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RESUMO 

COSTA, OLIVEIRA, G. Tecnicas de Orcamento Privado Aplicadas na Area 
Publica: Urn Estudo Explorat6rio na Prefeitura Municipal de Mafra/SC no 
exercicio de 2008. 

0 presente trabalho tern como tema o orgamento publico e privado. 0 objetivo e a 
verificagao da possibilidade de aplicagao de tecnicas orgamentarias, mesmo que de 
forma parcial, utilizadas por empresas privadas em uma prefeitura do municipio 
catarinense. Para atingir tal objetivo, inicialmente foi realizada a revisao da literatura 
sobre o processo de elaboragao do orgamento publico, suas definigoes, 
organizagao, conceitos, princfpios e ciclos de gestae, bern como a explanagao dos 
instrumentos basicos de planejamento (LDO, LOA e PPA). Da mesma forma, 
verificou-se o orgamento empresarial, dando enfoque especial nas definigoes de 
planejamento e controle, bern como apresentagao de uma explanagao sabre as 
tecnicas de orgamento privado, demonstrando vantagens e desvantagens. Foi 
discutida a possibilidade de aplicagao de tecnicas de orgamento privado na area 
publica, tambem como se buscou mensurar os conhecimentos dos funcionarios da 
Prefeitura Municipal de Mafra/SC sobre as tecnicas utilizadas no setor privado e sua 
opiniao sobre a aplicabilidade. Entre os principais aspectos a destacar foi o 
surgimento da figura da contabilidade publica gerencial, como ferramenta para 
profissionais que nao se contentam em apenas emitir relat6rios exigidos par lei, mas 
tambem relat6rios que contribuam para a minimizagao da disparidade entre os 
anseios da sociedade e do governo. 

Palavras Chave: Orgamento, Planejamento, Controle. 
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1 INTRODUCAO 

Progresses consideraveis tern sido observados desde o inicio deste seculo na 

arte e ciencia para a elaborac;ao de orc;amentos, planejamento e controle de 

resultados no processo de administrac;ao privada. A eficacia com que urn 

empreendimento e administrado e atualmente tida como o mais importante elemento 

de sucesso em Iongo prazo. 

No processo de administrac;ao estao compreendidas as tomadas de decisoes, 

a aplicac;ao de determinadas tecnicas orc;amentarias, procedimentos, bern como a 

motivac;ao de pessoas no sentido de cumprimento de objetivos especificos. Urn dos 

enfoques mais importantes, utilizados para facilitar a execuc;ao eficaz do processo 

de administrac;ao, compreende o planejamento e o controle das receitas e despesas 

em termos amplos (preparac;ao de orc;amentos para fins administrativos). 

As mesmas premissas valem para o setor publico. Porem, sao observadas 

certas deficiencias para a elaborac;ao de orc;amentos, devido a previsoes de receitas 

inexistentes e fixac;ao de despesas exorbitantes. Comprometem tambem o controle 

e a mensurac;ao dos resultados, uma vez que os gestores dos recursos publicos nao 

dispoem de informac;oes necessarias para o processo de tomada de decisao. 

A maquina publica tomou grandes proporc;oes. Ao final de cada mandata 

politico, em quaisquer das esferas governamentais, observa-se que os recursos 

publicos disponiveis nao sao mais suficientes para suprir as necessidades basicas 

da populac;ao. Os servic;os essenciais como saude, educac;ao, seguranc;a e 

previdencia oferecidos pelo setor publico sao precarios, obrigando a populac;ao a 

destinar parte de seu salario para custear servic;os de qualidade. 

Tanto as atividades empresariais como as nao-empresariais devem possuir 

metas e objetivos. No campo empresarial almeja-se o lucro e a contribuic;ao para o 

melhoramento econ6mico e social do ambiente externo a empresa. De maneira 

semelhante, as atividades nao-empresariais devem possuir objetivos relativamente 

precisos, tais como o cumprimento de missoes ou obtenc;ao de resultados, 

geralmente dentro dos limites previsto em lei. 

Em ambos os casos, absolutamente essencial, que todas as partes conhec;am 

seus objetivos; caso contrario, a direc;ao efetiva das atividades e a aferic;ao da 

eficacia com que sao desejadas serao impossiveis. Sendo assim, as 
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responsabilidades de planejamento, coordenagao e controle sao fundamentalmente 

identicas, tanto no setor publico quanta no setor privado. 

0 presente trabalho comparou, teoricamente, os modelos de gestae 

orgamentario publico e privado, avaliando as peculiaridades atraves da explanagao 

de todo o processo de elaboragao do orgamento publico e demais obrigagoes legais, 

assim como as tecnicas orgamentarias praticadas pelo setor privado, sugerindo a 

aplicagao de ferramentas orgamentarias privadas para a melhoria do processo de 

elaboragao, execugao e controle do orgamento publico. 

Primeiramente, foi realizada uma pesquisa bibliografica para fins de obtengao 

de informagoes referentes as tecnicas orgamentarias, posteriormente verificou-se a 

possibilidade de aplicabilidade de tais tecnicas no setor publico, especificamente na 

Prefeitura do Municipio de Mafra, situada no Estado de Santa Catarina. 

1.1 PROBLEMA 

Atualmente, o Brasil vern passando por uma grave crise de confiabilidade da 

sociedade para com os governantes. Notfcias de fraudes, escandalos e corrupgoes 

ja viraram retinas nas reportagens da imprensa falada e escrita. Para os brasileiros 

nunca foi novidade de que a grande maioria dos politicos deste pais envolve-se em 

negociagoes das quais os maiores favorecidos sao eles pr6prios. 

0 pals clama pela reversao desta situagao, atraves de urn governo serio e 

comprometido com o desenvolvimento da nagao, que se sensibilizem frente as 

necessidades do povo, que fagam mais com menos dispendios dos recursos 

publicos, criando uma visao empreendedora, ao inves dos velhos preceitos 

burocraticos. 

Diante destes fates, seria possivel implantar os modelos de gestae privada 

para fazer frente as falhas existentes no gerenciamento dos recursos financeiros 

publicos, a fim de otimizar os gastos dos recursos disponiveis e propiciar ao gestor 

publico uma visao ampla do processo de tomada de decisao, criando mais valor a 

sociedade arrecadadora de tributes? 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

0 orgamento e urn dos principais elementos do controle gerencial nas 

organizag6es. Sem ele, os dirigentes das empresas nao sabem o caminho a seguir 

ou qual decisao tamar. Em urn cenario econ6mico onde a falta de recursos e 

generalizada, 0 planejamento das despesas e investimentos e parte vital para a 

continuidade da empresa. A ausencia de urn planejamento efetivo gera gastos 

desnecessarios. 

Tanto as empresas quanta as instituig6es publicas devem possuir metas e 

objetivos. No ramo empresarial pode-se citar o Iuera, continuidade, expansao, alem 

de participagao com o desenvolvimento da sociedade a qual esta inserida. As 

instituig6es publicas primam pelo cumprimento de miss6es, analise de resultados, 

observando os limites previstos na lei. Em ambos os casas, fundamental e a 

administragao e a organizagao terem conhecimento de seus objetivos; caso 

contrario, o andamento das atividades e a avaliagao do desempenho serao 

impossiveis. 

Em recente pesquisa realizada pela ACSP (Associagao Comercial de Sao 

Paulo), revelou-se que os setores de comercio e servigos sao os mais afetados com 

a falta de planejamento e controle. Problemas financeiros e ausencia de metas e 

objetivos sao as principais causas de fechamento de empresas no pais. 0 estudo 

feito com cerca de tres mil empresas brasileiras, indicou que dentre os neg6cios que 

encerraram suas atividades nos ultimos cinco a nos, 51% eram do comercio, 46% de 

servigos e apenas 3% eram industrias. 

0 fato de apenas 3% das industrias fecharem as portas pode ser explicado 

porque exigem planejamento mais elaborado, diferentemente do servigo e comercio, 

cujos neg6cios tendem a ser abertos de maneira mais amadora. 0 empreendedor 

abre o neg6cio porque tern uma ideia. ldeia e diferente de projeto, diz Jaison Vieira, 

gerente da Unidade de Neg6cios Pessoa Juridica da ACSP. 

Na esfera publica a falta de planejamento e controle pode ser exemplificada 

atraves dos repasses da Uniao aos Municipios. E comum no final de cada exercicio, 

as Prefeituras Municipais receberem esses recursos e os utilizarem de maneira 

ineficiente, atraves de aquisig6es desnecessarias. A ineficacia administrativa 
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juntamente com a corrupgao, sao entraves ao crescimento nacional e causadores 

das desigualdades sociais. 

Diante deste contexte, o Governo Federal vern procurando implantar 

instrumentos normativos inibidores dessas praticas, atraves de maior controle do 

governo e da propria sociedade. Dentre esses instrumentos pode-se destacar a Lei 

de Responsabilidade Fiscal (LC 1 01/00) que estatui normas de controle da gestao 

financeira e orgamentaria dos gastos publicos, a Lei no 8.666/93 que trata das 

Licitagoes e Contratos da Administragao Publica, a Lei que permite o acesso as 

informagoes fiscais e bancarias dos envolvidos em crimes contra o setor financeiro, 

que ao Iongo dos anos possibilitaram o fortalecimento do Ministerio Publico da 

Uniao, do Tribunal de Contas da Uniao e do Controle Interne do Poder Executive, 

como forma de unir forgas no fortalecimento das instituigoes publicas e da sociedade 

como um todo. 

Porem, mencionadas as leis sao antigas e ja nao possuem a mesma eficacia 

de quando da promulgagao. Os gestores dos recursos publicos, pelo menos a 

maioria, estao cada vez mais envolvidos em escandalos e fraudes na administragao 

publica, par isso sao necessarias medidas corretivas e preventivas para o melhor 

aproveitamento do dinheiro do povo, bern como a busca de alternativas capazes de 

solucionar problemas simples, atraves da utilizagao de tecnicas e ferramentas de 

gestao amplamente difundidas na area privada. 

Este trabalho trouxe valiosas contribuigoes para a administragao publica em 

geral, especialmente para os funcionarios da Prefeitura Municipal de Mafra e seus 

gestores, bern como a toda a comunidade academica, tendo em vista a escassa 

bibliografia e trabalhos neste sentido. 

1.3 OBJETIVOS 

0 objetivo geral deste trabalho foi a verificagao da possibilidade de aplicagao 

de tecnicas orgamentarias, mesmo que de forma parcial, utilizadas par empresas 

privadas em uma prefeitura do municipio catarinense. 

Decorrente deste intuito teve os seguintes objetivos especfficos: 
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a) ldentificar, teoricamente, como e o processo de gestao orc;amentiuia 

(planejamento e controle) no setor privado; 

b) Explicitar, teoricamente, como e o processo de gestao orc;amentaria no 

setor publico; 

c) Comparar, teoricamente, os processos de elaborac;ao, execuc;ao e controle 

orc;amentario no servic;o publico e privado; 

d) ldentificar se o que e realizado em termos orc;amentarios em empresas 

privadas pode ser aplicado em uma prefeitura do municipio catarinense, e 

qual a percepc;ao das pessoas nesse sentido; 

e) Constatar a principal falha no processo de elaborac;ao do orc;amento 

publico, mediante a percepc;ao dos funcionarios da Prefeitura de Mafra/SC; 

f) Refletir sobre as melhorias que algumas tecnicas da gestao orc;amentaria 

do setor privado poderiam trazer ao setor publico. 
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2 INTRODUCAO A CONTABILIDADE PUBLICA 

De acordo com Andrade (2002, p. 25), a contabilidade das instituigoes 

publicas deve ser entendida como: 

Ramo da contabilidade geral, em que aparece legalmente a figura do 
orc;amento publico, que estima receitas e fixa despesas, planejando suas 
ac;oes por meio do Plano Diretor, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 
Orc;amentarias e Lei do Orc;amento. A gestao do patrimonio publico nao visa 
ao Iuera financeira, mas ao denominado Iuera social. 

A maxima elucidada leva a contabilidade publica a distinguir receitas e 

despesas orgamentarias e extra-orgamentarias, classificando estas como apenas 

transit6rias de entradas e safdas de recursos (ANDRADE, 2002). 

A Lei no 4.320/64, que instituiu as normas para o balango e orgamento 

publico, deve ser seguida pelos 6rgaos publicos da administragao direta e indireta da 

Uniao, Estados e Municfpios, inclusive pelas fundagoes e autarquias e, ainda, para 

os fundos municipais e empresas estatais dependentes (ANDRADE, 2002). 

A grande maioria dos recursos das instituigoes publicas e derivada de tributos 

e transferencias de outras esferas governamentais, porem, os entes publicos 

tambem auferem receitas pr6prias, pela exploragao de seu patrim6nio, embasados 

em sua legislagao especifica, personalidade jurfdica e capacidade econ6mica 

(ANDRADE, 2002). 

2.1 CONCEITO DE CONTABILIDADE PUBLICA 

A Contabilidade Publica foi regulamentada no Brasil, pela Lei Complementar 

no 4.320, de 17 de margo de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro 

para elaboragao e controle dos orgamentos e balangos da Uniao, dos Estados, dos 

Municfpios e do Distrito Federal. 

A contabilidade publica pode ser definida como: 
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Uma ciencia que registra, controla e estuda os atos e fates administrativos e 
economicos operados no patrimonio publico de uma entidade, possibilitando 
a gerac;ao de informac;oes, variac;oes e resultados sabre a composic;ao 
deste, auferidos por sua aoministrac;ao e pelos usuaries. Seu objetivo nao e 
proporcionar somente o registro e o acompanhamento permanente da 
situac;ao da entidade em questao, mas fornecer uma ferramenta para a 
tomada de decisao com relac;ao ao patrimonio da entidade, suas atividades 
envolvendo o infcio, o meio eo fim (ANDRADE, 2002, p.27). 

2.2 ORGANIZACAO DA CONTABILIDADE PUBLICA 

0 artigo 85 da Lei no 4.320/64 estabelece a organizagao da Contabilidade 

Publica da seguinte forma: 

Art. 85. Os servic;os de contabilidade sao organizados de forma a permitir o 
acompanhamento da execuc;ao orc;amentaria, o conhecimento da 
composic;ao patrimonial, a determinac;ao dos custos dos servic;os industriais, 
o levantamento dos balanc;os gerais, a analise e a interpretac;ao dos 
resultados economicos e financeiros. 

