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RESUMO 

Titulo: Controle interne da atividade orc;amentaria e financeira da Policia Militar do 
Parana: analise da estrutura e proposta de urn modele 
Autor: Major QOPM Everson Martins 
Orientadora: Prof.a Ora. Helena de Fatima Nunes Silva 

Pesquisa qualitative-quantitativa sabre controle interne da atividade orc;amentaria e 
financeira, desenvolvida para mostrar como se processa a aplicac;ao e o controle 
das verbas publicas pela Policia Militar. A explicitac;ao de conceitos como auditoria e 
controle interne, juntamente com extensa bibliografia, apresenta, de maneira 
quantificada e estatfstica, os dados das incorrec;oes mais constantes que ocorrem 
nas prestac;oes de contas e que fazem com que varies desses processes retornem a 
Unidade Gestora de origem para correc;ao. Para a sistematizac;ao da proposta, foi 
realizada uma pesquisa documental/explorat6ria, fundamentada nos erros ou falhas 
nos procedimentos. Detalha as fontes de recursos, produz lista de incorrec;oes 
durante o ano de 2007, subdivididos quantitativamente, denominados por tipos e 
somados na sua totalidade. A coleta de dados foi realizada nas 50 Unidades 
Gestoras, com perguntas aos tesoureiros somados 100 questionarios no total. Foi 
descrito os passes dos repasses e aplicac;oes do dinheiro da fonte do tesouro do 
Estado - Adiantamento, Fundo de Modernizac;ao da Policia Militar e Conselho 
Econ6mico Financeiro. Delineia as etapas de analise, do exame dos problemas nos 
processes. Demonstra os resultados relevantes da pesquisa em relac;ao ao 
percentual de retorno dos processes que chega a 54,44% do total. Os resultados 
indicaram os tipos de inadequac;oes e em que situac;oes ocorrem. Como produto 
desta pesquisa, apresenta-se a proposta da necessidade da confecc;ao de um 
modele padronizado para atender as expectativas de elaborac;ao correta das 
prestac;oes de contas, juntamente com a promoc;ao de curses de capacitac;ao, 
confecc;ao de urn manual de procedimentos, adequac;ao dos currfculos escolares 
nos curses de formac;ao e a ampliac;ao das orientac;oes por parte da Diretoria de 
Financ;as quando da identificac;ao das Unidades com excessivos problemas. 

Palavras-chaves: Controle interne; Atividade orc;amentaria e financeira; Prestac;ao 
de contas; Erros ou falhas; Modele padronizado. 



ABSTRACT 

Internal control of the budget and financial activity of the military police of Parana: 
Analysis of the structure and proposal of a model 
Author: Major QOPM Everson Martins 

Qualitative and quantitative research about internal control of the budget and 
financial activity, developed to show how it is processed the application and control of 
the public budgets by the Military Police. The explanation of concepts, as auditing 
and internal control, together with an extensive bibliography, presents, in a quantified 
and statistic way, the data of the most constant incorrectness that happen in the 
accounts rendered, doing that several of those proceedings return to the origin 
manager unit for correction. For the systemization of the proposal, a documental and 
exploratory research was accomplished, based in the mistakes or flaws in the 
procedures. It details the sources of resources, produces a list of incorrectness 
during the year of 2007, quantitatively subdivided, denominated by types and added 
in its totality. It was made a data collection in the fifty manager units, with questions 
to the treasurers, adding one hundred questionnaires. It was described the steps of 
the availability and applications of the money from the State Treasure -
Advancement, Modernization Fund of the Military Police and Financial Economical 
Council. It is delineated the stages in the analysis of the exam of the problems in the 
proceedings. Demonstrating the relevant results of the research in relation to the 
percentage of return of the proceedings, that arrives to 54.44% of the total. The 
questionnaires, subdivided by subjects properly identified, as results, indicated the 
types of inadequacies and in those situations they happened. As product of this 
research, it is presented the proposal of the need of making a standardized model to 
assist the expectations of correct elaboration of the accounts rendered, together with 
the promotion of training courses, the development of manual procedures, the 
adaptation of the school curricula in the formation courses and the enlargement of 
the orientations of the Finances Department when it is identified the units with 
excessive problems. 

Keywords: Internal control; Budget and financial activity; Accounts rendered; 
Mistakes or flaws; Standardized model. 
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1 INTRODUCAO 

Na hist6ria da Policia Militar, o termo controle consta na maioria dos 

documentos que normatizam o planejamento e emprego das missoes previstas nas 

legisla96es pertinentes. Nao e diferente nos atos relatives a administra9aO da 

Corpora9ao, desde a figura do Conselho Economico Administrative, cuja fun9ao era 

de aplicar as verbas disponiveis e fiscalizar toda a receita da Corpora9ao, conforme 

prescreve o Regulamento Interne de Servi9os Gerais- RISG, complementada pelo 

C6digo da Policia Militar. Estas leis, apesar de estarem em vigor ha mais de meio 

seculo, ainda com muita intensidade pautam o cotidiano da caserna, bem como as 

decisoes individuais e particulares do publico interne. 

A lnstitui9ao se faz presente em todos os 399 municipios do Estado. Este 

privilegio lhe traz a condi9ao de ser a Organiza9ao mais acessfvel e visivel ao 

publico, com atendimento desburocratizado, bastando um gesto, como um aceno de 

mao, o discar do telefone emergencial 190 ou ate mesmo uma denuncia anonima, 

para executar sua missao legalmente constituida e, sendo em muitos lugares, a 

unica presen9a do Estado. 

Para movimentar toda a maquina administrativa e fazer frente ao atendimento 

das despesas de custeio e investimentos, necessita dos repasses de recursos 

or9amentarios e financeiros oriundos da fonte do Tesouro do Estado- Adiantamento, 

alem dos provenientes do Fundo de Moderniza9ao da Policia Militar, Conselho 

Economico e Financeiro, bem como dos convenios estabelecidos nas esferas de 

governo federal, estadual e municipal. 

A Diretoria de Finan9aS, como parte da Corpora9aO, e 0 6rgao de dire9aO 

setorial que foi instituida para gerir o sistema de administra9ao financeira, 

contabilidade e auditoria, bem como, de efetuar a distribui9ao de recursos aos 

responsaveis pelas despesas, de acordo com planejamento estabelecido. No 

exercicio do conjunto de procedimentos rotineiros e nas a96es de assegurar o 

controle interne do erario, verifica a correta aplica9ao dos valores publicos, em 

observancia aos preceitos legais constitufdos, as normas estabelecidas e a 

confiabilidade dos dados emitidos, evidenciados nas presta96es de contas 

apresentados pelas Unidades Gestoras. 
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1.1 PROBLEMA 

Como procedimento de rotina, ap6s o emprego dos recursos financeiros 

processados em regime de adiantamento (despesas com materiais de consume, 

servigos de terceiros, diarias de deslocamento e pousadas), do Fundo de 

Modernizagao da Polfcia Militar - Fundo Rotative e do Conselho Economico 

Financeiro, as 50 (cinquenta) Unidades Gestoras - 6rgaos da lnstituigao 

responsaveis pela gestao dos valores, par meio dos detentores do dinheiro publico, 

geralmente com a orientagao dos respectivos tesoureiros, organizam a 

documentagao comprobat6ria e necessaria para a confecgao das prestagoes de 

contas. 

Na sequencia a Diretoria de Finangas recebe o processo, a qual no exercfcio 

da sua atribuigao de analisar a aplicagao das verbas publicas par meio do controle 

interne das atividades economico-financeiras realiza o exame das contas, nas quais, 

numa proporgao relativamente elevada sao detectados erros. Esses atos, 

geralmente, sao contraries as regras e normas estabelecidas, cujos processes, 

formalmente, retornam a origem para a tomada de providencias a fim de sanarem 

falhas encontradas, com as devidas orientagoes para corregao das distorgoes. No 

sentido de evitar eventuais futures questionamentos com relagao a legalidade da 

despesa e comprometimentos pela demanda de prazo, 0 presente trabalho, trouxe a 

discussao, como problema de pesquisa, a seguinte questao: os mecanismos de 

controle hierarquico interno tern a capacidade de evitar que os processes 

comprobat6rios de aplica~io dos recursos or~amentarios e financeiros 

disponibilizados sejam encaminhados com conteudos contraries as normas 

estabelecidas? 

1.2 OBJETIVO GERAL 

Padronizar as procedimentos de controle hierarquico interne nos processes 

de prestagoes de contas encaminhados a Diretoria de Finangas pelas Unidades 

Gestoras. Decorrente deste destaca-se cinco objetivos especfficos, a serem 

atingidos. 
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1.2.1 Objetivos especificos 

a) Expor o mecanismo de funcionamento da estrutura orc;amentaria e 

financeira da Polfcia Militar, da dinamica na aplicac;ao dos recursos da fonte do 

tesouro do Estado, Fundo de Modernizac;ao da Polfcia Militar - Fundo Rotativo e 

Conselho Econ6mico Financeiro. 

b) Descrever as etapas de realizac;ao de analise dos processos de prestac;oes 

de contas por parte do controle interno da Diretoria de Financ;as. 

c) Enumerar as incorrec;oes ou falhas, que motivam a devoluc;ao dos 

processos de prestac;ao de contas para as Unidades Gestoras. 

d) ldentificar o conhecimento da atividade, os problemas nos processos, a 

analise do controle interno e a necessidade de melhoria nos procedimentos junto 

aos tesoureiros e auxiliares das Unidades Gestoras quando da elaborac;ao da 

prestac;ao de contas. 

e) Propor procedimentos padronizados para montagem dos documentos 

comprobat6rios dos recursos de repasses do tesouro do Estado, Fundo de 

Modernizac;ao da Polfcia Militar- Rotativo e Conselho Econ6mico Financeiro. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

A apresentac;ao do presente estudo se justifica devido ao elevado numero de 

erros encontrados atualmente nos processos de prestac;ao de contas dos recursos 

financeiros e orc;amentarios, o que evidencia a ocorrencia de falhas no sistema de 

controle hierarquico nas Unidades Gestoras. Estes desvios, em relac;ao aos 

parametros estabelecidos, vem causando problemas para a alta administrac;ao da 

Corporac;ao, principalmente, com a preocupac;ao de nao gerar comprometimento 

pela demanda de prazo e ocasionar desgastes junto aos 6rgaos encarregados de 

realizar o controle externo. A Diretoria de Financ;as, que supervisiona a adequac;ao 

das atitudes tomadas em relac;ao a aplicac;ao dos gastos e determina a correc;ao das 

deficiencias encontradas, constatou a necessidade de criar meios mais eficazes 

para dirimir estas lacunas. 

Esta necessidade de estabelecer o carater preventivo, de prevalencia dos 

instrumentos auxiliares de gestao para a confecc;ao ordenada dos documentos que 

devem assegurar a eficiencia e economicidade na aplicac;ao dos recursos para a 
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lnstituigao e fundamental, pois se caracteriza como fator de efetividade, qualidade e 

consistencia no sistema de controle interne. 

0 principal resultado do trabalho sera a proposigao da criagao de 

mecanismos praticos e atualizados com as normas vigentes que regularize, erie 

subsfdios e restrinja a nfveis toleraveis as falhas nos procedimentos da execugao 

financeira e, conseqOentemente, facilitem a montagem das prestag6es de contas 

dos gestores responsaveis pela guarda dos valores publicos. Evitar o retorno dos 

processes a origem se reverte em redugao de custos, liberagao do pessoal para 

realizar outras tarefas nos diversos setores da burocracia onde ha tramitagao dos 

processes e como efeito, melhor rendimento na administragao. 

A Policia Militar, como 6rgao vinculado a Administragao Direta, que possui a 

incumbencia e o dever institucional da manutengao e preservagao da ordem publica 

e seguranga interna do Estado, e espera-se que o resultado de suas prestag6es de 

contas siga o curso vinculado na transparencia e na legalidade, em razao da 

sujeigao a orientagao normativa, a supervisao tecnica e a fiscalizagao de controle 

externo das instituig6es assim encarregadas de proceder. 
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2 LITERATURA PERTINENTE 

Considerando que o presente Trabalho Tecnico-Cientlfico tem como ponto de 

discussao a proposta de um modelo de estrutura de controle interno da atividade 

orgamentaria e financeira, com enfoque para as incorregoes ou falhas nos processos 

de prestagoes de contas, a revisao da literatura abordara os t6picos tematicos que 

tenham relagao com o assunto tratado, intitulados e subdivididos da seguinte forma 

seqOencial: controle interno; controle orgamentario e financeiro; estrutura 

orgamentaria no Brasil; programagao orgamentaria; e, estrutura do controle 

orgamentario no Parana. 

2.1 CONTROLE INTERNO 

0 enfoque do presente t6pico nos subtftulos que se seguem tem por objetivo, 

primeiramente, dar uma visao da etimologia da palavra controle, bem como, da sua 

utilizagao. Ja, por sua vez, na continuidade, serao apresentados, em nfvel nacional, 

especificamente do controle publico interno no Brasil, os aspectos da introdugao e 

evolugao desse processo na administragao publica, da legislagao constitucional e 

infraconstitucional relativo ao assunto e abordagem final do sistema de controle 

interno. 

2.1.1 Origem da palavra 

Para Brisola, citando a Encyclopedia Mirador lnternacional: 

a origem da palavra centrale esta no latim ligada aos radicais "rota"- roda; 
"rotulus", rolo, cilindro (rolo de escritos, rol, lista); "contra" - prefixo que 
exprime ideia de oposi<;:ao; "contra-rotulus" - contra-rolo, contralista. 0 
termo Iatino foi incorporado pelo frances, formado por contra<;:ao de "contre 
- role" com significado de lista, rol registro em duplicata contralista ( 1367). 

Para Peixe controle e: 

Expressao de origem latina, internacionalmente (1611) com significado de 
registro em duplicata, verifica<;:ao, fiscaliza<;:ao e revisao. Em Portugal, usa
se "contra/a". 
A expressao "registro em duplicata traz" em seu bojo a ideia de que em 
algum momenta futuro tais registros devem ser confrontados para 
verifica<;:ao de manuten<;:ao do estado original do primeiro registro. Na 
linguagem atual significa dizer "confrontar o original com a c6pia" para 
verificar se nao houve qualquer altera<;:ao intencional no registro original. "A 
c6pia seria o elemento de controle." 
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Acrescentou-se que, modernamente, o vocabulo vem tendo sua area de usa 
cada vez mais ampliada nas linguagens tecnicas e cientificas, em 
substitui9ao as palavras tradicionais da lfngua, como regula9ao, gestao, 
vigilancia, supervisao, averigua9ao, dire9ao, coordena9ao etc. (PEIXE, 
2002, p.28) 

2.1.2 Do conceito 

Attie: 

lmagina-se ser o controle interno sin6nimo de auditoria interna. Mas, segundo 

E uma ideia totalmente equivocada, pais a auditoria interna equivale a um 
trabalho organizado de revisao e aprecia9ao dos controles internos, 
normalmente executados par um departamento especializado, ao passo 
que o controle interno se refere, a procedimentos de organiza9ao 
adotados como pianos permanentes da empresa. (1982 p. 197) 

Tambem conforme Almeida (1996, p. 50), o controle interno representa em 

uma organizagao o conjunto de procedimentos, metodos ou rotinas com os objetivos 

de proteger os ativos, produzir dados contabeis confiaveis e ajudar a administragao 

na condugao ordenada dos neg6cios da empresa. 

Conforme a norma da AUDIBRA: 

Controles internos sao aqueles controles originados dentro ou pela propria 
organiza9ao; devem ser entendidos como qualquer a9ao tomada pela 
administra9ao para aumentar a probabilidade de que os objetivos e metas 
estabelecido sejam atingidos. Sob a denomina9ao generica de controle sao 
todas as suas modalidades: controles administrativos, contabeis, gerenciais, 
de entradas e safdas, de processamento de informa96es, preventivos, e 
outros. (INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL, 1960) 

Para que fosse assegurada as atividades das organizagoes a exatidao, 

completude, tempestividade, coerencia com os objetivos pretendidos e respeito a 

legislagao vigente, os gestores sentiram a necessidade de criar instrumentos que 

resultassem no adequado cumprimento das determinagoes estabelecidas; e, no 

caso de descumprimento, evidenciassem o desvio. Tais instrumentos sao chamados 

controles internos. 

0 controle das atividades administrativas no ambito da administragao publica 

e urn dos meios pelos quais se exercita o poder hierarquico da administragao. Os 

6rgaos superiores controlam os inferiores, fiscalizando o cumprimento das normas e 

a execugao de suas atribuigoes, bern como os atos e o desempenho dos servidores, 

supervisionando inclusive os entes descentralizados, normalmente nao submetidos 

ao poder hierarquico da Administragao Direta, mas sujeitos a supervisao ministerial. 
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2.1.3 Controle publico interno no Brasil 

Segundo Sawyer (2000, p. 32), "no Brasil colonial, havia a figura do juiz, o 

olho do rei, que era destacado pela Coroa portuguesa para verificar o correto 

recolhimento dos tributos para o tesouro, reprimindo e punindo fraudes". 

Mais tarde, conforme revelam os estudos dos sistemas de controle no Brasil, 

desde 1922, foi estabelecido o envolvimento do Tesouro Nacional, da Controladoria 

Geral da Republica e do Tribunal de Contas da Uniao no controle do setor publico 

federal. Esse controle on;amentario se verificava em tres campos distintos, a saber: 

no campo administrative considerado de maior eficiencia por se operar no exercicio 

do ato administrative, em decorrencia da relagao hierarquica funcional; o controle 

judiciario realizado pelo Tribunal de Contas da Uniao em apuragao de 

responsabilidade realizada ap6s os atos praticados e, finalmente, o controle 

legislative, dividido em tres fases distintas: anterior ao exercicio fiscal, pela votagao 

do orgamento; durante o exercicio, pelo acompanhamento da execugao 

orgamentaria; e ap6s o encerramento do exercicio, com o exame e aprovagao das 

contas apreciadas pelo Tribunal de Contas. 

0 controle interno, naquela epoca, de acordo com Silva, caracterizava-se da 

seguinte forma: 

Sempre atuou examinando e validando os aspectos da legalidade e da 
formalidade. Para atender a este objetivo, o 6rgao contabil era estruturado 
segundo os produtos decorrentes da sua ac;ao institucional. Para tal era 
dividido em contabilidade orc;amentaria, financeira e patrimonial, revelando 
preocupac;ao com esses produtos finais (Balanc;o Orc;amentario, Financeiro e 
Patrimonial) em detrimento de uma atuac;ao voltada para o estudo e analise 
dos processes internes de atuac;ao do setor publico. Vale dizer, estavam mais 
preocupados em atender formalmente aos 6rgaos de fiscalizac;ao externa, do 
que com a avaliac;ao da forma como os administradores atuam na prestac;ao 
dos servic;os publicos. (2000, p.183) 

Em 17 de margo de 1964, portanto, decorridos mais de 40 anos desse marco 

inicial de estruturagao de urn Sistema de Finangas Publicas no Brasil, foi 

promulgada a Lei n° 4.320, que estabelece normas gerais de direito financeiro para a 

elaboragao e controle dos orgamentos e balangos da Uniao, dos estados, dos 

municipios e do Distrito Federal, com isso se iniciou uma nova realidade para a 

contabilidade publica no Brasil. 

Com o advento do Decreta-Lei n° 200/67, de 25 de fevereiro de 1967, que 

aprovou a reforma administrativa federal, o sistema de controle interno experimentou 
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uma mudanc;a significativa, passando a dar enfase ao processo de fiscalizac;ao 

financeira. Foram criadas as lnspetorias Gerais de Financ;as, como 6rgaos do 

sistema de administrac;ao financeira, contabilidade e auditoria, em substituic;ao a 
Contadoria Geral da Republica. 

