados das suas 

necessidades, evitando assim o desperdfcio do erario. 

Conclui-se que o orgamento participative e um instrumento de combate a 

pobreza e de inclusao social. A cidade de ltapetinga/SP criou o site especffico para 

o orgamento participative, tambem intitulado COMPOR, esse site e atualizado 

diariamente e todo o material de divulgagao, tern a intengao de garantir a agilidade e 

mais transparencias em suas ag6es, o site ainda oferece uma serie de servigos a 

sociedade. 

Atividade Artigo da 

LRF 

Realiza9ao de audiencias publicas para discutir instrumentos do ciclo or9amentario, PPA, LDO 48 e 

e LOA e a divulga9ao desses e dos Relat6rios da Execu9ao Or9amentaria e de Gestao Fiscal. parg. 

unico 

Realiza9ao de audiencias publicas para debater, em fevereiro, maio e setembro, o cumprimento 9, § 4 

das metas or9amentarias e patrimoniais 

As contas da Prefeitura devem ficar disponfveis, para fins de consulta e aprecia9ao pelos 49 

cidadoes 

Divulga9ao pela internet dos or9amentos, balan9os e pareceres do TCE, sabre as contas dos 48 

gestores do dinheiro publico. 
. -Quadro 01. Fonte: LRF 2000 - Transparenc1a na Gestao F1scal na LRF 2000 
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3 METODOLOGIA 

A Metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho de 

conclusao de curso de Especializagao em Contabilidade e Finangas referente 

Participagao Orgamentaria: analise da viabilidade da aplicagao no servigo publico foi 

atraves de pesquisas bibliograficas: livros, revistas, cartilhas, apostilas, jornais, sites, 

cursos realizados, onde atraves da coleta de dados, foram analisados e 

correlacionados os fatos ao assunto, buscando o melhor desenvolvimento do 

trabalho. ldentificando no perfodo da gestao administrativa, o papel que o 

orgamento empresarial tern como pega indispensavel para o profissional de 

Contabilidade onde auxiliara sua equipe com o intuito de melhor desempenho. 

4 CONCLUSOES E RECOMENDA<;OES 

Este trabalho procurou contribuir com o aperfeigoamento da transparencia 

na administragao publica, demonstrando que atraves de uma participagao 

orgamentaria mais presente, os funcionarios publicos, principalmente o contador 

que em municfpios pequenos e o principal responsavel pela elaboragao e execugao 

dos orgamentos, sendo chamado de cargo de confianga (diregao), devera buscar 

meios que o ajude a driblar a corrupgao, demonstrando ainda aos gestores a 

importancia de uma gestao fiscal transparente e viabilizando e facilitando a 

compreensao por parte da sociedade. Pois e necessaria que todo ser humano 

analise, questione sua competencia a todo momenta, para isso e necessaria 

descobrir sua vocagao e capacitar-se a todo momenta, devendo adotar urn espfrito 

empreendedor. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal vern cumprir uma importante lacuna para 

obtengao do equilfbrio fiscal de nosso pals, os profissionais de Contabilidade 

disponibilizaram informag6es exigidas por lei que iram auxiliar os dirigentes na 

gestao publica, buscando desempenhar sua fungao com etica, honestidade, 

devendo estar sempre atualizado e preparado, para melhor desenvolver suas 

fungoes. 
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A preocupa9ao do dirigente publico esta no orvamento e nas finan9as. 0 
orvamento publico e a essencia do gasto publico e as finan9as bern 
controladas asseguram as condi96es para o cumprimento dos 
compromissos assumidos... existem duas formas de entender a 
Contabilidade: visao formal, onde a forma de buscar dados para produzir 
informav6es, e representada por registro dos atos e fates administrativos, 
organizados por contas estruturadas logicamente e sustentados por 
documentos que evidenciam e comprovam estes registros. Na visao 
objetiva, a informayao produzida pela contabilidade e a que oferece maier 
credibilidade, nao s6 pelo fato de a informayao ter na base urn documento 
que a suporta, mas, principalmente, por ter urn profissional que por ela se 
responsabiliza e que podera ser penalizado caso esteja incorreta. (Castro, 
2005). 

Existe muito ainda a ser feito, com o intuito de alcangar um born nfvel de 

controle, para que possa ser possfvel transmitir aos cidad6es a certeza de que os 

recursos publicos estao sendo bern aplicados. Tendo a certeza que a Lei de 

Responsabilidade Fiscal veio provocar uma grande revolugao nos princfpios e 

praticas de gestao dos recursos publicos atribuindo, em consequencia, novas 

responsabilidades para seus gestores em seu perfodo administrative. 

Comentado todos os aspectos apontados, espera-se que tenha ficado 

evidente uma visao da importancia da participagao orgamentaria, onde atraves dos 

orgamentos empresariais pode auxiliar na gerencia dos orgamentos publicos, 

tornando a participagao de seus elaboradores mais consciente e participativa, 

buscando promover o bern geral da populagao. Para isso estar motivado e 

comprometido com a elaboragao do orgamento e necessaria, a equipe que elabora, 

planeja o orgamento deve buscar meios de melhor desempenha-lo, buscando um 

ambiente de trabalho equilibrado com respeito e harmonia, pais cada individuo e 

diferente um do outro tendo personalidade diferente, mas atraves do respeito e do 

companheirismo sera possfvel tragar os objetivos e metas planejados. Em empresas 

privadas ocorre um born acompanhamento do orgamento, o mesmo devera ocorrer 

no 6rgao publico, os contadores que sao as principais pegas na elaboragao dos 

orgamentos devem possuir uma etica, nao deixando-se corromper, buscando meios 

que facilitem seu trabalho. 

Buscou-se ainda contribuir para a conscientizagao da populagao, em atuar 

no controle e fiscalizagao dos recursos publicos, participando das audiencias 

realizadas em seu Municipio, nao apenas participando no momenta da votagao, 

mas tambem cobrando de seus gestores um born uso do dinheiro arrecadado, 

devendo cobrar e fiscalizar a sua utilizagao. Participando no momenta da 
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elaboragao do orgamento, analisando se as prioridades estabelecidas estao 

realmente de acordo com as suas necessidades. Devera cobrar que sejam 

realizadas audiencias publicas, para prestar contas, pois cada vez mais a 

participagao da sociedade torna-se mais exigente. 

Recomenda-se ainda que a administragao publica busque atraves dos 

orgamentos empresariais meios para aperfeigoar a elaboragao e avaliagao dos 

orgamentos publicos, pois sao inumeras as empresas que cada vez mais criam e 

inovam seus modelos orgamentarios para com isso evitar erros e melhor 

investimento do dinheiro, visando o Iuera. 0 6rgao publico devera focar mais em 

capacitar sua equipe de trabalho, com isso reduzira custos, tempo e ampliara a 

qualidade nos servigos realizados, com isso a populagao agradece, pois o grande 

objetivo e evitar erros e desvio, pois existe urn numero muito elevado de recursos 

que sao desperdigados, onde muitas vezes sao mal aplicados ou roubados. 
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