Segundo Rossi e Toledo (2005, p.224), "a contabilidade deve acompanhar a 

realizagao daquilo que se convencionou na lei orgamentaria anual e, dai, as 

mutagoes que afetam o patrimonio da entidade governamental. Neste contexte, 

estao incluidos os balancetes mensais, os balangos anuais, bern como os relat6rios 

bimestrais e quadrimestrais de acompanhamento fiscal, cabendo aos servigos de 

contabilidade a importante tarefa de analisar todas essas pegas fazendarias". 

2.3 RECEITA PUBLICA 

De acordo com Piscitelli, Timbo e Rosa (2004, p.148), receita publica 

caracteriza-se como "um ingresso de recursos ao patrimonio publico, mais 

especificamente como uma entrada de recursos financeiros que se reflete no 

aumento das disponibilidades". 

As receitas publicas distinguem-se em receita orgamentaria e receita extra

orgamentaria. A receita extra-orgamentaria e definida por Slomski (2003, p. 309), 
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como um passive financeiro, ou seja, sao recursos de terceiros que transitam pelos 

cofres publicos. Ja a orgamentaria e aquela que pertence de fato a entidade e se 

classifica economicamente em Receitas Correntes e Receitas de Capital. 

Slomski (2003, p.309), define receitas correntes em: "receitas tributarias, de 

contribuig6es, patrimonial, agropecuaria, industrial, de servigos e, ainda, as 

provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito publico 

ou privado, quando destinadas a atender a despesas classificaveis em Despesas 

Correntes". 

0 mesmo autor classifica as receitas de capital as provenientes da realizagao 

de recursos financeiros oriundos de constituigao de dfvidas, da conversao, em 

especie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito 

publico ou privado, destinados a atender a despesas classificaveis em Despesas de 

Capital e, ainda, o superavit do Orgamento Corrente. 0 superavit do Orgamento 

Corrente resulta do balanceamento dos totais das receitas e despesas correntes, 

apurado na demonstragao da receita e despesa segundo as categorias economicas 

(SLOMSKI, 2003). 

2.3.1 Estagios da Receita 

Piscitelli, Timbo e Rosa (2004) descrevem que os estagios da receita sao 

etapas assim especificadas: previsao, langamento, arrecadagao e recolhimento. 

Como previsao tem-se as estimativas de receitas que se originam atraves de 

estudos, antes de comporem o projeto de lei orgamentaria. 

Quante ao langamento, trata-se de ato administrative que o Poder Executive 

utiliza, visando identificar e individualizar o contribuinte ou o devedor e os 

respectivos valores, especies e vencimentos. 

No que tange a arrecadagao, refere-se ao ato em que sao pagos os tributos 

ou as diversas receitas ao agente arrecadador. Por fim, o recolhimento entrega os 

valores arrecadados pelos agentes arrecadadores ao Tesouro Publico. 
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2.4 DESPESA PUBLICA 

Despesa publica para Slomski (2003, p. 318), entende-se como "todo o 

consumo de recursos orgamentarios e extra-orgamentarios". Sao recursos 

orgamentarios todos os fixados pela Lei de Orgamento Anual (LOA) e sao recursos 

extra-orgamentarios aqueles provenientes da geragao de passivos financeiros, 

classificados como receita extra-orgamentaria, constituindo-se em despesa extra

orgamentaria quando de seu recolhimento e/ ou pagamento a quem de direito. 

Piscitelli, Timbo e Rosa (2004) descrevem os requisites que devem ser 

atendidos pelas despesas publicas: UTILIDADE (contribuir de fato para o 

atendimento de uma necessidade publica), ADEQUA<;Ao (nao exceder a 

capacidade de financiamento da sociedade, pois as sobrecargas tendem a gerar 

novas necessidades), OPORTUNIDADE (atender primeiramente as necessidades de 

maior importancia socioeconomica), PUBLICIDADE (ser decidida e executada 

atraves de processes abertos e transparentes), LEGITIMIDADE (ser decidida pelos 

representantes do povo sem interfen§ncias espurias no funcionamento do Legislative 

e executado por autoridade competente) e LEGALIDADE (ser baseada em 

autorizagoes legais). 

Conforme classificagao da receita, as despesas classificam-se em Despesas 

correntes e Despesas de Capital, conforme art. 12 e 13 da Lei no 4.320/64. 

Art. 12. A despesa sera classificada nas seguintes categorias economicas: 
DESPESAS CORRENTES: Despesas de custeio; Transferencias correntes. 
DESPESAS DE CAPITAL: lnvestimentos; lnversoes Financeiras e 
Transferencias de capital. 
§ 1 o Classificam-se como despesa de custeio as dotacoes para manutencao 
de services anteriormente criados, inclusive os destinados a atender a obras 
de conservacao e adaptacao de bens im6veis. 
§ 2° Classificam-se como transferencias correntes as dotacoes para 
despesas as quais nao corresponda contraprestacao direta em bens ou 
services, inclusive para contribuicoes e subvencoes destinadas a atender a 
manutencao de outras entidades de direito publico ou privado. 
§ 3° Consideram-se subvencoes, para os efeitos desta Lei, as 
transferencias destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades 
beneficiadas, distinguindo-se como: 
I - subvencoes sociais, as que se destinem as instituicoes publicas ou 
privadas de carater assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa; 
II - subvencoes economicas, as que se destinem as empresas publicas ou 
privadas de carater industrial, comercial, agricola ou pastoril. 
§ 4° Classificam-se como investimentos as dotacoes para o planejamento e 
a execucao de obras, inclusive as destinadas a aquisicao de im6veis 
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considerados necessaries a realizac;ao destas ultimas, bem como para os 
programas especiais de trabalho, aquisic;ao de instalac;oes, equipamentos e 
material permanente e constituic;ao ou aumento do capital de empresas que 
nao sejam de carater comercial ou financeiro. 
§ 5° Classificam-se como inversoes financeiras as dotac;oes destinadas a: 
I - aquisic;ao de im6veis, ou de bens de capital ja em utilizac;ao; 
II - aquisic;ao de tftulos representatives do capital de empresas ou entidades 
de qualquer especie, ja constituidas, quando a operac;ao nao importe 
aumento do capital; 
Ill - constituic;ao ou aumento do capital de entidades ou empresas que 
visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operac;oes bancarias 
ou de seguros. 
§ 6° Sao Transferencias de Capital as dotac;oes para investimentos ou 
inversoes financeiras que outras pessoas de direito publico ou privado 
devem realizar, independentemente de contraprestac;ao direta em base ou 
servic;os, constituindo essas transferencias auxilios ou contribuic;oes, 
segundo derivem diretamente da Lei de Orc;amento ou de lei especial 
anterior, bem como as dotac;oes para amortizac;ao da divida publica. 

2.4.1 Estagios da Despesa 

Ao exemplo de receita, a despesa tambem apresenta diferentes estagios, 

(empenho, liquidagao e pagamento), que compreendem procedimentos, com 

finalidade especffica. Para Piscitelli, Timbo e Rosa (2004), empenho e o primeiro 

estagio da despesa. E atraves da nota de empenho que a autoridade competente 

reconhece e cria para a administragao a obrigagao de pagamento. 0 empenho e a 

garantia de que o compromisso sera pago ao fornecedor ou prestador de servigos. 

Os empenhos podem ser classificados em empenho ordinaria, empenho 

estimative e empenho global. Na nota de empenho deve constar a data, a 

classificagao, a dotagao orgamentaria e o respective saldo, nome do credor, valor, 

numero e a modalidade da licitagao, ou c6digo que dispensa licitagao e hist6rico. 

Na fase da liquidagao verifica-se o direito adquirido pelo credor, atraves de 

verificagao da documentagao que deu origem ao processo. E o momenta em que a 

administragao reconhece a dfvida como lfquida e certa para efetuar o pagamento. A 

liquidagao evidencia: 

a) A origem e o objeto do que se deve pagar; 

b) A importancia exata a pagar; 

c) A quem se deve pagar a importancia para extinguir a obrigagao. 
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Ja o pagamento consiste na entrega de numerario ao credor, sendo atraves 

de cheque ou deposito bancario, extinguindo desta forma a obrigagao. 

2.5 CREDITOS ADICIONAIS 

Segundo o art. 41 da Lei no 4.320/64, ha tres tipos de creditos adicionais: 

Suplementares, Especiais e Extraordinarios. De acordo com a referida lei, os 

creditos adicionais sao autorizagoes de despesas nao computadas ou 

insuficientemente dotadas na LOA. Os creditos adicionais podem decorrer de: 

variagao de pregos, falha de planejamento, omissoes orgamentarias, intemperies, 

repriorizagoes, etc. Os creditos adicionais podem ser: 

a) Suplementares - Reforgo de dotagao para programa, para projeto, para 

atividade ou operagoes especiais; 

b) Especiais - Dotagao nova para programa, para projeto, para atividade ou 

operagoes especiais; 

c) Extraordinarios- Despesas urgentes e intemperies. 

De acordo com o art. 43, § 1 o da Lei no 4.320/64, a fonte de recursos para a 

abertura de creditos adicionais suplementares e especiais provem de: 

a) Superavit Financeiro apurado no Balango Patrimonial do exercicio anterior, 

considerando os saldos de creditos adicionais transferidos a operagoes de 

creditos e convenios a eles vinculados; 

b) Excesso de arrecadagao, observada a tendencia do exercfcio e os creditos 

extraordinarios abertos; 

c) Anulagao parcial ou total de dotagoes orgamentarias; 

d) Operagoes de credito; 

e) Convenios. 
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2.6 ORc;AMENTO PUBLICO 

On;amento publico ou on;amento-programa e a "materializagao do 

planejamento do Estado, quer na manutengao de sua atividade (agoes de rotina), 

quer na execugao de seus projetos (agoes com inlcio, meio e tim)" (Andrade, 2002, 

p. 54). Para o autor, orgamento publico caracteriza-se como um instrumento do 

Poder Publico para expressar seus programas de atuagao, discriminando a origem e 

o montante dos recursos (receitas) a serem obtidos, bern como a natureza e o 

montante dos dispendios (despesas) a serem efetuados (ANDRADE, 2002) 

Ainda na concepgao de Andrade (2002, p. 55), o orgamento publico e "o elo 

entre o planejamento e as fungoes executivas da organizagao, em que a alocagao 

de recursos visa a consecugao de objetivos e metas". Para o autor, o orgamento 

publico e denominado de orgamento-programa, pois em sua elaboragao consideram

se todos os custos dos programas e agoes, sem perder de vista a estrutura voltada 

para os aspectos administrativos e de planejamento, norteados pelo principal criteria 

de classificagao, hoje delimitada em institucional, funcional, programatica e natureza 

da despesa. Ressalta-se que o orgamento programa discrimina as despesas, 

demonstrando em que e para que serao despendidos os recursos e quem sera o 

responsavel pela execugao de seus programas (ANDRADE, 2002) 

A fungao primordial do orgamento e estimar as receitas e fixar as despesas, 

atraves das dotagoes orgamentarias. 0 orgamento publico tern a elaboragao feita 

pelo Poder Executive e a aprovagao pelo Poder Legislative, dentro do processo 

legislative normal (ANDRADE, 2002) 

2.7 PRINCiPIOS FUNDAMENTAlS DO ORc;AMENTO PUBLICO 

Para que o orgamento seja a expressao tiel do programa de um governo, 

como tambem um elemento para a solugao dos problemas da comunidade, para que 

contribua eficazmente na agao estatal que busca o desenvolvimento economico e 
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SOCial, e indispensavel que obedec;am a determinados principios, dentre OS quais 

destaca Kohama (2003): 

-Programac;ao: Toda a ac;ao administrativa deve ser prevista com 

antecedencia; 

-Unidade: A pec;a orc;amentaria deve ser uma s6, evitando orc;amentos 

parciais; 

-Universalidade: A lei orc;amentaria deve ser uma, ou seja, devera abranger a 

totalidade dos servic;os do estado e a totalidade da receita e despesa de 

cada exercicio; 

-Anualidade: 0 orc;amento deve ser peri6dico, preferivelmente anual, isto e, 

vigencia limitada ao exercicio financeiro; 

-Exclusividade: 0 orc;amento da receita e despesa nao deve canter materia 

estranha ao movimento financeiro do estado; 

-Ciareza: A interpretac;ao da materia orc;amentaria devera ser acessivel a 

todos, nao canter ambiguidades e nem prestar-se a sofismas; 

-Equilibria: A despesa deve ser igual a receita KOHAMA (2003). 

2.8 CICLOS DA GESTAO: ETAPAS DO ORc;AMENTO 

Para o governo operacionalizar o processo de alocac;ao de recursos da 

gestao publica, ele se utiliza do ciclo da gestao, que na Administrac;ao Publica 

Federal, dividem-se em seis etapas, descritas a seguir, conforme Castro e Garcia 

(2004, p.69): 

Planejamento: Elaboragao do PPA, LDO e LOA. Fica a cargo da Secretaria 
de Planejamento e lnvestimento Estrategico do Ministerio do Planejamento, 
Orgamento e Gestao- SPI/MP; 
Programagao: Momenta em que os 6rgaos programam suas agoes, com 
base nos objetivos dos programas de governo, de maneira a contemplar a 
solugao de problemas identificados no planejamento, integrando o 
planejamento e orgamento. E de responsabilidade de cada ministerio; 
Orgamento: Operacionalizagao da elaboragao do orgamento, cuja 
responsabilidade, no Governo Federal, e da Secretaria de Orgamento 
Federal, do Ministerio do Planejamento, Orgamento e Gestao- SOF/MP; 
Execugao: Etapa em que atos e fatos sao praticados na Administragao 
Publica para implementagao da agao governamental e na qual ocorre o 
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processo de operacionalizac;ao objetiva e concreta de uma polftica publica. 
Os 6rgaos que atuam nessa fase sao os pr6prios ministerios, sendo que o 
gerenciamento da execuc;ao financeira e feito pela Secretaria do Tesouro 
Nacional do Ministerio da Fazenda- STN/MF; 
Controle: E a verificac;ao da execuc;ao ffsica e financeira das ac;oes, que 
objetiva a preservar a probidade do gestor e a eficiE'mcia da gestae. Existem 
o controle interne administrative, a cargo do gestor, o sistema de controle 
interne, de responsabilidade da Controladoria Geral da Uniao, da 
Presidencia da Republica, por meio da Secretaria Federal de Controle 
Interne, e o controle externo, func;ao do Congresso Nacional, por meio do 
Tribunal de Contas da Uniao; 
Avaliac;ao: Diagn6stico e avaliac;ao dos resultados e da efetividade da 
execuc;ao das ac;oes de governo, em processo coordenado pela SPI/MP. 0 
Institute de Pesquisa Econ6mica Aplicada (IPEA/MP) tambem participa 
desta etapa, no que concerne a avaliac;ao das politicas publicas, avaliac;ao 
que exige um perfodo de tempo mais Iongo que um exercfcio financeiro. 