Outra medida de relevancia adotada em 1986, refere-se a criac;ao da 

Secretaria do Tesouro Nacional (STN), na estrutura do Ministerio da Fazenda, 

objetivando promover a modernizac;ao e integrac;ao dos sistemas de 

acompanhamento e controle de execuc;ao orc;amentaria, financeira e patrimonial, 

passando, desta forma, a comandar o movimento financeiro da Uniao. Essa nova 

estrutura modificou a enfase de controle e auditoria para o foco aos aspectos 

financeiros do orc;amento e, em conseqOencia, sem preocupac;ao com os resultados 

decorrentes da execuc;ao dos programas de governo. 

0 Sistema lntegrado de Administrac;ao Financeira do Governo Federal (SIAFI), 

implantado em 1987, deu inicio a uma nova era na contabilidade publica brasileira, 

possibilitando, inclusive que estados e municipios viessem a acompanhar os seus 

procedimentos 16gicos, com o desenvolvimento de sistemas informatizados. Com a 

implantac;ao do SIAFI, o Tesouro Nacional passou a ter um maior controle da 

programac;ao financeira, alem de integrar este controle com a execuc;ao 

orc;amentaria e a contabilidade dos 6rgaos e entidades publicas federais. 

2.1.4 Legislac;ao pertinente 

A Constituic;ao Federal, em seu art. 70, disp6e: 

Art. 70. A fiscalizac;ao contabil, financeira, operacional e patrimonial da 
Uniao e das entidades da administrac;ao direta e indireta, quanta a 
legalidade, legitimidade, economicidade, aplicac;ao das subvenc;oes e 
renuncia de receitas, sera exercida, e pelo sistema de centrale de cada 
Poder. 
Paragrafo unico. Prestara contas qualquer pessoa ffsica au entidade publica 
que utilize, arrecade, guarde, gerencie au administre dinheiros, bens e 
valores publicos au pelos quais a Uniao responda, au que, em nome desta, 
assuma obrigac;oes de natureza pecuniaria. (BRASIL, 1988) 

Brito a respeito da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, 

denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem por objetivo principal 

estabelecer normas de financ;as publicas voltada para a responsabilidade fiscal, 

aplicada a Uniao, estados, municipios e Distrito Federal, nas suas palavras, ensina

nos o seguinte: 
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A Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu novas regras com vistas a 
aperfeic;oar o controle e tambem criar novas mecanismos destinados a 
adequar a execuc;ao orc;amentaria a efetiva disponibilidade de recursos de 
caixa dos entes publicos. 
lnicialmente, o art.8° da LRF disp6e que: "Ate trinta dias ap6s a publicac;ao 
dos orc;amentos, nos termos do que dispuser a lei de diretrizes 
orc;amentarias e observado o disposto na alfnea "d" do inciso "I" do art. 4°, o 
Poder Executive estabelecera a programac;ao financeira e o cronograma de 
execuc;ao mensal de desembolso." 
0 art. 9°, por sua vez, preve a figura da "limitac;ao de empenho e 
movimentac;ao financeira" nos trinta dias subsequentes, se verificado, ao 
final de um bimestre, que a realizac;ao da receita podera nao comportar as 
metas de resultado primario ou nominal estabelecidos para o exercicio. 
Com esse mecanisme busca-se claramente assegurar que os eventuais 
desequilfbrios entre a receita e a despesa permanec;am sob rigido controle 
durante o exercicio financeiro, com a adoc;ao de restric;oes a execuc;ao do 
gasto, toda vez que a execuc;ao da receita for inferior as prev1soes 
bimestrais, de modo a colocar em risco o cumprimento das metas de 
resultado fiscal previstas na LDO. (BRITO, 2006, p.73) 

Seguindo a legislagao constitucional e infraconstitucional, o Tribunal de 

Contas do Parana, na Lei Organica, assim disp6em: 

2.1.5 Dos sistemas 

Art. 4° Para as finalidades e na forma prevista na Constituic;ao Federal, na 
Lei Complementar n°. 101, de 4 de maio de 2000, na Lei n°. 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e alterac;oes posteriores, e na Lei n°. 4.320, de 17 de marc;o 
de 1964, bem como, para apoio ao controle externo, todos os 
jurisdicionados deverao, obrigatoriamente, instituir sistemas de controle 
interne com as seguintes finalidades: 
I-( ... ) 
II - verificar a legalidade a legalidade e avaliar os resultados quanta a 
eficacia e eficiencia das gest6es orc;amentaria, financeira e patrimonial, nos 
6rgaos e entidades da administrac;ao estadual e municipal, bem, como, da 
aplicac;ao de recursos publicos por entidades de direito privado; 
Art. 5° No apoio ao controle externo, os 6rgaos integrantes do sistema de 
controle interne deverao exercer, dentre outras, as seguintes atividades: 
I - organizar e executar programac;ao de auditorias contabil, financeira, 
orc;amentaria, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob 
seu controle, enviando ao Tribunal os respectivos relat6rios; 
II - realizar auditorias nas constas dos responsaveis sob seu controle, 
emitindo relat6rio, certificado de auditoria e parecer; 
Ill - alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que 
instaure tomadas de contas especial sempre que tamar conhecimento de 
qualquer das ocorrencias referidas que autorizem este procedimento. 
( ... ) 
Art. 8° A falta de instituic;ao do sistema de controle interne podera sujeitas 
as contas ou o relat6rio objeto do julgamento a desaprovac;ao ou 
recomendac;ao de desaprovac;ao, sem prejuizo das penalidades previstas 
em lei ao respective responsavel, por omissao injustificada no atendimento 
ao seu dever legal. (PARANA, 2005) 

Conforme Meirelles: 

Os sistemas objetivam a criac;ao de condic;oes indispensaveis a eficacia do 
controle externo e visa a assegurar a regularidade da realizac;ao da receita 
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e da despesa, possibilitando o acompanhamento da execu9ao do 
or9amento, dos programas de trabalho e a avalia9ao dos respectivos 
resultados. E, na sua plenitude, um controle da legalidade, conveniencia, 
oportunidade e eficiencia. (MEIRELLES, 1999, p. 631) 

Estudos realizados admitem tres tipos de estrutura do 6rgao de Contabilidade 

Governamental, todas pressupondo a conjugagao dos registros contabeis em urn 

6rgao central, que tern a responsabilidade de apresentagao das demonstragoes 

contabeis e de resultado, sendo os mesmos: centralizado, descentralizado e 

integrado. 

a) Centralizado 

As unidades gestoras preparam apenas os documentos basicos de suas 

transagoes, tais como: boletins de arrecadagao, empenhos emitidos, boletins de 

alteragoes orgamentarias, despesas pagas e outros. Tais documentos sao enviados 

a Contadoria Central, onde sao escriturados no Diario. 

0 uso desse sistema implica falta de escrituragao por parte das Unidades 

Gestoras. Se for de interesse da administragao conhecer os resultados de cada 

Unidade Gestora, a contabilidade deve manter no Plano de Contas do 6rgao central 

de contabilidade contas especificas para registro dos fatos da unidade, 

possibilitando o controle dos dados e a apresentagao das demonstragoes que 

permitem a prestagao de contas dos administradores. 

Silva descreve que: 

Uma consequencia importante da centraliza9ao das atividades contabeis 
num unico 6rgao e a consideravel economia nas despesas administrativas. 
Ha ainda, maier certeza quanto a uniformidade dos metodos contabeis 
empregados. Podem ocorrer tambem atraso e inexatidao no envio dos 
documentos ao 6rgao central responsavel pelos registros. Essa 
desvantagem leva a um dos graves problemas na centraliza9ao, que e a 
morosidade dos relat6rios, que impede a tomada das decisoes com base no 
sistema e contabilidade. (2004, p.205) 

b) Descentralizado 

Nesta estrutura, cada unidade do Governo tern seu proprio 6rgao de 

contabilidade, havendo urn nucleo central incumbido da centralizagao, normatizagao 

tecnica e fiscalizagao especifica. 

A estrutura descentralizada dificulta o processamento eletr6nico de dados em 

virtude do excessivo fracionamento dos 6rgaos que o compoem e, principalmente, 
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inviabiliza o comando administrative sabre o orgao contabil setorial, pais o mesmo e 

subordinado ao titular do proprio orgao no qual esta inserido. 

Essa parece ser a grande desvantagem de tal estrutura, vista que nao parece 

conveniente que o orgao controlador esteja subordinado ao agente a quem deve 

controlar. 

Para Silva (2004, p. 206), quando a contabilidade e descentralizada, cada 

orgao mantem seu proprio sistema contabil com todo o conjunto de livros e registros 

necessaries nao so a analises setoriais, como tambem ao encaminhamento para 

que o orgao central proceda a consolidagao dos registros. 

c) lntegrado 

A estrutura integrada pressupoe a existencia de um orgao central de controle 

com delegagoes funcionando nos orgaos. Essas delegagoes sao tecnicas e 

administrativamente subordinadas ao nucleo central do sistema. 

As delegagoes possuem a tarefa de examinar e efetuar os registros 

orgamentarios e patrimoniais da despesa e receita ou das variagoes que 

independam da execugao orgamentaria. 

Essa estrutura apresenta inumeras vantagens, entre elas destacam-se: 

unidade de comando administrative, que assegura o comando tecnico; unidade do 

quadro de pessoal tecnico, que possibilita maior especializagao; uniformidade de 

procedimentos; viabilidade de maior velocidade na obtengao de informagoes; e 

garantia de adequada autonomia tecnica indispensavel ao exercicio da fungao de 

controle. 

2.2 CONTROLE OR<;AMENTARIO E FINANCEIRO 

Neste titulo sera apresentado, primeiramente em nivel mundial, um retrato 

das primeiras ideias, conceitos e normas referentes ao controle das despesas e 

receitas publicas, na Europa, Estados Unidos e Brasil Colonia, bem como a sua 

evolugao ate a atualidade. Na continuidade, em nivel nacional, sera colocada uma 

descrigao das ideias iniciais acerca da organizagao de orgamento e contabilidade 

publica, a partir do periodo colonial brasileiro, passando pela evolugao historica 

deste processo de gestao orgamentaria e financeira ate os tempos atuais. 
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2.2.1. No Mundo 

A ideia de fazer com que a previsao das despesas e das receitas publicas 

fosse aprovada antes de sua real efetivac;ao vern desde a ldade Media (476 D.C. -

queda de Roma -a 1453 D.C. - queda de Constantinopla), quando alguns monarcas 

foram mortos ou destitufdos do poder pelo estabelecimento de tributos sem o 

consentimento dos suditos que arcariam com tal despesa. 

Assim sendo, o orc;amento publico tern a sua origem na constituic;ao inglesa, 

outorgada em 1215, pelo rei Joao Sem Terra, que, em seu artigo XII, estabelecia 

restric;oes para a criac;ao de tributos, os quais deveriam ser aprovados pelo 

Conselho Comum do Reina. Os baroes feudais e o clero, integrantes desse 

conselho, 6rgao de representac;ao da epoca, nao estavam preocupados com as 

despesas do rei, mas com os tributos que este lhes impusera, iniciando-se, a partir 

deste momenta, a figura do controle parlamentar das financ;as publicas. Desse 

modo, o orc;amento publico tern suas origens associadas a natureza do controle 

como forma de impor uma limitac;ao ao amplo poder do rei em materia tributaria. 

Em func;ao da Revoluc;ao Gloriosa na lnglaterra (1688-1689), da Revoluc;ao 

Francesa (1789-1799) e do surgimento do Estado liberal, as praticas orc;amentarias 

passam a ser aperfeic;oadas, a exemplo do infcio do sistema orc;amentario frances, 

com regras que hoje sao consideradas como princfpios basicos doutrinarios do 

orc;amento publico, como e o caso da anualidade, em que o orc;amento deve ser 

elaborado e autorizado para urn perfodo determinado, geralmente, de urn ana; a 

universalidade, em que o orc;amento deve canter todas as receitas e despesas do 

Estado; e a votac;ao do orc;amento antes do infcio do exercfcio, que pressupoe a 

elaborac;ao e aprovac;ao da Lei Orc;amentaria para a execuc;ao no ana seguinte. 

A partir da Constituic;ao Francesa de 1789, foi consagrado o principia de que 

nenhum impasto poderia ser cobrado sem o consentimento da nac;ao, premissa 

esta, posteriormente, em 1817, reforc;ada pel a Assembleia Nacional, ao exigir o 

controle sabre os recursos publicos, estabelecendo que a despesa de cada 

ministerio nao deveria exceder o total da dotac;ao a ele destinado. Outro 

aperfeic;oamento decorrente do Estado liberal, foi a separac;ao entre as financ;as do 

Estado e as do rei, diferentemente do que ocorria nos regimes absolutistas em que 

nao se verificava esta distinc;ao. 
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A hist6ria relata que no Brasil houve a luta pelo controle orgamentario 

decorrente das relagoes entre a metr6pole (Portugal) e a colonia, determinadas pelo 

pacta colonial, base da dominagao lusitana. As ideias do liberalismo econ6mico, que 

inspiraram a independencia dos Estados Unidos, no perfodo de 1776 a 1781, 

tambem foram fontes de inspiragao a movimentos separatistas no Brasil, a exemplo 

da lnconfidencia Mineira em 1789 e a Conjuragao dos Alfaiates, tambem em 1789, 

tendo como base a contrariedade dos colonos, em decorrencia dos tributos 

cobrados pela metr6pole. 

More, ao ilustrar o fmpeto de ganancia dos principes europeus do seculo XVI, 

em sua obra "A Utopia" (De Optima Pub/ieEE Statu Deque Nova Insula Utopia), 

escrita em 1516, relata o dialogo de um dos personagens do livro, Rafael Hitlodeu, 

ao autor, tecendo suposig6es acerca do comportamento e carater daqueles que 

tinham a responsabilidade pela protegao e bern estar das pessoas que estavam sob 

suas tutelas: 

Ora bem, continuemos a imaginar. Suponhamos que um rei qualquer e o 
seu conselho estivessem reunidos, exercitando as seus espfritos, discutindo 
uma forma mais sutil que lhes permitiria aumentar as cofres do rei com uma 
grande soma de aura. Primeiramente, um deles aconselha a que se eleve o 
valor da moeda sempre que o rei tenha de fazer um pagamento, e se baixe 
novamente, quando tiver de receber au coletar algum dinheiro. Assim, 
recebera grandes quantias em pagamento de pequenas dividas e tera de 
pagar uma ninharia par dividas enormes. Outro conselheiro e de opiniao 
que se simule uma guerra, para quando o rei tiver reunido uma grande 
soma serem feitas subitamente as pazes, celebradas com grandes 
solenidades e cerim6nias religiosas, ofuscando as olhos da pobre na<;ao 
que o considerara um prfncipe amante e misericordioso, compadecido do 
derramamento de sangue dos seus homens. Outro lembrava ao rei certas 
leis antigas e rofdas de tra<;a que ha Iongo tempo tinham deixado de ser 
pastas em execu<;ao e que, como ninguem se lembra da sua existencia, 
todos a transgridem. Aconselhava o rei, par esta razao, a exigir as multas 
consignadas nessas leis; sendo este um processo lucrative e honroso, pais 
se procedia em nome da justi<;a. 
"Outro aconselhava-o a instaurar novas proibi<;6es sob pesadas penas e 
multas, especialmente as que incidissem sabre coisas que o povo nao 
utiliza, e a isentar depois, mediante uma contribui<;ao monetaria, aqueles a 
quem estas proibi<;6es afetassem, pais deste modo ganharia o favor do 
povo e receberia o dinheiro das duas partes: em primeiro Iugar, das multas 
que se abatem sabre as que, avidos de Iuera, transgrediram as ditas leis e, 
depois, da venda dos privilegios e isen<;6es. E quanta melhor e o prfncipe 
mais caro as vendera, pais deve vender par bam pre<;o a um particular a 
concessao da liberdade de prejudicar o povo. Este argumento justifica que 
as venda apenas a um pre<;o altfssimo. (2005, p. 42) 

Dessa forma, a concepgao inicial de orgamento, como ja foi relatado 

anteriormente, vinculava-se as reivindicagoes da entao revolucionaria classe 

burguesa, desejosa de que houvesse limitag6es aos poderes exercidos pelo 
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soberano, que, no absolutismo, era vista como fonte de poder divino, conforme 

concep<;ao estabelecida por Jacques-B{migne Bossuet (1627-1704) em sua obra 

"Polftica Segundo a Sagrada Escritura" (Politique Tiree de I'Ecriture Sainte, escrita 

em 1679 e publicada post mortem em 1709), acarretando uma confusao entre a 

vontade do rei o ordenamento legal, dificultando o entendimento de onde terminava 

urn e come<;ava o outro. 

Atualmente, o or<;amento se apresenta como urn verdadeiro metoda utilizado 

pela administra<;ao para coordenar, comparativamente, despesas e receitas publicas 

imprimindo-lhe organiza<;ao, ao possibilitar a elabora<;ao de urn panorama geral dos 

neg6cios publicos, bern como a avalia<;ao e a corre<;ao do emprego dos recursos 

publicos. 

Como nos ensina Giacomoni: 

2.2.2 No Brasil 

0 on;amento publico e caracterizado por possuir uma multiplicidade de 
aspectos: politico, jurfdico, contabil, econ6mico, financeiro, administrative 
etc. Seu conceito tem sofrido significativas mudanr;as ao Iongo do tempo, 
em decorrencia da evoiU<;ao de suas funr;oes, hoje marcadamente diversas 
daquelas que o distinguiam no passado. Assim, o entendimento de sua 
conceituar;ao atual fica facilitado a partir da analise que caracterizou a 
transformar;ao de seus papeis principais, que, por sua vez, determinavam 
alterar;oes na importancia relativa de cada um dos aspectos citados. (2000, 
p. 64) 

Os primeiros vestrgios de organiza<;ao de or<;amento e contabilidade publica 

no Brasil datam do perfodo colonial, a partir da chegada de D. Joao VI a Colonia. 

Medidas de tal natureza tornaram-se relevantes, naquela epoca, pela necessidade 

interna do Pals em cumprir exigencias contratuais, fornecendo informa<;oes a 
lnglaterra, visando a obten<;ao de emprestimos, bern como para urn maior controle 

dos tributos em decorrencia da abertura dos portos brasileiros. 

D. Joao VI, objetivando sanar as dificuldades existentes, decidiu por criar o 

Erario Regia eo Conselho da Fazenda para organizar a elabora<;ao dos or<;amentos 

e a contabilidade da Colonia, por meio do Alvara de 28 de junho de 1808. 

A partir desse ano, ate 1919, diversos textos legais preconizaram a ado<;ao de 

uma contabilidade organizada, com o emprego de processes e metodos mais 

tecnicos de escritura<;ao, utilizando-se de livros contabeis para os registros de 

dados. 
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Em 1914 a contabilidade do Tesouro Nacional se resumia na escritura9ao de 

livro caixa, sendo que pela desorganiza9ao nos metodos contabeis, que impedia a 

produ9ao de informa96es confiaveis, o Ministerio da Fazenda viu-se impedido de 

realizar opera96es de credito com banqueiros ingleses, tendo em vista que o 

governo brasileiro nao podia comprovar as garantias que teria para oferecer aquele 

Governo. 

Giacomoni, acerca da configura9ao do Pafs nessa epoca, nos diz que: 

0 Pals entrou no seculo XX e ultrapassou suas duas primeiras decadas 
sem maiores novidades na questao da organiza<;ao das finan<;as publicas. 
0 clima reformista e questionador que marcou a mesmo epoca nos Estados 
Unidos nao foi sentido aqui. A economia brasileira era caracterizadamente 
agroexportadora e a industrializa<;ao e a urbaniza<;ao eram fenomenos 
tfmidos, a ponto de exigirem grande atua<;ao do setor publico. (2000, p. 53) 

A partir de fatos dessa natureza, os profissionais da area contabil passaram a 

implantar tecnicas modernas de contabilidade na administra9ao publica, visando o 

aperfei9oamento da gestao or9amentaria e financeira brasileira, fato este facilitado 

pela aprova9ao de legisla96es que viabilizaram dotar o Pais de instrumentos de 

controle interno e de 6rgaos especializados de atua9ao nesta area, a exemplo da 

cria9ao da Controladoria Central da Republica, em 1924. 