2.9 INSTRUMENTOS BASICOS DE PLANEJAMENTO 

0 art. 165 da Constituigao Federal de1988 estabelece os processes de 

planejamento do orgamento: 

Art. 165 Leis de lniciativa do Poder Executive estabelecerao: 
I - o plano plurianual; 
II- as diretrizes orc;amentarias; 
Ill- os orc;amentos anuais. 

De acordo com Andrade (2002, p.40), "as pegas orgamentarias devem 

relacionar-se entre si". Para o autor, o orgamento deve canter a representagao 

monetaria de parte do plano, alem de explicitar a previsao de receitas e a fixagao 

das despesas necessarias. Ja o Plano Plurianual deve exaltar todas as agoes de 

forma coordenada, mas sem vinculagao com valores financeiros ou orgamentarios 

(ANDRADE, 2002). 

2.9.1 Plano Plurianual 

Para Andrade (2002, p. 40), plano plurianual: 

E um programa de trabalho elaborado pelo Executive para ser executado no 
perfodo correspondente a um mandate politico, a ser contado a partir do 
exercfcio financeiro seguinte aos de sua posse, atingindo o primeiro 
exercfcio financeiro do proximo mandate. 
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Considerando a legisla<;ao especffica, os instrumentos para elabora<;ao do 

Plano Plurianual (PPA) sao: as diretrizes, os programas explicitando os objetivos e 

as a<;oes, e estas detalhando as metas do governo. 

Andrade (2002, p. 41 ), discorre sabre o Plano Plurianual: 

0 levantamento de receitas financiadoras do Plano Plurianual atende aos 
objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que visa ao crescimento 
economico e a expansao das ac;:oes de governo. Os recursos de superavit 
orc;:amentario corrente mais as receitas de capital dao ao administrador a 
dimensao de sua capacidade de investimentos e expansao de servic;:os 
publicos. No entanto, com o Plano Plurianual abrigando as despesas de 
capital, as delas decorrentes e os programas de durac;:ao continuada, o 
orc;:amento nao ficara adstrito as receitas financiadoras na forma antes 
preconizada, tendo suporte na totalidade da receita publica sem, contudo, 
perder o norteamento balizador das disponibilidades de investimentos e 
expansao de ac;:oes, estes sim subordinados aos recursos financiadores, 
cuja disponibilidade a ac;:ao governamental devera buscar, mediante o 
aumento permanente das receitas e a racionalizac;:ao permanente das 
despesas. 

A iniciativa do projeto de lei do PPA e do Poder Executive, todos os 6rgaos 

que compoem a Administra<;ao tern grande responsabilidade pelo planejamento 

plurianual. 0 envio a Camara devera ser feito ate 31 de agosto do primeiro ana de 

mandata, e devolvido para san<;ao do Poder Executive ate o final da segunda se<;ao 

legislativa, ou seja, 31 de dezembro (ANDRADE, 2002). 

2.9.1.1 Diretrizes de governo 

De acordo com Andrade (2002, p.42) "as diretrizes de governo tern a fun<;ao 

de tra<;ar as dire<;oes, regular os pianos de governo, estabelecer criterios para o 

planejamento". Sao bussolas que dao rumo ao planejamento e sao os resultados 

principais ou maiores, em Iongo prazo, que necessitarao ser desenvolvidos e que 

pretendem alcan<;ar. Sao, pais, o conjunto de programas, a<;oes e de decisoes 

orientadoras dos aspectos envolvidos no planejamento, sendo ainda o nivel mais 

abstrato para a formula<;ao geral do plano de governo. As diretrizes de governo 

orientam as a<;oes estabelecendo criterios que definem as estrategias de governo 

ANDRADE (2002). 
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2.9.1.2 Programas 

Os programas, na visao de Andrade (2002, p.42), sao: 

2.9.1.3 Objetivos 

Os instrumentos de organizac;:ao da atuac;:ao governamental. Articulam o 
conjunto de ac;:oes que concorrem para um objetivo comum e 
preestabelecido, mensuradas por indicadores estabelecidos no Plano 
Plurianual, visando a soluc;:ao de um problema ou ao atendimento de uma 
necessidade ou demanda da sociedade. Os programas de governo sao os 
instrumentos das diretrizes e devem estabelecer os objetivos (resultados 
esperados dos programas). Sao executadas pelas ac;:oes (mensuraveis por 
metas). Esses programas integram PPA e orc;:amento, e sao, portanto, o elo 
de integrac;:ao entre esses dois instrumentos de planejamento. 

Ainda segundo Andrade (2002, p. 42), objetivos sao "detalhamentos ou 

decomposigoes dos programas, que deverao ser atendidos de forma a concretizar 

as diretrizes e, consequentemente, os objetivos". Segundo o autor, os objetivos 

indicam os resultados pretendidos pela Administragao a serem realizados pelas 

a goes. 

2.9.1.4 Agoes 

Conforme autor anteriormente citado, agoes sao as iniciativas necessarias 

para cumprir os objetivos dos programas e devem estabelecer as metas. 
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2.9.1.5 Metas 

"Sao as mensurac;oes de ac;oes de governo para definir quantitativa e 

qualitativamente o que se propoe ser atendido e qual parcela da populac;ao se 

beneficiara com a referida ac;ao" (ANDRADE, 2002, p.43). 

Tambem, podem entender as ac;oes como um marco ou ponte que se 

pretende alcanc;ar em curta prazo e que em conjunto concretizam os programas. 

Para o autor, as metas devem ser estabelecidas como alvos a serem atingidos, 

quantificados no tempo, de tal forma que sejam de facil aferic;ao em sua realizac;ao. 

Resumem-se em especificac;ao e quantificac;ao fisica dos detalhamentos definidos 

(ANDRADE, 2002). 

2.9.2 Lei de Diretrizes Orc;amentarias 

A Lei de Diretrizes Orc;amentarias estabelece as prioridades das metas 

presentes no Plano Plurianual da Administrac;ao Publica, ou melhor, o planejamento 

operacional anual, incluindo as despesas de capital para o exercicio financeiro 

subsequente ANDRADE (2002). Segundo o autor a LDO orienta a elaborac;ao da lei 

orc;amentaria anual e dispoe sabre alterac;oes na legislac;ao tributaria local, alem de 

definir a politica da aplicac;ao das agencias financeiras oficiais de fomento. Deve ser 

aprovada ate o final do primeiro semestre do ano, conforme art. 165, § 2°, da 

Constituic;ao Federal (ANDRADE, 2002). 

Com o advento da Lei Complementar no 101/00 ou Lei de Responsabilidade 

Fiscal, a Lei de Diretrizes orc;amentarias (LDO) passou ainda a exaltar: equilibria 

entre as receitas e despesas; criterios e formas de limitac;ao de empenho, visando 

ao cumprimento de metas fiscais e do resultado primario e nominal, alem de 

direcionar formas e limites de gastos com pessoal, limites de dividas, uso da reserva 

de contingencia, avaliac;ao dos passives contingentes e outros riscos capazes de 

afetar o equilibria das contas publicas, e a inclusao de anexos de Metas Fiscais para 

municipios com populac;ao acima de 50.000 habitantes (ANDRADE, 2002). 
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2.9.2.1 Metas fiscais da administra<;ao 

Entendem-se como metas fiscais da administra<;ao o "relat6rio-base para o 

equilibria das contas publicas e a chave para a gestao fiscal responsavel" 

(ANDRADE, 2002, p.49). 

A elabora<;ao desse anexo esta obrigada apenas para os mumc1p1os com 

mais de 50.000 habitantes. A nao apresenta<;ao desse anexo implicara em 

penalidades para o gestor publico, especialmente o Chefe do Poder Executivo, de 

valor equivalente a 30% de seus vencimentos anuais, na forma do art. 4 o da Lei no 

10.028/00 (ANDRADE, 2002) 

Nesse anexo, estarao estabelecidos (ANDRADE, 2002, p. 49): 

As metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, 
despesas, resultados nominal e primario e montante da divida publica, para 
o exercicio a que se referee para os dais subsequentes; 
Avaliac;ao do cumprimento das metas relativas ao ana anterior; 
Demonstrative das metas anuais, instruido com memoria e metodologia de 
calculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as 
fixadas nos tres exercicios anteriores e evidenciando a consistencia delas 
com as premissas e os objetivos da politica economica nacional; 
Evoluc;ao do patrimonio liquido, tambem nos ultimos tres exercicios, 
destacando a origem e a aplicac;ao dos recursos obtidos com a alienac;ao de 
ativos; 
Avaliac;ao da situac;ao financeira e atuarial dos regimes pr6prios de 
previdencia; 
Demonstrative da estimativa e compensac;ao da renuncia de receita e da 
margem de expansao das despesas obrigat6rias de carater continuado. 

2.9.3 Lei or~amentaria anual 

Andrade (2002, p. 54), define a Lei Or<;amentaria Anual como: 

lnstrumento legal que deve canter o orc;amento fiscal dos poderes da Uniao, 
dos estados e municipios, de seus fundos, 6rgaos e entidades da 
administrac;ao publica direta e indireta, o orc;amento de investimento das 
empresas em que o Poder Publico, direta ou indiretamente, detenha a 
maioria do capital social com direito a voto e o orc;amento da seguridade 
social, incluindo todas as entidades e 6rgaos a ela vinculados. 
A (LOA), e uma lei especial que contem a discriminac;ao da receita e da 
despesa publica, de forma a evidenciar a politica economica financeira e o 
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programa de trabalho do governo, obedecida os principios da unidade, 
universalidade e anualidade. 

Na concepgao de Carvalho (2003, p. 14), a LOA tern par finalidade a 

"concretizagao dos objetivos e metas estabelecidos no Plano Plurianual. E o que 

poderia chamar de orgamento par excelencia ou orgamento propriamente dito". 

E urn processo continuo, dinamico e flexfvel, traduz em termos financeiros 

para determinado perfodo (urn ana), os pianos e programas de trabalho do governo. 

E o cumprimento ana a ana das etapas do PPA, em consonancia com a LDO e a 

LRF (CARVALHO, 2003). 

2.10 RESERVA DE CONTINGENCIA 

Com o advento da Lei Complementar no 101/00, a Reserva de Contingencia, 

ate entao presente em 99% dos orgamentos municipais, foi restringida ao 

"atendimento de passives contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos" 

(alfnea b, inciso Ill, do art. 5° da citada lei). 

De acordo com Andrade (2002), houve grande movimentagao para se 

eliminar a reserva de contingencia, que era integralmente utilizada para 

suplementagoes de valores em dotagoes orgamentarias mal mensuradas a epoca de 

elaboragao de orgamento. 

0 autor descreve que a reserva de contingencia pode ser utilizada para os 

casas imprevistos no orgamento, par exemplo, abertura de creditos especiais. 

Porem, e importante observar a diferenga entre os conceitos de imprevistos e 

imprevisfveis, quando a primeira indica que poderia ter sido previsto, mas nao foi, 

enquanto a segunda caracteriza que seria impossivel prever (ANDRADE, 2002). 
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2.11 CONTROLE INTERNO E EXTERNO NAS ENTIDADES PUBLICAS 

0 controle interno nas entidades de direito publico, ressalvadas as 

competencias dos Tribunais de Contas ou 6rgaos equivalentes, a tomada de contas 

dos agentes responsaveis por bens ou dinheiros publicos, e realizada ou 

superintendida pelos servic;os de contabilidade (SLOMSK, 2003). 

Ja o controle externo e exercido pela sociedade, atraves de acompanhamento 

de obras e servic;os, e/ou indiretamente, pela promotoria publica ou pelo poder 

legislativo. A fiscalizac;ao contabil, financeira e orc;amentaria sera exercida pelo 

Congresso Nacional; na Uniao, tera como 6rgao auxiliar, quando da fiscalizac;ao 

contabil, financeira, orc;amentaria, operacional e patrimonial, o Tribunal de Contas da 

Uniao (SLOMSKI, 2003). 

Nos Estados e Municipios os Poderes Legislativos tern como 6rgao auxiliar 

para tal tarefa os Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municipios, e suas atribuic;oes seguem, no que couber a Constituic;ao dos Estados, 

do Distrito Federal e a Lei Organica dos Municipios disporem sabre os respectivos 

Tribunais (SLOMSKI, 2003). 

2.12 OR<;AMENTO EMPRESARIAL 

Na definic;ao de Calderelli (2004, p. 585), "orc;amento e o balanc;o previa dos 

elementos ativos e passivos da gestao financeira". 0 autor destaca que o orc;amento 

deve apresentar a situac;ao da receita e da despesa nas mais minuciosas 

discriminac;oes: a despesa, na expressao das necessidades dos servic;os 

organizados; a receita em suas fontes originais e nas cifras da produc;ao das 

mesmas. 0 orc;amento toma uma forma contabil que possibilita o controle 

antecipado das receitas e das despesas, possibilitando urn resultado a ser 

alcanc;ado. "0 orc;amento e uma forma de controle de resultado futuro" 

(CALDERELLI, 2004, p. 585). 
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Do ponto de vista de Padoveze (1997, p.353), orgamento tern a seguinte 

definigao: 

0 orc;amento nao deixa de ser uma pura repetic;ao dos relat6rios gerenciais 
atuais, s6 que com dados previstos. Portanto, nao ha basicamente nada de 
especial para se fazer orc;amento, bastando apenas colocar no sistema de 
informac;ao contabil gerencial os dados que deverao acontecer no futuro. 

Conforme Sobanski (2000 p.16) o orc;amento e: 

0 instrumento mais detalhado da administrac;ao que integra as 
quantificac;oes das ac;oes e resultado em determinado espac;o de tempo, 
visando alcanc;ar seus objetivos com eficiencia. E tambem o elo gerencial 
de ligac;ao entre a atuac;ao da empresa em curta prazo e sua estrategia, isto 
e, reflete os primeiros passos da empresa na direc;ao de seus objetivos de 
Iongo prazo. 

Porem, o orgamento por si s6 nao e suficiente para garantir o sucesso das 

finangas empresarias. Sao necessarias combinac;oes de elementos chaves, para 

que juntos exerc;am papel definitive nas decisoes corporativas: Planejamento e 

Controle (CALDERELLI, 2004). 

2.12.1 Defini~ao de Planejamento e Controle de Resultados. 

A definigao de planejamento segundo Frezatti (2000, p.17), significa decidir 

antecipadamente. Neste sentido, decidir implica optar por uma alternativa de agao 

em detrimento de outras disponiveis, em fungao de prefen§ncias, disponibilidades, 

grau de aceitac;ao do risco, etc. Para o autor, decidir antecipadamente constitui-se 

em "controlar o seu proprio futuro". 

Segundo Padoveze (1997), planejamento nao e apenas prever o que vai 

acontecer. Significa estabelecer e coordenar objetivos para todas as areas da 

empresa, de forma que todos trabalhem sinergicamente em busca dos pianos de 

lucros. 

Planejar e estabelecer com antecedencia as agoes a serem executadas, 

estimar os recursos a serem empregados e definir as correspondentes atribuigoes 

de responsabilidades em relagao a urn periodo futuro, para que sejam alcangados 
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satisfatoriamente os objetivos porventura fixados para uma empresa e suas diversas 

unidades (SANVICENTE, 1983). 

Sendo apresentadas as definigoes de planejamento nas organizagoes, 

realizar-se-a uma abordagem sabre o conceito de controle, conforme descreve 

Sanvicente (1983, p. 22): 

Controlar e, essencialmente, acompanhar a execuc;ao de atividades da 
maneira mais rapida possfvel, e comparar o desempenho efetivo com o 
planejado, isto e, o que tenha sido originalmente considerado desejavel, 
satisfat6rio ou viavel para a empresa e suas subunidades. Evidentemente, a 
func;ao de controle nao se esgota no acompanhamento puro e simples, 
como tambem envolve a gerac;ao de informac;oes para a tomada de 
decisoes de avaliac;ao e eventual correc;ao do desempenho alcanc;ado, 
proporcionalmente ao seu afastamento em relac;ao ao tido como desejavel 
ou satisfat6rio. 

0 controle deve ser vista como urn instrumento que permita a organizagao 

visualizar se os resultados obtidos encontram-se dentro do que foi planejado para 

dado periodo (FREZATTI, 2000). lsso significa que as metas da empresa podem ou 

nao terem sido atingidas. Essas metas sao entendidas como macro no sentido de 

dependerem do desempenho de todas as areas da organizagao. Porem, e 

fundamental entender como foram atingidas, mas s6 e possivel atraves do 

detalhamento de indicadores especificos de cada area da organizagao. 

De nada adiantara planejar sem controlar. De acordo com Padoveze (1997), e 

precise estabelecer e coordenar objetivos para todas as areas da empresa, de forma 

que todos trabalhem sinergicamente em busca dos objetivos. 0 autor descreve que 

o processo de estabelecimento de objetivos nao deve ser vista de cima para baixo, 

mas de baixo para cima, de acordo com a estrutura hierarquica da empresa. 

No estabelecimento de objetivos devera haver o envolvimento de todos, numa 

gestae participativa, ao mesmo tempo em que se delegarao responsabilidades. A 

partir dai sera possivel realizar a analise do desempenho e suas variagoes. 

Ainda na concepgao de Padoveze (1997, p.354), sao descritos os principios 

para implantagao de urn sistema orgamentario: 

Envolvimento dos gerentes: os gerentes devem participar ativamente dos 
processes de planejamento e controle, para obtermos o seu 
comprometimento. 
Orientac;ao para objetivos: 0 orc;amento deve se direcionar para que os 
objetivos da empresa sejam atingidos efetivamente; 
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Comunica<;:ao integral: Compatibiliza<;:ao entre o sistema de informa<;:oes, o 
processo de tomada de decisoes e a estrutura organizacional; 
Expectativas realfsticas: Para que o sistema seja motivador, deve 
apresentar objetivos que sejam desafiadores, mas passfveis de serem 
cumpridos. 
Aplica<;:ao flexfvel: 0 sistema or<;:amentario nao e um instrumento de 
domina<;:ao. 0 valor do sistema esta no processo de produzir os pianos, e 
nao nos pianos em si. Assim, o sistema deve permitir corre<;:oes, ajustes, 
revisoes de valores e pianos; 
Reconhecimento dos esfor<;:os individuais e de grupos: 0 sistema 
or<;:amentario e um dos principais instrumentos de avalia<;:ao de 
desempenho, etc. 

2.13 DIMENSQES TEMPORAlS DO PLANEJAMENTO E CONTROLE DE 

RESULTADOS 

De acordo com Welsch (1983), o conjunto de decis6es administrativas e o 

planejamento como urn todo, ou seja, cada decisao reflete urn plano para 

determinado evento e a soma de todas as decis6es eo conjunto total de politicas e 

pianos da organizac;ao. De acordo com o autor, obviamente, nenhuma decisao 

presente pode afetar ou alterar o passado. Como todas as decisoes administrativas 

sao voltadas para o futuro, cada administrador depara-se com a questao da 

dimensao temporal do planejamento e do processo decis6rio. As decisoes de ultima 

hora padecem por falta de estudos, analises e consultas preliminares. 

Ainda, conforme Welsch (1983), a aplicac;ao efetiva do conceito de 

planejamento e controle de resultados exige da administrac;ao da empresa o 

estabelecimento de dimens6es temporais bern definidas para as decis6es principais 

e secundarias. 

Ao se considerarem as perspectivas de tempo no planejamento 

administrative, devem distinguir claramente entre considerac;oes hist6ricas e futuras. 

Para Welsch (1983, p. 32), "as decis6es hist6ricas constituem a plataforma de 

lanc;amento das determinac;oes voltadas para o futuro". No que diz respeito as 

determinac;oes futuristicas, ha uma distinc;ao fundamental entre pianos de projetos e 

pianos peri6dicos. No primeiro, o centro da atenc;ao e o proprio projeto, que pode 

representar uma atividade operacional ou nao-operacional. 0 autor cita como 

exemplos de plano de projetos a aquisic;ao de uma maquina nova, construc;ao de 

uma nova fabrica, a compra de outra empresa, urn contrato de fornecimento ao 
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governo. Tais atividades devem ser planejadas para todo o periodo de sua 

execugao, e devem ser considerados como empreendimentos especiais (WELSCH, 

1983) 

Planejamento peri6dico segundo o mesmo autor, "atende a necessidade de 

planejar, avaliar e controlar as operagoes dentro de periodos relativamente curtos e 

regulares". 

Os administradores exigem o estabelecimento de prazos para a execugao de 

atividades, bern como elaboragao de relat6rios e avaliagoes do progresso alcangado 

pela empresa. Assim, os pianos e relat6rios de andamento sao realizados em mes, 

trimestre e ano. Foi de acordo com essas limitagoes de tempo que o conceito de 

planejamento peri6dico foi desenvolvido (WELSCH, 1983). 

2.14 DIMENSQES ESTRUTURAIS DO PLANEJAMENTO E CONTROLE DE 

RESULTADOS 

Para aumentar a eficiencia administrativa e operacional, todas as empresas 

devem ser dividas em subunidades organizacionais. Essas subunidades podem ser 

dividas em departamentos, fabricas, regioes ou fungoes. Atraves dessas 

subunidades os pianos sao executados, os objetivos sao atingidos e o controle e 

obtido (WELSCH, 1983). 

Segundo o autor, esse sistema de subunidades, detentoras de objetivos 

especificos, em conjunto, forma o objetivo principal da empresa. Em consequencia, 

o objetivo principal da empresa e desenvolvido de acordo com os t6picos descritos 

por Welsch (1983): 

1. A alta administragao estabelece objetivos gerais, hip6teses de 

planejamento e diretrizes, que sao transmitidos aos administradores das 

subunidades respectivas; 

2. 0 administrador de cada subunidade, de acordo com as diretrizes gerais, 

elabora o seu proprio segmento de pianos globais dos resultados; 
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3. 0 administrador de cada subunidade apresenta o seu segmento do plano 

de resultados a alta administragao para analise critica, avaliagao e 

modificagoes quando necessaria; 

4. Os pianos aprovados de cada subunidade sao consolidados em pianos de 

resultados para toda a empresa. 

2.15 AS VANTAGENS E DESVANTAGENS DO PLANEJAMENTO E CONTROLE 

"As organizagoes tomam suas decisoes dentro de certo ambiente. Porem, o 

que as distingue e o fato de que parte delas o faz antecipadamente, ou seja, antes 

de o fator requerer a decisao" (FREZATTI, 2000, p.19). A fim de demonstrar as 

vantagens de decidir antecipadamente, Welsch (1994 apud FREZATTI, 2000) 

relaciona os seguintes t6picos: 

a) Coordenacao de atividades: As atividades de uma organizagao podem 

ser coordenadas de maneira apropriada com base no processo de 

planejamento. Em outras palavras, se uma empresa produtora de 

alimentos deseja aumentar seu volume de produtos, precisam de 

suprimentos adicionais, equipamentos e pessoas. A coordenagao entre 

atividades referentes a buscar e gerenciar recursos para atender as metas 

de output (vendas ou prestagao de servigos) e vital e pode ser obtida a 

partir da elaboragao de um instrumento formal como o processo de 

planejamento de neg6cios, evitando que uma atividade seja fator de nao -

atingimento de outra. lmpossivel coordenar atividades e mesmo torna-las 

viaveis a luz de algum criteria, sem algum nivel de planejamento previo que 

possa antever os gargalos e mesmo as possibilidades. 

b) Decisoes antecipadas: Em qualquer situagao, ter tempo para pensar e 

amadurecer uma decisao e algo importante. Pode revelar novas 

perspectivas ou permitir novas abordagens. Nesse sentido, a elaboragao 

do plano faz com que decisoes sejam tomadas antecipadamente. Supondo 

uma organizagao que esteja em processo de crescimento e cujo produto 

exija componentes escassos, ao elaborar o plano, ja sabera que a rede de 
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supridores devera ser expandida, por exemplo. Tal percepc;ao implicara na 

perseguic;ao de alternativas que possam atender a necessidade, em muitos 

casas, com demanda de tempo de preparac;ao/pesquisa, negociac;ao e 

outros recursos em niveis significativos. Essa decisao e de vital importancia 

para o desenvolvimento dos neg6cios, ja que deve ser tomada com 

antecedencia, evitando situac;ao em que a empresa deixe de atingir 

objetivos maiores em func;ao da falta de planejamento. 

c) Comprometimento a priori: 0 beneficia de comprometimento e 
cumulative em relac;ao aos beneficios apresentados anteriormente. No 

exemplo exposto o crescimento do volume de vendas e alga a ser proposto 

e aceito pelo executivo da area comercial. Ao propor tal volume, 

implicitamente, ele passa a estar comprometido com as metas nele 

consideradas. A inexistencia de um sistema de planejamento traz a 

dimensao do comprometimento para o momenta em que se detecta a 

necessidade, ou seja, imediatamente antes da decisao de implementac;ao. 

No minima, decidir antecipadamente faz com que a percepc;ao coletiva de 

comprometimento seja afetada, ja que o comportamento de uma area nao 

significa o comportamento da empresa, no entanto e o almeja no processo 

de planejamento. 

d) Possivel maior transparE'mcia: 0 sistema de planejamento pode trazer 

maior transparencia entre as varias areas da empresa, pelo fato de 

trabalharem e discutirem juntas as etapas. Tal beneficia foi considerado 

como nem sempre possivel, haja vista a postura centralizadora de algumas 

empresas, que deixam de praticar a abordagem participativa e dela se 

beneficiar; entretanto, nem sempre tal beneficia e obtido, ja que a filosofia 

de disseminac;ao de informac;oes nao necessariamente caminha ligada a 
filosofia de planejamento da organizac;ao. 

e) Defini~ao de responsabilidades: 0 planejamento e o controle em uma 

organizac;ao exigem que as responsabilidades sejam definidas, par unidade 

de neg6cio, por departamento ou mesmo por centro de resultados, 

dependendo do conceito utilizado. Sem tal accountability, nao e possivel 

cobrar resultados. Sem a definic;ao de responsabilidades, tanto a 

autoridade como a cobranc;a de resultados nao pode ser exercida. 
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f) Destaque para eficiencia: Uma vez desenvolvido o plano de neg6cios, 

nao apenas a avaliagao financeira e implementada, mas todo o neg6cio. 

Para tanto, nfveis de desempenho adequados devem ser perseguidos. 

lndicadores nao apenas financeiros, mas tambem operacionais, devem ser 

identificados e monitorados com freqOencia, assim como disciplinas 

necessarias a manutengao das atividades no direcionamento adequado. 

Desempenho inadequado e evitado na fase de planejamento, ja que o 

controle pressupoe zelar para que o nfvel de desperdfcio possa ser aceito e 

inclufdo no plano. Resultados considerados insatisfat6rios, portanto, devem 

ser avaliados e nao aceitos pela organizagao no momenta do 

planejamento. 

g) Possivel maior entendimento mutuo: A conseqOencia da letra d. e- que 

ao ser mais transparente, a organizagao permite aos executivos melhor 

entendimento das areas que nao sao de sua responsabilidade, o que se 

constitui em importante beneffcio para ela, em alguns casos eliminando 

problemas; em outros fortalecendo o relacionamento inter-funcional. 

h) Forc;a e auto-analise: Quando determinada area da empresa vislumbra o 

plano de neg6cios, pode se auto-avaliar - isto frente aos desafios que 

pretende superar no futuro. As carencias percebidas podem ser 

relacionadas com o perfil profissional, o treinamento, os equipamentos, 

softawares, etc. Dada area comercial que pretenda crescer em uma regiao, 

indica a necessidade de acrescimo de profissionais para poder cumprir 

com os compromissos, por exemplo. Uma area de controle de uma 

organizagao pode identificar que precisa desenvolver relat6rios gerenciais, 

a fim de dar respostas a organizagao sobre os resultados apurados, por 

exemplo. 

i) Permite avaliac;ao do progresso: Se todos os beneffcios ja apresentados 

nao fossem validos, este o seria. Significa que uma organizagao nao 

deveria considerar-se melhor ou pior em fungao da comparagao como ano 

anterior, mas considerar que o seu desempenho e mais ou menos 

favoravel que o previsto e comprometido no plano. 0 referendal passado, 

hist6rico, permite o entendimento parcial dos fatores, todavia se revela 

inadequado em termos de onde se pretende chegar, ou seja, no ambiente 
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percebido quando se planejou. Nada pode garantir que, ao comparar os 

resultados do mes com o mes anterior ou mesmo com o mesmo mes do 

ano anterior, a ineficiencia possa ser isolada, entendida e eliminada, sendo 

o plano construfdo com base nas premissas e no nfvel de eficiencia 

desejados e possfveis para o momento vivido. 