Ainda citando Giacomoni: 

Para caracterizar este perfodo como sendo o divisor de aguas da mudan<;a 
de mentalidade e comportamento, no que diz respeito as preocupa<;oes com 
as finan<;as publicas no Brasil, nos assevera que: "em 1922, par ato do 
Congresso Nacional foi aprovado o C6digo de Contabilidade da Uniao. Tal 
norma e seu regulamento logo baixados constitufram importante conquista 
tecnica, que possibilitou ordenar toda a gama imensa de procedimentos 
or<;amentarios, financeiros, contabeis, patrimoniais etc., que ja 
caracterizavam a gestao em ambito federal. (2000, p. 54) 

A atual Constitui9ao de 1988 trouxe duas novidades na questao or9amentaria: 

devolveu ao Legislative a prerrogativa de propor emendas sobre a despesa no 

projeto de lei de or9amento refor9ou a concep9ao que associa planejamento e 

or9amento como elos de um mesmo sistema. Essa Constitui9ao define que a 

elabora9ao de pianos plurianuais passe obrigatoriamente a abranger as despesas 

de capital e demais programas de dura9ao continuada. Tornou obrigat6rio tambem o 

encaminhamento anual ao legislative do projeto de lei de diretrizes or9amentarias. 

Outro aspecto relevante diz respeito ao fato desse modelo constitucional dar 

um entendimento mais claro a composi9ao do or9amento anual, que passou a ser 

integrado pelo or9amento fiscal, or9amento da seguridade social e or9amento de 
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investimentos estatais, em fun<;:ao da multiplicidade organizacional e juridica do setor 

publico, explicitando quais as receitas e despesas publicas que devem integrar o 

or<;:amento publico e merecer, pais, aprova<;:ao legislativa. A unidade or<;:amentaria 

de todos os 6rgaos publicos deve fundamentar-se segundo uma unica politica 

or<;:amentaria, estruturando-se uniformemente e ajustando-se a um metoda unico. 

Silva (2000, p. 37), comentando sabre a hist6ria da evolu<;:ao do or<;:amento 

brasileiro, chega a conclusao de que: "este instrumento de controle preventivo 

pressup6e uma nova sistematica de apropria<;:ao e controle dos recursos que 

denominamos or<;:amento-programa". 

2.3. ESTRUTURA OR<;AMENTARIA NO BRASIL 

Fazem parte da composi<;:ao or<;:amentaria do pais, as leis or<;:amentarias 

previstas constitucionalmente, que visem a garantir a realiza<;:ao de a<;:6es 

articuladas do planejamento e da organiza<;:ao financeira estatal. Para isso, essas 

leis estabeleceram momentos independentes, contudo relacionados entre si, como 

poderemos constatar na descri<;:ao dos subtitulos que se seguem com a 

apresenta<;:ao do Plano Plurianual (PPA); da Lei de Diretrizes Or<;:amentarias (LDO) 

e da Lei Or<;:amentaria Anual (LOA), as quais comp6em as leis reguladoras das 

atividades or<;:amentarias dos entes publicos federal, estaduais e municipais. 

0 modelo or<;:amentario constitucional brasileiro, prevendo o PPA, a LDO e 

a LOA encontra-se firmado na ideia de or<;:amento-programa, uma vez que se 

caracteriza como um sistema integrado, que permite um planejamento estrutural das 

a<;:6es governamentais com repercussao no plano economico. 

Giacomoni nos ensina que: 

A Constitui9ao Federal de 1988 trouxe diretrizes inovadoras de grande 
significado para a gestao publica. Em primeiro Iugar, cabe destacar a 
cria9ao dos novas instrumentos: o plano plurianual e a lei de diretrizes 
or9amentarias. Com os novas instrumentos, valoriza-se o planejamento, as 
administra96es obrigam-se a elaborar pianos de media prazo e estes 
mantem vfnculos estreitos com os orc;:amentos anuais. Em segundo Iugar, 
ao definir detalhadamente a composic;:ao da lei orc;:amentaria anual, a 
Constituic;:ao criou condic;:6es objetivas para a efetiva observancia do 
princfpio da universalidade, ou seja, a inclusao de todas as receitas e 
despesas no processo or9amentario comum. (2000, p. 202) 

Ja, por sua vez, Silva, referindo-se ao PPA, LDO e LOA afirma que: 

"Sao, na verdade, instrumentos que possibilitam ao Poder Legislative o 
exercfcio de sua func;:ao mais nobre, qual seja: a de representar o cidadao 
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defendendo-a das ilegalidades de natureza tributaria e garantindo-lhe o 
cumprimento das metas trac;adas na lei orc;amentaria, de quantidade e 
qualidade, compatfveis com os recursos arrecadados". (2000, p. 62) 

2.3.1. Plano Plurianual 

0 Plano Plurianual (PPA) e uma lei que regula os projetos governamentais de 

longa duragao, ou seja, aqueles programas que tenham existencia temporal superior 

a urn exercfcio financeiro. Como existem obras, agoes e projetos governamentais 

desenvolvidos em urn intervale de tempo superior a urn ana, a criagao do PPA 

pretende responder a esta necessidade, assegurando-se o planejamento e a 

transparencia par meio de uma disciplina legal que regule tais casas. Silva afirma 

que: 

"a existencia de um plano plurianual concebido em func;ao de uma 
estrategia geral voltada para tornar realidade uma imagem para o pafs e de 
responsabilidade dos 6rgaos politicos e deve constituir uma sfntese das 
aspirac;oes gerais da nacionalidade". (2004, p. 43) 

A previsao do PPA encontra-se concebida no artigo 165, inciso I, da 

Constituigao Federal e a caracterizagao de sua abrangencia esta definida no texto 

da Carta Magna, que dispoe: "§ 1° - A lei que instituir o plano plurianual 

estabelecera, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da 

administragao publica federal para as despesas de capital e outras delas 

decorrentes aos programas de duragao continuada". 

Peixe, acerca desse dispositive constitucional, diz-nos que: 

No caso especffico de prefeituras municipais, devera alcanc;ar o final do 
primeiro exercfcio financeiro do mandata do prefeito (CF, art. 165, § 1 °). 
Com este prop6sito, o legislador teve a firme vontade de acabar com as 
"famosas" obras chamadas de "elefante branco" que, no Brasil, e 
responsavel por muito desperdfcio de recursos publicos. Verifica-se nestes 
epis6dios administrativos a descontinuidade por parte dos governantes, nas 
obras publicas em andamento, que acarretam prejufzos ao pais. Hoje estas 
obras tem prioridade para serem conclufdas, conforme polftica de governo 
ja definida. (2002, p. 122) 

Esse dispositive define duas modalidades de despesas que devem, 

obrigatoriamente, estar previstas no PPA. A primeira delas e relativa as despesas de 

capital, que compreende os investimentos, as inversoes financeiras e as 

transferencias de capital. Ja, par sua vez, a segunda despesa a ser considerada na 
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elaboragao do PPA e a dos programas de duragao continuada, ou seja, todos 

aqueles que tiverem a sua duragao prolongada por mais de um exercicio financeiro. 

Silva assevera que: 

E fora de duvida que o bin6mio Plano-Orc;amento tem sua origem no 

conteudo do Plano Plurianual e suas diretrizes, que pretendem revelar toda 

a ac;ao publica necessaria para atingir os objetivos de curta, media e Iongo 

prazo. lnserindo-se dentro dessa ideia de planejamento financeiro estatal, o 

PPA qualifica este planejamento de estrutural na medida em que todos as 

pianos e programas nacionais tem suas estruturas ordenadas em 

consonancia com o Plano Plurianual, conforme estabelecido no art. 165, 

§4°, da Constituic;ao Federal. Disso resultaria a concepc;ao de que o sistema 

orc;amentario concebido pela Constituic;ao adotou o modele Orc;amento

Programa, prevendo a integrac;ao do orc;amento publico com o econ6mico e 

garantindo a necessaria coordenac;ao da polftica fiscal com a polftica 

econ6mica. Dessa forma, o PPA e uma modalidade de planejamento 

conjuntural criado para promover o desenvolvimento econ6mico, o equilibria 

entre as diversas regioes do pais e a estabilidade econ6mica. (2004, p. 43) 

0 constituinte ao criar tais dispositivos confiou na importancia do PPA e 

buscou a sua efetividade, determinando, par exemplo, que nenhum investimento 

cuja execugao ultrapasse um exercicio financeiro podera ser iniciado sem a sua 

previa inclusao, ou sem lei que autorize a inclusao, sob pena de crime de 

responsabilidade, conforme redagao do artigo 167, § 1°, da Constituigao Federal. 

Normatizando as principais caracteristicas desse institute, a Constituigao 

atribuiu ao legislador ordinaria a tarefa de regular a vigemcia e os prazos do PPA 

mediante lei complementar, de acordo com o artigo 165, § 9°, da Constituigao 

Federal. Entretanto, como o referido diploma legal ainda nao foi elaborado, aplica-se 

o disposto no artigo 35, § 2°, incise I, dos Atos das Disposigoes Constitucionais 

Transit6rias (ADCT), da Constituigao Federal. Desta forma, o PPA deve ser 

elaborado no primeiro ana de mandata do chefe do poder executive (presidente, 

governador ou prefeito), devendo ser encaminhado ate quatro meses antes do 

encerramento do primeiro exercicio financeiro e devolvido para sangao ate o 

encerramento da sessao legislativa. Tendo vigencia par quatro anos, inicia-se a 

execugao do PPA a partir do segundo ana de governo ate o final do primeiro ana do 

exercicio financeiro do mandata subsequente. 
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2.3.2. Lei de Diretrizes On;;amentarias 

lnspirada nas constituic;oes da Republica Federal da Alemanha e da Franc;a, a 

Lei de Diretrizes Orc;amentarias (LDO) esta prevista no artigo 165, § 2°, da 

Constituic;ao Federal, compreendendo as metas e prioridades da administrac;ao 

publica, incluindo as despesas de capital para o exerdcio financeiro subseqOente. 

AIE§m disso, cabe a LDO orientar a elaborac;ao da Lei On;:amentaria Anual (LOA), 

dispor sabre as alterac;oes na legislac;ao tributaria e estabelecer a politica de 

aplicac;ao das agencias financeiras oficiais de fomento. 

Giacomoni, acerca da importancia da LDO na estrutura orc;amentaria e 

financeira brasileira, diz que: 

Uma lei de diretrizes aprovada previamente, composta de definic;;oes sabre 
prioridades e metas, investimentos, metas fiscais, mudanc;;as na legislac;;ao 
sabre tributos e polfticas de fomento a cargo de bancos oficiais, possibilitara 
a compreensao compartilhada entre Executive e Legislative sabre os varios 
aspectos da economia e da administrac;;ao do setor publico, facilitando 
sobremaneira a elaborac;;ao da proposta on;:amentaria anual e sua 
discussao e aprovac;;ao no ambito legislative. (2000, p. 207) 

Quanta a questao da definic;ao das metas e prioridades da administrac;ao 

publica, verifica-se, com este dispositive, a preocupac;ao do constituinte em envolver 

quest6es tecnicas e eticas, quando da definic;ao das metas e prioridades a serem 

inseridas na LDO, considerando-se a realidade existente, a partir dos dispositivos 

financeiros e economicos previstos na LOA. 

Ja, por sua vez, sabre a orientac;ao a elaborac;ao da Lei Orc;amentaria Anual, 

verifica-se que e uma finalidade generica que incluiria as metas e prioridades da 

administrac;ao publica, as alterac;oes na legislac;ao tributaria e a politica de aplicac;ao 

das agencias oficiais de fomento. As diretrizes para a elaborac;ao da LOA, estao 

caracterizadas na LDO como urn plano previa, fundado em considerac;oes 

economicas e sociais, para a posterior elaborac;ao da proposta orc;amentaria do 

Executive, do Legislative, do Judiciario e do Ministerio Publico. Entende-se que a 

ac;ao estatal e baseada em urn planejamento estrutural, requerendo ac;oes 

articuladas que permitam a definic;ao de objetivos a serem alcanc;ados, mas tambem 

a avaliac;ao sabre a efetividade dessa ac;ao. Diante disso, apesar de ser urn plano 

previa para a elaborac;ao da LOA, possuindo, portanto, natureza formal, a LDO 

estimula o planejamento da ac;ao estatal, permite maior abertura para se discutir as 
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prioridades e programas governamentais, alem de permitir que se avalie a seriedade 

com que o executive define a sua politica financeiro-orgamentaria. 

Com referencia a disposigao sabre as alterag6es na legislagao tributaria, 

verifica-se que os tributes deixaram de ser encarados especificamente em seu 

aspecto fiscal, ou seja, destinados a obtengao de recursos para suprir as demandas 

governamentais. Atualmente, os tributes sao utilizados pelos governos para interferir 

indiretamente na economia, estimulando e inibindo comportamentos com o objetivo 

de alcangar as finalidades governamentais previstas. Sabre esse prisma, e tendo-se 

em vista que o planejamento estrutural envolve o aspecto econ6mico, fiscal e 

financeiro, e natural que os governos utilizem as possibilidades tributarias para 

alcangar os seus objetivos governamentais. 

Finalmente, quanta ao estabelecimento da politica de aplicagao das agencias 

financeiras oficiais de fomento, constata-se que tais agencias atuam estimulando o 

desenvolvimento econ6mico e social do pais, representando, deste modo, 

repercuss6es na economia. A obrigatoriedade de estarem contidas na LDO, evita a 

ausencia de controle sabre os gastos que serao efetuados. 

Alem das hip6teses acima elencadas, observa-se outro conteudo disposto no 

artigo 169, § 1°, inciso II, da Constituigao Federal, estabelecendo que: 

A concessao de qualquer vantagem ou aumento de remunerac;;ao, a criac;;ao 
de cargos, empregos e func;;oes ou alterac;;ao de estruturas de carreiras, bem 
como a admissao ou contratac;;ao de pessoal, a qualquer titulo, pelos 6rgaos 
e entidades da administrac;;ao direta ou indireta, inclusive fundac;;oes 
institufdas e mantidas pelo poder publico, s6 poderao ser feitas: I - ( ... ); II
Se houver autorizac;;ao especffica na lei de diretrizes orc;;amentarias, 
ressalvadas as empresas publicas e as sociedades de economia mista. 
(BRASIL, 1988) 

Diante da inexistencia da lei complementar referida no artigo 165, § 9°, incisos 

I e II da Constituigao Federal o Projeto de Lei de Diretrizes Orgamentarias sera 

encaminhado ate oito meses e meio antes do encerramento do exercicio financeiro e 

devolvido para sangao ate o encerramento do primeiro periodo da sessao legislativa, 

conforme preceitua o artigo 35, § 2°, inciso II, dos ADCT, da Constituigao Federal. 

2.3.3. Lei Orgamentaria Anual 

A Lei Orgamentaria Anual (LOA), segundo define Ferraz (2007, p.18), se 

constitui em: "lei de periodicidade anual, por meio da qual sao previstas as receitas, 
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autorizadas as despesas publicas, explicitados a politica econ6mico-financeira e o 

programa de trabalho para o periodo". 

A sua previsao legal esta inserida no artigo 165, § 5°, da Constituigao Federal, 

com a seguinte redagao: 

A Lei on;:amentaria anual compreendera: 
I - o on;:amento fiscal referente aos Poderes da Uniao, seus fundos, 6rgaos 
e entidades da administra<;:ao direta e indireta, inclusive funda<;:6es 
institufdas e mantidas pelo Poder Publico; 
II - o or<;:amento de investimento das empresas em que a Uniao, direta ou 
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; 
Ill - o or<;:amento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e 
6rgaos a ela vinculados, da administra<;:ao direta ou indireta, bem como os 
fundos e funda<;:6es institufdos e mantidos pelo Poder Publico. (BRASIL, 
1988) 

Consagrando o principia da universalidade, que exige que todas as receitas e 

despesas do Poder Publico, fundos, 6rgaos, entidades da administragao direta e 

indireta estejam incluidas na LOA, esta e constituida por tres orgamentos: fiscal, 

investimentos das empresas estatais e seguridade social. 

0 orgamento fiscal e especificado na Lei n° 4.320/64, que disciplina o 

conteudo, as classificagoes, a elaboragao, o exercicio financeiro, a disposigao 

contabil, alem de outros aspectos relatives ao direito financeiro. 

Na acepgao dada pela Constituigao Federal de 1988, a expressao orgamento 

fiscal significa o detalhamento do conjunto de receitas a serem obtidas pelo Estado, 

mediante o exercicio do poder fiscal a ele conferido, bem como a programagao das 

despesas que serao despendidas por seu intermedio, tanto da administragao direta, 

quanta da indireta. Giacomoni (2000, p.207), diz que: "por sua abrangencia e 

dimensao, o orgamento fiscal constitui-se no principal dos tres orgamentos e refere

se aos Poderes, seus fundos, 6rgaos e entidades da administragao direta e indireta, 

inclusive fundagoes instituidas e mantidas pelo Poder Publico". 

0 prazo para envio da LOA e estabelecido pelo artigo 35, § 2°, incise Ill, da 

ADCT, da Constituigao Federal, que define que "o projeto de lei orgamentaria da 

Uniao sera encaminhado ate quatro meses antes do encerramento do exercicio 

financeiro e devolvido para sangao ate o encerramento da sessao legislativa", ja que 

a Lei Complementar mencionada no artigo 165, § 9°, incises I e II, da Constituigao 

Federal, ainda nao foi criada. 
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2.4 PROGRAMA<;AO OR<;AMENTARIA NO BRASIL 

No presente tftulo sera apresentado o conceito de programagao orgamentaria 

e a forma de execugao desta atividade no Estado, em consonEmcia com a legislagao 

que disciplina esta materia no Brasil. Ja, par sua vez, nos subtftulos que se seguem, 

veremos sabre as receitas publicas; a classificagao da receita quanta a natureza; a 

classificagao da receita quanta a categoria economica; os estagios da receita; as 

despesas publicas; as classificagoes das despesas e os estagios das despesas. 

As normas da Associagao Brasileira do Orgamento Publico - ABOP (1992, p. 

40), define programagao orgamentaria como sendo "a atividade dos produtos finais 

de uma organizagao, representados pelos seus programas e subprogramas, fixados 

a partir dos objetivos constantes dos pianos de Governo, alem da determinagao dos 

recursos reais e financeiros e das medidas de coordenagao e compatibilizagao 

requeridas". 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101, de 04 de maio 

de 2000) representa urn marco na gestae dos recursos publicos. Atraves dela e 

regulamentado o artigo 163 da Constituigao Federal, ao estabelecer as normas 

orientadoras das finangas publicas no Pafs, objetivando aprimorar a 

responsabilidade na gestae fiscal dos recursos publicos par meio de agao planejada 

e transparente que possibilite prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o 

equilibria das contas publicas. Autoridades governamentais e agentes publicos 

passam a ser responsabilizados criminalmente pela rna gestae dos recursos 

publicos e pelos atos que impliquem danos ao erario. 

Estao sujeitos a Lei de Responsabilidade Fiscal OS poderes Executive, 

Legislative, inclusive Tribunais de Contas, e o Judiciario, bern como o Ministerio 

Publico e os 6rgaos da administragao direta, fundos, autarquias, fundagoes e 

empresas estatais subordinadas. 

A partir da Lei n. 0
· 4.320/64 foi possfvel, gragas a novas conceitos e as 

classificagoes orgamentarias institufdas par ela, que o orgamento passasse a refletir 

a intengao, o balango e a realizagao dos gastos do governo em cada area de 

atuagao, conforme estabelecido em seu artigo 2°, § 1°. 

As normas dessa Lei, editadas para serem cumpridas nao s6 pela Uniao, mas 

tambem pelos estados e municipios, possibilitou que as tres esferas de Governo 

passassem a usar uma mesma linguagem em termos de orgamentos e balangos, se 
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constituindo em um importante passo no sentido de possibilitar uma consolidagao 

desses orgamentos, oferecendo assim condigoes tecnicas e legais para que os 

governos pudessem programar em seus orgamentos quanta pretendiam gastar em 

cada uma das fungoes, facilitando tambem a execugao e o controle do processo 

orgamentario. 

Posteriormente, atraves da Porta ria n. 0 9, de 28 de janeiro de 197 4, o entao 

Ministerio do Planejamento e Coordenagao Geral alterou o Anexo n. 0 5 da Lei n. 0 

4.320/64, instituindo a classificagao Funcionai-Programatica, detalhando as fungoes em 

programas e subprogramas que seriam ainda desdobrados em projetos e atividades. 

A Portaria n. 0 9 definiu que: 

IV - Para os efeitos desta Portaria, entende-se por: 
a) PROJETO, um instrumento de programa<;:ao para alcan<;:ar os objetivos 
de um programa, envolvendo um conjunto de opera<;:oes, limitadas no 
tempo, das quais resulta um produto final que concorre para a expansao eo 
aperfei<;:oamento da a<;:ao do Governo; 
b) ATIVIDADE, um instrumento de programa<;:ao para alcan<;:ar os objetivos 
de um programa, envolvendo um conjunto de opera<;:oes que realizam de 
modo continuo e permanente, necessarias a manuten<;:ao da a<;:ao do 
Governo. (BRASIL, 1974) 

Os projetos e as atividades podem, ainda, e sempre que necessaria, ser 

subdivididos em subprojetos e subatividades, respectivamente. 

Os programas, subprogramas, projetos e as atividades estao sempre ligados 

a determinados objetivos e metas. Entende-se por objetivos os beneficios, quer seja 

de ordem econ6mica, social ou administrativa que cada projeto ou atividade deve gerar 

para a comunidade ap6s o alcance de seus resultados. Para um melhor entendimento, 

pode-se dizer que o objetivo deve responder a questao: para que se realiza o projeto ou 

a atividade? lsso, em um exemplo pratico, significa dizer que, para se alcangar os 

objetivos de aumentar a capacidade do sistema penitenciario do estado, sao tragadas 

metas quantificaveis, sempre que possivel, metas estas que se constituem nos 

resultados a serem obtidos com a realizagao do projeto ou da atividade. 

Ja, por sua vez, as metas sao os resultados a serem obtidos com a realizagao 

do projeto ou da atividade. Como exemplo pratico, para melhor ilustrar tal situagao, 

cita-se a construgao de dais presidios com 3.000 m2 cada um, com capacidade para 

abrigar 450 detentes. 

Portanto, constata-se nos exemplos supracitados que, para o objetivo de 

aumentar a capacidade do sistema penitenciario do estado, e estabelecida a meta 
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de construc;:ao de dois presidios com 3.000 m2 cada urn, com capacidade de abrigar 

450 detentes. 

Pode-se observar que a Lei n. 0 4.320/64 foi o embriao do orc;:amento

programa no Brasil, pois ja embute entre seus dispositivos, tambem, conceitos como 

programas, metas, objetivos, realizac;:oes, alem de estabelecer urn elo entre as 

programac;:oes de media e Iongo prazos e o orc;:amento anual. 

Dentro dos parametres da legislac;:ao vigente e seguindo os balizamentos 

tecnicos, a elaborac;:ao do orc;:amento deve iniciar-se pela fixac;:ao das despesas e 

ap6s deve ser feita a previsao das receitas para dar suporte as despesas. 

No processo orc;:amentario brasileiro, Brito (2006, p.124) nos ensina que: 

As classificac;6es orc;amentarias permitem a visualizac;ao da despesa sob 
diferentes enfoques ou abordagens, conforme o angulo que se pretende 
analisar. Cada uma delas possui uma func;ao ou finalidade especifica e um 
objetivo original que justificam sua criac;ao e pode ser associada a uma 
questao basica que procura responder. (2006, p. 124) 

Ainda, acerca das classificac;:oes orc;:amentarias, Brito afirma que: 

Resumidamente, temos as seguintes associac;6es: 
Estrutura Programatica - responde a indagac;ao "para que" os recursos sao 
alocados? (finalidade). 
Classificac;ao lnstitucional - responde a indagac;ao "quem" e o responsavel 
pela programac;ao? 
Natureza da Despesa - a despesa por natureza responde a indagac;ao "o 
que" sera adquirido e "qual" o efeito econ6mico da realizac;ao da despesa? 
Classificac;ao Funcional - responde a indagac;ao "em que area" de ac;ao 
governamental a despesa sera realizada? (2006, p.124) 

2.4.1 Receitas publicas 

Receita publica, em seu sentido mais amplo, na visao de Angelico, recebe o 

conceito de que: 

E o recolhimento de bens aos cofres publicos. lngresso, entrada ou receita 
publica, sao, na verdade, express6es sin6nimas na terminologia de financ;as 
publicas. Os estudiosos da materia divergem na conceituac;ao de receita 
publica por esbarrarem em sutilezas de ordem abstrata que ha Iongo tempo 
o uso e o costume eliminaram. lngresso, entrada ou receita, de qualquer 
especie ja estao, na pratica, consagrados pela expressao comum: receita 
publica. Desdobra-se, inicialmente, em dois grupos: receita orc;amentaria e 
receita extra-orc;amentaria. (1994, p. 44) 

Considerando-se o principia orc;:amentario da universalidade, todos os 

ingresses orc;:amentarios sao caracterizados como receitas e estao previstos no 

orc;:amento anual, constituindo-se os tributes, as rendas, as transferencias, as 
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aliena<;oes, os retornos de emprestimos e as opera<;oes de creditos por prazo 

superior a doze meses. Alem disso, existe caso de estorno de despesa or<;amentaria 

que, apesar de se caracterizar como ingresso de recursos, se ocorrer no mesmo 

exercicio em que aconteceu a despesa, devera ser registrado como estorno de 

despesa e nao como receita. 

Destacando-se a receita tributaria oriunda da arrecada<;ao de impastos, taxas 

e contribui<;6es de melhorias, conforme nos explica Angelico (1994, p. 44) que: "e a 

resultante da cobran<;a de tributos pagos pelos cidadaos em razao de suas 

atividades, suas rendas, suas propriedades e dos beneffcios diretos e imediatos 

recebidos do Estado". 

Brito, referindo-se a estas tres modalidades de tributes que compoem a 

receita tributaria, esclarece que: 

0 impasto e conceituado como uma obriga9ao generica exigida pelo Estado 
para satisfazer as necessidades coletivas. De acordo com o Codigo 
Tributario Nacional, o impasto e o tribute cuja obrigayao tem por fato 
gerador situa9ao independente de qualquer atividade estatal especifica, 
relativa ao contribuinte ... O impasto ... lncide diretamente sobre o contribuinte 
(impasto de renda, territorial, predial, transmissao e serviyos), e 
indiretamente atingindo coisas que o individuo adquire (sobre a circula9ao 
de mercadorias e produtos industrializados). 
A taxa e a contribui9ao do ramo tributario que o governo impoe para a 
contrapresta9ao de servi9os publicos efetuados ou colocados a disposi9ao 
do contribuinte e tem como fato gerador o exercicio do poder de policia 
(taxas de fiscalizayao e inspeyao), a utilizayao efetiva ou potencial do 
servi90 publico especifico e divisive! prestado ao contribuinte ou posto a sua 
disposi9ao (taxas pela presta9ao de servi9o). 
A contribui9ao de melhoria corresponde ao onus impasto ao proprietario que 
se beneficia por qualquer vantagem de ordem econ6mica com a valorizayao 
de seu imovel em decorrencia da realiza9ao de obras publicas no imovel ou 
nas proximidades dele. (2006, p.124) 

Valendo-se, ainda, dos ensinamentos do Professor Brito, ao diferenciar 

receitas or<;amentarias de extra-or<;amentarias, ele nos apresenta os seguintes 

conceitos: 

As Receitas Or9amentarias estao previstas no oryamento anual onde estao 
destacadas as Receitas Tributarias (impastos, taxas e contribui9ao de 
melhoria). 
As Receitas Extra-Oryamentaria nao estao previstas no or9amento e 
correspondem a fatos de natureza financeira decorrentes da propria gestao 
publica. Sao valores que entram nos cofres publicos, mas que serao 
restituidos em epoca propria, por decisao administrativa ou senten9a 
judicial. Como exemplo podemos citar: 
I - os valores em poder de Agentes Financeiros e Outras Entidades; 
II- salaries nao reclamados por servidores; 
Ill - consigna96es e outras reten96es nao pagas ou recolhidas no periodo; 
IV- as inscri96es em restos a pagar; e 
V- os saldos em poder dos Fundos Especiais. (2006, p. 52) 



26 

2.4.2 Classificac;ao da receita 

Observa-se que a receita publica, segundo os autores que tratam da materia 

sobre financ;as publicas, e analisada considerando-se varios criterios de 

classificac;ao, porem tomando-se por base o modelo orc;amentario atualmente em 

vigor no Brasil Giacomoni (2000, p.139) afirma que "sao adotados dois criterios, 

formalmente padronizados para todos os orc;amentos publicos: categorias 

econ6micas e fontes". 

A classificac;ao da receita por categorias econ6micas, em conformidade com o 

artigo 11, da Lei n° 4.320/64, e dividida em duas modalidades, ou seja, Receitas 

Correntes e Receitas de Capital. 

As Receitas Correntes sao compostas de receitas derivadas (receita 

tributaria) e receitas originarias (receitas patrimonial, industrial, entre outras). 0 

artigo 11, § 1°, da Lei 4.320/64, estabelece que "sao Receitas Correntes as receitas 

tributarias", de contribuic;oes, patrimonial, agropecuaria, industrial, de servic;os e 

outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras 

pessoas de direito publico ou privado, quando destinadas a atender despesas 

classificaveis em Despesas Correntes. 

Por sua vez, as Receitas de Capital (receitas secundarias), conforme 

estabelece a Lei 4.320/64, em seu artigo 11, § 2°, sao "as provenientes da 

realizac;ao de recursos financeiros oriundos de constituic;ao de dfvidas; da 

conversao, em especie, de bens de direito; os recursos recebidos de outras pessoas 

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

Despesas de Capital e, ainda, o superavit do Orc;amento Corrente". 

A classificac;ao da receita por fontes de recursos indica a sua origem e a 

forma de arrecadac;ao, ou seja, se a instituic;ao detentora da receita se constitui na 

mesma que arrecada e posteriormente aplica os recursos. 

Brito ensina-nos que esta classificac;ao esta dividida em quatro grandes 

grupos, quais sejam: 

a) Recursos do Tesouro: onde estao consignados todos os recursos 
ordinaries tais como impastos, taxas, e contribuic;oes; as operac;6es de 
credito realizadas diretamente pelo tesouro; recursos diretamente 
arrecadados pela administrac;ao publica direta (6rgaos aut6nomos); 
resultados do BACEN, entre outros; 
b) Recursos de Outra Fontes: onde estao consignados os recursos de 
incentives fiscais, as operac;6es de credito realizadas pelas demais 
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instituic;oes, os recursos diretamente arrecadados pelas instituic;6es da 
administrac;ao publica indireta ou fundacional; 
c) Transferencias de Recursos do Tesouro: onde estao relacionadas as 
transferencias de recursos de incentives fiscais; transferencias 
constitucionais, entre outros; 
d) Transferencias de Recursos de Outras Fontes: onde estao relacionadas 
as operac;oes de credito realizadas par instituic;oes da administrac;ao 
descentralizada e transferidas para outras instituic;6es.(2006, p. 54) 

2.4.3 Estagios da receita 

0 Regulamento de Contabilidade Publica, instituido pelo Decreta Federal n° 

15.783, de 08 de novembro de 1922, que regulamentou o C6digo de Contabilidade 

Publica, baixado pelo Decreta Legislative n° 4.536, de 28 de janeiro de 1922, 

estabelece, em seu artigo 139, que toda receita do Estado percorre tres estagios 

denominados de fixa<;ao, arrecada<;ao e recolhimento. 

Angelico esclarece que: 

Lanc;amento ou fixac;ao e a individualizac;ao e o relacionamento dos 
contribuintes, discriminando a especie, o valor e o vencimento do impasto 
de cada um. E o impasto nominal. E quando se organizam as estimativas e 
se lanc;am os tributes. 
Arrecadac;ao e o momenta em que os contribuintes comparecem perante os 
agentes arrecadadores a fim de liquidarem suas obrigac;oes para com o 
Estado. E o momenta em que se cobram as contribuic;oes prescritas em lei. 
Recolhimento e o ato pelo qual os agentes arrecadadores entregam 
diariamente, ao Tesouro Publico, o produto da arrecadac;ao. Tal atividade e 
realizada atraves dos 6rgaos arrecadadores filiados ao Tesouro Nacional. 
(1994, p. 49) 

2.4.4 Despesa publica 

Silva (2004, p. 125), com rela<;ao a defini<;ao de Despesas Publicas, diz que: 

"constituem despesas todos os desembolsos efetuados pelo Estado no atendimento 

dos servi<;os e encargos assumidos no interesse geral da comunidade, nos termos 

da Constitui<;ao, das leis, ou em decorrencia de contratos ou outros instrumentos". 

Ja Angelico (1994, p. 62) diz que: "constitui despesa publica todo pagamento 

efetuado a qualquer titulo pelos agentes pagadores. Classifica-se a despesa publica 

inicialmente em dois grupos: despesa or<;amentaria e despesa extra-or<;amentaria". 

Essas defini<;oes guardam caracteristicas importantes da despesa publica. A 

mais importante delas e a de que deve ser sempre antecedida de previsao 

or<;amentaria, que fara a fixa<;ao do total de despesas. E de conhecimento que a 
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Constituigao Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal proibem a realizagao de 

despesas que excedam os creditos orgamentarios ou adicionais. 

Da mesma forma que ocorre com a receita publica, a despesa publica esta 

relacionada com o orgamento anual, podendo ser classificada dentro dos conceitos 

de desembolsos orgamentarios, tratados aqui como despesas, porem os 

desembolsos extra-orgamentarios nao se caracterizam como despesas. 

Em respeito ao principia orgamentario da universalidade, todos os 

desembolsos orgamentarios sao caracterizados como despesa e deverao possuir 

previsao no orgamento. Cabe ressaltar, porem, que as restituigoes de tributos sao 

saidas de caixa que, apesar de se relacionarem com a execugao orgamentaria da 

receita, nao se caracterizam como despesas orgamentarias, enquadrando-se, 

portanto, como desembolsos extra-orgamentarios, independentemente do exercicio 

em que ingressou a receita. 

Os desembolsos extra-orgamentarios, como a propria denominagao sugere, 

nao sao previstos no orgamento e correspondem a fatos de natureza financeira 

decorrentes da propria gestao publica. Sao valores que saem dos cofres publicos 

em contrapartida de baixas de passivos financeiros nao alterando o patrim6nio da 

entidade, a exemplo do que podem ser citadas a devolugao em caugao, a devolugao 

de depositos judiciais, a devolugao de depositos para quem de direito e pagamento 

de consignagoes. 

Segundo a Lei n° 4.320/64, em seu artigo 12, a despesa sera classificada em 

Despesas Correntes e Despesas de Capital. Ferraz citando a referida lei assevera 

que: 

As Despesas Correntes destinam-se a manuten<;ao e ao funcionamento dos 
servi<;os legalmente criados. Sao essencialmente operacionais. As 
Despesas Correntes representam os gastos fixos do governo. Sao 
Despesas sem as quais a maquina administrativa e de servi<;os do Estado 
nao funcionaria. As Despesas de Capital representam os gastos com 
investimentos em obras e instala<;oes quando em integraliza<;ao de capital 
de empresas publicas. (2006, p. 11) 

2.4.5 Estagios da despesa 

Angelico (1994, p. 65) diz que: "dispoe o artigo 144 e seguintes, do 

Regulamento de Contabilidade Publica, que toda a despesa percorre tres estagios: 

empenho, liquidagao e pagamento". 
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0 empenho de despesa, de acordo com o artigo 58, da Lei 4.320/64, "e o ato 

emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigac;ao de pagamento 

pendente ou nao de implemento de condic;ao". Alem disso, o "caput" do artigo 59 da 

referida lei assinala que deve ser observado o valor empenhado, que nao podera 

exceder o limite de cn§dito concedido na dotac;ao orc;amentaria propria. lsto quer 

dizer que poderao ser feitos tantos empenhos quantos forem necessaries, desde 

que o somatorio deles nao ultrapasse o montante da dotac;ao. 

Silva classifica os empenhos da despesa nas seguintes modalidades: 

Ordinaria - quando destinado a atender a despesa cujo pagamento se 
processe de uma s6 vez; 
Estimativa - quando destinado a atender a despesas para as quais nao se 
possa previamente determinar o montante exato; 
Global - quando destinado a atender a despesas contratuais e outras, 
sujeitas a parcelamento, cujo montante exato possa ser determinado. (2004, 
p.158) 

A liquidac;ao da despesa esta prevista no artigo 63, da Lei 4.320/64, e 

"consiste na verificac;ao do direito adquirido pelo credor tendo por base os titulos e 

documentos comprobatorios do respective credito". 

Segundo Angelico: 

Essa verificac;ao tem par fim apurar a origem e o objeto do pagamento, a 
importancia exata e a quem se devem pagar para extinguir a obrigac;ao. A 
liquidac;ao da despesa, par fornecimentos feitos ou servic;os prestados, tera 
par base o contrato, o ajuste ou acordo respective, a nota de empenho e os 
comprovantes de entrega do material ou da prestac;ao efetiva do servic;o. 
(1994, p. 67) 

Nas palavras de Silva (2004, p. 159), "a liquidac;ao da despesa e o ato 

administrative que materializa, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, a 

obrigac;ao de pagamento que surge a partir da satisfac;ao do objeto do contrato pelo 

contratado (implemento de condic;ao)". 

0 pagamento da despesa, conforme o artigo 62, da Lei 4.320/64, "so podera 

ser efetuado quando ordenado apos sua regular liquidac;ao". 

De acordo com o artigo 64 da supra-mencionada lei, "a ordem de pagamento 

e o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja 

paga". E prossegue em seu paragrafo unico, que "a ordem de pagamento so podera 

ser exarada em documentos processados pelos servic;os de contabilidade". 

Com a unificac;ao dos recursos de caixa do Tesouro Nacional, promovida pelo 

Decreto n° 93.872/86, em seu artigo 43, ficou estabelecido que a ordem de 

pagamento e dada em documento proprio, assinado pelo ordenador de despesas e 
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pelo agente responsavel pelo setor financeiro. 0 documento proprio denomina-se 

Ordem Bancaria e e disciplinado pela lnstrugao Normativa/STN n° 04, de 13 de 

agosto de 2002. 0 pagamento sera efetuado mediante saque contra a conta (mica 

do Tesouro Nacional, para credito em conta bancaria do credor, no banco por ele 

determinado, podendo ser efetuado em especie, quando autorizado. 

Atualmente, a Ordem de Pagamento e dada por meio de emissao, no Sistema 

lntegrado de Administragao Financeira do Governo Federal - SIAFI, de ordem 

bancaria autorizada pelo ordenador de despesas e pelo agente responsavel pelo 

setor financeiro. 

2.5 ESTRUTURA DO CONTROLE ORc;AMENTARIO DO ESTADO 

No Parana, o trabalho orgamentario e desenvolvido pela Coordenagao de 

Orgamento e Programagao, vinculada a Secretaria de Estado do Planejamento e 

Coordenagao Geral, a qual tem a fungao de planejar, desenvolver e supervisionar o 

Sistema Orgamentario Estadual, com os seguintes objetivos: coordenar o processo 

orgamentario com base em normas e instrugoes a nfvel estadual e federal; prestar 

assistencia tecnica a orgaos e unidades componentes do sistema orgamentario 

estadual; fornecer informagoes estruturadas que permitam analises da execugao 

orgamentaria e analise prospectiva dessa execugao dentro do exercfcio em curso, 

para subsidiar as decisoes relativas a abertura de creditos adicionais e a fixagao de 

referencias para o proximo exercfcio; e, proceder a analise crftica sobre a alocagao 

do recurso publico. Para conhecer melhor a canalizagao dos recursos do Estado do 

Parana, sera demonstrada a definigao dos orgaos de coordenagao e composigao 

orgamentaria, passando pelo orgao central do orgamento, pela organizagao e 

estrutura do orgamento, pela da execugao orgamentaria e financeira, finalizando 

com enfoque na prestagao de contas. 