Por sua vez, o mesmo autor Welsch (1994 apud FREZATTI, 2000), reconhece 

que existem limitagoes importantes no desenvolvimento do processo de uma 

organizagao. Sao exibidas como: 

a) Baseia-se em estimativas: 0 plano de neg6cios considera movimentos da 

clientela, patamar de taxa de juros, nfvel de aceitagao dos sindicatos, etc. 

lsso quer dizer: nao se espera que o nfvel de acerto seja pontual, mas 

razoavel em termos de tendencias. Dessa maneira, a administragao deve 

estar pronta para rever e ajustar metas ao Iongo do horizonte de 

planejamento. 

b) Deve estar adaptado as circunstancias: Urn plano de neg6cios 

desenvolvido, com base na percepgao de ambiente restritivo, deve refletir 

urn ambiente diferente, caso as expectativas se alterem. lsso implica em 

necessidade de revisao peri6dica dos instrumentos, de maneira a manter a 

utilidade dos mesmos. 

c) A execu~ao nao e automatica: Por mais 6bvio que possa parecer, depois 

de elaborado, o plano de neg6cios s6 pode ter utilidade desde que 

efetivamente adotado pelas pessoas. Significa que os executivos 

conhecem o plano, entendem, sabem como atingir suas metas, estao 

comprometidos com as mesmas e devem agir de acordo com o planejado. 
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2.16 PROCESSOS OR<;AMENTARIOS 

Boisvert (1999 apud LUNKES, 2003, p. 61), descreve que o "orc;:amento e 

uma ferramenta a servic;:o do gestor, que deve saber adapta-lo as suas pr6prias 

necessidades, bem como ao contexte particular da empresa". 

Segundo Boisvert (1999 apud LUNKES, 2003), cada empresa deve escolher 

o orc;:amento que melhor se adequar aos seus objetivos, a filosofia de gestao, ao 

sistema de mensurac;:ao e aos processes de controle. Assim, e possfvel estabelecer 

o orc;:amento em func;:ao: 

-Da unidade de medida (orc;:amento operacional, orc;:amento financeiro, etc.); 

-Do metodo de classificac;:ao das transac;:oes (orc;:amento por recursos, 

orc;:amento por atividades, etc.); 

-Do comportamento modelizado dos custos (orc;:amento fixo, orc;:amento 

flexivel, etc.); 

-Do nivel de analises previstas (orc;:amento empresarial, orc;:amento por 

atividades, orc;:amento flexivel, etc.); 

-De forma de elaborac;:ao (orc;:amento continuo, orc;:amento base zero, etc.). 

Os processes orc;:amentarios podem ser definidos e apresentados de 

diferentes formas. A seguir sao descritos os principais processes orc;:amentarios. 

2.16.1 Or~amento Continuo 

As organizac;:oes tendem a utilizar o ano civil (12 meses) como periodo para a 

execuc;:ao do orc;:amento. Porem, para algumas empresas, um ano e considerado um 

periodo muito Iongo para se planejar, visto que as suas atividades necessitam de 

acompanhamento constante, como as empresas de equipamentos de informatica, 

por exemplo, (LUNKES, 2003). 
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0 objetivo do orgamento continuo e atualizar o orgamento de forma a 

substituir o periodo atual ao seu termino, pelo mesmo periodo no futuro, conforme 

Figura 1. 

Orcamento anual 

FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV 

2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2003 2003 

~~ll',' 
Substituido ao Acrescentado 

fim de ao fim de 
FEV/2002 FEV/2002 

F1gura 1: Exemplo da s1stemat1ca de orc;amento continuo 

0 orgamento de doze meses e continuamente revisado, removendo-se os 

dados do mes recem-concluido e acrescentado dados orgado para o mesmo mes do 

ana seguinte. Da mesma forma para um, quatro ou seis meses, etc. 

2.16.1.1 Vantagens e desvantagens do orgamento continuo 

De acordo com Lunkes (2003), o orgamento continuo tern tres grandes 

vantagens, em relagao aos demais processes orgamentarios, descritos a seguir: 

-Facilidade em orgar periodos menores, de forma continua e no menor 

tempo; 

-lncorporagao de novas variaveis; 

-Resulta em um orgamento mais precise e detalhado. 

Porem, apesar do orgamento continuo estabelecer sua renovagao a cada 

dais, tres ou quatro meses, esta elaboragao e feita de forma geral com um ana de 

antecedencia, nao solucionando par complete a problematica das empresas 
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inseridas em mercados com mudanc;as constantes. As desvantagens dos processos 

anteriores sao que as ineficiencias de processos passados perpetuam pelos 

periodos seguintes (LUNKES, 2003). 

2.16.2 Orc;amento Base Zero - OBZ 

"0 orc;amento de base zero projeta todas as pec;as como se estivessem 

sendo compiladas pela primeira vez" (LUNKES, 2003, p.71). No orc;amento de base 

zero propoe-se a reexaminar todas as atividades e prioridades, recursos financeiros 

a partir da estaca zero, ao se projetar urn novo exercicio social. No OBZ, os gestores 

devem apresentar justificativas para a apropriac;ao dos recursos, levando-se em 

considerac;ao custo/beneficio ou analise evolutiva dos acontecimentos (LUNKES, 

2003). 

2.16.2.1 Vantagens e desvantagens do OBZ 

De acordo com Lunkes (2003), a principal desvantagem de implantar o 

orc;amento base zero e o tempo para a elaborac;ao, devido aos gestores terem a 

necessidade de justificarem os seus gastos. Por outre lado, a burocracia do OBZ 

contribui na obtenc;ao dos resultados, devido as seguintes observac;oes: 

-Forc;a os gestores a refletir sabre as operac;oes e procurar oportunidades de 

melhoria; 

-lnformac;oes detalhadas relativas a recursos necessaries para realizar os fins 

desejados; 

-Chama a atenc;ao para os excesses e duplicidade entre atividades e 

departamentos; 

-Concentra-se nas reais necessidades e nao nas variac;oes do ano anterior; 

-Melhor acompanhamento do planejado versus realizado. 
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2.16.3 Or~amento Flexivel 

As variagoes nas projegoes do orgamento orgado, em relagao ao resultado 

realizado, dificultam a analise da efetividade, seja relacionada aos setores, seja em 

relagao ao desempenho da empresa como um todo (LUNKES, 2003) 

Wood e Sangster (1996 apud LUNKES, 2003), mencionam que quando 

resultados reais sao comparados com resultados orgados, divergem por duas 

razoes: 

a) Enquanto os volumes reais e orgados da fabricagao e vendas podem ser 

os mesmos, nos custos reais e orgados podem registrar diferengas; 

b) Os volumes das unidades reais e orgadas de vendas e fabricagao podem 

variar, mas os custos serao diferentes. 

Para a elaboragao do orgamento flexivel, Matt (1996 apud LUNKES, 2003, 

p.76) descreve o seguinte: 

A elaboragao do orgamento flexfvel sem duvida impoe a analises dos custos 
nas categorias variaveis e fixa para se preverem as despesas em diferentes 
nfveis de atividade. Esta nao e a mesma analise como a dos custos diretos 
e indiretos, porque alguns custos indiretos variam com o nfvel de atividade e 
alguns diretos, incluindo os salarios sao fixos. 

Alguns custos variam com mudangas no nivel de atividade. E essencial, 

quando elaborar o orgamento, informar aos centros de custo para considerarem 

essa variabilidade. Lunkes (2003) exemplifica que, se o nivel real de atividade e 
maior que o nivel estimado, entao, os custos que variam com a atividade serao 

maiores que os custos orgados, essencialmente causados por mudangas na 

atividade. 

De acordo com Wood e Sangster (1996 apud LUNKES, 2003), o principia do 

orgamento flexivel e construir orgamentos em varios niveis de volume, ainda mostrar 

que custos e despesas podem variar em diferentes niveis de fabricagao e vendas. 
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2.16.3.1 Vantagens e desvantagens do orgamento flexfvel 

De acordo com Lunkes (2003, p. 78), atraves do orgamento flexfvel "as 

variagoes sao analisadas e compreendidas pelos colaboradores da empresa. 

Clareza e participagao na elaboragao do orgamento direcionam a empresa a atingir 

os objetivos globais". 

Porem, a utilizagao do orgamento flexfvel exige que as empresas saibam 

classificar corretamente os custos fixes e variaveis. Lunkes (2003, p. 79) tambem 

descreve que o "uso do orgamento flexfvel apresenta limitagoes no gerenciamento 

de medidas nao financeiras". 

2.16.4 Orc;amento por Atividades 

As empresas que utilizam o sistema ABC compreendem que e necessaria um 

conjunto de atividades especfficas para atender um cliente ou para produzir um 

produto ou servigo, com melhor detalhamento dos respectivos custos, obtendo uma 

visao mais clara dos seus processes (LUNKES, 2003). "0 orgamento por atividades 

permite identificar os recursos alocados para cada atividade e como estas estao 

contribuindo para maximizar as oportunidades de seus produtos e de seus clientes" 

Ching (1995 apud LUNKES, 2003, p. 80). 

2.16.4.1 Vantagens e desvantagens do orgamento por atividades 

Horngren, Foster e Datar (1997 apud LUNKES, 2003), relacionam as 

seguintes vantagens do orgamento por atividades: 

-Capacidade de elaborar orgamentos mais realistas; 

-Melhor identificagao dos recursos necessaries; 

-Associagao dos custos a produgao; 
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-Vinculac;ao mais clara dos custos com as responsabilidades do quadro 

funcional; 

-ldentificac;ao das folgas orc;amentarias. 

Porem, devido ao alto grau de responsabilidade, inumeras empresas tern 

dificuldades em implanta-lo. lsto se deve a utilizac;ao de um grande numero de 

direcionadores de custo e receita, exigindo das empresas softwares mais 

sofisticac;ao (LUNKES, 2003) 

0 autor descreve que: apesar de utilizar em sua elaborac;ao uma quantidade 

maier de medidas nao financeiras, o ABC nao resolve totalmente essa problematica. 

2.16.5 On;amento Perpetuo 

Na definic;ao de Brimson (2000 apud LUNKES, 2003, p.86), "orc;amento 

perpetuo e um sistema de planejamento que preve custos e uso de recursos 

fundamentados nas relac;oes de causae efeito entre os processes correntes". 

Sempre que alga ocorre, existe um conjunto de causas ou meios que podem 

ter influenciado. Diante disso, o processo orc;amentario e reformulado buscando 

atender as novas necessidades, como: readaptac;ao do processo de fabricac;ao, 

compras, logistica, custos, vendas, pesquisa e desenvolvimento. As novas metas 

orc;amentarias devem impulsionar e redirecionar na busca do equilibria e 

crescimento. 

De acordo com Lunkes (2003), para a elaborac;ao do orc;amento perpetuo, 

algumas premissas devem ser observadas: 

-Definic;ao clara da visao futura do neg6cio e dos resultados esperados em 

func;ao das principais tendencias e evidencias no ambiente dos neg6cios; 

-Posicionamento mercadol6gico e definic;ao da 16gica dos movimentos 

estrategicos a serem implementados para a gerac;ao de tais resultados; 

-Revisao de produtos, servic;os, processes e mecanismos de mensurac;ao, 

centrale e coordenac;ao da utilizac;ao dos recursos internes; 
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-Realinhamento do perfil de lideranc;a e de colaboradores, bern como de 

sistemas de gestao de pessoal que suportem mudanc;as culturais orientadas 

no resultado financeiro e nao financeiro; 

-Estabelecimento de urn modelo organizacional alinhado com a visao futura e 

com a dinamica e demanda do ambiente. 

2.16.5.1 Vantagens e desvantagens do orc;amento perpetuo 

As vantagens da utilizac;ao do orc;amento perpetuo sao descritas por Lunkes 

(2003): 

-Aiterac;ao e atualizac;ao do processo orc;amentario, quando da mudanc;a do 

evento - chave; 

-Ajuda a entender o efeito propagador dos eventos-chave e como afetam as 

metas orc;amentarias; 

-Maior aproveitamento das oportunidades; 

-Melhor gerenciamento do excesso ou da falta de capacidade; 

-Diminuic;ao dos custos; 

-Aumento da produtividade; 

-Maior participac;ao de gestores e colaboradores no processo; 

-Maior flexibilidade nas metas orc;amentarias; 

-Aumento na participac;ao do mercado; 

-Permanencia do neg6cio. 

Segundo o autor, a desvantagem do orc;amento perpetuo e a grande 

dificuldade de estabelecer as causas de consume dos recursos. 0 gestor tern a 

tendencia de visualizar os efeitos e tentar corrigi-los. 0 problema e: a causa e o 

efeito ocorrem em tempos distintos, dificultando sua identificac;ao. 
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3 METODOLOGIA 

Esta segao e indicada para a caracterizagao da pesquisa, o seu contexto com 

relagao as bases de dados utilizadas, os procedimentos metodol6gicos necessarios 

para alcangar os objetivos propostos e urn cronograma das atividades inerentes ao 

presente projeto. 

3.1 CARACTERIZA<;AO DA PESQUISA 

Do ponto de vista de sua natureza, Barros e Lehseld (2006, p. 78), definem 

como sendo pesquisa aplicada: 

A pesquisa aplicada e aquela em que o pesquisador e movido pela 
necessidade de conhecer para a aplicagao imediata dos resultados. 
Contribui para fins praticos, visando a solugao mais ou menos imediata do 
problema encontrado na realidade. 

Observa-se que a pesquisa aplicada busca a orientagao pratica a solugao 

imediata de problemas concretos do cotidiano, operacionalizando os resultados do 

trabalho. 