2.5.1 6rgaos de coordenagao e composigao orgamentaria 

A Coordenagao de Orgamento e Programagao coordena a elaboragao da 

Proposta Orgamentaria do Estado, que compreende: Orgamento Fiscal referente aos 

poderes estaduais, orgaos e entidades da administragao direta; Orgamento Proprio 

da Administragao lndireta compreendendo os orgamentos das autarquias, orgaos de 
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regime especial, fundos e empresas publicas e sociedades de economia mista 

dependentes; On;amento de lnvestimento das empresas publicas e sociedades de 

economia mista independentes. 

Todos os 6rgaos e entidades da administrac;ao indireta compoem o 

orc;amento do Estado, sendo identificados por meio da classificac;ao institucional, 

que relaciona os 6rgaos orc;amentarios e suas respectivas unidades orc;amentarias. 

E importante destacar que um 6rgao ou uma unidade orc;amentaria nao 

necessita corresponder a uma estrutura administrativa, existindo apenas para 

individualizar determinado conjunto de despesas, de forma a atender aos criterios de 

clareza e transpan§ncia orc;amentaria. A exemplo desses 6rgaos ou unidades 

orc;amentarias tern a Administrac;ao Geral do Estado - Recursos sob Supervisao da 

SEPL e Administrac;ao Geral do Estado- Recursos sob Supervisao da SEFA. 

2.5.2 6rgao central do orc;amento 

Tern as seguintes func;oes: definir as diretrizes gerais para o sistema 

orc;amentario estadual; elaborar os Projetos de Lei de Diretrizes Orc;amentarias e 

dos Orc;amentos Anuais; fixar normas gerais para a elaborac;ao dos orc;amentos 

estaduais; coordenar, orientar e supervisionar os trabalhos orc;amentarios dos 

6rgaos setoriais de orc;amento; proceder a analise das propostas orc;amentarias 

setoriais; e, consolidar as propostas setoriais para a formalizac;ao da proposta 

orc;amentaria estadual. 

2.5.3 6rgaos setoriais do orc;amento 

Os Grupos de Planejamento Setoriais - GPS de cada Secretaria de Estado 

tern o papel de articular com as unidades orc;amentarias vinculadas, visando a 

elaborac;ao, acompanhamento e avaliac;ao das propostas orc;amentarias, bern como 

da execuc;ao orc;amentaria no exercicio, cujas func;oes sao as seguintes: formalizar 

ao 6rgao central toda e qualquer informac;ao sabre alterac;oes da estrutura 

programatica do 6rgao; buscar junto ao 6rgao central respaldo tecnico para subsidiar 

as unidades no ambito do 6rgao setorial; repassar as unidades vinculadas a 

Secretaria as orientac;oes recebidas do 6rgao central; coordenar o processo de 

elaborac;ao da proposta orc;amentaria no ambito do 6rgao setorial; observar as 
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alteragoes e atualizagoes de legislagoes orgamentarias repassadas pelo 6rgao 

central para transmissao as unidades vinculadas a sua area; analisar e validar o 

processo de elaboragao das propostas orgamentarias no ambito do 6rgao setorial; 

consolidar a proposta orgamentaria do 6rgao; consolidar as propostas setoriais para 

a formalizagao da proposta orgamentaria estadual. 

As Unidades Orgamentarias sao as responsaveis pela elaboragao de seus 

programas de trabalho, de acordo com as normas, criterios, instrugoes e valores 

definidos pelo 6rgao central de orgamento e repassados pelos Grupos de 

Planejamento Setoriais. 

2.5.4 Organizagao e estrutura dos orgamentos 

0 Orgamento do Estado, seguindo o preconizado nos textos legais relative ao 

tema, detalha os prop6sitos e as agoes de governo para as quais sao alocados 

determinados valores, considerando os insumos materiais e os recursos humanos 

necessaries ao seu desenvolvimento. Assim sendo, o orgamento tern o prop6sito de 

atender a varies fins, entre os quais: Planejamento; Controle dos Gastos Publicos; e, 

Gestae dos Recursos. 

1) Planejamento - o orgamento deve refletir a implementagao do plano de 

medic prazo do Governo. As agoes orgamentarias (projetos e atividades) tern de 

resultar em produtos que contribuam para a consecugao de objetivos dos programas 

de governo; 

2) Controle dos Gastos Publicos - deve detalhar a especificagao dos objetos 

de gastos de forma que se possa ter um controle sobre as despesas que estao 

sendo realizadas, e; 

3) Gestae dos Recursos - o orgamento deve especificar com clareza as agoes 

orgamentarias, produtos e metas ffsicas com a finalidade de fornecer aos 

administradores e a comunidade em geral o conhecimento das tarefas a serem 

desenvolvidas para atingir determinado objetivo. 

2.5.5 Execugao orgamentaria e financeira 

Convem, desde logo, fazer-se distingao entre execugao orgamentaria e 

execugao financeira, tendo em vista as possfveis confusoes em relagao a esses dois 
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termos. Para tanto, devem estar bastante claros os conceitos de cn§dito 

orc;amentario e programac;ao financeira. 

De forma simplificada, pode-se afirmar que os creditos orc;amentarios 

correspondem as autorizac;oes de gastos constantes da Lei Orc;amentaria e dos 

creditos adicionais; porem a programac;ao financeira diz respeito a autorizac;ao para 

a Unidade Orc;amentaria movimentar recursos, o dinheiro propriamente dito, da Cota 

Unica do Tesouro, sempre de acordo com a programac;ao de desembolso elaborada 

pela Secretaria da Fazenda do Estado, em func;ao do comportamento da receita. 

Essa programac;ao e executada na forma de cotas trimestrais, para os 6rgaos do 

Poder Executivo e de repasses mensais para os 6rgaos do Legislativo e Judiciario e 

do Ministerio Publico, em cumprimento ao disposto no art. 168 da Constituic;ao 

Federal. 

Ap6s a elaborac;ao do orc;amento e a respectiva aprovac;ao da Lei Orc;amentaria 

Anual - LOA pela Assembleia Legislativa inicia-se o processo de execuc;ao e 

controle do orc;amento. No ambito da Secretaria do Planejamento - Coordenac;ao do 

Orc;amento e Programac;ao SEPL-COP a execuc;ao orc;amentaria, no que se refere a 

despesa, e feita seguindo-se os seguintes passos: inicialmente os recursos orc;ados 

encontram-se como Orc;amento lnicial; iniciado o perfodo de execuc;ao o Orc;amento 

lnicial e transformado em recursos a programar, situac;ao em que o orc;amento fica 

aguardando que a unidade orc;amentaria fac;a a solicitac;ao de carregamento da 

programac;ao do recurso para uso; as unidades orc;amentarias entao emitem, via 

COP, alterac;oes orc;amentarias, passando os valores que estao como recursos a 

programar para o Orc;amento Programado; posteriormente, emitem empenho para 

efetiva realizac;ao da execuc;ao orc;amentaria; os empenhos s6 podem ser 

cadastrados quando houver Orc;amento Programado disponfvel; ap6s empenhado e 

concretizado a venda, a prestac;ao de servic;o ou o pagamento do recurso, os 

empenhos sao considerados liquidados. A situac;ao liquidada nao configura 

necessariamente safda de dinheiro do caixa, mas somente que o objeto que gerou o 

compromisso de pagamento (venda, prestac;ao de servic;o, etc.) foi conclufdo e o 

pagamento esta sendo agendado. Caso exemplar e a espera da entrega de nota 

fiscal pelo prestador de servic;os para que efetue o efetivo pagamento, via tesouraria. 

Quando isto acontecer, o empenho sera considerado pago. 

0 processo de liquidac;ao de despesas, especialmente aquelas sob gestao 

das unidades orc;amentarias e realizada de acordo com os seguintes passos: quando 
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da liberagao dos recursos do orgamento, e realizado o procedimento licitat6rio ou a 

compra direta conforme a legislagao vigente e na sequencia e emitido o empenho. 

2.5.6 Prestagao de contas 

Considera-se a etapa final do ciclo orgamentario onde todo gestor publico e 

obrigado a prestar contas dos recursos recebidos, sob pena de aplicagao de 

sangoes previstas em lei e de comprometer o fluxo de recursos, mediante 

suspensao de transferencias. Assim, ao termino da vig€mcia do instrumento que 

efetuou a transferencia de recursos, deve o responsavel pela sua aplicagao, adotar 

as medidas cabfveis com vistas a apresentagao das contas. 

Segundo Meirelles: 

Refere-se fundamentalmente a presta9ao de contas de todo aquele que 
administra bens, valores au dinheiros publicos. E decorrencia natural da 
administra9ao como atividade exercida em rela9ao a interesses alheios. 
Nao e, pais, a natureza do 6rgao au da pessoa que obriga a prestar contas; 
e a origem publica do bem administrado au do dinheiro gerido que acarreta 
para o gestor o dever de comprovar seu zelo e bam emprego. (1999, p. 631) 

Para Peixe, a prestagao de contas: 

E obriga9ao indeclinavel de todo aquele que administra bens, valores au 
dinheiros publicos. E decorrencia natural da administra9ao, como atividade 
exercida em rela9ao aos interesses alheios e, no caso do administrador 
publico, essa regra e muito mais imperativa porque a gestao se refere a 
bens de interesse da coletividade, e assume o carater de um encargo para 
com as cidadaos de um modo geral. (2002, p. 98) 

A Lei Organica do Tribunal de Contas do Estado do Parana, na Lei 

Complementar n°. 113, de 12 de dezembro de 2005, descreve que: 

Art. 12. Os processes de tomada e presta9ao de contas abrangem as 
ordenadores de despesa, gestores e demais responsaveis, par bens e 
valores publicos da administra9ao, nos termos do art. 3°, desta lei, sendo 
previstos no regimento Interne as tipos e procedimentos a serem adotados, 
conforme as regras gerais e princfpios ora estabelecidos. (PARANA, 2005) 

A atividade de controle por meio de prestagao de contas e o nucleo 

fundamental da administragao. 0 processo de execugao orgamentaria, como esta 

explicitado no trabalho, e marcado por vasta legislagao, detalhamentos tecnicos 

relevantes e procedimentos pr6prios da burocracia governamental, de forma 

particular, por caracteristicas de aplicagao que exige uma sequencia operacional, 

apoiada em variado universe de documentos, haja vista a extensao da destinagao 

da verba publica. 
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Os servidores publicos, civis ou militares, detentores dos recursos recebidos, 

sujeitos a prestar contas para liberar-se da responsabilidade quando da execugao 

dos gastos correspondentes na aplicagao e elaboragao do processo, devem seguir o 

Provimento n°. 02/93, alterado pelo Provimento 3/2001, de 22 de maio de 2001, do 

Tribunal de Contas, que aperfeigoa os procedimentos e detalha os documentos 

necessarios de prestagao de contas e que descreve: 

Art. 11 - Os processes de prestac;:ao de contas das despesas processadas 
em regime de adiantamento serao constitufdos pelos seguintes 
documentos, em via original: 
- offcio de encaminhamento do processo ao Tribunal de Contas; 
- autorizac;:ao para emissao de empenho; 
- nota de empenho: 
- nota de liquidac;:ao total/parcial de empenho; 
- demonstratives das despesas realizadas; 
-aviso de credito bancario; 
- extratos bancarios; 
- documentos de despesas; 
- nota de recolhimento, quando for o caso devidamente autenticada pelo 
estabelecimento bancario. 
Art. 12 - As despesas deverao enquadrar-se nas rubricas pr6prias, 
conforme a classificac;:ao orc;:amentaria, e estar dentro do prazo de aplicac;:ao 
para o qual foi concedido o adiantamento. 
§ 1° - Os documentos deverao canter a discriminac;:ao das despesas 
efetuadas, constando dos autos, obrigatoriamente, sua autorizac;:ao pela 
autoridade competente. 
§ 2° - Os comprovantes das despesas com materiais ou servic;:os deverao 
estar precedidos de certificado da realizac;:ao daqueles e do recebimento 
destes. 
§ 3° - Os recibos deverao estar devidamente identificados, atraves de 
aposic;:ao de nome, enderec;:o e numero de documento de 
identidade do emitente. 
§ 4°- As despesas de que trata o presente artigo deverao ser comprovadas 
mediante documentos originais. 
Art. 13 - Nao serao aceitos documentos sem identificac;:ao ou com 
alterac;:oes, rasuras, emendas ou entrelinhas que prejudiquem a sua clareza 
ou legitimidade. (PARANA, 2001) 

Mais complexo e o procedimento de prestagao de contas de viagens do 

pessoal da Corporagao que deve obedecer minuciosamente o decreta 

governamental, n°. 3498, de 23 de agosto de 2004, que regula o deslocamento e 

des creve: 

Art. 1 o Os servidores civis e militares da Administrac;:ao Direta e Autarquica 
do Poder Executive e ainda, aqueles contratados em carater temporario, no 
desempenho de suas atribuic;:oes que se deslocarem em objeto de servic;:o 
de sua sede para outro ponto do territ6rio nacional ou internacional, deverao 
observar o estabelecido neste Decreta. 
Paragrafo unico: Entende-se par sede, para os efeitos deste Decreta, a 
cidade, vila ou localidade onde o servidor estiver em exercfcio. 
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Outro Decreta Governamental que estabelece criterios mais rfgidos para a 

questao e 0 de n° 5185, de 04 de agosto de 2005, regulamenta a nomeac;ao das 

autoridades que autorizam os deslocamentos de funcionarios civis e militares dentro 

do territ6rio nacional, prescreve o seguinte: 

Art. 1 o Cabera exclusivamente aos Secretaries de Estado e aos Diretores
Presidente de Autarquias a autoriza<;ao para viagens ou deslocamentos de 
funcionarios a servi<;o dentro do territ6rio nacional. (PARANA, 2005) 

0 funcionario publico detentor dos recursos que nao prestar contas ou 

apresentar o processo com indfcios de ilegalidade estara sujeito a responsabilidade 

e penalidade e as demais sanc;oes, conforme se descreve abaixo: 

Lei Estadual n°. 6.174/70 
Art. 286 - Pelo exercfcio regular de suas atribui<;6es, o funcionario 
responde civil, penal e administrativamente. 
Art. 287 - A responsabilidade civil decorre de procedimento doloso ou 
culposo, que importe em prejuizo da Fazenda Estadual ou de terceiros. 
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3 METODOLOGIA 

Nesta sec;ao, para desenvolver o trabalho e com o intuito de atender aos 

objetivos especlficos, foi realizado um conjunto de procedimentos, tais como: a 

indicac;ao da caracterizac;ao da pesquisa com relac;ao aos procedimentos tecnicos a 

serem utilizados; o contexte em relac;ao a busca da coleta de dados incluindo as 

amostras da populac;ao indagada; sistematizac;ao dos metodos necessaries para 

alcanc;ar os objetivos propostos. 

3.1 CARACTERIZAc;Ao DA PESQUISA 

A pesquisa foi caracterizada como qualitative-quantitativa, concentrando-se, 

prioritariamente, na analise de informac;oes ja existentes na base de dados do 

controle interno disponibilizados na Diretoria de Financ;as. E, simultaneamente, 

como complemento da busca de elementos essenciais, junto as Unidades Gestoras 

da Corporac;ao para as quais sao destinados os recursos para seus encargos. 

Com relac;ao aos procedimentos tecnicos utilizados, a investigac;ao foi 

qualificada como documental/explorat6ria, pois envolveu a coleta de dados e a 

analise e processamento dos resultados obtidos nos registros dos arquivos do 6rgao 

setorial da Policia Militar (Diretoria de Financ;as), como referenciais e principais 

fontes de informac;oes. 

3.2 COLETA DE DADOS 

A primeira etapa desta monografia foi de realizar o detalhamento das fontes 

de recursos destinados a manutenc;ao e ao funcionamento da maquina 

administrativa, bem como de pesquisar a constituic;ao da base orc;amentaria e 

financeira da Pollcia Militar, identificando as Unidades Orc;amentarias e seus 

encargos. 

Com relac;ao a tramitac;ao dos processes, foram constitufdas as fases dos 

procedimentos adotados pelo mecanisme de controle interno da Diretoria de 

Financ;as, do ingresso, analises, criterios utilizados, retorno das prestac;oes de 

contas para correc;ao e encaminhamento para apreciac;ao dos 6rgaos de controle 

externo. Posteriormente, os dados foram trabalhados, para produzir uma lista com a 
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descrigao das incorreg6es ou falhas relativas ao ano de 2007, subdivididos 

quantitativamente, devidamente identificados, denominados por tipos e, no final, 

somado a sua totalidade. 

No tocante aos elementos disponibilizados, foram elaborados de forma 

estatistica e apresentados em forma de graticos, estabelecendo relagao com os 

objetivos especificos almejados na pesquisa. 

3.2.1 Amostra 

A pesquisa de campo alcangou todos os tesoureiros e seus auxiliares que 

perfazem o total de 100 (cern) servidores policiais militares, envolvidos diretamente 

na execugao dos recursos e na montagem das prestag6es de contas, os quais 

responderam os quesitos que sugeriram a identificagao do conhecimento da 

atividade, os problemas relacionados as prestag6es de contas processes, a analise 

do controle internee necessidade de melhoria nos procedimentos. 

Para isso, foi realizada consulta por meio de questionario composto por 

perguntas, com respostas objetivas, junto as 50 (cinqOenta) Unidades Gestoras 

recebedoras dos recursos, devidamente identificadas e relacionadas. 

3.3 SISTEMATIZA<;AO 

Quanta a forma, a sistematizagao dos resultados obtidos com a apresentagao 

da documentagao foi exposta de forma explicativa, para que se possa ter a nogao 

exata do mecanisme de funcionamento, tanto da execugao orgamentaria financeira 

quanta do canal que percorrem os valores oriundos da fonte do tesouro do Estado e 

do Fundo de Modernizagao da Policia Militar - Fundo Rotative e Conselho 

Economico Financeiro, ate serem disponibilizados para administragao para, 

finalmente, a realizagao da aplicagao dos valores por parte das Unidades Gestoras. 

Tais instrumentos foram direcionados a dar uma visao sobre a dimensao do 

ambiente relacionado a analise das prestag6es de contas, a fim de clarificar os 

problemas que traz para administragao o volume excessive de processes que 

retornam para corregao motivada por erros ou falhas e das sang6es que estao 

sujeitos os servidores policiais militares. 
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Os dados coletados junto a Diretoria de Financ;as serao analisados e 

demonstrados de forma estatfstica. Com relac;ao as respostas oriundas dos 6rgaos 

encarregados de administrar os valores disponibilizados, os dados foram 

quantificados e representados graficamente. 

Finalmente, com base nos elementos da pesquisa, foram sugeridos 

procedimentos de prevenc;ao que reduzam a incidencia de erros, falhas ou mesmo 

praticas que signifiquem a tomada de contas por parte dos encarregados de 

proceder ao controle hien3rquico interno, e de nao permitir que a alta administrac;ao 

da Corporac;ao corra risco diante dos demais 6rgaos encarregados, que realizam o 

controle externo. 
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4 ANALISE E DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

Cumprindo os objetivos propostos no presente trabalho foi observado que as 

execuc;oes orc;amentarias e financeiras ocorrem concomitantemente, estando 

atreladas umas a outra. Havendo orc;amento e nao existindo o financeiro, nao 

podera ocorrer a despesa. Por outro lado, pode haver recurso financeiro, mas nao 

se podera gasta-lo se nao houver disponibilidade orc;amentaria. Neste t6pico sera 

delineada a estrutura orc;amentaria e financeira da Polfcia Militar do Parana; etapas 

nas analises das prestac;oes de contas; analise dos erros ou falhas nas prestac;oes 

de contas; resultado das pesquisas nas Unidades Gestoras. 

4.1 ESTRUTURA OR<;AMENTARIA E FINANCEIRA DA PMPR 

0 objeto da pesquisa demonstrou que ap6s as liberac;oes financeiras 

escriturais, a Diretoria de Financ;as passa a efetuar e acompanhar as 

movimentac;oes financeiras de sua competencia, onde os pagamentos de despesa 

sao efetuados exclusivamente por meio de ordem bancaria emitida eletronicamente, 

a cn§dito do fornecedor, no Banco do Brasil. Constituem a base das dotac;oes ou 

autorizac;oes de gastos com saldo de disponibilizac;ao bancaria para a realizac;ao 

das despesas, as fontes de recursos orc;amentarios e financeiros do tesouro do 

Estado - Adiantamento, Fundo de Modernizac;ao da Polfcia Militar - FUMPM e 

Conselho Econ6mico Financeiro- CEF. 

4.1.1 Fontes de recursos do tesouro do Estado- Adiantamento 

0 planejamento, programac;ao e execuc;ao orc;amentaria dos cn§ditos, 

oriundos da fonte tesouro do Estado, para a Polfcia Militar e realizada por intermedio 

do Grupo Orc;amentario e Financeiro Setorial - GFS, da Secretaria de Estado da 

Seguranc;a Publica, tendo como ordenador de despesa titular o Secretario de 

Seguranc;a ou na ausencia deste, o Diretor Geral da pasta, encarregado de criar 

para o Estado a obrigac;ao de pagamento, para atender a projetos e/ou atividades 

atribufdas as Unidades Orc;amentarias da Corporac;ao. 

A execuc;ao do orc;amento, que representa a realizac_;;ao de despesas 

previstas, depois de autorizada, e composta pelos seguintes segmentos internes: 
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Unidade Orgamentaria Comando Geral da Polfcia Militar; Atividade Apoio Tatico e 

Operacional da Polfcia Militar; Atividade Servigos de Saude e Assistencia Social; 

Unidade Orgamentaria Comando do Policiamento da Capital; Unidade Orgamentaria 

Comando do Policiamento do Interior; Atividade Policiamento Rodoviario; Atividade 

Policiamento do Meio Ambiente; Unidade Orgamentaria Comando do Corpo de 

Bombeiros; Atividade Servigo de SlATE e Unidade Orgamentaria Academia Policial 

Militar do Guatupe. 

As Unidades Operacionais subordinadas aos Comandos Intermediaries do 

Policiamento da Capital e Regiao Metropolitana, Interior e do Corpo de Bombeiros 

nao participam, diretamente, do processo de planejamento e programagao 

orgamentaria, trabalhando, no entanto, no processo de execugao orgamentaria, com 

a aplicagao de recursos, que na maioria das vezes nao atendem as reais 

necessidades administrativas e operacionais voltadas para o desempenho das 

diversas modalidades de policiamento, em suas respectivas areas de atuagao. 

As regras para execugao dos gastos em regime de adiantamentos, no ambito 

do servigo publico estadual obedecem, principalmente, aos criterios da Resolugao 

Conjunta n°. 003, de 30 de dezembro de 2005, emitidas pelas Secretarias de Estado 

do Planejamento e Coordenagao Geral e Secretaria da Fazenda, que classificam a 

despesa quanta a natureza para controle interno do orgamento e para liberagao dos 

creditos, cujo texto salienta que deverao ser observadas as rubricas pr6prias 

permitidas para cada gasto. 

No contexte da Corporagao, os elementos de realizagao de despesas usuais 

utilizados em regime de adiantamento, condicionados a prestagao de contas, sao: 

a) materiais de consumo - gastos com produtos que, em razao do uso 

corrente no ambito da administragao publica, perdem sua identidade ffsica e/ou tern 

sua utilizagao limitada em dois anos; 

b) outros servigos de terceiros - custos com prestagao de servigos de 

pessoas jurfdicas para 6rgaos publicos; 

c) diarias - despesas de alimentagao, pousada e locomogao do servidor 

militar quando se desloca da sede de sua unidade ou destacamento por motivo de 

servigo, para outro ponto do territ6rio nacional ou internacional. lncluem-se as 

despesas com ajuda de custo para viagem e ajuda de custo por remogao. 
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4.1.2 Fundo de Modernizagao da Polfcia Militar- FUM PM 

Como fundo especial, e constitufdo de receitas especificadas por lei e se 

vinculam a realizagao de determinados objetivos ou servigos, facultada a adogao de 

normas peculiares de aplicagao, atraves de dotag6es consignadas na Lei de 

Orgamento ou em creditos adicionais. Tal dispositive visa a evitar a arbitrariedade na 

aplicagao indiscriminada dos recursos financeiros destinados aos fundos, 

provenientes de receitas a eles vinculadas por lei, obrigando que tais aplicagoes se 

fagam sempre conforme programagao prevista na Lei Orgamentaria Anual - LOA. 

0 fundo carreia recursos para a aquisigao de equipamentos e materiais 

permanentes para a Corporagao, exclufdo obras e despesas com pessoal, tendo 

como receitas: parte dos recursos do Fundo de Reequipamento de Transite -

FUNRESTRAN; a cobranga da Taxa de Seguranga Preventiva- TSP; a indenizagao 

por danos ou extravios de materiais e equipamentos pertencentes a PMPR; auxflios; 

subvengoes ou doagoes; conv€mios; contratos ou ajustes de 6rgaos federais, 

estaduais ou municipais; o produto da alienagao de equipamentos ou material 

inservfvel; juros bancarios e rendas de capital proveniente de aplicagao e; outras 

rendas eventuais. 

E formado por urn Conselho Diretor que elabora o Programa Anual de 

Trabalho, o qual e encaminhado a Secretaria de Planejamento para incorporagao na 

LOA. Foi criado atraves da Lei n° 10.236, de 1992, com a finalidade de prover 

recursos para reequipamento, material permanente, equipamentos operacionais e 

outras despesas de capital, sendo inclufdas posteriormente atraves da LOA, 

despesas correntes com limite de 70% da dotagao anual. A epoca da implantagao 

do fundo o Estado do Parana operou uma verdadeira revolugao na doutrina de 

seguranga publica, ao fazer desta lei, uma fonte de renda para manutengao da 

Polfcia Militar. 

0 Conselho Diretor e composto pelo Secretario da Seguranga Publica como 

Presidente nato, tendo o Comandante Geral da Polfcia Militar na qualidade de vice

presidente nato e como membros: o Chefe do Estado-Maior da PMPR, Diretor da 

Diretoria de Apoio Logfstico (DAL), Diretor da Diretoria de Finangas, Chefe da 4• 

Segao, Chefe da 6. Segao do Estado-Maior, Consultor Jurfdico e urn representante 

da Secreta ria da Fazenda (Lei n.0 10.236, 1.992). De forma explicativa veremos a 
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base do FUMPM, como FUNRESTRAN, a TSP, e finalmente o estabelecimento do 

Fundo Rotativo. 

a) 0 FUNRESTRAN, criado com a finalidade de prover recursos para 

reequipamento do Departamento de Transito - DETRAN, do Estado do Parana, 

repassa ao FUMPM 60% (sessenta por cento) da receita originada pela cobranc;a de 

multas por infrac;oes de transito em sua jurisdigao, constantes do C6digo de Transito 

Brasileiro- CTB. 

b) A Taxa de Seguranga Preventiva - TSP foi instituida com finalidade de 

prover recursos ao FUM PM, tendo como fator gerador a utilizac;ao, pelo contribuinte, 

de servic;o especifico e divisive!, prestado pelos 6rgaos da administrac;ao Policiai

Militar ou a colocac;ao desse servic;o a disposic;ao do contribuinte, cujas atividades 

exijam do Poder Publico Estadual vigilancia, visando a preservac;ao da seguranc;a e 

da ordem publica. 

0 contribuinte da TSP e toda pessoa fisica ou juridica que solicitar a 

prestac;ao do servic;o publico ou a pratica do ato decorrente da atividade do poder de 

policia, ou ainda quem foro beneficiario direto do servigo ou ato. A Taxa e devida de 

forma anual, mensal ou unitaria de acordo com a natureza do ato, servic;o ou evento, 

ou ainda em fungao do potencial de risco a que estao expostas as atividades dos 

solicitantes dos servic;os policiais militares. Como especie tributaria a que se sujeita 

a pessoa fisica ou juridica que solicita os servic;os ou atos da Administrac;ao Policiai

Militar prevista em lei, implica na necessaria realizac;ao do servic;o ou ato, como 

contraprestac;ao ao recolhimento da mesma. 

c) 0 Fundo Rotativo foi elaborado como uma especie de sistema de 

descentralizac;ao financeira, estabelecida pela Lei n° 14.266, de 22 de dezembro de 

2003, pelo Decreto n° 3.376, de 21 de julho de 2004, normatizado pela 

Resoluc;ao/SESP n° 287, de 03 de agosto de 2006, composto por transferencias 

financeiras, tendo por objetivo destinar recursos para a manutenc;ao administrativa 

do Batalhao de Policia Militar (BPM) e Companhia lndependente de Policia Militar 

(CIPM), da Capital (CPC) e do Interior do Estado (CPI), para aquisic;ao de materiais 

de consumo, pequenos servic;os e reparos de pequena monta, visando dar melhor 

dinamismo a realizagao de despesas com manutenc;ao e outras atividades 

necessarias a operacionalizac;ao administrativa. 

Constituem a receita do fundo rotativo os recursos oriundos de ate 30% (trinta 

por cento) do FUMPM, e os rendimentos obtidos com a aplicac;ao financeira da 
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receita alocada, quando possivel. Os recursos se destinam a aplicagao com gastos 

em materiais de consumo, servigos de terceiros e encargos. As prestagoes de 

contas relativos a aplicagao dos recursos seguem as regras estabelecidas para os 

adiantamentos. 

4.1.3 Conselho Econ6mico Financeiro- CEF 

A natureza jurldica do Conselho Econ6mico Financeiro tem por base a Lei 

Estadual n° 677 4, de 08 de janeiro de 1976 - Lei de Organizagao Basica, inserida 

nas Disposig6es Transit6rias do referido preceito. E presidido pelo Comandante

Geral, sendo composto por seis oficiais da Policia Militar, do posto de coronel, em 

fungao prevista no quadro organico em vigor na Corporagao, deliberando e 

aprovando todos os atos relativos a compra de uniformes. 

E um fundo constituido do desconto de 10 % (dez por cento) sabre o soldo 

dos integrantes da Corporagao, cuja quantia devida e retida e recolhida ao Conselho 

Econ6mico e Financeiro da Corporagao, que movimenta e administra os recursos e 

os creditos sao depositados na conta bancaria da Secretaria de Estado do 

Seguranga Publica. 

Os valores arrecadados sao vinculados para aquisigao e fornecimento de 

fardamento de acordo com o Plano de Aquisigao e Distribuigao de Uniformes -

PADU, para OS integrantes da Corporagao. Convencionou-se 0 mes de dezembro de 

cada ano para elaboragao do plano, quando se tem todas as informagoes 

necessarias das unidades policiais do interior do estado e da Capital, com as 

respectivas necessidades, quantidade, numeragao de manequim e tipo de uniformes 

solicitados por intermedio do responsavel pela logistica da Unidade. 0 plano e uma 

exigencia legal, dentro das Normas de Administragao do Material da PMPR e para 

nao comprometer o orgamento das compras dos uniformes a serem realizadas no 

ano seguinte, em razao de nao haver estimativa numerica e financeira do que sera 

adquirido. 

Os policiais militares recebem creditos, na forma de indenizagao, que e o 

quantitativa em dinheiro isento de qualquer tributagao, devido ao policial militar para 

ressarcimento de obrigagoes impostas para o exercicio de cargo, comissao, fungao, 

encargos ou missao, estando compreendida a aquisigao, confecgao, fornecimento 
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de pe<;as de uniformes e congeneres, segundo o estabelecido no C6digo de 

Vencimentos. 

4.2 ETAPAS NA ANALISE DAS PRESTA<;OES DE CONTAS 

Neste item, abordamos os procedimentos de controle interne nas presta<;6es 

de contas, relative ao exame dos documentos originais, voltados para comprova<;ao 

das transa<;6es compreendidas pelo repasse de bens ou servi<;os prestados, que 

acompanham e atestam sua idoneidade. Examinaremos tambem as motiva<;6es que 

geram o retorno do processo a Unidade Gestora de origem para corre<;ao; as 

providencias na constata<;ao de irregularidades ou fraudes e discorreremos sobre o 

numero dos processes examinados no anode 2007. 

4.2.1 Procedimentos de controle interne nas presta<;6es de contas 

Como etapa final dos controles internes no ambito da Corpora<;ao e 

assessoramento as Unidades Gestoras, o setor de auditoria da Diretoria de 

Finan<;as realiza urn conjunto de procedimentos que permitem a convic<;ao 

fundamentada das condi<;6es do processo. A principal atribui<;ao da Auditoria e a 

avalia<;ao independente das presta<;6es de contas das fontes do tesouro do Estado

adiantamentos, fundo rotative e do CEF. Auxilia tambem os membros das Unidades 

Gestoras, disponibilizando-lhes meios e competencia para praticar atos de gestao 

dos creditos, no desempenho efetivo de suas fun<;6es e responsabilidades, 

fornecendo-lhes analises, aprecia<;6es, recomenda<;6es e comentarios pertinentes, 

relatives a aplica<;ao dos recursos. 

0 ingresso da presta<;ao de contas no 6rgao setorial se da quando a Unidade 

Gestora registra sua entrada no protocolo geral, respeitar;tdo a data limite 

consignada no proprio pedido de empenho, quando entao e iniciado o tramite do 

documento para o exame dos analistas. 

0 procedimento basico da documenta<;ao comprobat6ria das contas e 

realizado em confronto com o demonstrative das despesas realizadas, dos valores 

depositados, dos comprovantes de pagamentos para atender os resultados finais, 

identificadores de regular ou irregular a pratica das opera<;6es sob verifica<;ao da 

legalidade. As tecnicas usualmente utilizadas sao: 
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a) Confirmagao, que consiste na obtengao por escrito de determinados 

documentos, fornecidos por uma fonte independente da entidade examinada, para 

assegurar-se da autenticidade de um dado levantado. Ex: saldos bancarios atraves 

do extrato. 

b) Calculo, que consiste na determinagao, p6 meio de contagem, totalizagao 

ou aplicagao das expressoes aritmeticas com o objetivo de verificar se as operagoes 

previamente efetuadas estao corretas. E. comum se defrontar com valores ou saldos 

que revelam indicios de erros. 

c) Comparagao e conferencia, que estabelece confronto entre dois dados, a 

fim de determinar as semelhangas, diferengas ou relagoes existentes. Ex: verificagao 

entre a soma dos valores constante no espelho e na nota fiscal ou no espelho e as 

guias de diarias; entre dois processes distintos ou de Unidades Gestoras diferentes; 

balancete dos demonstratives dos valores recebidos. 

d) Averiguagao das notas fiscais ou documentos equivalentes, contendo 

atestado do recebimento dos materiais ou da prestagao de servigos, emitidos com 

data nao anterior ao Empenho. 0 atestado e emitido ap6s verificagao da qualidade, 

quantidade e conformidade do material com a proposta e conseqOente aceitagao. 

e) Termo de Auditagem e emitido como forma de aprovagao, ap6s a 

verificagao de que a transagao e a documentagao-suporte foram efetivamente 

examinadas pelo Oficial analista e esta constituida pela fundamentagao legal relativa 

a pratica de todos os atos; que se encontra contabil e analiticamente correta e 

apresenta condigoes de ser apreciada pelos 6rgaos de controle externos. No caso 

das prestagoes de contas de adiantamento, passam ainda pelo crivo da Comissao 

de Analise de Adiantamentos da SESP e do Tribunal de Contas do Estado do 

Parana. 

A Comissao de Analise de Adiantamento da SESP recebe as prestagoes de 

contas, examina e, com a situagao regular, baixa a responsabilidade do detentor da 

verba, efetuando a devolugao do processo para a Diretoria de Finangas que, por sua 

vez, determina o arquivamento na Unidade Gestora de origem. Essa Comissao foi 

criada por meio da Resolugao 96/2007, em razao da Lei Complementar n° 113, de 

15 de dezembro de 2005, que dispoe sobre a Lei Organica do Tribunal de Contas do 

Estado do Parana, como se segue: 

Art. 12. "Os processos de tomada e prestacao de contas abrangem os 
ordenadores de despesa, gestores e demais responsaveis por bens e 
valores publicos da administrat;:ao, nos termos do art. 3°, desta lei, sendo 
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previstos no Regimento lnterno os tipos e procedimentos a serem adotados, 
conforme as regras gerais e princfpios estabelecidos. (grifo nosso) 
Paragrafo unico. 0 Tribunal de Contas procedera a apurac;;ao, mediante 
inspec;;oes e exames, quanta a realizac;;ao das despesas a que se refere o 
processo de tomada de contas de que trata este artigo, nos termos 
estabelecidos do Regimento lnterno e demais atos normativos deste 
Tribunal. 
Art. 13. ( ... ) 
Art. 14. Respondera pelos prejufzos que causar ao erario o ordenador de 
despesa, o responsavel pela guarda de bens e valores publicos ou aquele 
que autorizar ou der causa direta ou indiretamente ao gasto irregular. (grifo 
nosso- PARANA, 2005) 

Como foi colocado anteriormente, o Secretario de Seguranc;a e o ordenador 

de despesas e, para salvaguarda-lo, foi criado como 6rgao de controle, a Comissao 

de Analise de Adiantamento, que tern como principal finalidade examinar as 

prestac;oes de contas dos 6rgaos afetos a referida pasta. 

0 setor de auditoria da Diretoria de Financ;as procura desenvolver uma 

politica de born relacionamento com os organismos externos de fiscalizac;ao e 

controle. Essa politica compreende aspectos de atendimento as demandas da 

atuac;ao desses 6rgaos nos processes e sabre o andamento das conclusoes, 

caracterizando adequadamente os problemas apontados, bern como seguindo as 

orientac;oes e se ajustando as observag6es expostas. 

0 Fundo Rotative tern como destine, para controle externo, a 3a lnspetoria do 

Tribunal de Contas do Estado do Parana que instruira o processo para o exame e 

julgamento da legalidade e outros aspectos inerentes, remetendo a origem ap6s 

emitir parecer e a devida baixa de responsabilidade. 

As prestac;oes de contas relativas ao Conselho Econ6mico Financeiro ap6s 

serem examinadas pelo setor de Auditoria da Diretoria de Financ;as sao 

encaminhadas para o Conselho Diretor, sabre a Presidencia do Comandante Geral, 

o qual se reLine a cada trimestre, de forma ordinaria ou extraordinariamente, quando 

houver necessidade de convocac;ao, que aprecia e delibera, aprovando ou nao a 

aplicac;ao dos recursos, registrando em ata e publicando em Boletim do Comando 

Geral. 

4.2.2 Retorno do processo a Unidade Gestora 

0 trabalho do controle interne deve ser de natureza preventiva. Na verificac;ao 

das informac;oes contidas na prestac;ao de contas, quando da constatac;ao de erros 
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ou falhas dos agentes responsaveis, que nao comprometam a legalidade da 

despesa, o processo retorna a Unidade Gestora de Offcio, pelo Diretor de Finan<;as, 

para corre<;ao e ajustes. Esta providencia visa antecipar-se aos 6rgaos de controle 

externo, evitando que verifiquem a irregularidade e sugiram solu<;oes que gerem 

desgastes para administra<;ao policial militar ou maior demanda de tempo, 

comprometendo os prazos estabelecidos pela norma. 