No que tange a forma de abordagem do problema, a presente pesquisa tern 

carater qualitativo, pais pesquisou a percepgao das pessoas com relagao ao 

orgamento publico/privado. 

Do ponto de vista de seus objetivos, considerando o objetivo da presente 

pesquisa, caracterizou-se como pesquisa descritiva. A pesquisa descritiva, do ponto 

de vista de Gil (1999), tern como principal objetivo descrever caracteristicas de 

determinada populagao ou fenomeno ou o estabelecimento de relagoes entre as 

variaveis. 

Segundo Beuren (2006, p. 81), a pesquisa descritiva configura-se como: 

Um estudo intermediario entre a pesquisa explorat6ria e a explicativa, ou 
seja, nao e tao preliminar como a primeira nem tao profunda como a 
segunda. Nesse contexte, descrever significa identificar, relatar, comparar, 
entre outros aspectos. 
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Sob a 6tica dos procedimentos tecnicos, a pesquisa foi caracterizada como 

sendo um estudo de caso, devido ao estudo concentrado de um unico caso, 

especificamente na Prefeitura Municipal de Mafra/SC, Gil (1999, p. 73) salienta que: 

0 estudo de caso e caracterizado pelo estudo profunda e exaustivo de um 
de poucos objetos, de maneira a permitir conhecimentos amplos e 
detalhados do mesmo, tarefa praticamente impossfvel mediante os outros 
tipos de delineamentos considerados. 

A presente pesquisa enquadrou-se tambem como sendo bibliografica, quanta 

aos meios, pais na coleta de dados envolve analise e processamento de resultados, 

ainda a utilizac;ao de bases de dados referenciais (ou bibliograficas) como principais 

fontes de informac;oes, bem como pesquisa participante, devido ao envolvimento da 

pesquisadora com os pesquisados no processo, conforme Beuren (2006). 

3.2 PROCEDIMENTOS PARA ANALISE DE DADOS 

A Prefeitura Municipal de Mafra/SC dispoe de 1.236 funcionarios, distribuidos 

nas diversas secretarias. Destes, 23 funcionarios sao responsaveis pela 

elaborac;ao/execuc;ao do orc;amento publico municipal. A presente pesquisa foi 

realizada com todos os funcionarios envolvidos nesta func;ao. Os dados foram 

obtidos atraves de questionario, o qual procurou evidenciar qual o entendimento das 

pessoas com relac;ao ao assunto e verificou a possibilidade de aplicac;ao de algumas 

tecnicas do orc;amento privado para a melhoria da eficiencia no orc;amento publico. 
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4 DESENVOLVIMENTO E ANALISE DOS DADOS 

0 presente trabalho foi realizado com 23 funcionarios da Prefeitura Municipal 

de Mafra/SC, responsaveis pelo planejamento, elaboragao e controle do orgamento 

publico Municipal. 

4.1 NUMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS NA ELABORA<;AO DA LDO, LOA E 

PPA. 

A tabela 1 revela o numero de pessoas envolvidas na elaborac;ao da LDO, 

LOA e PPA. Dos 23 funcionarios pesquisados, 26% responderam que ate 5 pessoas 

sao responsaveis pela elaborac;ao da LDO, LOA e PPA. Destes, 17% responderam 

que sao de 6 a 1 0 pessoas envolvidas, 9% afirmaram que sao de 11 a 15 pessoas 

responsaveis pela elaborac;ao da LDO, LOA e PPA e 48% responderam que sao 

mais de 16 pessoas envolvidas nesta fungao. Nenhum dos funcionarios respondeu 

que seria somente o contador responsavel pela elaboragao. 

Tabela 1- Numero de pessoas envolvidas na elaboragao da LDO, LOA e PPA. 

Somente o contador 

Ate 5 

De 6 a 10 

De 11 a 15 

Mais de 16 

TOTAL 

FUNCIONARIOS 

00 

06 

04 

02 

11 

23 

% 

00 

26 

17 

09 

48 

100 

Tal analise revela que, na Prefeitura Municipal de Mafra, na analise amostral 

em questao, a elaborac;ao da LDO, LOA e PPA sao realizados por urn numero maior 

de funcionarios, nao sendo centralizada nas maos de poucos. Esse fator e 

importante, pois a descentralizac;ao da alocac;ao orc;amentaria visa a facilitar que os 
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recursos sejam aplicados conforme a necessidade especffica daquela determinada 

area envolvida. 

No entanto, cabe ressaltar que a P.M.M. possui uma comissao composta par 

mais de 16 membros, devidamente nomeados para a elabora<;ao da LDO, LOA e 

PPA. Todos os membros desta comissao e alguns funcionarios do departamento de 

contabilidade, que tambem desempenham este papel, responderam ao questionario. 

0 que evidencia sao os pr6prios funcionarios designados para tal fun<;ao, pais nao 

tern conhecimento sabre isso, conforme a disparidade dos percentuais 

demonstrados na tabela anterior. 

4.2 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA P.M.M. PERMITE QUE SEUS 

FUNCIONARIOS PARTICIPEM NA ELABORA<;AO/EXECU<;AO DO 

OR<;AMENTO? 

Atraves dos resultados obtidos na tabela 2, constatou-se que 35% dos 

funcionarios entrevistados responderam que a P.M.M. permite que os funcionarios 

participem da elabora<;ao/execu<;ao do or<;amento. A maioria dos funcionarios 

entrevistados, cerca de 52% responderam que a P.M.M. permite parcialmente a 

participa<;ao. Os 13% restantes responderam que a P.M.M. nao permite que 

funcionarios participem da elabora<;ao/execu<;ao do or<;amento. 

Tabela 2 - A Prefeitura Municipal de Mafra P.M.M. permite que seus funcionarios participem na 
elaborac;ao/execuc;ao do orc;amento? 

FUNCIONARIOS % 

Sim 08 35 

Parcial mente 12 52 

Nao 03 13 

TOTAL 23 100 

Tais resultados mostraram que a grande maioria dos funcionarios (52%) esta 

parcialmente satisfeita com sua participa<;ao na elabora<;ao/execu<;ao do or<;amento 

do municipio. 0 or<;amento nao deve ser "top-down"; sao necessarias medidas no 
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sentido de incentivar o envolvimento de maior numero de funcionarios, para que 

estes se sintam inseridos nesta tarefa de extrema relevancia para o municipio. 

4.3 RESPONSAVEIS PELA ELABORA<;AO DO ORCAMENTO 

Conforme dados da tabela 3, o qual procura identificar os responsaveis pela 

elabora<;ao do or<;amento, verificou-se que 22% dos funcionarios pesquisados 

responderam que sao os secretarios municipais os responsaveis pela elabora<;ao do 

or<;amento. Outros 65% responderam que sao os servidores das secretarias 

designados para tal fun<;ao. Os 13% restantes responderam que os responsaveis 

pela elaboragao do or<;amento sao o contador e demais servidores do departamento 

de contabilidade. Nenhum dos pesquisados optou pela alternativa dos diretores e 

outros. 

Tabela 3 - Responsaveis pela elaborac;ao do orc;amento 
FUNCIONARIOS % 

Secretarios Municipais 05 22 

Diretores 00 00 

Servidores das Secretarias designados para tal 15 65 

func;ao 

Contador e demais servidores do departamento de 03 13 

contabilidade 

Outros. Quem? 00 00 

TOTAL 23 100 

Na P.M.M. os responsaveis pela elaboragao do orgamento sao os pr6prios 

servidores das secretarias, especialmente designados para a fun<;ao. Conforme os 

resultados demonstrados acima, a maioria dos funcionarios compreende 

corretamente que e de sua responsabilidade tal atividade. 
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4.4 FORMA DE MOTIVA<;AO DOS FUNCIONARIOS 

Ao perguntar aos funcionarios quais as formas de motivagao que a P.M.M. 

adota, cerca de 35% responderam que sao as gratificagoes a forma de motivagao, 

22% optaram pela alternativa do plano de cargos e salaries, que viabiliza o 

crescimento. Nenhum dos pesquisados optou pela alternativa de cursos e a maioria 

respondeu que a P.M.M. nao oferece qualquer motivagao aos seus funcionarios. 

Tabela 4- Forma de motivagao dos funcionarios 

G ratifica~;oes 

Plano de cargos e salaries (disponibilidade de 

crescimento) 

Cursos para aperfeigoamento 

Nenhum 

TOTAL 

FUNCIONARIOS 

08 

05 

00 

10 

23 

% 

35 

22 

00 

43 

100 

A tabela 4 revelou dados importantes. E certo que o servigo publico, alem do 

salario, conceda gratificagoes aos funcionarios. As gratificagoes por sua vez, sao 

cedidas aos funcionarios que desempenhem bern as suas fungoes. Porem, ao final 

de cada mandata politico, os funcionarios ficam a merce da simpatia da nova 

administragao. E neste momenta que entra o plano de cargos e salaries. Ele e a 

ferramenta capaz de valorizar o funcionario publico de forma correta e justa, com 

base numa escala evolutiva de sucessivos aumentos salariais, que poderao ser 

concedidos aos funcionarios publicos efetivos com o passar do tempo. E importante 

que o plano de cargos e salaries seja elaborado de forma a contemplar as 

verdadeiras necessidades e responsabilidades que o cargo exige. Porem, os dados 

da tabela acima mostram que a P.M.M. nao vern proporcionando cursos de 

aperfeigoamento aos funcionarios. Este dado e extremamente preocupante, devido a 
necessidade dos funcionarios estarem sempre se atualizando a fim de cumprirem as 

diversas exigencias dos controles interno e externo, bern como a preparagao de 

funcionarios a fim de desempenharem fungoes de maior responsabilidade, relat6rios 
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gerenciais, sistemas de controle, planejamento e execugao e etc. Nao se deixa de 

mencionar os 43% que responderam que a P.M.M. nao estimula os funcionarios de 

nenhuma forma. 

4.5 A OPINIAO DOS FUNCIONARIOS SOBRE A FORMA DE MOTIVACAO 

Perguntando aos funcionarios se eles achavam correta e justa a forma de 

motivagao usada pela P.M.M., das quais foram observadas que 17% concordavam 

com a forma de motivagao. Destes, 31% concordavam parcialmente com os 

metodos de motivagao e a maioria, cerca de 52% nao concordavam com as formas 

de motivagao utilizadas pela P.M.M. 

Tabela 5- A opiniao dos funcionarios sobre a forma de motivac;ao 

Sim 

Parcial mente 

Nao 

TOTAL 

FUNCIONARIOS 

04 

07 

12 

23 

% 

17 

31 

52 

100 

Ao relacionar os resultados desta tabela com os resultados da tabela anterior, 

onde nenhum dos funcionarios pesquisados optou pela alternativa de cursos e 43% 

afirmaram que nao recebem qualquer especie de motivagao. Neste caso, mais da 

metade dos funcionarios afirmaram que nao estao satisfeitos com esta situagao. 

4.6 A MELHOR MANEIRA DE MANTER OS FUNCIONARIOS MOTIVADOS, 

SOBRE SUAS PROPRIAS PERSPECTIVAS. 

A tabela 6 revela que para 26% dos funcionarios entrevistados, a melhor 

maneira de manter os funcionarios motivados e melhorar o relacionamento destes 

com a alta administragao da P.M.M. Destes apenas 4% gostariam que realizassem 
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reunioes, palestras e encontros festivos, ja 17% responderam que deveriam dar 

melhores qualificagoes para os funcionarios efetivos. Outros 9 % gostariam que o 

plano de cargos e salarios fosse compatfvel com as fungoes desempenhadas, 22% 

responderam que a P.M.M. deveria oferecer mais cursos para aperfeigoamento dos 

funcionarios, bern como 9% gostariam que aumentassem as gratificagoes e os 13% 

restantes pediram que fossem realizadas avaliagoes peri6dicas dos funcionarios 

como forma de incentivo. 

Tabela 6- A Melhor maneira de manter os funcionarios motivados, sabre suas pr6prias perspectivas. 
FUNCIONARIOS % 

Melhor envolvimento com a alta administracao 06 26 

Promover reunioes, palestras, encontros e festas. 01 04 

Melhor qualificac;ao para servidores efetivos 04 17 

Adequar plano de cargos e salarios 02 09 

Proporcionar mais cursos 05 22 

Oferecer maiores gratificac;oes 02 09 

Realizar avaliac;oes peri6dicas 03 13 

TOTAL 23 100 

E de extrema importancia o born relacionamento entre pessoas que integram 

os cargos de alto escalao e os demais funcionarios. Pesquisas revelam que: o que 

realmente importa na empresa onde se trabalha nao e o salario, mas o born 

relacionamento com a chefia. Neste caso, 26% dos pesquisados mostraram-se 

insatisfeitos com a relagao funcionario/administragao. Seria interessante tambem a 

aproximagao da administragao atraves de reunioes, encontros e festas, conforme 

opiniao de 4% dos funcionarios pesquisados. Tambem se ressalta os 17% que 

solicitaram melhores qualificagoes para os funcionarios efetivos. Novamente, urn 

numero consideravel de pesquisados solicitou que a P.M.M. oferecesse mais cursos 

para aperfeigoamento. Bern, como urn numero razoavel de funcionarios levantaram 

a ideia para que de fizessem avaliagoes peri6dicas para avaliar o desempenho e 

cumprimento de metas individuais. Esta ideia partindo dos pr6prios funcionarios 

realmente deveria ser levada em consideragao pela administragao. 
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4.7 A OPINIAO DOS FUNCIONARIOS SOBRE 0 NiVEL DE CONHECIMENTO E 

BOM RELACIONAMENTO ENTRE OS CARGOS DE ALTO ESCALAO E 

DEMAIS FUNCIONARIOS 

Atraves dos resultados obtidos na tabela 7, verificou-se que 17% dos 

funcionarios estao satisfeitos com o nfvel de conhecimento e o relacionamento 

destes com os cargos de alto escalao da P.M.M. Outros 35% responderam que 

estao parcialmente satisfeitos e cerca de metade dos pesquisados responderam que 

nao estao satisfeitos com o trabalho das pessoas que ocupam grandes cargos na 

P.M.M., incluindo-se ai o prefeito, vice-prefeito, secretaries municipais e diretores de 

departamento. 

Tabela 7- A opiniao dos funcionarios sobre o nfvel de conhecimento e bom relacionamento entre os 
cargos de alto escalao e demais funcionarios. 