4.2.3 Constata<;ao de irregularidades ou fraudes 

Na eventual constata<;ao de indfcios de cometimento de ato intencional de 

omissao ou manipula<;ao de transa<;oes, adultera<;ao de documentos caracterizando 

fraudes ou irregularidades administrativas, motivadas par desfdia, complacencia, 

dolo ou ma fe, imediatamente e comunicado ao Diretor de Finan<;as, a quem cabe 

adotar as medidas necessarias para o caso. 

4.2.4 Numero de processes examinados no ana de 2007 

Durante o ana de 2007, foram analisados 1045 presta<;6es de contas, send a 

540 relatives a diarias, 207 de compras de material de consumo 193 de contrata<;ao 

de servi<;o de terceiros, 93 do fundo rotativo e 12 do Conselho Econ6mico 

Financeiro. Dos exames realizados, 569 processes, que perfazem 54,44% do total, 

retornaram a Unidade Gestora para corre<;ao. 0 quadro abaixo ilustra: 

PRESTACOES DE CONTAS - 2007 
QUANTI DADE RETORNO 

FONTE RECURSO MODALIDADE DE PARA 
PROCESSOS CORRECAO 

TESOURO DIARIAS 540 
DO ADIANTAMENTO CONSUMO 207 940 493 

EST ADO SERVICOS 193 

FUM PM FUN DO 93 64 
ROTATIVO 

CEF DESCONTO EM 12 12 
FOLHA 

TOTAL 1045 569 
PORCENTAGEM 54,44% . 

Fonte: Diretoria de Fman~as/PMPR 
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4.3 ANALISE DOS ERROS OU FALHAS NAS PRESTAc;OES DE CONTAS 

Neste item estao enumeradas as incorrec;oes que geram a restituic;ao dos 

processos a Unidade de Origem. Considerados, principalmente, atos nao 

intencionais resultantes de omissao, desatenc;ao ou ma interpretac;ao de fatos na 

elaborac;ao de prestac;ao de contas, o problema e relevante pelo numero de erros ou 

falhas que exige a tomada de providencias da administrac;ao durante o anode 2007, 

chegando a 2905 unidades de inadequac;oes para 1 045 processos analisados. Do 

total de erros, 1928 corresponde a prestac;ao de contas de diarias; 836 consumo e 

servic;os; 141 processos relativo ao fundo rotativo, conforme demonstra o grafico 

a baixo: 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

0 

• Fundo rotativo 

• Consumo e servi<;os 

... Diarias 

• Total 

GRAFICO 1- ERROS OU FALHAS NAS PRESTAc;OES DE CONTAS/2007 

FONTE- DIRETORIA DE FINAN<;AS/PMPR 

Diante desta situac;ao, o setor de Auditoria da Diretoria de Financ;as, como 

obrigac;ao, comunica o Diretor de Financ;as que, por sua vez oficiou a administrac;ao 

da Unidade Gestora, demonstrando todos os elementos significativos, com 

abrangencia e grau de detalhes suficiente para propiciar o entendimento dos 

exames realizados, que evidenciam a sua execuc;ao de acordo com as normas 

aplicaveis, bem como sugerindo medidas corretivas ou ajustes para nao 

comprometer a legalidade das despesas realizadas. 

Na sequencia foram tipificados e numerados de forma sintetica no banco de 

dados da Diretoria de Financ;as, os erros ou falhas correspondentes a diarias; 

material de consumo e servic;os de terceiros; fundo rotativo. 
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4.3.1 Diarias 

Neste subitem foram levantados 1928 (mil novecentos e vinte e oito) erros ou 

falhas que motivaram a devoluc;ao dos processes, os quais foram subdivididos em 

quatro categorias, para fins didaticos: incorrec;oes nas guias de diarias; autorizac;ao 

de viagem; documentos; formatac;ao dos processes, conforme se segue: 

a) Documentos: falta de assinatura, pagamento anterior da data do credito 

bancario ou fora do perfodo da aplicac;ao; offcio de encaminhamento ao Secretario 

de Seguranc;a fora do padrao (Comissao de Analise de AD/ SESP); atraso no 

encaminhamento do processo a Diretoria de Financ;as; diferenc;a de valores entre a 

soma das guias de diarias e o espelho; extrato bancario sem o saldo zerado, 

rasurados ou com alterac;ao de dados, etc. 0 presente item esta no topo da lista de 

devoluc;oes com 34% (trinta e quatro por cento). 

b) Autorizac;ao de viagem: a ausencia de offcio do Secretario de Seguranc;a 

para os deslocamentos ou da documentac;ao para reintegrac;ao de posse, conforme 

decreto governamental n° 5185, que Iibera o servidor policial militar para 

cumprimento da missao, em objeto de servic;o, fora da sede onde usualmente 

trabalha. 0 problema gerado por esta questao contribui com 31% (trinta e um por 

cento). 

c) Guias de diarias: diferenc;a da autorizac;ao para as guias com relac;ao as 

datas, horarios de safda e retorno nos deslocamentos; documento de identidade do 

policial militar digitado erroneamente, total ou parcialmente; erro de sinalizac;ao no 

pagamento de diaria completa; valor pago a mais que o permitido, quando verificado 

com base no tempo e durac;ao da viagem; pagamento para deslocamentos para 

municfpios limftrofes, com periodo inferior ao estabelecido; ausencia de 

informac;oes, duplicidade; valores diferente no mesmo documento; nao especificac;ao 

dos dias que o beneficiario fez jus ao recebimento, etc. Estes erros ou falhas 

respondem por 26% (vinte e seis por cento). 

d) Formatac;ao dos processes: refere-se a elaborac;ao ffsica do processo com 

a numerac;ao dos documentos sem se iniciar pela capa ou de forma seqUencia!, 

crescente e com ordem cronologia dos documentos (Res. 00707/2007); ausencia de 

informac;oes relevantes na capa nos processes (ex.: nome do detentor, Unidade 

Gestora, perfodo de aplicac;ao, valor do adiantamento), etc. Do total de processes e 

responsavel por 9% (nove por cento). 



51 

0 grafico 2 abaixo demonstra os erros ou falhas correspondentes a diarias. 

GRAFICO 2- ERROS OU FALHAS RELATIVOS A DIARIAS 

FONTE- DIRETORIA DE FINAN<;AS/PMPR 

4.3.2 Consumo e servigos 

• Documentos 

• Autoriza~ao 

a Formata~ao do 
processo 

• Guias de diarias 

Nos levantamentos realizados nos arquivos dos processos com execugao de 

despesas de material de consumo e servigos de terceiros, foram verificados 836 

(oitocentos e trinta e seis) erros ou falhas que motivaram o retorno a origem para 

corregao ou ajustes, os quais, para fins didaticos, tiveram suas incorregoes divididas 

em: notas fiscais; despesas e aquisigoes; documentos; formatagao do processo: 

a) Notas fiscais: faltando o Cadastro Nacional de Pessoa Juridica- CNPJ da 

Secreta ria de Estado da Seguranga Publica - SESP, com o numero incorreto ou 

incompleto, discriminagao do objeto ou a falta do numero do patrimonio do bern 

consertado, sem o carimbo de atestado pelo recebedor ou sem a identificagao do 

mesmo, com rasuras, informagoes ilegiveis, campos nao preenchidos (falta de 

informagoes), entre outros motivaram 33°/o (trinta e tres por cento) dos retornos. 

b) Despesas e aquisigoes entendidas como nao emergenciais ou de alto 

valor, que poderiam ser realizadas com empenho proprio, aquisigao de material 

permanente, compras nao recomendaveis (ex.: flares, doces, bombons, vela de 

aniversario, refrigerante, chicletes, etc.), conserto de viaturas (contrariando contrato 

estabelecido no Sistema de Manutengao de Viaturas - SMV); rubricas diferentes, 

consumo por servigos, fisica por juridica, passagem aerea; grande quantidade de 

material, o que caracteriza estoque; gasto realizado antes da data do cn§dito do 
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recurso em conta corrente ou fora do periodo de aplicac;ao; fardamento, entre outros 

correspond em a 29°/o (vinte e nove por cento) dos retornos. 

c) Documentos: ausencia do oficio padronizado; sem as assinaturas devidas; 

com dados incorretos ou incompletos; somas diferentes do descrito; extrato 

bancarios com movimentac;ao incompleta (nao zerada, rasurada), etc., com 26°/o 

(vinte e seis por cento) dos retornos. 

d) Formatac;ao do processo: comprovantes de pagamento ou saques sem 

estar junto a respectiva nota fiscal - com razao social diversa ou com valores 

diferentes e numerac;ao sequencia!, atraso na entrega, etc.com 12°/o (doze por 

cento) dos retornos. 

0 grafico 3 sintetiza os erros ou falhas que motivaram a restituic;ao relativas 

ao consumo e servic;o para as Unidades Gestoras. 

• Despesa e aqu i si~ao 

• Notas fisca is 

Documentos 

• Formata<;ao do 
processo 

GRAFICO 3- ERROS OU FALHAS RELATIVOS A CONSUMO E SERVI<;O 

FONTE- DIRETORIA DE FINANCAS/PMPR 

4.3.3 Fundo rotativo 

Nos erros ou falhas relativo ao fundo rotativo, gerido diretamente pelas 

Unidades Gestoras, foram constatadas 141 (cento e quarenta e uma) incorrec;oes 

nas prestac;oes de contas, que motivaram a devoluc;ao e, para fins didaticos, 

procedeu-se a divisao dos erros em quatro grupos: nos documentos; nas notas 

fiscais; nas compras ou despesas; na formatac;ao do processo. 

a) Formatac;ao do processo: significa problemas na elaborac;ao dos 

documentos comprobat6rios tais como, comprovantes de pagamento ou saques sem 
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estar junto a respectiva nota fiscal, com razao social diversa ou com valores 

diferentes e numera9ao das paginas fora da ordem sequencia!, o que apresentou 

37o/o (trinta e sete por cento) dos retornos. 

b) Notas fiscais: problemas como a falta o Cadastro Nacional de Pessoa 

Juridica - CNPJ da Secretaria de Estado da Seguran9a Publica - SESP, com o 

numero incorreto ou incompleto; sem a CNPJ do fornecedor, com ausencia de 

dados relevantes relatives a quantidade, discrimina9ao do objeto ou a falta do 

numero do patrimonio do bem consertado; sem o carimbo de atestado ou sem a 

identifica9ao pelo recebedor, o que corresponde a 33°/o (trinta e tres por cento) dos 

retornos. 

c) Compras ou despesas: material que ultrapassou o limite para compra 

informal (ex: material para reforma que exige emprego de empenho especifico); 

aquisi9ao de material permanente; aquisi9ao de bens com rubricas diferentes 

(servi9o ou consumo, pessoa fisica ou juridica), com 17°/o (dezessete por cento) dos 

retornos. 

d) Documentos: ausen~ia de assinaturas por parte dos respectivos gestores; 

ausencia de Oficios e Formularies de Pesquisa de Pre9os - FPP aposto no 

processo ou fora do padrao estabelecido ou, ainda com diferen9a entre os valores; 

extrato bancario (movimenta9ao incompleta, saldo sem estar devidamente zerado), 

entre outras, com 13°/o (treze por cento) dos retornos. 

0 quadro abaixo demonstra com os tipos de erros ou falhas correspondentes 

ao fundo rotativos: 

• Formata<;ao do 
processo 

• Notas fiscais 

- Compra ou despesa 

• Documentos 

GRAFICO 4- ERROS OU FALHAS RELATIVOS AO FUNDO ROTATIVO 

FONTE- DIRETORIA DE FINAN<;AS/PMPR 
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4.3.4 Conselho Economico Financeiro 

As prestag6es do Conselho Economico Financeiro foram realizadas 

mensalmente durante o anode 2007, perfazendo 12 (doze) processos, sendo que, 

no setor de Auditoria da Diretoria de Finangas sao analisados os balancentes, 

extratos bancarios, notas de empenhos, notas fiscais e contratos. 0 retorno dos 

documentos para o gestor deu-se, principalmente, em razao de duvidas nos 

contratos de valores elevados e que nao sao liquidados imediatamente, e das 

dificuldades de comunicagao entre outros setores. 

4.4 ANALISE DAS PESQUISAS NAS UNIDADES GESTORAS 

Neste item estao apresentadas as representag6es graficas resultantes da 

tabulagao do questionario enviados aos tesoureiros e os respectivos auxiliares das 

50 (cinqOenta) Unidades Gestoras que organizam a documentagao comprobat6ria e 

necessaria para a confecgao das prestag6es de contas. Os 10 (dez) quesitos que 

comp6em o rol de perguntas foram divididos em tres temas, com opgoes escolhidas 

com o intuito de identificar com os entrevistados urn quadro representative que 

possibilite formar urn juizo de valor sobre o objetivo da pesquisa de padronizar os 

procedimentos nas prestag6es de contas, como: conhecimento da atividade, com 03 

(tres) quest6es; problemas nas prestagoes de contas, com 05 (cinco) quest6es; 

analise do controle interno e necessidade de melhoria nos procedimentos, com 02 

(duas) quest6es. 

4.4.1 Conhecimento da atividade 

Neste subitem foram analisados nas 03 (tres) quest6es a experiencia dos 

entrevistados, o tempo de trabalho, a base e o grau de conhecimento dos 

responsaveis pela elaboragao dos processos, bern como se a Corporagao, nos 

cursos de formagao, fornece no conteudo das materias curriculares condig6es para 

o aprendizado sobre gestao orgamentaria e financeira para que os servidores 

policiais militares tenham capacidade de atuar na aplicagao dos recursos e 

preparagao das prestag6es de contas. Ap6s analisar as respostas dos questionarios, 

obtiveram-se como resultados: 
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a) Tempo de trabalho na elaborac;ao dos processos 

45o/o (quarenta e cinco por cento) dos pesquisados estao na atividade ha 

mais de 03 (tres anos), presumindo que a maioria conta com tempo na elaborac;ao 

dos processos elevados; 31 °/o (trinta por cento), de 01 (um) a 03 (tres) a nos; 24°/o 

(vinte e quatro por cento), com menos de 01 (um) a no, que representa o servidor 

policial militar com menos tempo na func;ao. 

GRAFICO 5- TEMPO DE TRABALHO NA ATIVIDADE 

FONTE: PESQUISADO PELO AUTOR 

• Menos de urn ano 

• De um a tres anos 

!lD Ma is de tres a nos 

b) Base de conhecimento na elaborac;ao dos processos 

56%> (cinquenta e seis por cento) dos entrevistados disseram ter adquirido 

conhecimento com ocupantes anteriores na func;ao, demonstrando que nao tinham 

informac;ao a respeito da elaborac;ao de prestac;ao de contas; 22°/o (vinte e um por 

cento) nas instruc;oes e normas internas; 15°/o (quinze por cento) nos cursos de 

formac;ao; 7°/o (sete por cento) em cursos especificos na area de gestao 

orc;amentaria e financeira, sendo poucos os servidores policiais militares que 

aproveitaram-se de algum tipo de treinamento oferecido pela Corporac;ao. 



GRAFICO 6- BASE DE CONHECIMENTO 

FONTE: PESQUISADO PELO AUTOR 

c) Grau de conhecimento 
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35°/o (trinta e cinco por cento) dos pesquisados avaliam como minima o grau 

de conhecimento adquirido no curso de forma<;ao na materia de gestao or<;amentaria 

e financeira, voltadas para elabora<;ao do processo de presta<;ao de contas; 29°/o 

(vinte e nove por cento) avaliam como born; 21 o/o (vinte e um por cento) avaliam nao 

ter adquirido qualquer conhecimento e 15o/o (quinze por cento) dos policiais militares 

consideraram regular o aprendizado disponibilizado nas escolas de ensino da 

Corpora<;ao. 

GRAFICO 7- GRAU DE CONHECIMENTO 

FONTE: PESQUISADO PELO AUTOR 
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4.4.2 Problemas nas prestagoes de contas 

No presente subitem, que procura avaliar os problemas nas prestagoes de 

contas, foi perguntado aos entrevistados a freqOencia do retorno dos processos para 

corregoes, bem como a freqOencia especifica de retorno para cada rubrica: dos 

processes das diarias, dos processes de materiais de consumo e servigos de 

terceiros; fundo rotativo. 

a) FreqOencia do retorno dos processes 

Foi avaliada a freqOencia de retorno dos processes de prestagao de contas 

para a Unidade Gestora de origem para corregao, tendo 76°/o (setenta e seis por 

cento) respondido que os documentos comprobat6rios retornam poucas vezes; 19°/o 

(dezenove por cento), com regularidade; 03 (tres por cento), nenhuma vez; 2°/o (dois 

por cento), excessivas vezes, o que denota que os problemas maiores devem estar 

restritos a poucas Unidades Gestoras. 

2% 3 '% 

• Nenhuma 

• Pouca 

:. Com regulari d a d e 

• Excessivas vezes 

GRAFICO 8- FREQUENCIA DE RETORNO DOS PROCESSOS 

FONTE: PESQUISADO PELO AUTOR 

b) Grau de retorno dos processos 

Foi solicitado aos pesquisados para atribuirem o grau de freqOencia com que 

as prestag6es de contas retornam para corregao, considerando a variagao numerica 

de 01 (um) para menor freqOencia e 04 (quatro) para maior freqOencia. Para a 

analise dos resultados e classificagao dos quesitos e tido como base uma margem 

minima para cad a resposta de 100 pontos e uma maxima de 400 pontos, ou seja, 

quanta maior a pontuagao obtida, maior e a freqOencia atribuida, tendo-se como 
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resultado: 155 (cento e cinquenta e cinco) pontos para processes de materiais de 

consumo, demonstrando que e o problema mais relevante para as Unidades 

Gestoras; 141 (cento e quarenta e urn) pontos para processes envolvendo 

deslocamentos- diarias: 140 (cento e quarenta) pontos para processes de servigos 

de terceiros; 122 (cento e vinte e dais) pontos para processes de fundo rotative 
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GRAFICO 9- GRAU DE RETORNO DOS PROCESSOS 

FONTE: PESQUISADO PELO AUTOR 

c) Processes de diarias 
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Neste quesito em que foi perguntado a respeito dos problemas mais comuns 

que geram retorno das prestagoes de contas para as Unidades Gestoras relativas as 

diarias; obteve-se que 39°/o (trinta e nove por cento) sao nas ausencias de 

autorizagao para os deslocamentos; 26°/o (vinte e seis por cento) nos procedimentos 

incorretos na elaboragao da documentagao; 20°/o (vinte e urn por cento) em outros 

motivos (erros ou falhas tipificados anteriormente); 15°/o (quinze por cento) na 

ausencia de assinaturas nos documentos. 



GRAFICO 10- PROCESSOS DE DIARIAS 

FONTE: PESQUISADO PELO AUTOR 

d) Processes de consumo e servic;os 
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Neste quesito em que foi indagado aos pesquisados a respeito dos problemas 

mais comuns que geram retorno das prestac;oes de contas relativos a materiais de 

consumo e servic;os de terceiros, obteve-se como resultado: 35°/o (trinta e cinco por 

cento) com as notas fiscais; 24°/o (vinte e quatro por cento) nos gastos com valores 

altos, considerados nao emergenciais; 22%> (vinte e do is por cento) nos 

procedimentos incorretos na elaborac;ao da documentac;ao; 19°/o (dezenove e um 

por cento) em outros problemas- erros ou falhas tipificados anteriormente. 

GRAFICO 11 - PROCESSOS DE CONSUMO E SERVI<;OS 

FONTE: PESQUISADO PELO AUTOR 
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e) Processes do fundo rotativo 

Neste quesito foi perguntado sabre os problemas mais comuns que geram 

retorno das presta<;6es de contas relative ao fundo rotativo, obtendo-se com o 

resultado: 37°/o (trinta e sete por cento) nos procedimentos incorretos na elabora<;ao 

da documenta<;ao; 29°/o (vinte e nove por cento) em outros problemas - erros ou 

falhas tipificados anteriormente; 25°/o (vinte e cinco por cento) com notas fiscais; 9o/o 

(oito por cento) em exceder o valor limite para compra informal. 

GRAFICO 12- PROCESSO DO FUNDO ROTATIVO 

FONTE: PESQUISADO PELO AUTOR 
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4.4.3 Analise do controle interne e necessidade de melhoria nos procedimentos 

0 presente subitem sugeriu que fosse analisada a forma de atua<;ao do papel 

do setor de Auditoria da Diretoria de Finan<;as no papel de controle interne dos 

processes de presta<;ao de contas e atribuir valor da necessidade de melhoria nos 

procedimentos na elabora<;ao dos processes de presta<;ao de contas. 

a) Controle da Diretoria de Finan<;as 

Foi solicitado que os pesquisados respondessem a respeito do controle dos 

processes de presta<;ao de contas de adiantamento e do fundo rotative, realizado na 

Diretoria de Finan<;as/PMPR quanta ao rigor. Obteve-se como resultado 47%> 

(quarenta e sete por cento) consideram como conciliadora; orienta quanta as 

metodologias; 38°/o (trinta e oito por cento) consideram como tecnica, a plica as 

normas; 15o/o (quinze por cento) consideram excessivamente rigorosa. 
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GRAFICO 13- CONTROLE DA DIRETORIA DE FINANc;AS 

FONTE: PESQUISADO PELO AUTOR 

b) Necessidades de melhoria nos procedimentos 
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Neste quesito foi solicitado que atribuissem um valor de importancia para as 

sugestoes apresentadas, com intuito de atender as necessidades de melhoria nos 

procedimentos para elabora<;ao dos processes de presta<;ao de contas, 

considerando a varia<;ao numerica de 01 (um) para menor importancia e 04 (quatro) 

para maior importancia. Para a analise dos resultados e classifica<;ao dos quesitos 

sao tidos como base uma margem minima para cada resposta de 100 pontos e uma 

maxima de 400 pontos, ou seja, quanta maior a pontua<;ao obtida, maior e a 

frequencia atribuida, tendo-se como resultado: 223 pontos para promo<;ao de cursos 

de capacita<;ao; 17 4 para elabora<;ao de manual de procedimentos; 167 pontos para 

melhoria dos curriculos escolar nos cursos de forma<;ao; 154 pontos na amplia<;ao 

das orienta<;5es por parte da Diretoria de Finan<;as. 
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GRAFICO 14- NECESSIDADE DE MELHORIA NOS PROCEDIMENTOS 

FONTE: PESQUISADO PELO AUTOR 
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4.4.4 Resultado da pesquisa 

Analisando os dados da pesquisa realizada com os tesoureiros e auxiliares 

nas Unidades Gestoras, temos os seguintes resultados: 

a) em relagao ao conhecimento da atividade, grande parte conta com mais de 

03 (tres) anos na fungao de elaboragao de prestagao de contas, considerando-se, 

entao, que a experiencia nesta fungao e relativamente elevada; 

b) relativo ao conhecimento que tern sabre a montagem dos processos, a 

maioria dos entrevistados respondeu que o adquiriu com as ocupantes anteriores da 

fungao, sendo que diante deste resultado vislumbra-se a necessidade de promogao 

de alternativas para capacitagao dos servidores policiais militares; 

c) no quesito sabre os conhecimentos adquiridos durante a formagao nos 

cursos realizados na Corporagao, na materia de gestao orgamentaria e financeira, 

os pesquisados avaliaram como mfnimo a aprendizagem, sugerindo-se a 

necessidade de dar enfase no conteudo ou aumento da carga horaria nos 

respectivos Cursos; 

d) na avaliagao relativa a questao da frequencia com que ocorre o retorno das 

prestag6es de contas as Unidades para corregao, a maioria dos pesquisados 

respondeu que isto ocorre poucas vezes, sugerindo que os referidos documentos, 

que sao restitufdos com regularidade, apresentam problemas pontuais, os quais 

futuramente devem ser identificados e trabalhados pelo controle interno da Diretoria 

de Finangas; 

e) constatou-se, tambem, nas prestag6es de contas, elevado grau de retorno 

dos processos de adiantamento na rubrica de material de consumo, sendo este um 

dos problemas mais relevantes e que requer medidas saneadoras mais imediatas 

nas Unidades Gestoras; 

f) nos processos de diarias, a pesquisa apontou como problema mais comum 

e que mais gera retorno nas prestag6es de contas, a ausencia das autorizag6es 

para as deslocamentos, autorizagao esta de competencia exclusiva do Secretario de 

Seguranga Publica, que apesar de ser um fator ex6geno, repercute 

significativamente na elaboragao do documento; 

g) especificamente nos adiantamentos de material de consumo, os problemas 

mais comuns e que geram os maiores transtornos para o controle interno, 

relacionam-se ao preenchimento das notas fiscais, que, mesmo sendo fatores 
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pontuais, sao freqOentemente repetidos pelas unidades Gestoras, situac;ao esta 

apontada pela pesquisa no banco de dados da Diretoria de Financ;as; 

h) nas prestac;oes de contas relativas ao fundo rotativas, a dificuldade mais 

comum apontada foi na elaborac;ao formal dos processes, e isso se deve as regras 

de montagem dos procedimentos licitat6rios para realizar despesas, principalmente 

com a exigencia da pesquisa de prec;os em, no mfnimo, tres orc;amentos; 

i) No quesito relative a avaliac;ao do controle interno, func;ao esta realizada 

pelo setor de Auditoria da Diretoria de Financ;as, grande parte dos entrevistados 

considerou como de natureza conciliat6ria quanta a rigorosidade das analises; 

f) na questao da necessidade de melhoria nos procedimentos da elaborac;ao 

dos processes de prestac;ao de contas, foi apontada a promoc;ao de cursos de 

capacitac;ao para os policiais militares envolvidos na gestao orc;amentaria e 

financeira, como a principal medida visando sanar esta dificuldade. 
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5 PROPOSTAS 

Neste capitulo, como complemento da pesquisa, observar-se que a obtenc;ao 

de uma proposta, direcionada para a padronizac;ao de procedimentos voltados no 

sentido de fortalecer o controle interne relacionado a elaborac;ao das prestac;oes de 

contas das Unidades Gestoras, pressupoe o envolvimento de todos os interessados 

em realizar as atividades com qualidade e consequente garantia de que os 

processes terao como resultados a minimizac;ao de retorno para correc;ao de erros. 

Quando as pessoas desconhecem os procedimentos padronizados minimos 

de sua func;ao, veem-se obrigadas a agir por si, utilizando sua percepc;ao e assim, 

obtendo resultados inadequados. Achar que padronizar procedimentos e 

burocratizar pode levar a pensar em dificuldades, enquanto esta questao e na 

verdade, sin6nimo de facilidade, consistindo em entrelac;ar as areas e harmoniza

las, ou seja, leva-las a percepc;ao e consciencia de que os erros nos procedimentos 

influenciam os outros setores da Corporac;ao, principalmente em relac;ao a demanda 

de tempo. 

Urn procedimento padronizado nao limita a criatividade, po1s, quando tudo 

esta clara aos olhos de quem executa a tarefa na elaborac;ao das prestac;oes de 

contas, o trabalho e otimizado, com resultado satisfat6rio. Em relac;ao a restituic;ao 

dos processes a Unidade Gestora representa com claridade que os deveres estao 

inacabados e permanecem tramitando, muitas vezes, por Iongo tempo consumindo 

recursos importantes da Corporac;ao sem que ninguem os contabilize. 

lsto significa que cada urn e todos devem ter uma visao sistemica de todos os 

sistemas e processes do Estado bern como da legislac;ao, normas/regras 

documentadas que subsidiam a criac;ao e modernizac;ao destes sistemas e 

processes. S6 por meio da organizac;ao e padronizac;ao dos procedimentos na 

elaborac;ao das prestac;oes de contas sera posslvel a melhoria da qualidade dos 

processes e, consequentemente, a transparencia na aplicac;ao dos recursos exigida 

para os atos da administrac;ao 

Com isso, tendo em vista o resultado equilibrado da ultima questao que 

indagava a respeito das necessidades de melhoria nos procedimentos em relac;ao a 
elaborac;ao uniforme na elaborac;ao dos processes de prestac;ao de contas, propoe

se que seja realizado urn programa com vistas a realizar: 
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a) Manual de procedimentos que busque organizar OS metodos de trabalho 

utilizados para o atendimento de sua missao, documento este com estrutura de 

padroes visando harmonizar, uniformizar, racionalizar e aperfei<;oar as rela<;oes de 

trabalho entre a Diretoria de Finan<;as, as Unidades Gestoras e entidades de 

controle externo, garantindo-lhes tambem autonomia no que diz respeito a 

processes e tarefas internas. Ao mesmo tempo, propiciar uma metodologia de 

padroniza<;ao comum a todos, facilitando o processo de comunica<;ao interna. 

b) Programa de capacita<;ao profissional desenvolvido com conteudos de 

orienta<;ao especffica para as atividades, a tim de que o servidor policial militar 

adquira informa<;oes e conhecimento dos aspectos importantes relacionados as 

normas que regulam a elabora<;ao dos processes atraves de cursos e palestras. 

c) Melhoria nos curriculos escolares, para que os policiais militares na 

condi<;ao de alunos, durante o curso de forma<;ao tenham uma visao da importancia 

de seguir as regras em rela<;ao a utiliza<;ao dos recursos publicos e adquiram 

informa<;oes necessarias para aplica<;ao do erario. 

d) Orienta<;6es por parte do setor de Auditoria da Diretoria de Finan<;as, com 

acompanhamento constante como medidas preventivas de controle interno, 

incrementadas com reunioes para instru<;oes junto aos tesoureiros das Unidades 

Gestoras ou individualmente, naquelas em que for detectada que esta ocorrendo 

dificuldades com rela<;ao ao volume de erros ou falhas e da constata<;ao que esta 

ocorrendo retorno elevado dos processes de presta<;ao de contas. 

Espera-se que o estabelecimento desses procedimentos de controle das 

presta<;oes de contas tenha carater preventive, e que estejam permanentemente 

voltados para a corre<;ao de eventuais desvios em rela<;ao aos parametres 

estabelecidos, prevalecendo como instrumentos auxiliares de gestao. 
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6 CONSIDERACOES FINAlS 

Dentro da linha metodol6gica desenvolvida no trabalho de pesquisa, foi 

realizada abordagem acerca do controle interne da atividade orc;amentaria e 

financeira da Polfcia Militar do Parana, com o tema delimitado na decorrencia de 

erros ou falhas nas prestac;oes de contas, finalizado com a proposta de uma 

proposta direcionada para a padronizac;ao de procedimentos na elaborac;ao das 

prestac;oes de contas. 

Visando a satisfazer os objetivos propostos, buscou-se no banco de dados da 

Diretoria de Financ;as como foi demonstrado, e bem explicitado no tftulo anterior, o 

suporte da estrutura financeira e orc;amentaria da lnstituic;ao, consolidado nas 

normas que estabelecem as dotac;oes, repasses, aplicac;oes e finalmente das regras 

para a elaborac;ao dos processes de prestac;oes de contas, que sao objeto de nosso 

estudo, como as fontes de recursos do tesouro do Estado - Adiantamento, FUMPM 

e CEF. 0 fato a ser destacado no regime de adiantamento e que as Unidades 

Gestoras, ou mesmo as Unidades Orc;amentarias, nao participam diretamente do 

processo de planejamento e programac;ao orc;amentaria, trabalhando apenas no 

processo de execuc;ao orc;amentaria, com a aplicac;ao de recursos, que na maioria 

das vezes nao atendem as reais necessidades administrativas e operacionais 

voltadas para o desempenho das diversas modalidades de policiamento, em suas 

respectivas areas de atuac;ao. 

No estudo das etapas em que sao procedidas as analises das prestac;oes de 

contas, foi-se delineando a forma de tramitac;ao dos processes, os 6rgaos de 

controle externo, a natureza preventiva quando do retorno dos processes a Unidade 

Gestora e as providencias a serem tomadas na constatac;ao de erros ou fraudes. 

Em relac;ao aos processes do ana de 2007, foi procedida uma sfntese dos dados, os 

quais foram quantificados, resultando o numero total de 1045 unidades examinadas, 

pelas fontes de recursos e realizado o levantamento do percentual de retorno as 

Unidades Gestoras. 

Os resultados relevantes da pesquisa, que chamam atenc;ao, sao com relac;ao 

ao percentual de retorno dos processes as Unidades de origem, que chegam a 

54,44% de um total de 1045 processes, send a que o numero levantado de erros 

chega a 2905 incorrec;oes, durante o ana de 2007. Dividindo as incorrec;oes pelo 

numero de processes obteve-se o resultado de 2,8 erros em media par processo. 
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Nas prestagoes de contas relativas as diarias, sao significativos as problemas 

levantados, pais em 540 processes analisados foi constatado o maior numero de 

erros, chegando a 1928 incorregoes, e realizando a divisao chega-se a media de 3,6 

erros par processo. No item de analise das pesquisas relativas as Unidades 

Gestoras, foram levantadas tambem as evidencias a respeito do conhecimento da 

atividade, dos problemas nas prestagoes de contas, da analise do controle interne e 

necessidade de melhoria nos procedimentos. 

Diante de tudo o que foi apresentado, considerando que a metodologia foi 

cumprida na Integra, sendo alcangados os objetivos propostos na realizagao de 

pesquisas no banco de dados da Diretoria de Finangas e de campo nas Unidades 

Gestoras, os elementos propostos relevantes detalhados sugerem que, como gestor 

da qualidade dos procedimentos de controles internes, para se adequar a postura de 

uma nova realidade em que ha ambiente globalizado, que exige aplicagao com 

efetividade dos recursos publicos, com atitudes e ideias voltadas a contribuir para 

melhoria dos controles internes, os tesoureiros e auxiliares estejam 

permanentemente atualizados, com estudos continuos, adequando-se e adaptando

se as exigencias na atividade de elaboragao das prestagoes de contas. 

Assim, considerando-se que o controle interne, como parte das atividades 

normais da administragao da Polfcia Militar, na fungao de acompanhar a execugao 

dos atos, em carater opinativo, preventive ou corretivo nas prestagoes de contas 

ressalta que seja adotado urn modelo padronizado para atender as necessidades de 

melhorias nos procedimentos, tais como: promogao de cursos de capacitagao, 

elaboragao de manual de procedimentos; melhoria dos currfculos escolares nos 

cursos de formagao e ampliagao das orientagoes par parte da Diretoria de Finangas. 
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ESPECIALIZACAO AO NiVEL ESTRA TEGICO DE DOUTORAMENTO EM 

SEGURANCA PUBLICA 

QUESTIONARIO 
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Este questionario objetiva identificar o conhecimento da atividade, os 

problemas nos processes de analise do controle interno e a necessidade de 

melhoria nos procedimentos junto aos tesoureiros e auxiliares das Unidades 

Gestoras quando da elabora<;ao da presta<;ao de contas, relatives aos recursos 

financeiros processados em regime de adiantamento (despesas com materiais de 

consumo, servi<;os de terceiros, diarias de deslocamento e pousadas), do Fundo de 

Moderniza<;ao da PoHcia Militar - Fundo Rotativo, com a finalidade de servir de 

subsldio para a pesquisa de Trabalho Tecnico-Cientifico, com o titulo de "Controle 

lnterno da Atividade Orc;amentaria e Financeira na Policia Militar do Parana: 

Analise da Estrutura e Proposta de urn Modelo", o qual se constitui requisite do 

Curso Superior de Policia realizado pela Academia Policial Militar do Guatupe -

APMG, em convenio com a Universidade Federal do Parana. 

A Unidade estara recebendo o questionario em do is exemplares, com os 10 

quesitos cada, devendo um ser preenchido pelo tesoureiro e o outro pelo auxiliar, os 

quais exigem repostas objetivas, sendo marcado um "x" somente em uma das 

alternativas, a exce<;ao das questoes 5 e 1 0 que atribuem grau e valores, para que 

os dados coletados alcancem as metas propostas. 

Saliento que o objetivo deste trabalho e unicamente educative e solicito a 

gentileza de que efetuem a devolu<;ao deste documento com a maior brevidade 

possivel a Diretoria de Finan<;as/PMPR- Major QOPM EVERSON MARTINS, Fone 

33044696 - email everson61 @hotmail.com. Desde ja agrade<;o a sua valiosa 

colabora<;ao. 

Entrevistado:. _____________ Posto/Gradua<;ao _____ _ 

AtividadeFuncional: -----------------------
UnidadeGestora:. ________________________ _ 



I -CONHECIMENTO DA ATIVIDADE 

1) Ha quanto tempo trabalha na elaborac;ao do processo de prestac;ao de contas? 

( ) menos de um ano 

( ) de um a tres anos 

) mais de tres anos 
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2) 0 conhecimento que possui na elaborac;ao do processo de prestac;ao de contas, 

adquiriu a maioria com base: 

( ) no curse de formac;ao 

( ) com os ocupantes anteriores na func;ao 

) em curses especfficos da area de gestae orc;amentaria e financeira 

) nas instruc;6es e normas internas 

3) Como avalia o grau de conhecimento adquirido no(s) curso(s) de formac;ao(s), na 

materia de Gestae Orc;amentaria e Financeira ou similar que, in tese deveria ser 

voltada para noc;oes basicas para elaborac;ao do processo de prestac;ao de contas: 

( ) nenhum 

( ) mfnimo 

( ) regular 

) bom 

) excelente 

II - PROBLEMAS NAS PRESTACOES DE CONTAS 

4) Com que frequencia o processo de prestac;ao de contas retorna a sua Unidade 

para correc;6es: 

( ) nenhuma 

( ) pouca 

( ) com regularidade 

) excessivas vezes 
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5) Atribua um grau de freqOencia com que as prestac;oes de contas retornam para 

correc;ao, considerando a variac;ao numerica de 1 (hum) para menor freqOencia a 4 

(quatro) para maior freqOencia. 

( ) diarias 

) materiais de consumo 

( ) servic;os de terceiros 

) fundo rotativo 

6) Quais os problemas mais comuns que geram retorno das prestac;oes de contas 

relatives a diarias? 

( ) nas autorizac;oes para os deslocamentos 

( ) nas ausencias de assinaturas nos documentos 

( ) nos procedimentos incorretos na elaborac;ao da documentac;ao 

( )outros:Quais?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

7) Quais os problemas mais comuns que geram retorno das presta<;6es de contas 

relatives a materiais de consumo e servic;os de terceiros? 

( ) com as notas fiscais 

( ) nos procedimentos incorretos na elaborac;ao da documentac;ao 

( ) na realizac;ao de despesas com valores altos nao emergenciais 

( ... )outros:Quais?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

8) Quais os problemas mais comuns que geram retorno das presta<;6es de contas 

relativo ao fundo rotativo? 

( ) com as notas fiscais 

) nos procedimentos incorretos na elaborac;ao da documentac;ao 

( ) no exceder do valor limite de valor para compra informal 

( ... )outros:Quais?~~~~~~~~~~--~----~-~~-~--



74 

Ill - ANALISE DO CONTROLE INTERNO E NECESSIDADE DE MELHORIA NOS 

PROCEDIMENTOS 

9) Como voce analisa o controle dos processes de prestac;ao de contas dos recursos 

de adiantamento e do fundo rotative, realizado na Diretoria de Financ;as/PMPR, 

quanta ao rigor: 

( ) passiva, nao atende as necessidades 

( ) tecnica, aplica as normas 

( ) conciliadora, orienta quanta as metodologias 

( ) excessivamente rigorosa 

1 0) Atribua urn valor de importancia para atender as necessidades de mel haria nos 

procedimentos para a elaborac;ao dos processes de prestac;ao de contas, 

considerando a variac;ao numerica de 1 (hum) para menor importancia e 4 (quatro) 

para maior importancia. 

( ) melhoria do curricula escolar nos curses de formac;ao 

( ) curses de capacitac;ao na area 

( ) ampliac;ao nas orientac;oes da Diretoria de Financ;as/PMPR 

( ) elaborac;ao de manual de procedimentos 