FUNCIONARIOS % 

Sim 04 17 

Parcial mente 08 35 

Nao 11 48 

TOTAL 23 100 

Os dados da tabela exposta evidenciam a insatisfagao dos funcionarios da 

P.M.M. com os conhecimentos especfficos das pessoas que ocupam os cargos de 

alto escalao (prefeito, vice-prefeito, secretaries municipais e diretores) possuem 

sabre administragao publica. Com base neste percentual, e extremamente 

importante que as metas, objetivos, prioridades e ate mesmo o pessoal fossem 

revistos, ja que quase 50% dos funcionarios pesquisados estao insatisfeitos com o 

nivel de conhecimento que os gestores tern sabre o "neg6cio publico". 
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4.8 FORMA DE TRATAMENTO DOS RELATORIOS GERENCIAIS NA P.M.M. 

A tabela 8 revelou que 22% dos relat6rios emitidos pelos funcionarios a alta 

administrac;ao sao recebidos, analisados e corretamente avaliados par estes. Mais 

da metade dos pesquisados responderam que sao raramente questionados pelo 

conteudo dos relat6rios emitidos. E 26% responderam que nunca foram 

questionados pelo conteudo de seus relat6rios. 

Tabela 8- Forma de tratamento dos relat6rios gerenciais na P.M.M. 
FUNCIONARIOS 

Sao recebidos, analisados e corretamente 05 

avaliados. 

Sao recebidos, porem, raramente voce e 

questionado pelo seu conteudo. 

Sao recebidos, porem, voce nunca foi questionado 

pelo seu conteudo. 

Outro. Qual? 

TOTAL 

12 

06 

00 

23 

% 

22 

52 

26 

00 

100 

Tal analise revela que na P.M.M., os relat6rios emitidos pelos departamentos 

sao recebidos pelos seus enderec;ados, porem, raramente foram questionados pelo 

seu conteudo. lsso acaba se tornando desmotivador para quem o faz, uma vez que 

estes relat6rios apresentam informac;oes de extrema importancia para a 

administrac;ao e nao da a devida atenc;ao a este instrumento decisivo no processo 

de tomada de decisao. 
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4.9 NiVEL DE SATISFA<;AO DAS ACOMODA<;OES DE SEU LOCAL DE 

TRABALHO 

Atraves da tabela 9, constatou-se que apenas 17% dos funcionarios 

pesquisados estao completamente satisfeitos com as acomodagoes de trabalho. 

Cerca de metade dos entrevistados informaram que estao parcialmente satisfeitos 

com o ambiente de trabalho. Os 35% restantes responderam que nao estao 

satisfeitos com as acomodagoes da sala de trabalho, incluem-se af os 

equipamentos, m6veis, tamanho do recinto, luminosidade e ventilagao. 

Tabela 9- Nfvel de satisfac;ao das acomodac;oes de seu local de trabalho 

Sim 

Parcial mente 

Nao 

TOTAL 

FUNCIONARIOS 

04 

11 

08 

23 

% 

17 

48 

35 

100 

Funcionarios mal acomodados em seu ambiente de trabalho produzem 

menos. Uma sala ampla, bem arejada e iluminada, com equipamentos de 

informatica de qualidade, bern como m6veis confortaveis sao requisitos mfnimos 

para o funcionario trabalhar bem. Na P.M.M., 48% dos pesquisados estao 

parcialmente satisfeitos com as acomodagoes de seu ambiente de trabalho. Nao 

muito Ionge, cerca de 35% estao completamente insatisfeitos com seu local de 

trabalho. 
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4.10 NiVEL DE CONHECIMENTO SOBRE CUSTOS 

Foi perguntado aos funciom3rios se estes conheciam tecnicas e formas de 

custeio, amplamente aplicadas nas empresas. Conforme dados da tabela 10, 

apenas 9% dos entrevistados responderam que possuem excelentes conhecimentos 

sobre custos. Destes, 22% afirmaram que seus conhecimentos sobre a materia sao 

considerados bons. Outros 39% reconheceram que possuem poucos conhecimentos 

na area e 30% responderam que nao possuem qualquer conhecimento sobre 

custos. 

Tabela 10- Nivel de conhecimento sabre custos 
FUNCIONARIOS % 

Excelentes conhecimentos 02 09 

Bans conhecimentos 05 22 

Poucos conhecimentos 09 39 

Nenhum conhecimento 07 30 

TOTAL 23 100 

Em virtude de pouqufssimos funcionarios declararem possuir conhecimentos 

sobre tecnicas de custeio, seria de extrema relevancia a administragao oferecer aos 

respectivos funcionarios cursos e treinamentos, no sentido de otimizar a utilizagao 

dos recursos publicos, tomando as melhores decisoes entre as alternativas de 

produzir ou de comprar produtos e servigos, por exemplo. 

4.11 A OPINIAO DOS FUNCIONARIOS SOBRE A VIABILIDADE DE APLICACAO 

DE CUSTOS NA P.M.M. 

Conforme resultados da tabela 11, para 35% dos funcionarios pesquisados 

seria viavel a aplicagao de custos na P.M.M. Na opiniao de 43%, as tecnicas e 
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formas de custeio poderiam ser parcialmente aplicadas. Os 22% restantes 

responderam que nao seria viavel a aplicagao de custos na P.M.M. 

Tabela 11- A opiniao dos funcionarios sabre a viabilidade de aplicac;ao de custos na P.M.M. 
FUNCIONARIOS % 

Sim 08 35 

Parcialmente 

Nao 

TOTAL 

10 

05 

23 

43 

22 

100 

Parece contra-sensa os funcionarios pesquisados optarem pela viabilidade de 

aplicagao se nao conhecem os metodos de custos. No entanto, o que parece ter 

ocorrido neste caso, e a expressao de insatisfagao com o processo no momenta, 

portanto qualquer mudanga e urgente. 

4.12 NiVEL DE CONHECIMENTO SOBRE AS TECNICAS DE OR<;AMENTO 

PRIVADO 

Perguntado aos funcionarios qual o nivel de conhecimento sabre as tecnicas 

utilizadas na elaboragao de orgamentos na area privada, tecnicas como orgamento 

continuo, base-zero, flexivel, perpetuo e par atividades. Conforme a tabela 12, 

nenhum funcionario respondeu possuir excelente conhecimento na area. Destes, 

17% afirmaram terem bans conhecimentos sabre tais tecnicas. Da mesma forma, 

35% reconhecem que possuem poucos conhecimentos e aproximadamente a 

metade dos pesquisados dizem nao possuir qualquer conhecimentos sabre as 

tecnicas de orgamento aplicadas em empresas privadas. 



Tabela 12- Nfvel de conhecimento sabre as tecnicas de on;amento privado 
FUNCIONARIOS 

Excelentes conhecimentos 00 

Bans conhecimentos 

Poucos conhecimentos 

Nenhum conhecimento 

TOTAL 

04 

08 

11 

23 

% 

00 

17 

35 

48 

100 
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Tem-se ai novamente a necessidade de oferecer treinamento aos 

funcionarios, no sentido de oportunizar-lhes conhecimento sobre essas tecnicas que, 

apesar de ainda nao serem aplicadas no servigo publico, ha tempos ja vem sendo 

objeto de discurso de estudiosos no assunto. 

4.13 A OPINIAO DOS FUNCIONARIOS SOBRE A APLICA<;AO DAS TECNICAS DE 

OR<;AMENTO PRIVADO NA P.M.M. 

Com este questionamento procurou-se saber a opiniao dos funcionarios sobre 

a aplicagao das tecnicas de orgamento privado na P.M.M., onde 17% dos 

pesquisados responderam que seria viavel a aplicagao das tecnicas, porem, 83% 

responderam que nao seria viavel. 

Tabela 13 - A opiniao dos funcionarios sabre a aplicac;:ao das tecnicas de orc;:amento privado na 
P.M.M. 

Sim. Quais? 

Nao 

TOTAL 

FUNCIONARIOS 

04 

19 

23 

% 

17 

83 

100 

Com base nas analises anteriores, e possivel verificar que os funcionarios 

que responderam a esta pesquisa estao insatisfeitos e desmotivados como trabalho 

na P.M.M. A ideia de concentrar as decisoes em um grupo seleto de pessoas, 

impedindo a participagao dos demais funcionarios ("top-down"), esta gerando certo 
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desconforto na relagao funcionario e administrador, aspecto evidenciado pela 

pesquisa. 

4.14 A OPINIAO DOS FUNCIONARIOS SOBRE A PRINCIPAL FALHA NO 

PROCESSO DE ELABORA<;AO DO ORCAMENTO NA P.M.M. 

Atraves dos dados obtidos na tabela 14, constatou-se que 57% dos 

funcionarios pesquisados afirmaram que a principal falha no processo de elaboragao 

do orgamento na P.M.M. e a ausencia de planejamento e controle das agoes de 

governo. Outros 30% optaram pela alternativa de que nao ha funcionarios 

capacitados para desempenhar fungao de tamanha responsabilidade. Os 13% 

restantes afirmaram que a P.M.M. nao dispoe de metas e objetivos bern definidos. 

Tabela 14 - A opiniao dos funcionarios sabre a principal falha no processo de elaboragao do 
orgamento na P.M.M. 

FUNCIONARIOS % 

Ausencia de planejamento e controle 13 57 

Ausencia de funcionarios capacitados para tal 07 30 

fun gao 

Metas e objetivos mal definidos 03 13 

Outro. Qual? 00 00 

TOTAL 23 100 

A administragao publica carece de realizar urn acompanhamento efetivo da 

realidade e das necessidades da populagao, para melhor aplicagao dos recursos 

publicos. A ausencia de planejamento e controle gera gastos desnecessarios. E 
extremamente importante que os gestores de recursos publicos tenham consciencia 

de que sem planejamento nao ha como estabelecer e coordenar objetivos; e sem 

controle nao ha como avaliar os resultados. 
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4.15 A OPINIAO DOS FUNCIONARIOS SOBRE SE A CONTROLADORIA DA 

P.M.M. ESTA EXERCENDO CORRETAMENTE SUAS FUN<;OES. 

Na opiniao dos funcionarios pesquisados, 43% estao satisfeitos com os 

trabalhos realizados pela controladoria da P.M.M. Destes, 35% revelaram que estao 

parcialmente satisfeitos e 22% nao estao satisfeitos com o trabalho da controladoria 

no Municipio. 

Tabela 15 - A opiniao dos funcionarios sabre se a controladoria da P.M.M. esta exercendo 
corretamente suas func;oes 

Sim 

Parcial mente 

Nao 

TOTAL 

FUNCIONARIOS 

10 

08 

05 

23 

% 

43 

35 

22 

100 

Na estrutura administrativa do municipio, a controladoria deveria ter o status 

de Secretaria Municipal, para em conjunto com o Prefeito poder definir as 

necessidades informativas para a tomada de decisoes de todos os responsaveis das 

atividades - meio, tambem das atividades - fins, em todos os niveis, seja no 

primeiro, segundo ou do terceiro escalao da entidade, produzindo dessa forma uma 

interface nas atividades e, assim, melhor gerenciamento das informagoes e, por 

consequencia, diminuigao da assimetria informacional entre as esferas do governo. 
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5 CONCLUSOES 

Este trabalho teve como principal objetivo a verificagao da possibilidade de 

aplicagao de tecnicas orgamentarias, mesmo que de forma parcial, utilizadas par 

empresas privadas em uma prefeitura do municipio catarinense. Da mesma forma, 

procurou-se identificar, teoricamente, como e 0 processo de gestao orgamentaria 

(planejamento e controle) no setor privado e publico. 

Verificou-se o orgamento empresarial na visao de alguns autores 

especialistas no assunto, bem como se buscou dar um enfoque especial nas 

definigoes de planejamento e controle em todas as peculiaridades. Foi realizada 

tambem uma explanagao sabre as tecnicas de orgamento privado (flexfvel, continuo, 

perpetuo, base-zero e par atividades), demonstrando vantagens e desvantagens em 

t6picos rapidos, facilitando a compreensao. 

De modo semelhante, procurou-se proporcionar uma introdugao a 

contabilidade publica e suas definigoes, organizagao da contabilidade publica, bem 

como a apresentagao de conceitos sabre receita, despesa publica e estagios. 

Tambem ocorreu a apresentagao de conceitos sabre o orgamento publico, seus 

princfpios e ciclos de gestao, ainda foram acrescidos com a explanagao dos 

instrumentos basicos de planejamento (LDO, LOA e PPA) e os controles internos e 

externos da Administragao Publica Municipal. 

Realizando houve breve comparagao entre as peculiaridades de ambas as 

areas estudadas, obtendo-se os seguintes resultados: Um grande diferencial do 

ramo da contabilidade privada para o ramo da contabilidade publica e que, enquanto 

na area privada pode-se fazer tudo 0 que a lei nao profbe; na publica e permitido 

realizar somente aquila que a lei determina. Desta forma, relat6rios gerenciais e 

demonstratives economicos e financeiros, amplamente difundidos na gestao privada, 

transformam-se em relat6rios de execugao orgamentaria, relat6rios bimestrais e 

demais documentos que sao emitidos aos 6rgaos de fiscalizagao publica, 

unicamente pela obrigatoriedade da lei, e nao pela relevancia que estes 

representam. Deve-se, pais, incentivar a elaboragao de mecanismos capazes de 

realizar controles internos, capazes de dar confiabilidade indiscutivel aos 

demonstratives legais, a fim de satisfazer as necessidades de informagoes corretas 
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e tempestivas perante a administragao publica. Foram citadas tambem as grandes 

organizag6es, que se preocupa quase que diariamente com resultados obtidos 

atraves de aplicagao de indices economicos, financeiros e patrimoniais. De forma 

timida, a Uniao ja esta utilizando em seus balangos os conceitos de indices de 

quocientes, voltado para a melhor analise dos resultados apresentados por sua 

execugao orgamentaria, financeira e patrimonial. Tal avango ha muito ja estava 

presente nas demonstrag6es e analises da contabilidade privada. 

Outra diferenga e a classificagao das receitas como todos os embolsos, e a 

despesa como todos os desembolsos. Tal pan1metro demonstra que, enquanto na 

contabilidade empresarial alguns valores sao classificados como adiantamento e 

antecipag6es, na contabilidade publica a diferenciagao das receitas concentra-se em 

sua natureza, ou seja, se afetam ou nao o resultado patrimonial e, 

consequentemente, o saldo patrimonial ou patrimonio publico. 

Outro diferencial marcante entre os ramos da contabilidade privada e da 

contabilidade aplicada ao servigo publico e que, enquanto a primeira, ap6s a 

formagao de seu patrimonio, impulsionado pelas transag6es dos chamados capitais 

pr6prios e de terceiros, caminha em busca do lucro financeiro ou economico; na 

contabilidade aplicada ao servigo publico ha a utilizagao de seu patrimonio, em 

razao dos objetivos sociais pretendidos, independentemente da geragao de recursos 

ou resultados financeiros ou economicos, mas intrinsecamente preocupada com 

resultados sociais que beneficiem toda a populagao ou grande parte dela. Deve-se 

lembrar que os recursos controlados pela contabilidade das instituig6es publicas sao 

pr6prios ou advindos de fontes externas, mediante tributes e transfen3ncias 

legalmente estabelecidas. 

Destacando tambem uma diferenga substancial entre a fungao do 

planejamento nas instituig6es publicas em detrimento das privadas. Na 

administragao publica, principalmente na gestao municipal, ha o poder de alterar a 

estrutura organizacional por meio de uma legislagao propria, mediante atos 

normativos do Poder Executive e do Legislative. Na empresa privada nao ha 

imposigao legal que limita alguma tentativa de influenciar ou modificar o mesmo 

ambiente correlacionado. No entanto, assim mesmo este ultimo atinge grandes 

resultados com planejamento eficaz. 
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Quanta a identificagao se o que e realizado em termos orgamentarios em 

empresas privadas poderia ser aplicado na Prefeitura Municipal de Mafra, verificou

se que a maioria dos funcionarios pesquisados desconhece as tecnicas de 

orgamento privado. Contudo, a insatisfagao destes e visivel, com base nos 

resultados obtidos atraves do questionario e a implantagao das tecnicas, mesmo que 

de forma parcial, seria possivel se fossem oferecidos aos funcionarios cursos e 

treinamentos na area. 

No que se refere a constatagao da principal falha no processo de elaboragao 

do orgamento publico, mediante a percepgao dos funcionarios da Prefeitura de 

Mafra/SC, constatou-se que 57% dos funcionarios pesquisados apontaram como 

principal falha a falta de planejamento e controle das agoes e metas. A 

Administragao publica deveria exercer como rotina a pesquisa e o acompanhamento 

sistematico da realidade e das necessidades da populagao, a fim de verificar onde, 

quando e quanta devera ser investido para solucionar eventuais aspiragoes da 

sociedade. Tal distanciamento entre o planejamento e a agao e alimentado pelo 

descompasso entre os planejadores e o processo de planejamento com os 

executa res. 

0 processo de planejamento nao pode ser tolhido ou moldado para 

determinada esfera do governo ou 6rgao governamental. Cada um tem a sua 

maneira e suas realidades sao distintas. Cabe aos responsaveis pelo planejamento 

e estudar e mensurar a realidade de cada 6rgao ou departamento e ap6s montar o 

planejamento a ser seguido. 

Refletindo sabre as melhorias, que algumas tecnicas da gestao orgamentaria 

do setor privado poderiam trazer ao setor publico, especificamente na Prefeitura 

Municipal de Mafra, observa-se que o orgamento continuo estima recursos 

continuadamente, apresentando como principais vantagens a redugao de custos, a 

qual tende a ser feita de forma gradual, bem como ha possibilidades de incluir 

variaveis durante o ciclo, que geralmente e de menos de um ano. Permite tambem a 

elaboragao de orgamentos mais precisos, devido a continuidade de suas previsoes, 

facilidade na sua elaboragao e renovagao. Apresenta como principal limitagao a 
incapacidade de eliminar deficiencias de anos anteriores. 

0 orgamento publico municipal e elaborado de acordo com os prazos 

previstos em lei, com base em estimativas de receitas e despesas do exercicio em 
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questao, levando em considerac;ao a possibilidade de contemplac;ao de convenios 

com recursos da esfera estadual e federal e demais repasses, ainda a transferencia 

de receitas provenientes de impastos. E. com base nestas estimativas que o 

orc;amento e elaborado e utilizado pela administrac;ao pelo prazo de urn ano. 

No transcurso deste perfodo ocorrem divergencias entre o previsto e o 

realizado. A flexibilidade caracterfstica do orc;amento continuo traria muitos 

beneffcios a administrac;ao publica, no sentido de possibilitar eventuais correc;oes, 

alterac;oes e inclusoes que se fizessem necessarias. Porem, e importante destacar a 

dificuldade que tal tecnica apresenta no sentido de se identificar falhas ocorridas no 

processo, as quais poderiam permanecer por perfodos subsequentes. 

0 orc;amento base-zero, como o proprio nome diz, estima recursos da estaca 

zero. Esta tecnica tende a eliminar as ineficacias do passado, tern como foco 

principal a redugao de gastos. A dificuldade de utilizac;ao desta tecnica esta 

justamente na necessidade de justificar o porque da utilizac;ao de recursos, 

tendendo a ser extremamente burocratico devido ao tempo necessaria para a sua 

elaborac;ao. 

0 orc;amento flexfvel e orc;amento por atividades estimam recursos para 

varios nfveis de atividade e preve recursos utilizando os direcionadores de custo e 

receita respectivamente. Enquanto o primeiro possibilita a cobranc;a de 

responsabilidade pelas variac;oes, o outro sincroniza processos, atividades e objetos 

de custo. Ambos exigem profunda conhecimento de custos, devido ao alto grau de 

complexidade na sua elaborac;ao, bern como a necessidade de implantac;ao de 

software sofisticado. Porem no momenta, tais tecnicas seriam muito dificeis de 

serem aplicadas, em virtude do alto percentual de funcionarios que nao possuem 

conhecimentos sobre tecnicas de custeio. 

Por fim, o orc;amento perpetuo estima recursos com base na relac;ao causa

efeito. Sempre que algo ocorre, existe urn conjunto de causas que podem ter 

influenciado. Diante disso, o on;amento perpetuo e reformulado, buscando atender 

as novas necessidades e redirecionar o equilibria e o crescimento. 0 problema e 

que a causa e o efeito ocorrem em tempos distintos, dificultando sua identificac;ao. 

0 orc;amento publico nao e somente uma contabilidade de previsao de 

receitas e fixac;ao de despesas; ele e maior, uma vez que atingindo grande numero 

de pessoas, expressando as politicas desenvolvidas pela entidade publica, os 
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interesses que nele predomina e os setores beneficiados, sua importancia e 

incalculavel. 

Quando bem elaborado, transforma-se em instrumento de planejamento, 

deixando de ser apenas formalidade legal, permitindo que a execuc;ao orc;amentaria 

ocorra na mais perfeita ordem. Eventuais problemas no orc;amento representam 

dificuldades que podem ate comprometer o sucesso da administrac;ao e aumentar 

consideravelmente os riscos de punic;oes pelos organismos fiscalizadores. 

Deve-se exaltar que a simples contraposic;ao das receitas estimadas versus 

despesas fixadas, paralelamente com suas respectivas realizac;oes, e de facil 

elaborac;ao. A nao considerac;ao de determinados projetos em andamento e 

obrigac;oes assumidas, seja par convenios, subvenc;oes ou transferencias, podem 

influenciar demasiadamente no distanciamento da elaborac;ao do orc;amento para 

com a real situac;ao da entidade. 

A contabilidade publica s6 permite realizar despesas que estejam 

previamente autorizadas, par isso, alem da necessidade explfcita, os 6rgaos 

fiscalizadores deveriam forc;ar os administradores dos recursos publicos a planejar o 

orc;amento o mais proximo da realidade possivel, ou seja, formalizar em relat6rios, 

com estimativas de receitas e fixac;ao das despesas, a fim de cumprirem esse 

ditame legal. 

Na elaborac;ao do orc;amento, e legalmente exigido que haja equilibria entre 

as receitas estimadas e as despesas fixadas, podendo haver superavit corrente, em 

que as receitas correntes superam as despesas correntes. Urge haver um esforc;o 

para proceder a maximizac;ao do controle orc;amentario no intuito de elaborar bem as 

contas orc;amentarias, melhorando os controles, a clareza dos lanc;amentos e a 

praticidade na execuc;ao do orc;amento. 

Este trabalho abre uma nova area para a contabilidade: a contabilidade 

publica gerencial. Seu objetivo nao se restringe unicamente a uma revisao sabre a 

contabilidade publica em si, todavia estimula aos gestores publicos municipais a 

buscarem resultados ainda nao divulgados para a sociedade. Essa abordagem 

justifica-se pelo fato de a grande maioria dos municipios ja dispor de sistemas 

computadorizados, os quais sao capazes de proporcionar ao gestor publico um salta 

para a elaborac;ao das escriturac;oes, relat6rios fiscais e ate mesmo gerenciais, 

amplamente discutidos e defendidos neste trabalho. 
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Esta pesquisa atende as exigencias de profissionais que nao mais se 

conformam em apresentar apenas os relat6rios exigidos por lei, mas tambem 

relat6rios que contribuam para a minimizagao da assimetria informacional entre a 

sociedade e o Estado. Trata-se de um instrumento de pesquisa para professores, 

alunos, gestores publicos e demais interessados neste setor gerencial. 
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APENDICE 



APENDICE A- QUESTIONARIO: TECNICAS DE ORCAMENTO PRIVADO 

APLICADAS NA AREA PUBLICA: UM ESTUDO EXPLORATORIO NA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA/SC NO EXERCiCIO DE 2008. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
POS-GRADUACAO EM CONTABILIDADE E FINANCAS 
ALUNA: GISELE OLIVEIRA DACOSTA 
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QUESTIONARIO: TECNICAS DE ORCAMENTO PRIVADO APLICADAS NA AREA 
PUBLICA: UM ESTUDO EXPLORATORIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MAFRA/SC NO EXERCiCIO DE 2008 

1) Na Prefeitura Municipal de Mafra - P.M.M., quantas pessoas sao envolvidas na 
elaborac;ao da LDO, LOA e PPA? 
a) somente o contador 
b) ate 5 
c) de 6 a 10 
d) de 11 a 15 
e) mais de 16 

2) Varios autores dao enfase de que a elaborac;ao do orc;amento deve ter a 
participac;ao dos funcionarios da empresa e nao somente pela alta administrac;ao. 
A P.M.M. permite que os funcionarios participem da elaborac;ao/execuc;ao do 
orc;amento? 
a) Sim 
b) Parcial mente 
c) Nao 

3) Na P.M.M, quem sao os responsaveis pela elaborac;ao do orc;amento? 
a) secretarios municipais 
b) diretores 
c) servidores das secretarias designados para tal func;ao 
d) contador e demais servidores do departamento de contabilidade. 
e) outros. Quem? ___________________ _ 

4) Varios autores especialistas no assunto defendem a ideia de que a motivac;ao e 
reconhecimento dos funcionarios interferem diretamente na capacidade de 
produc;ao dos mesmos. De que forma a P.M.M. motiva seus funcionarios? (pode 
marcar mais de uma alternativa) 
a) gratificac;oes 
b) plano de cargos e salarios (disponibilidade de crescimento) 
c) cursos para aperfeic;oamento 
d) nenhum. 



5) Em sua opiniao, esta forma de avaliagao e correto-justa? 
a)Sim 
b) Parcial mente 
c) Nao 

6) Qual seria a melhor maneira de manter os funcionarios motivados? 
R: ---------------------------------------------------

69 

7) Nas grandes organizagoes, os cargos de "alto escalao" exigem que seus 
ocupantes possuam dentre suas habilidades, conhecimento sabre o neg6cio, 
espfrito de equipe, bam relacionamento com pessoas, etc. Na P.M.M., o prefeito, 
vice-prefeito, secretaries municipais e diretores dispoem sabre essas habilidades 
descritas acima? 
a)Sim 
b) Parcialmente 
c) Nao 

8) Relat6rios gerenciais sao determinantes no processo de tomada de decisao nas 
empresas. Em sua opiniao, os relat6rios emitidos pelos departamentos da P.M.M. 
sao: 
a) sao recebidos, analisados e corretamente avaliados pelos seus enderegados. 
b) sao recebidos, porem, raramente voce e questionado pelo conteudo do 

relat6rio. 
c) sao recebidos, porem, voce nunca foi questionado pelo conteudo do relat6rio. 
d) outre. Qual? _________________________________ _ 

9) Boas empresas preocupam-se com o bern estar dos seus funcionarios em seu 
ambiente de trabalho. Voce esta satisfeito com as acomodagoes de sua sala? 
a)Sim 
b) Parcialmente 
c) Nao 

1 0) 0 conhecimento sabre tecnicas e form as de custeio sao fundamentais para 
evitar desperdfcios e obter a otimizagao da produgao nas empresas. Voce 
possui conhecimento sabre custos? 
a) excelentes conhecimentos 
b) bans conhecimentos 
c) poucos conhecimentos 
d) nenhum conhecimento 

11) Em sua opiniao, seria viavel a implantagao de custos na P.M.M.? 
a)Sim 
b) Parcial mente 
c) Nao 
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12) Existem varias tecnicas utilizadas na elabora<;ao de or<;amentos na area privada, 
tais como or<;amento continuo, base-zero, flexivel e por atividades. Qual o nivel 
do seu conhecimento sobre determinadas tecnicas? 
a) excelentes conhecimentos 
b) bons conhecimentos 
c) poucos conhecimentos 
d) nenhum conhecimento 

13) Em sua opiniao, seria viavel a aplica<;ao de tais tecnicas? 
a) Sim. Quais? ______________________ _ 
b) Nao 

14) Em sua op1mao, qual e a principal falha no processo de elabora<;ao do 
or<;amento na P.M.M.? 
a) aus€mcia de planejamento e controle 
b) aus€mcia de funcionarios capacitados para tal fun<;ao 
c) metas e objetivos mal definidos 
d) outro: _________________ _ 

15) A controladoria exerce papel fundamental nas grandes organiza<;oes. 
Responsavel pelo gerenciamento de todo o sistema de informa<;oes economico 
- fisico - financeiros das empresas. Em sua opiniao, a controladoria esta 
exercendo corretamente suas fun<;oes na P.M.M.? 

a)Sim 
b) Parcialmente 
c) Nao 


